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 T IC   
Velvyslanectví České republiky Berlín 

 

Gestor: OED 

Ostatní adresáti MZV: OAZI; OSE; SED; SEP; SEV; SUM 

ZÚ:  Drážďany GK; Dusseldorf KO; Mnichov GK; ZÚ v zemích EU - 28 

Externí adresáti s propojením: MPAO 

Ostatní externí adresáti: pospisil@mpo.cz; dornak@mpo.cz; michal.pastvinsky@mzp.cz; 
lukas.janura@mzp.cz; spcr@spcr.cz; hansl@komora.cz; jirasek@ciste-mesto.cz  

  V Berlíně dne 22.03.2017 

  
Č.j.: 359/2017-Berlín 

Skart. znak: S/5 

 

Věc: Prezentace Nadačního fondu Čisté město v Berlíně 
 
 
Dne 21.3.2017 se na ZÚ Berlín v rámci projektu ekonomické diplomacie uskutečnila prezentace 

Nadačního fondu Čisté město. Na přípravě a realizaci akce se podílel ZÚ Berlín ve spolupráci s Česko-

německou obchodní a průmyslovou komorou a Nadačním fondem Čisté město.  

Prezentaci zahájil velvyslanec T.J. Podivínský, který ve svém vystoupení zdůraznil potřebu 

zkvalitňování  životního prostředí ve městech a obcích a ocenil inovativnost prezentovaných českých 

řešení, která mají šanci uspět na německém trhu.  

Pan Bernhard Heitele z úřadu berlínského Senátu pro městský rozvoj a bydlení ve své prezentaci 

přiblížil historii urbanistického vývoje města Berlín se zvláštním zřetelem na architektonické výzvy 

spojené s obnovou města po sjednocení Německa.  

Předseda Nadačního fondu Čisté město pan Michal Jirásek následně představil poslání, program a cíle 

nadačního fondu a české firmy, které se prezentace zúčastnily: Coming Plus, a.s. (dlažba pro 

nevidomé), APEX spol. s r.o. (akustické prvky pro nevidomé), Nadační fond Čisté město ve spolupráci 

s TelCom Consulting s.r.o. (cigaretové nedopalky), DOG Production s.r.o. (psí pisoáry), Fedog - Ivo 

Solnař (papírové sáčky na psí exkrementy), Barel Cycles (městská jízdní kola), 3 D Commmunication 

s.r.o. (inovativní a inteligentní řešení - optimalizace odpadového hospodářství). Po firemních 

prezentacích následovaly individuální rozhovory zástupců českých firem s německými účastníky akce 

u prezentačních stolů, které měly české firmy k dispozici. 

Závěr ZÚ: 

Nadační fond Čisté město je mladou organizací, která se zasazuje o vytváření podmínek pro to, aby 

život ve městech byl kvalitnější, bezpečnější a ohleduplnější k životnímu prostředí. Za tímto účelem 

spolupracuje se stejně smýšlejícími firmami, které působí v širokém výrobkovém portfoliu  - od 
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likvidace cigaretových nedopalků až po inovativní řešení v oblasti internetu věcí. Prezentace v Berlíně 

byla první ucelenou prezentací Nadace Čisté město a spolupracujících firem v zahraničí, která 

podpořila jak ty firmy, které již s německým trhem mají zkušenosti, tak i ty, které na něj hodlají 

vstoupit. Nadace plánuje prezentovat nabídku svou a dotyčných firem i v dalších zemích, což může 

pro vybrané české ZÚ představovat další námět pro realizaci projektu na podporu ekonomické 

diplomacie formou prezentace českých firem.                     

 

Vypracoval: Ing. Petr Jaroš 

Schválil: Mgr. Tomáš Jan Podivínský 
 


