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19.10.2017 Multi-sectoral matchmaking event within the VII European Congress of 
SMEs 

Katowice 

25.10.2017 Seminář k evropským dotacím Ostrava 
7.11.2017 Konzultace německého práva Ostrava 
20.11.2017 Dny Kanady v Moravskoslezském kraji Ostrava 
29.11.2017 24. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum Jablonec nad Nisou 
11.12.2017 Konzultace německého práva Ostrava 

 

 

 Češi věří hotovosti, nechtějí ekonomiku bezhotovostních plateb.  
Zrušení hotovosti vnímají podle SC&C Češi spíše pesimisticky. Pro čtyři z deseti dotázaných by neexistence hotovosti 

znamenala omezení svobody, tato představa je nepřijatelná především pro obyvatele menších měst. 

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/bezhotovostni-ekonomika-cesko-dmp-

/ekonomika.aspx?c=A170829_140603_ekonomika_rts  

 

 

 Pokuty za špatnou ochranu osobních údajů.  
Jen málokteré opatření děsí malé a střední firmy tak, jako plánované zavedení nového 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To začne platit od května příštího roku a přinese 

drastické pokuty pro všechny podniky, které zajistí nedostatečnou ochranu osobních údajů 

svých zákazníků, ale i zaměstnanců. Dopad kybernetického rizika pro firmu představuje 

paradoxně zásah z obou stran. Společnost je jak přímou obětí kybernetického útoku, tak 

současně viníkem, který nese odpovědnost za následné škody vůči svým klientům.  Více na: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-firmy-obchazi-novy-strasak-hrozba-

likvidacnich-pokut-za-spatnou-ochranu-osobnich-udaju-

92487.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_carousel  

 
Mezinárodní dvoustranná jednání při Evropském kongresu malých a středních 
firem - Katovice 19. 10. 2017  
Ve dnech 19. - 20. 10. 2017 se v polských Katovicích uskuteční mezinárodní kongres 

a dvoustranná jednání firem. Jedná se o VII. Evropský kongres malých a středních 

firem. Loňského ročníku se účastnili zástupci firem z Německa, Velké Británie, 

Moldavska, Indie a ČR. Akce není nijak oborově zaměřena a účast na akci je zcela 

zdarma. Dvoustranná jednání jsou ideálním prostředkem na získání nových 

kontaktů. Během dvoustranných jednání můžete potkat velké množství partnerů z 

různých oborů podnikání a to vše během jednoho dne. Ušetříte tím čas a peníze. 

Více na: http://www.khkmsk.cz/akce/dvoustranna-jednani/mezinarodni-

dvoustranna-jednani-firem-pri-evropskem-kongresu-malych-a-strednich-firem-

prilezitost-k-navazani-obchodnich-vztahu-1.aspx  

Aktuality 
 

 

 Druhá vlna kotlíkových dotací je tu!  

Od 5. září přijímá Moravskoslezský kraj žádosti na kotlíkové dotace. Nejde jen o 

ekologičtější variantu topení, ale je zde také výrazná ekonomická složka, které je možno 

využit už tuto kalendářní zimu. Na nový zdroj tepla je možno získat až 127 500,- Kč. Další 

bonusy pak přináší například kombinace s programem Nová zelená úsporám. Tam 

odstartují novinky už v pondělí 4. září. V první vlně kotlíkových dotací lidé vyměnili již 

přes 20 tisíc kotlů, dalších 8000 výměn je ještě v realizaci. Celkem bylo domácnostem 

proplaceno už přes 2,3 mld. korun.  Více na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jste-

platci-dph-neprehlednete-dulezite-zmeny-ktere-prinesla-novela-

94162.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

http://ekonomika.idnes.cz/bezhotovostni-ekonomika-cesko-dmp-/ekonomika.aspx?c=A170829_140603_ekonomika_rts
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http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-firmy-obchazi-novy-strasak-hrozba-likvidacnich-pokut-za-spatnou-ochranu-osobnich-udaju-92487.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_carousel
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-firmy-obchazi-novy-strasak-hrozba-likvidacnich-pokut-za-spatnou-ochranu-osobnich-udaju-92487.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_carousel
http://www.khkmsk.cz/akce/dvoustranna-jednani/mezinarodni-dvoustranna-jednani-firem-pri-evropskem-kongresu-malych-a-strednich-firem-prilezitost-k-navazani-obchodnich-vztahu-1.aspx
http://www.khkmsk.cz/akce/dvoustranna-jednani/mezinarodni-dvoustranna-jednani-firem-pri-evropskem-kongresu-malych-a-strednich-firem-prilezitost-k-navazani-obchodnich-vztahu-1.aspx
http://www.khkmsk.cz/akce/dvoustranna-jednani/mezinarodni-dvoustranna-jednani-firem-pri-evropskem-kongresu-malych-a-strednich-firem-prilezitost-k-navazani-obchodnich-vztahu-1.aspx
http://www.novazelenausporam.cz/
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Široká síť kontaktů ENTERPRISE 

