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Praktická příloha portálu BusinessInfo.cz k dani z příjmů  

Speciál „Daně z příjmů za rok 2016“ je praktickou pomůckou pro všechny, kteří hledají informace a rady ke zdaňovacímu období za 

rok 2016. Portál přináší cenné rady, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku, jak zaplatit daň. Čtenáři se dozví o daňových výjim-

kách, které trápí podnikatele a zjistí, zda se jim vyplatí uplatnění výdajových paušálů. Nejen tyto informace naleznete na: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/special-dane-z-prijmu-za-rok-2016-86607.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_cam-

paign=hp_carousel  

 

Oživení ekonomiky využívají české firmy k inovacím a nákupu technologií 

Česká ekonomika zažívá v současnosti ekonomický růst, který firmy využívají k investicím a inovacím. Díky nákupu nových technolo-

gií tak budou moci nabízet nové produkty a expandovat na zahraniční trhy. Kromě navýšení výroby dojde k zvýšení konkurence-

schopnosti českých podniků a snižování dopadů na životní prostředí i energetickým úsporám. Díky tomu se může česká ekonomika 

posunout z 31. příčky do první dvacítky nejkonkurenceschopnějších zemí světa. Téma podrobněji řeší článek: http://www.busines-

sinfo.cz/cs/clanky/ceske-firmy-vyuzivaji-oziveni-ekonomiky-k-inovacim-a-nakupuji-nove-technologie-86535.html  

 

Nový fenomén mezi českými podnikateli – Češi kupují zpět firmy, které prodali 

Čeští byznysmeni znovu kupují firmy, které kdysi prodali a netýká se to jen malých a středních firem. Skupina PPF Petra Kellnera v 

roce 2013 odkoupila od Španělů zpět telekomunikační firmu O2 Czech Republic (dříve Český Telecom). K tomuto chování přispívají 

jak citová pouta k vytvořeným hodnotám, tak racionální úvahy, plynoucí ze zvážení ekonomických faktorů, jako je rostoucí síla do-

mácího kapitálu. Více na: http://byznys.ihned.cz/c1-65625430-cesi-si-kupuji-zpet-firmy-ktere-kdysi-zalozily-stoji-za-tim-financni-duvody-i-nos-

talgie  

 

Komora varuje před vadnými účtenkami 

Od 1. března bude do EET spadat čtvrt milionu obchodníků, připomněl deník E15. Hospodářská komora ČR proto upozorňuje, že 

některé pokladny jsou nevyhovující, protože vydávají nevalidní účtenky. Podnikatelům hrozí sankce ze strany finanční správy i ob-

chodní inspekce. Kvůli chybějícím zákaznickým displejům u zařízení pro EET i nevalidním účtenkám podle zákona o účetnictví na ně 

čekají postihy. Podnikatelé navíc napojují on-line pokladny do interních sítí, aniž by prověřili bezpečnostní rizika spojená s útoky 

hackerů. Hrozí tak úniky obchodních dat z počítačů. Vyplývá to z nejnovějších expertiz Hospodářské komory. Její odborníci se kromě 

školení a testování zařízení podíleli na přípravě prvního pojištění pro EET. Více zde: http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tis-

kove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/podnikatele-se-nenapojuji-na-eet-spravne-hrozi-jim-pokuty-a-uniky-citlivych-obchodnich-dat.aspx  

  

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

 

20. 2. 2017 Specializované exportní poradenství - konzultace Ostrava 

28. 2. 2017 Seminář "Rusko-exportní příležitosti pro české firmy" Ostrava 

1. 3. 2017 Dvoustranná jednání Partners4Innovation Brno 

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 

12. 4. 2017 Seminář k SME Instrumentu Ostrava 

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 2/2017 
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 
 

BORU20151003001 
Ruský výrobce testů a měřícího zařízení (na průtok plynu, senzory pro měření průtoku kapalin atd.) hledá v ČR part-
nery pro spolupráci na základě dohody službách či distribuci. Vyráběné průtokoměry mají minimální odchylky v mě-
ření, vyznačují se stabilitou metrologických vlastností, snadnou instalací a použitím.  
 
