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Setkání podnikatelů na téma Možnosti spolupráce v Turecku 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK), Centrum mezinárodního obchodu a společnost RFT s.r.o. pořá-

dají ve čtvrtek 26. 1. 2017 od 10.00 do 11.00 setkání podnikatelů, zaměřené na téma spolupráce s tureckými firmami. Tato akce 

předznamenává doprovodnou podnikatelskou misi ministra zemědělství ČR do Turecka. Jeden z účastníků mise - člen představen-

stva KHK MSK Ing. Tomáš Pastrňák, MBA a majitel společnosti PZS Group s.r.o, se na setkání podnikatelů podělí s přítomnými o své 

dlouhodobé zkušenosti se spoluprací s tureckými firmami. Podnikatelé z Moravskoslezského kraje na této akci dostanou možnost 

prezentace svých firem a výrobků potenciálním obchodním partnerům v Turecku, prostřednictvím katalogů, vzorků apod. Regis-

trace a podrobnější informace na: http://www.khkmsk.cz/centrum-mezinarodniho-obchodu/moznosti-spoluprace-v-turecku.aspx.  

 

Změny v paušálech – pomoc živnostníkům 

Osoby samostatně výdělečně činné, které při placení daně z příjmu uplatňují výdajové paušály, mohou opět využít slev na manželku 

a děti. Poslanci však na návrh ministerstva financí také výrazně omezili počet podnikatelů, kteří mohou paušály využívat. Tato vý-

hoda bude nyní určena pouze těm podnikatelům, jejichž roční příjmy nepřesáhnou milion korun. Stát díky změně vybere na dani z 

příjmu fyzických osob zhruba o miliardu korun více. Podrobněji se změnám v paušálech věnuje článek na oficiálním portále pro pod-

nikání a export BusinessInfo.cz.   

 

Náklady našich zaměstnavatelů na práci patří k nejvyšším v EU 

Více peněz vynakládají pouze firmy ve Francii, Švédsku, Itálii, Belgii a Rakousku. Díky jednotné sazbě daně z příjmů ve výši patnácti 

procent je v České republice čistý příjem lépe placených zaměstnanců relativně vysoký, firmy ale platí za své zaměstnance vysoké 

odvody do státní pokladny. Náklady na práci jsou nejnižší pro podniky v Dánsku a na Maltě. Více informací na: http://www.busines-

sinfo.cz/cs/clanky/naklady-firem-na-praci-jsou-v-cesku-vyssi-nez-jinde-v-evrope-86025.html?utm_source=portal&utm_me-

dium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Sdílené pracovní prostory začínají lákat i velké firmy 

Kouzlo co-workingu objevují nejen začínající firmy a nezávislí profesionálové, ale i velké firmy, které si pronajímají sdílené kanceláře 

nebo budují své vlastní. Zaměstnavatelé nechávají své lidi pracovat ve sdílených kancelářích, aby zlepšili spolupráci se start-upy, 

posílili inovace a nalákali do firmy millenials. Některé společnosti zase budují co-workingová centra ve vlastních budovách. Ty buď 

pronajímají, nebo využívají jako místo pro kreativní práci a odpočinek vlastních zaměstnanců. Další informace k tomuto tématu na: 

http://byznys.ihned.cz/podnikani/c1-65588580-velke-firmy-objevuji-kouzlo-co-workingu-pronajimaji-si-sdilene-kancelare-nebo-

buduji-vlastni  

 

    Připravované akce (podrobné informace k jednotlivým akcím http://www.khkmsk.cz/akce/kalendar-akci/) : 

 

25. 1. 2017 Možnosti spolupráce v Turecku – tematické setkání podnikatelů Ostrava 

2. 2. 2017 Příležitosti podnikání v Indii - seminář s velvyslancem Indické republiky v ČR Ostrava 

20. 2. 2017 Specializované exportní poradenství - konzultace Ostrava 

03/2017 Jak uspět na čínském trhu – tematický seminář Ostrava 

4. 4. 2017 Obchodní mise pro nákupčí vína a potravin do Španělska La Rioja, Španělsko 