EUROPE NETWORK Vám pomůže 

vyhledat nové obchodní příležitosti 

a nalézt nové obchodní partnery. 

Pomo-cí 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  . Všechny 

nabízené služby jsou zcela zdarma. 

Nabídky 

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

  

  

 

Samostatně v databázi vyhledávat dle oborů či země původu daného profilu  

  

  

 

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

 

Podnikatelské 
kontakty 

 

V da tabáz i  dá le  můžete :  

Jihokorejská společnost, založená v roce 

1997, se specializuje na výrobu bubnů 

pro dlouhé i brzdové kotouče. Tato firma 

usiluje o rozšíření svého podnikání a o 

vytvoření partnerství v České republice. 

Jedná se zejména o nalazení distributorů 

výše uvedených produktů na základě 

distribučních dohod o službách. 

Požadovaná zkušenost 3 let v oboru. 

Polská společnost působící v oblasti 

volnočasových aktivit a rekreačních služeb, 

která nabízí pronájem stánků a pořádání 

akcí, hledá cestovní společnosti, které mají 

zájem propagovat své služby a chtějí 

společně organizovat akce se zahraničními 

partnery ze sousedních zemí : Německo, 

Dánsko, Švédsko a Česká republika. 

Spolupráce by probíhala na základě dohody 

o obchodní smlouvě a smlouva o 

poskytování služeb. 

BOKR20170616001 

Německý výrobce se specializuje na nože a 

nástroje pro pokládání a řezání podlah a 

koberců. Nabízí rovněž tepelné svařovací 

zařízení pro instalaci podlahových krytin. 

Nedávno rozšířil sortiment výrobků na nože 

pro výrobu skleněných produktů a výrobu 

oken. Firma má zájem o další rozšiřování 

svého mezinárodního obchodu a hledá 

partnera v EU pro uzavření dohod o 

distribučních službách. 

INZEROVAT  

A CCE S S A B IL IT Y  

Španělská společnost navrhuje a prodává 

jedinečný vlastní (bio) senzorový systém pro 

molekulární analýzu v reálném čase, bez 

označení, s detekčním limitem podobným 

metodě ELISA (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay). Její nástroje se 

používají v oblasti zdravotnictví, 

farmaceutiky, výzkumu zemědělských 

potravin a materiálů. Společnost hledá 

distributory vědeckých přístrojů ochotné 

distribuovat své výrobky ve Spojeném 

království a evropských zemích. 

POPTÁVAT 

http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html 

AKTUALITY 

BOUK20160301004 

BODE201605130043 
BOES20170706001 

16. října 2017 10/2017 

Společnost se sídlem ve Velké Británii se 

specializuje na snižování emisí NOx z 

elektráren a dalších středních a velkých 

spalovacích zařízení, jako jsou továrny a 

systémy dálkového vytápění. Společnost 

usiluje o dohody o obchodní smlouvě ve 

východní Evropě, Turecku a na Dálném 

východě, aby uvedla na trh své 

patentované systémy hořáků na 

spalování uhlí, ropy, plynu a biomasy. 

Tyto nové horáky s nízkými emisemi NOx 

splňují nejnovější emisní předpisy EU a 

umožňují generátorům udržovat vysokou 

účinnost a flexibilitu. 

Japonská společnost hledá distributora 

nebo obchodního partnera pro své 

japonské polévky zvané "dashi". Jejich 

produkt je certifikován jako  a je založen 

na tradiční japonské kuchyni. 