BOHU20160122001 
Maďarský výrobce kosmetických přípravků (zejména pro péči o vlasy, tělo, obličej) hledá distributory pro novou řadu 
výrobků. Jedné se o pleťový krém, pleťovou vodu, vlasové tonikum a šampon na vlasy. Tyto výrobky přispívají ke 
zlepšení stavu pokožky a podílí se na regulaci metabolických procesů kůže, takže jsou nežádoucí kožní problémy po-
tlačeny, pokožka se zklidní a získá zpět svou elasticitu, zvyšuje se také hydratace pokožky. Přípravky mohou pomoci 
při řadě problémů, jako jsou například loupání kůže, suchost kůže, akné, záněty, vřídky a jejich používání je doporu-
čeno také v případě ekzémů, vyrážek a zánětlivých kožních procesů. Výrobky obsahují přírodní antibiotikum, regene-
rační a zklidňující složky rostlinného původu a neobsahují žádné přísady jako barviva, konzervační látky a parfémy.  
 
BOLT20151201001 
Litevská firma vyrábějící zařízení pro potravinářský průmysl hledá agenty a distributory. Hlavním výrobkem je linka 
na výrobu tvarohového sýra. Společnost s více než 50. letou tradicí se specializuje na vývoj, výrobu a realizaci tech-
nologických a balicích zařízení na tekuté, pastovité i kusové potravinářské výrobky. Zařízení je vyrobeno z vysoce 
kvalitních materiálů (nerezová ocel) a součástek. Jejich stroje se vyznačují moderním designem, vysokou kvalitou 
výroby a snadnou údržbou. Zařízení splňují všechny požadavky a směrnice EU pro tato zařízení.  
 
BOAL20160726001 
Albánská firma s 25 lety zkušeností v oboru, specializující se na výrobu hliníkových a skleněných dveří a oken hledá 
zkušené distributory. Výrobní portfolio této společnosti zahrnuje skleněné sprchové kouty, dveře a okna, prosklené 
fasády a další výrobky ze skla. Materiál je dovážen z Itálie a zpracováván v prostorách firmy na vysoce kvalitní pro-
dukty. Sklo se zpracovává za využití nanotechnologií a vyznačuje se díky tomu vysokou kvalitou, větší odolností vůči 
vodě a vápenatým usazeninám a nečistotám.  
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BOJP20170127001 
Japonská společnost založená v roce 1936 v prefektuře Niigata, která je proslulá výrobou vysoce kvalitního nádobí a 
příborů, hledá distributory mlýnků na kávu, čaj a koření. Firma vyvinula inovativní keramické čepele, které umožňují 
v porovnání s jinými produkty mnohem kvalitnější výkon. Tento výrobek si již vydobyl mimořádně pozitivní reakci na 
japonském trhu, a proto by jej výrobce rád dodával i do států EU. Výsledky testů ukazují, že v porovnání s jinými 
podobnými výrobky je mletí těmito keramickými čepelemi rychlejší při vynaložení menší síly, výrobek má vyšší život-
nost a uživatelé si díky němu mohou vychutnat po delší dobu lepší chuť a výraznější vůni kávy, čaje a koření.  
 

POPTÁVKY 
BRUK20170112002 
Firma z Velké Británie naléhavě hledá výrobce nebo dodavatele oděvních materiálů a doplňků, které jsou používány 
při výrobě spodního prádla. Společnost hledá dodavatele těchto produktů: strečové krajky a obruby, strečový tyl, 
gumy, lemy, TPU (polyuretanové) pružné pásky, plastové patentky, háčky a očka na podprsenky, posuvníky, kroužky 
a ramínka k podprsenkám, košíčky a kostice. Spolupráce na základě dohody o výrobě.  
 