24. 4. 2017 Mezinárodní dvoustranná jednání firem B2FAIR – Business to Fairs při mezinárodním veletrhu 
průmyslu a technologií HANNOVER MESSE 2017 

Německo, Hannover 
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PODNIKATELSKÉ KONTAKTY 
 

ČÍSLO 1/2017 
Široká síť kontaktů ENTERPRISE EUROPE NETWORK Vám pomůže vyhledat nové obchodní příležitosti a nalézt nové obchodní partnery. Pomocí 

databáze POD (Partnership Opportunities Database) máte možnost navazovat kontakty s firmami z 54 zemí světa. Tato databáze obsahuje 

anglicky psané nabídky a poptávky firem a institucí včetně jejich profilů. Pro lepší představu budeme každý měsíc uvádět překlad několika 

nejnovějších profilů, které byly v databázi zveřejněny. Kontakty na firmy si můžete vyžádat zdarma proklikem na číslo profilu nebo na e-

mailu een@khkmsk.cz.  

 

V databázi dále můžete: http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty3.html   

1. Vložit vlastní profil a propagovat se v zahraničí / vyhledat obchodního partnera 

2. Samostatně v databázi vyhledávat dle oborů či země původu daného profilu  

3. Nechat si e-mailem zasílat nabídky/poptávky „na míru“ dle vašeho zadání 

Podrobný návod s odkazy naleznete na webu: http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html  

 
Nabízené služby jsou poskytovány zdarma.  

NABÍDKY 
 

BOIL20160719001 
Izraelský výrobce automatických směšovacích systémů pro přípravu léků hledá distributory. Firma, jejíž mezinárodní 
tým působí v Evropě, nabízí jedinečný výrobek – plně automatický směšovací systém (robot) na přípravu kapalných 
léků pro nemocniční lékárny nebo jiná centra s podobným zaměřením. Potenciální obchodní partneři by již měli mít 
ve svém portfoliu lékárenské produkty, které jsou určeny nemocnicím jakožto koncovým uživatelům a měli by mít 
vybudovánu síť kontaktů v příslušné oblasti a zkušenosti s dodáváním medicínských přístrojů.  
 
Práce v nemocniční lékárně přináší řadu rizik pro zaměstnance, ať již z důvodu vystavení se nebezpečným látkám, 
nebo z důvodů opakovaných pohybů, které mohou operátory poškodit nebo zvyšují chybovost při práci. Proto byl 
vyvinut tento jedinečný systém, který řeší mnoho problémů, které jsou běžné v nemocnicích na celém světě a jsou 
obtížně odstranitelné. Inovativní, plně automatické zařízení umožňuje přípravu preparátů bez lidského zásahu v době 
přípravy, má velkou kapacitu zásob, takže může manipulovat se stovkami dávek současně, aplikuje předem připra-
vené štítky, umožňuje práci s bezpečnými i nebezpečnými látkami se stejným základním vybavením a po nastavení 
může pracovat jak v režimu pozitivního, tak negativního tlaku. Ideální partner by měl mít zkušenosti s prodejem me-
dicínského vybavení nebo s prodejem automatických systémů do nemocničních lékáren a může zastupovat jednu 
i  více zemí.  
 
TOIL20160412001 
Začínající firma z Izraele nabízí fakturační systém pro poskytovatele telekomunikačních služeb, e-commerce, obchod-
ních služeb a internetu věcí. Nabízená účetní a hodnotící řešení („per pay“ a „post pay“) umožňují rychlé a jednoduché 
vyúčtování a procesy a na rozdíl od většiny konvenčních fakturačních systémů, které jsou založeny na relační správě 
dat, spravuje firma data v databázi noSQL. Společnost hledá technickou spolupráci a nabízí obchodní smlouvu s ak-
tivními partnery v odvětvích ICT, zejména v oblasti telekomunikací, internetu věcí (IoT), ale také v oblasti zdravotnic-
tví a přepravy. Společnost vyvinula techniku redukující přenos dat, snižující námahu a zvyšující flexibilitu a pružnost. 
Bližší specifikace na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/338a8afc-bbc3-4269-8916-
f2717d2aef51?OrgaId=cz00399  
 

http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty3.html
mailto:een@khkmsk.cz
http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty3.html
http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20BOIL20160719001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20TOIL20160412001
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/338a8afc-bbc3-4269-8916-f2717d2aef51?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/338a8afc-bbc3-4269-8916-f2717d2aef51?OrgaId=cz00399