Společnost má v Asii několik distribučních 

partnerů a chtěla by vstoupit na evropský 

trh. Očekávají dlouhodobé partnerství v 

rámci distribuční nebo obchodní dohody 

se zkušenými velkoobchodníky  

Ruská společnost - výrobce plastových sítí 

pro stavby, zemědělství, průmysl, krajinný 

design, geosyntetické materiály, nouzové 

oplocení, identifikační prostředky a zařízení 

podzemních služeb, hledá partnery v 

Evropské unii v rámci distribučních služeb 

nebo výrobních dohod. Použití plastových sítí 

ve stavebnictví pomáhá řešit vodotěsnost, 

odvodnění a zlepšuje odolnost vůči erozi  

                        půdy a podloží. 
 

BOPL20170713001 

BOJP20170803001 

 

BORU20170714005 

BODE201705230023 

Německá strojírenská společnost 

specializující se na plánování a inženýring 

průmyslových, institucionálních a velkých 

komerčních technických zařízení  hledá 

partnery pro rozvoj projektů, spolupráci 

při plánování projektů, odborné 

poradenství v oblasti předpisů a 

schvalovacích postupů a znalost prává v 

jednotlivých evropských zemích. 

BORU20170717002 

Ruská společnost, která se   

      specializuje na návrh a výrobu  

             systémů pro zařízení na  

              ochranu perimetru, hledá  

           distributory pro spolupráci v  

     rámci dohody o distribučních  

     službách. 

mailto:een@khkmsk.cz
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOKR20170616001
http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html
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mailto:een@khkmsk.cz?subject=BODE201605130043
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOES20170706001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOPL20170713001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOJP20170803001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOJP20170803001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BORU20170714005
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BODE201705230023
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BORU20170717002


 

  

Poptávky 

Inovativní švédská společnost, která vyrábí 

netkané jednorázové výrobky pro 

maloobchodní prodej ve zverimexech, má 

zájem o výrobce se zkušenostmi s netkanými 

výrobky a textilním průmyslem. Švédská 

firma má, ve středoevropském region, zájem 

o uzavření výrobní dohody. 

BRSE20170209001 

Ruská společnost z regionu Tver se 

specializuje na výrobu polyesterových 

textilních přízí a tkanin pro opláštění 

kancelářského nábytku a pro potahy 

autosedaček. Tato společnost hledá 

partnera, výrobce speciálního materiálu - 

polyethylentereftalátové třísky pro 

textilní příze, na základě dohody o výrobě. 

Ruská společnost plánuje koupit od svého 

zahraničního partnera 

polyethylentereftalátové čipy (PET čipy) a 

vyrábět látku pro autosedačky pomocí 

vlastního vybavení a technologie. Role 

partnera by byla v rozsáhlém nákupu 

materiálu pro výrobu. Očekávané 

výsledky: snížení jednotkových nákladů 

díky snížení nákupních nákladů až o 3%. 

Velikost zásilky a další dodací podmínky 

budou projednány po prvním kontaktu s 

evropským partnerem. 

Anglická společnost se zkušenostmi v 

oblasti výroby dodává širokou škálu 

komerčních výrobků z nerezavějící oceli do 

všech druhů odvětví. Mezi její výrobní 

možnosti patří lisování, tažení, výroba, 

žíhání a svařování. Nyní hledá výrobce 

komerčních nerezových lisovaných 

umyvadel, se kterým by uzavřela dohodu o 

výrobě a doplnila tak stávající sortiment.  

Požadované rozměry se pohybují od 600 

mm X 500 mm X 300 mm do 

400 mm X 340 mm X 180 mm v sedmi 

velikostech v nerezové oceli 304 a 316. 

Celkový roční požadavek ve všech 

velikostech a v obou stupních by byl kolem 

12 000 lisovaných umyvadel.  

BRUK20170719001 

Francouzský lihovar, který je na trhu více 

než 100 let, nyní hledá partnera, který je 

schopen dodávat skleněné lahve 

přizpůsobené (v jejich obsahu a výhledu) 

alkoholickým prémiovým nápojům.  

Hledaný partner by měl být schopen 

poskytovat služby (např. gravírování) na 

standardních lahvích. Měl by také nabídnout 

katalog s několika modely, od tradičního až 

po stylový nebo moderní design. 

 

Byla vyhledávána smlouva o outsourcingu, 

kdy by partner dodával v malé dávce 

celkově 5 až 20 000 jednotek ročně. Prodejce z Velké Británie, který se 

specializuje na motoristické, kempingové a 

cyklistické výrobky, hledá evropského 

výrobce širokého sortimentu produktů pro 

cyklisty a motoristy. Společnost se snaží 

získat širokou škálu zboží, včetně jízdních 

kol a nejrůznějších doplňků. Dalším 

odvětvím výroby jsou doplňky pro 

motoristy v podobě helem, chráničů atd. 

