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 Rozpracované projekty:  

 Před podpisem MoU a CoE mezi Sultan Qaboos University (SQU) a ČVUT 

 Připraveno české personální obsazení CoE - Centra excelence na půdě SQU v 
Muscatu 

 Zahájena příprava k uzavření MoU mezi SQU a UK v Praze 

 Navázány nadstandardní vztahy mezi ománskou a českou armádou 

 Navázány standardní vztahy mezi MZV obou zemí 

 Navázány standardní vztahy mezi Ománskou obchodní komorou a HK ČR + 
SPD ČR  

 Navázány nadstandardní vztahy s ománským Ministerstvem 
Heratige&Culture 

 Připravuje se česká archeologická mise do Ománu 

 Intenzivně se rozvíjí povědomí české veřejnosti o nové turistické destinaci 
Sultanátu Omán, připravuje se vydání řady publikací 

 Připravuje se mimořádná fotografická výstava o Sultanátu Omán v Praze 

 Připravuje se nadstandardní spolupráce českých univerzit a Lednického 
zámku s Ománskou botanickou zahradou 

 Navázány nadstandardní vztahy s Ománskou královskou nemocnicí 

 

 
 

 

 



Rozpracované projekty: 

 Rozjednána řada ad hoc exportů z ČR do Ománu 

 Navázány nadstandardní vztahy s ománskou vládou, týkající se 

speciální ekonomické zóny DUQM 

 Navázány nadstandardní vztahy s ománskou královskou rodinou 

 



Nejbližší plánované VIP aktivity v ČR 

 29.6. – 4.7.tr. návštěva ČR hlavního ománského archeologa a 

poradce ministra Heratige&Culture pro archeologii Prof. 

Maurizia Tosi  

 Pravděpodobně v září tr. návštěva ministra ománské vlády 

jeho excelence Yahya Said Abdullah Al Jabri pro výstavbu 

speciální ekonomické zóny DUQM s delegací specialistů 

 Pravděpodobně v říjnu tr. návštěva její výsosti princezny Dr. 

Mony Fahad Al-Said, první dámy Sultanátu Omán  

 Pravděpodobně v listopadu tr. návštěva presidenta Ománské 

obchodní komory (statut ministra) Saaed Al Kiyumi s 

podnikatelskou delegací   



 

 

Chandžar, tradiční dýku, součást státního symbolu Sultanátu Omán, 

přebírá z rukou Saaed Al Kiyumi, presidenta Ománské obchodní 

komory, ministr Lubomír Zaorálek 

 



Podpis MoU mezi Svazem průmyslu a dopravy 

ČR a Ománskou obchodní komorou 



Zájem médií byl značný 



Centrum Excelence na Sultan Qaboos 

University, Muscat, Sultanát Omán 

Prof. Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Prof. Khalifa Saif Al-Jabri, děkan Fakulty 
inženýrské Sultan Qaboos University, Dr. Ghazi Ali Al-Rawas, asistent profesora Al-Jabri, Ivo 

Vaněk, kandidát na honorárního konzula Sultanátu Omán v České republice, Fatma Al-Khuzairi, 
proděkanka Fakulty inženýrské SQU pro mezinárodní spolupráci. 

 



Delegace National Defence College před Univerzitou 

obrany v Brně, před tzv. Rohlíkem 



V uniformě rektoři ománské a české Univerzity obrany 

generál Salim Musalam Ali Qatan a generál Bohuslav Přikryl 



Společná fotografie všech účastníků jednání 

na Ministerstvu zahraničních věcí ČR 

Zleva: Ivo Vaněk, kandidát na honorárního konzula Sultanátu Omán v ČR, Pavel Mrázek, expert odboru států 
Blízkého východu a severní Afriky, J.E. Dr. Ghazi Said Abdullah Al Bahar Al Rawas, JUDr. Ivan Jančárek, 
zástupce náměstka ministra pro mimoevropské země, ekonomickou a rozvojovou spolupráci, Generálmajor 
Salim Bin Musalam Bin Ali Qatan, JUDr. Pavel Klucký, ředitel odboru států Blízkého východu a severní 
Afriky, Brigadier Ismail Shihab Hamed Al Balushi, Ing. Said Al Brashdi a Colonel Saad Said Ali Jadad 

 



Přijetí generála Salima Musalam Ali Qatana u předsedy 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka 

Za českou stranu se jednání zúčastnili pan Jan Hamáček, předseda PSP ČR, pan Petr Kynštetr, vedoucí 
Kanceláře PSP ČR, pan Jan Morávek, ředitel Kanceláře předsedy PSP ČR, paní Hana Rychtová, 

vedoucí odd. protokolu Kanceláře předsedy PSP ČR 



Přijetí u předsedy Výboru pro obranu Poslanecké 

sněmovny PČR poslance Davida Kádnera 

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jednala ománská delegace s předsedou PSP ČR Janem Hamáčkem a na závěr se 
setkala na pracovním obědě s delegací výboru pro obranu. Mezi hlavní témata rozhovorů patřila možnost navázání 
spolupráce v oblasti obranného průmyslu a rozvoj vzájemného obchodu. Závěrem obdržela česká delegace pozvání 

k návštěvě Ománu. 