 

 

 
 

      18.  ledna 2017  

Newsletter  č.  1 

/2016 

BOMK20161013002 
Makedonský výrobce pochutin a potravinových výrobků specializující se na výrobu různých druhů chipsů, popcornu, 
arašíd, plněných sušenek, čokoládových trubiček, snacků a dalšího občerstvení hledá partnery pro distribuci na za-
hraničních trzích zejména v ČR, Slovinsku a Rakousku. Většina produktů je jedinečná tím, že jsou 100 % přírodní, bez 
dalších přísad. 
 
BODE20160323001 
Německá firma podnikající v oblasti velkoobchodu s příslušenstvím pro motorová vozidla začíná zaměřovat své akti-
vity i na oblast elektrické mobility a nabízí přenosné nabíjecí boxy pro rychlé nabíjení elektromobilů. Z tohoto důvodu 
hledá partnery pro spolupráci na základě dohody o distribučních službách. Společnost je zapojená do vývojové a 
inovační sítě nabíjecích technologií. Řešení tohoto výrobku umožňuje koncovým uživatelům nabíjet auto v každé zá-
suvce. Bližší informace k technickým parametrům výrobku najdete na tomto odkazu: http://een.ec.europa.eu/to-
ols/services/PRO/Profile/Detail/360d4bd7-fcd4-4aa1-afd0-61c7467725b6?OrgaId=cz00399  
 
BOIT20161111001 
Středně velké italské vinařství se sídlem v Toskánsku hledá obchodní zástupce a distributory. Výrobce nabízí širokou 
škálu toskánských červených i bílých vín a likérů. Všechny produkty jsou uchovávány v dřevěných sudech o objemu 
3.000 – 6.000 litrů a ve francouzských dubových sudech (225 l), kde zrají vína Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Mer-
lot, Syrah a Chardonnay delší dobu, aby byly posíleny jejich aromatické vlastnosti.  
 
BOFR20170105001 
Známý francouzský výrobce zdravotnických přístrojů, hledá distributory pro své inovativní respirační jednotky, které 
se skládají ze zařízení pro kyslíkovou terapii (O2 koncentrátory, monitorovací systémy, oximetry … ) a respirační orto-
pedii (inovativní zařízení pro obnovu plicních funkcí a trénink plic). Bližší specifikaci nabídky naleznete zde: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2a0fc9d-6b37-4ed7-b9a3-08a25078ad88?Or-
gaId=cz00399  
 
 
 

POPTÁVKY 
 
 
BRFR20151129001 
Francouzská společnost hledá výrobce pultových a prezentačních systémů a dalšího vybavení pro obchody. Portfolio 
zahrnuje výrobky ze dřeva, kovu, plastu, skla a kartonu. Firma se specializuje na navrhování pultových a prezentačních 
systémů, které jsou určeny pro hodinky, sluneční brýle, ponožky, boty, oděvy pro surfaře, hůlky a další.  
 
BRUK20170110001 
Přední britská společnost navrhující, vyrábějící, dodávající a instalující elektro-hydraulické blokovací systémy vozidel 
(např. protinárazové automatické brány, elektro-hydraulické silniční blokátory, elektro-hydraulické vztyčovací pat-
níky a elektro hydraulické závory) hledá spolehlivé výrobní partnery/subdodavatele s výrobními a montážními mož-
nostmi, včetně zpracování měkkých ocelí, odpovídající evropským normám. Bližší specifikace na: http://een.ec.eu-
ropa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c5be972-8a79-48ac-93ab-b5a70b1f9e98?OrgaId=cz00399 
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BRNL20161209001 
Holandský dodavatel vinných žvýkaček hledá malé tradiční výrobce cukrárenských výrobků. Společnost vyvinula žvý-
kačku s vínovými extrakty, vhodnou pro vegetariány, bez lepku a umělých barviv. Má zájem o dlouhodobou spolu-
práci s firmou, která bude schopna dodávat vysoce kvalitní výrobek v malých dávkách (20 – 400 kg). 
 