Britská společnost má zájem o uzavření 

distribuční dohody s  českým partnerem. 

BRKR20170428001 

BRFR20170818001 

 

BRSE20170815001 

BRUK20170809001 

BRDK20170823001 

16. října 2017 

Dánský středně velký podnik hledá firmu, 

která by měla zájem o spolupráci na 

prototypu soupravy první pomoci pro 

skandinávský a evropský trh. Sada by 

měla být vyrobena z plastu s pěnovou 

formou a kovovými závěsy. Důležitým 

faktorem je váha, výběr materiálů je tedy 

zásadní. V ideálním případě by chtěla 

dánská firma uzavřít smlouvu o výrobě se 

společností, která bude schopna provést 

sériovou výrobu po schválení prototypu.  

Fotodokumentace na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/P

RO/Profile/Detail/c65d4131-4edc-455e-

9576-e1046577bf1d?OrgaId=cz00399  

Korejská technologicky orientovaná 

společnost v oblasti řízení bezpečnosti 

elektrických zařízení by chtěla najít 

dodavatele, který by mohl dodávat  

snímače nebo části polovodičů. 

Společnost očekává zavedení produktů 

na korejský trh včetně velkých 

společností, jako jsou Samsung, LG 

nebo Hyundai Motors. Snímače by 

měly být použity k detekci objektů 

nebo znaků života. Jednalo by se o 

dohodu o obchodním zastoupení . 

Švédská společnost vyvíjí a vyrábí 

kódovací zařízení a hardware pro 

zpracovatelský průmysl. Společnost 

hledá výrobce plechových dílů. Tento 

výrobce musí být schopen udržet 

vysokou kvalitu a zpracovat produkt 

podle zadaných EU standardů (zejména 

nerezového plechu EN 1.4404). 

Roční objem výroby je v rozmezí 50 - 

100 kusů a vykazuje rostoucí tendenci.  

10/2017 

BRDK20170719001 
BRRU20160829001 

Mladý dánský návrhář hledá partnera ve 

dřevozpracujícím průmyslu. Jedná se 

především o tvrdé dřevo,  střední 

dřevotřískové desky a modulární 

regálové jednotky. Vzhledem k tomu, že 

designy jsou zaměřeny na špičkového 

zákazníka a existuje řada konkrétních 

požadavků, bude dohoda o výrobě 

poskytnuta společnosti s předchozími 

zkušenostmi s výrobou velmi kvalitního 

nábytku a která je schopna a ochotna 

poskytnout požadovanou kvalitu 

produktů. Cílová roční produkce 

bude tvořit 9000 regálů, 3000 krabic, 

1500 zásobníků a 1200 víček. První 

dodávka by měla být provedena do 

konce roku 2017. Fotodokumentace na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/

PRO/Profile/Detail/33b50b90-0580-

4f4c-b131-

47c5b760d993?OrgaId=cz00399  
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Čínská společnost, specializovaná na výrobu 

vína, piva, nápojů a jejich distribuci, 

potřebuje podle své současné obchodní 

expanze zvýšit své kategorie nápojových 

výrobků a to zejména v návaznosti na 

poptávku na čínském trhu. V současné době 

hledají energetický nápoj a další dodavatele 

zdravých nápojů z evropského trhu. 

Potenciální spolupráce by mohla být 

prostřednictvím dohody o distribuci.  

Více informací zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO

/Profile/Detail/47a1436f-706e-4a76-96d6-

8e738ddcab28?OrgaId=cz00399  

BRCN20170801001 

Rumunská společnost je zkušeným 

maloobchodníkem s různými výrobky v 

oblasti interiérového designu a 

sanitárního vybavení. S cílem rozšířit svůj 

sortiment, hledá firma výrobce v celé 

Evropě, kteří vyrábějí produkty typu:   

- keramické obklady a dlažby, 

- koupelnový nábytek, 

- keramické sanitární výrobky, 

- saunové místnosti a luxusní jacuzzi lázně 

- sprchové kouty, 

- koupelnové doplňky, 

- dekorace na stěnu, 

- dřevěné podlahy. 

