
Memorandum o společném záměru v oblasti podpory informačních a 

komunikačních technologií („ICT“)  

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
Loretánské náměstí 101/5 
118 00 Praha 1 – Hradčany 
IČ: 45769851 
zastoupené náměstkem ministra zahraničních věcí Ing. Martinem Tlapou, MBA 
(dále jen „MZV ČR“) 
na straně jedné 
 
a 
 
Hospodářská komora České republiky 
Florentinum, Na Florenci 2116/15  
110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ: 49279530 
zastoupená viceprezidentem Mgr. Zdeňkem Zajíčkem 
(dále jen „HK ČR“) 
na straně druhé 
 
(dále také společně jen jako „Strany“ nebo kterákoli z nich jako „Strana“)  
 
uzavírají níže uvedeného dne na základě svojí skutečné, svobodné a vážné vůle toto 
memorandum o společném záměru v oblasti podpory ICT (dále jen jako „Memorandum“) 
 
I. Preambule 

 
1. HK ČR byla zřízena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to k podpoře podnikatelských aktivit 
mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví a k reprezentaci podnikatelů jako zákonem 
zřízený zástupce těchto podnikatelů. 

2. MZV ČR bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. MZV je ústředním orgánem státní 
správy pro oblast zahraniční politiky, koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a vnější 
ekonomické vztahy. 

 
II. Rámec společného záměru v oblasti informačních a komunikačních technologií („ICT“) 

 
1. Strany ve své činnosti spatřují řadu shodných postupů a cílů, a to zejména s ohledem na využití 

funkčních a kvalitních českých IT řešení pro propagaci České republiky a jejího IT odvětví v 
zahraničí. Strany společně prohlašují, že mají záměr spolupracovat na sestavení průřezové 
nabídky českých IT řešení napříč různými sektory nazvané “Czech Digital Solutions”. Tato 
nabídka by tvořila základ pro elektronickou i tištěnou brožuru, které by sloužily jako 
prezentace českých IT řešení v zahraničí. 



2. Strany mají zájem spolupracovat a poskytovat si potřebnou a včasnou součinnost za účelem 
vytvoření aktuálního seznamu českých IT řešení za účelem jejich propagace v zahraničí (dále 
jen „seznam“).  Strany zároveň budou spolupracovat a poskytovat si potřebnou a včasnou 
součinnost za účelem aktualizace tohoto seznamu v budoucnu. 

3. MZV ČR deklaruje záměr zajistit překlad, tisk a návrh vzhledu seznamu. 

4. HK ČR deklaruje záměr vypracovat a průběžné aktualizovat seznamu kategorií a českých firem 
v rámci jednotlivých kategorií. 

5. Strany mají zájem za pomoci seznamu přispět k vytvoření prostoru pro úzkou spolupráci a 
koordinaci obou stran při vytváření aktuální nabídky českých IT řešení napříč různými sektory 
a vytvořit tak platformu pro prezentaci českých firem v zahraničí. 

6. Strany deklarují zájem na spolupráci v oblasti české zahraniční rozvojové spolupráce. 

 
III. Závěrečná ustanovení  

 
1. Strany vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblasti vymezené tímto Memorandem 

způsobem uvedeným v čl. II. Nejedná se o smluvní dokument a na jeho základě nevznikají pro 
Strany Memoranda jakékoli právní závazky či nároky. 

2. Memorandum je projevem skutečné, svobodné a vážné vůle Stran.  

3. Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom 
stejnopise.  

4. Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. 

 
 

 
 
 
 

Hospodářská komora České republiky 

 
 
 
 

Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky 

 
 
 

………………………………………………. 

 
 
 

………………………………………………. 

Mgr. Zdeněk Zajíček Ing. Martin Tlapa, MBA 
 
 
 
 
 


