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WNU SUP se představila na Konferenci zemí MENA v České republice 
Dne 11. prosince 2019 pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu konferenci pro země středního východu 
a severní Afriky (MENA) na téma „Příležitost pro české firmy v oblasti průzkumu, těžby, zpracování nerostů 
a surovin v zemích MENA“. Účastníci, mezi kterými nechyběli velvyslanci jednotlivých zemí MENA, 
diskutovali o možnostech spolupráce v oblasti těžby a geologického průzkumu. 
Konferenci zahájili náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický a ředitel odboru surovinové 
politiky Pavel Kavina. Poté postupně zazněly příspěvky zástupců jednotlivých zemí středního východu 
a severní Afriky a českých firem. Dopolední program uzavřel svým projevem vicepremiér a ministr průmyslu 
a obchodu Karel Havlíček. 
Potenciál mezinárodní spolupráce státního podniku DIAMO v oblasti uranového hornictví představil Jiří 
Mužák ze státního podniku DIAMO. V prezentaci bylo i představeno Mezinárodní školicí středisko World 
Nuclear University School of Uranium Production a jeho vzdělávací programy pro zahraniční experty. 
Ukázalo se, že o služby státního podniku DIAMO a WNU SUP podložené dlouholetými zkušenostmi v oblasti 
průzkumu, těžby i zahlazování následků po těžbách, je i v zemích středního východu a severní Afriky velký 
zájem. 

 
 
 
 
 
 
 

WNU SUP presented itself at the MENA Conference in the Czech 
Republic 
On 11 December 2019, the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic organized a conference for 
the Middle East and North Africa (MENA) on "Opportunity for Czech Companies in Exploration, Mining, 
Minerals and Raw Materials Processing in MENA countries". Participants, including MENA ambassadors and 
experts, discussed the possibilities of cooperation in mining and geological exploration. 
The conference was opened by Deputy Minister of Industry and Trade Eduard Muřický and Director of the 
Raw Materials Policy Department Pavel Kavina. Subsequently, representatives of individual countries in the 
Middle East and North Africa and Czech companies were heard. The morning program was closed by 
Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade of the Czech Republic Karel Havlíček. 
The potential of international cooperation of the state enterprise DIAMO in the field of uranium mining was 
presented by Jiří Mužák from the state enterprise DIAMO. The presentation also presented the World 
Nuclear University School of Uranium Production and its educational programs for foreign experts. 
The services offered by the state enterprise DIAMO and WNU SUP, based on years of experience in 
exploration, mining and remediation after mining, have proven to be of great interest in the Middle East and 
North Africa. 
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