Potenciální partneři by měli mít 

zkušenosti s mezinárodním obchodem a 

měli by být výrobci kvalitních výrobků z 

mnoha cenových segmentů. Partnerům 

bude nabídnuta dohoda o výrobě. 

Rumunská firma z Transylvánie, 

specializovaná na fotografování a 

fotografické aktivity, založená v roce 2015, 

hledá zahraniční společnosti, které mají 

zájem vstoupit, propagovat a prodávat své 

výrobky na rumunském trhu. Rumunská 

společnost má zájem o obchodní spolupráci 

založenou na dohodě o distribučních 

službách. 

Finská společnost působící v loďařském 

průmyslu rozšiřuje svou činnost, a proto hledá 

dodavatele a subdodavatele z různých 

východoevropských zemí. Dodavatelé 

armatur, lodního nábytku a sanitárních celků. 

Společnost má speciální zájem o 

subdodavatele pro technické instalace a pro 

projektování a strojírenství. Společnost hledá 

dlouhodobé výrobní, subdodavatelské a 

outsourcingové partnerství. 

A CCE S S A B IL IT Y  

Katarská společnost se specializuje na výrobu 

a distribuci světelných zdrojů ,LED osvětlení, 

konvenčních světelných kování, 

kompaktního fluorescenčního světla, 

vysokotlakých sodíkových výbojek, rtuti, 

halogenidu kovu, vnitřních a venkovních 

světel. Společnost má zájem o rozšíření 

portfolia tím, že přidá další, nové položky, 

speciálně LED osvětlení. Spolupráce by 

probíhala na základě dohody o distribuci 

nebo smlouvy o výrobě pod značkou 

partnera nebo vlastní. 

BRUK20170804003 BRRO20170725001 BRSE20160614001 
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BRFI20170817001 
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BRUK20170804002 

Skotský středněvelký podnik hledá 

výrobce, který má možnost rotačního 

formování. Společnost se specializuje na 

systémy námořní bezpečnosti, sledování 

a komunikaci. Vyvinula bariéru, která 

zabrání nelegálnímu nástupu na palubu 

obchodních lodí. Společnost v současné 

době vyrábí celý systém ve Velké Británii, 

ale snaží se rozšířit výrobní kapacitu 

tvarovaných dílů. Část, která má být 

vyrobena na základě subdodávky, je 

vyrobena z vysoce kvalitního 

polyethylenu o hmotnosti ráže 17 kg. 

Společnost hledá výrobce, který může 

dodat 550 jednotek měsíčně s 

plánovaným rozšířením na měsíční objem 

až 2000 jednotek.  

Britská inženýringová společnost 

specializující se na řízení energetiky se 

snaží rozvíjet své vlastní zařízení. 

Technologie výroby samotného produktu 

je patentována a licencována. Společnost 

hledá výrobce/dodavatele hřídelí, vnějších 

desek a vnitřních desek, podvozků a 

vnitřních/vnějších lamel se specifickými 

vlastnostmi podle výrobní dohody. Výroba 

by měla být doprovázena příslušnými 

certifikáty a  testy, aby se zajistila možnost 

použití zařízení v Evropě. 

Informace a fotodokumentace zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/P

RO/Profile/Detail/e646bb4b-6785-4194-

9423-aacc3177d13a?OrgaId=cz00399  

 

Švédská společnost hledá dodavatele 

mobilních a kompaktních energetických 

řešení. Zvláště se zajímají o hybridní 

systém 500W / H 12V, který se skládá z 

generátoru, větrné turbíny a solárního 

panelu. Zařízení musí splňovat platné 

právní předpisy EU, být vhodné pro 

skandinávské klima a musí být 

přizpůsobitelné různým potřebám 

zakázníků. Švédská společnost by chtěla 

působit jako distributor výrobku ve 

Švédsku a Skandinávii.  

Více informací na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/

PRO/Profile/Detail/bf2c9587-2a6e-

4a57-a5ea-

cdc4a300e2ea?OrgaId=cz00399  

BRDE20170718001 

Německá společnost se snaží investovat do 

technologií a aplikací souvisejících s výrobou 

aditiv (AM). Společnost poskytuje finanční 

prostředky na software, hardware a materiály 

AM, stejně jako věcné investice do strojů pro 

sestavení nejmodernějších průmyslových 

výrobních závodů AM. Požadovaní partneři 

jsou průmyslové a začínající společnosti, 

které chtějí vstoupit na AM trh. 
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