Výrobce potravinových doplňků hledá dodavatele 
Izraelská firma vyrábějící potravinové doplňky hledá dodavatele syrovátkového proteinového prášku, který by měl 
být rozpustný ve vodě (WPC 80 až 90%) a měl by mít košer certifikaci. Máte-li zájem o spolupráci či další informace, 
obraťte se na: een@khkmsk.cz,  
 
BRUK20160915001 
Britská firma, která nabízí širokou škálu inovativních, patentovaných protipovodňových zařízení k ochraně všech typů 
nemovitostí jak pro vládu a velké organizace, tak pro jednotlivce a dodává řešení přímo na míru daného zákazníka 
(pro nemovitosti rezidenční, maloobchodní, komerční a vládní), hledá partnery pro instalaci svých produktů v dané 
zemi. Jejich výrobky zahrnují širokou škálu technologií, které vyžadují stavební úpravy. Firma tyto instalace sama 
neprovádí, a proto hledá spolehlivé partnery pro tuto činnost. Potenciální partneři by měl zajistit funkci hlavního 
distributora, který bude zajišťovat hlavní sklad zásob, které bude následně redistribuovat místním montérům, dále 
zajistí fungování místních redistributorů/montážníků a dalších pracovníků, kteří budou provádět potřebné práce. 
Společnost nabízí kompletní zaškolení na instalaci všech výrobků. V případě zájmu může být prodiskutována i mož-
nost obchodního zastoupení. Bližší specifikace na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/De-
tail/52dc889e-bc7f-4e41-a832-2b802615d698?OrgaId=cz00399  
 
BRUK20160106001 
Britský distributor výživových produktů pro dobytek hledá pro rozšíření portfolia nové inovativní přísady a ingredi-
ence k distribuci ve Velké Británii a Irsku. Výrobky musí být účinné a ověřené.  
 
BRRU20161114001 
Ruská společnost specializující se na výrobu a distribuci kovových výrobků (díly a komponenty pro strojírenství a 
zdravotnictví ze strukturální a nerezové oceli, barevných slitin a jiných materiálů) hledá dodavatele a výrobce kovo-
obráběcích strojů a zařízení pro zpracování kovu, kteří chtějí spolupracovat na základě smlouvy o distribučních služ-
bách. Potenciální partner by měl být schopen dodat manuály v angličtině, překlad do ruštiny si již firma zajistí sama. 
Podrobnosti o rozsahu dodávek apod. budou s partnery projednány individuálně.  
 
BRPL20161010003 
Polská společnost působící v potravinářském sektoru nabízí své distributorské služby. Tato firma se širokou nabídkou 
sortimentu a rozsáhlou sítí kontaktů působící na polském trhu již od roku 1990 a zabývá se distribucí smetany, kozího 
a kravského mléka, řeckých jogurtů, sýrů feta, biopotravin a potravinových doplňků. Firma hledá pro dlouhodobou 
spolupráci na základě dohody o distribučních službách výrobce potravin, nabízející vysoce kvalitní zboží, kteří jsou 
schopni zajistit pravidelné a včasné dodávky.  
 
BRPL20151021001 
Polská společnost zaměřující se na doplňky pro výzdobu oken hledá výrobce a dodavatele dekorací do oken. Firma 
chce doplnit stávající sortiment o další textilie a dekorativní předměty a hledá proto výrobce záclon, závěsů, záclono-
vých tyčí a dalších dekorací do oken z oblasti galanterie apod. Obchodním partnerům je nabízena dlouhodobá spolu-
práce na základě dohody o distribučních službách.  

mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20BRNL20161209001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20Výrobce%20potravinových%20doplňků%20hledá%20dodavatele
mailto:een@khkmsk.cz
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20BRUK20160915001
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52dc889e-bc7f-4e41-a832-2b802615d698?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52dc889e-bc7f-4e41-a832-2b802615d698?OrgaId=cz00399
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20BRUK20160106001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20BRRU20161114001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20BRPL20161010003
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Reakce%20Newsletter%201/2017%20BRPL20151021001