 



Náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta 

vzpomíná na své první ománské dojmy 

Náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta se zanícením popisuje generálu Salimu Musalam Ali Qatanovi 
umělecký záměr, s nímž osobně vytvořil fotografii na štítu vstupní brány paláce jeho královské výsosti 

Sultána Qaboose Al Said 

 



Poslední přípravné jednání před podpisem 

MoU a CoE mezi ČVUT a SQU  

   Český velvyslanec Jiří Slavík předává dary první dámě Ománu, jejímu 
veličenstvu princezně Dr. Moně Fahad Al-Said. Po stranách expert na 

mezinárodní výměnu studentů Humoud Mohammed Al-Qasmi, a profesor 
Khalifa Saif Al-Jabri, děkan Fakulty inženýrské  SQU 



V současnosti největší projekt 

„městského státu“ na světě 

 



    

SPECIAL ECONOMIC 

ZONE AUTHORITY AT 

A’DUQM 



Lokace 
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Petrochemical complex  

Duqm Refinery 

Environment (Waste treatment) 

Industrial projects (Heavy, medium & light)  

Land grading and leveling  

Seawater intake (cooling water) 

Bulk & liquid Jetty (terminal)  

PROJECTS AT INDUSTRIAL 

ZONES 
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  Municipal market  

Commercial and residence complex  

Drainage systems 

Street lighting  

STP 

Hospital and health centers 

Schools, collages and training centers 

PROJECTS AT RESIDENTIAL 

AND COMMERCIAL (C & R) 

ZONES  



Česká republika dostává šanci, která se 

neodmítá 

 

Ministr vlády Sultanátu Omán pro speciální ekonomickou zónu DUQM, jeho excelence Yahya Said 
Abdullah Al Jabri, nabídl českým exportérům účast na projektu a ještě v letošním roce 

Českou republiku navštíví 



Příležitost pro české exportéry 
 Za vzor masterplanu byl použit Singapur s koeficientem 1,5 násobku (až 6 mil. obyvatel) 

 Zastavěné území je naplánováno na ploše 2000 km2 

 30tileté daňové prázdniny 

 Realizuje se největší přístav a suchý dok na Středním východě 

 Projektuje se železniční trať, navazující na společnou železniční síť států Arabského poloostrova 
(GSS) 

 Je v provozu letiště pro speciální linku z Muscatu, připravuje se výstavba dominantního cargo letiště 
Středního východu 

 Do Duqm se staví dálnice, prvních 200 km bylo zprovozněno 1. dubna 2016 (STRABAG)  

 24. května 2016 byl podepsán kontrakt na výstavbu rafinerie, ománsko – čínskou skupinou Oman 
Wanfang L.L. za 10 mld. USD 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Individuální konzultace budou poskytovány po telefonické dohodě 

 Dne 31. července t.r. bude uzavřený první výběr exportérů s konkrétní nabídkou aktivní účasti na 
projektu v Duqm 

 Na přelomu listopadu a prosince tr. je plánována česká podnikatelská mise do Duqm  

DUQM – podnikatelská perspektiva na příštích 50 let 



Velvyslanec Jiří Slavík před modelem 

Speciální ekonomické zóny v DUQM 



Šéf výstavby Abdullah Al Hakmani     

a Ivo Vaněk v DUQM 



 

  

Ivo Vaněk 
kandidát na honorárního konzula Sultanátu Omán v České republice     

 

                                                                                                      Zastupitel MČ Praha 4                                                                                           

E-mail: ivo.vanek@nho.cz                                    předseda Výboru pro energetické úspory                 

Mob. ČR: +420 602 725 033                                                        Zastupitelstva MČ Praha 4  

Mob. Omán: +968 9490 6307                                      poradce 1. místostarosty MČ Praha 4 

www.sultanatoman.cz                                        pro implementaci programu SMART CITIES 

www.mendelcity.energy 

www.better-cities.eu 

  

 

www.duqm.gov.om                                                                               5. května 1154/45    

www.omanbotanicgarden.com                                                        140 00 Praha 4 - Nusle 

 

V Praze dne: 8. června 2016   
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