BRSI20170116001 
Slovinská obchodní společnost distribuující různé druhy potravin hledá partnera, který by zajistil balení výrobků do 
uzavřených plastových sáčků navržených tak, mohly stát a byly uzavíratelné zipem. Firma vyvinula svou řadu lehkých 
jídel jako jsou směsi ořechů, sušeného ovoce a lupínků. Předpokládá se spolupráce na základě dohody o poskytování 
služeb. Předpokládaný objem cca 1 milion kusů za rok ve 4 dávkách.  
 
BRUK20170213001 
Britská společnost spolupracující s Univerzitou v Cambridgi vyvinula patentovanou pájecí slitinu na bázi cínu pro spo-
jování karbonových dílů s karbonovými či kovovými komponenty a hledá výrobce pro výrobu této pájecí slitiny, který 
by spolupracoval na základě dohody o výrobě. Firma hledá partnery působící v oboru slévárenství či hutnictví, kteří 
jsou schopni vyrábět pájecí slitiny a dráty ze začátku v menším množství, ale v budoucnu budou schopni zvýšit pro-
dukci na základě předpokládaného růstu poptávky po výrobku. Bližší specifikaci poptávky najdete zde: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b96426b-ed9c-4480-9a58-30e92e94c0a4?Or-
gaId=cz00399  
 
BRPL20150429002 
Polský distributor ovoce a zeleniny se sídlem v Krakově hledá výrobce a dodavatele hroznů, nektarinek a broskví. 
Všechny nabízené výrobky musí být aromatické a dobře chráněné, odrůdy hroznů Italia, Victoria. Potenciální partneři 
by měli být výrobci místního ovoce s velkou výrobní kapacitou nebo velkoobchodníci s vybudovanou logistickou in-
frastrukturou a možností posílat zboží do Polska.  
 
BRDK20170209001 
Dánský designér hledá výrobce dekorativních dřevěných figurek. Firma uvádí na trh kolekci dubových figurek ve tvaru 
zvířat a hledá výrobce se zkušenostmi s výrobou podobných velmi kvalitních produktů. Firma spolupracuje se společ-
ností Lego a dlouhodobě působí v oblasti kreativního průmyslu. Obchodní partner má být schopen zpracovávat vy-
soce kvalitní tvrdé dřevo na CNC strojích (3 nebo 4 osy, příp. 5 os). Velikost jednotlivých kusů je 9 x 4,5 x 4,5 cm, 
materiál evropský dub, velikost první objednávky 50–100 ks od každého druhu. Kolekce se skládá z 10 druhů zvířat 
(pes, králík, prase, kočka, myš, liška, medvěd, býk, kůň a papoušek). Více na: 
 http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db89c609-268e-4a11-8165-932bc676decd?Or-
gaId=cz00399  
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Rakouská firma působící v odvětví dřevařství hledá v ČR obchodní partnery 
Mají zájem o spolupráci s výrobci dřevěných domů, obchodníky se dřevem, výrobci nábytku, výrobci zahradních 
domků. Bližší informace na een@khkmsk.cz.  
 
BRDK20170109001 
Dánská firma, která navrhla kolekci funkčního severského nábytku a interiérových dekorativních předmětů hledá vý-
robce lamp z březové dýhy s vyměnitelnými bočními panely různých barev z akrylátu, které mohou být přizpůsobeny 
podle přání zákazníka. Výrobek by měl být opracován laserovými nebo CNC stroji. První objednávka v množství zhruba 
100 ks. Technická specifikace výrobku: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f475611f-5510-
4458-87fd-ea6551122587?OrgaId=cz00399  
 
BRFR20170201001 
Francouzská firma působící v oblasti biologických roztoků užívaných v zemědělství hledá dodavatele bio-fertilizérů. 
Tyto prostředky by měly být využívány pro při produkci obilovin, zeleniny, v zahradnictví a ve vinohradech. Bio-ferti-
lizéry jsou používány v rostlinné výrobě, jako alternativa k chemickým výrobkům.  
 
BRFR20160128002 
Francouzská firma hledá dodavatele vrchních desek pro stoly a pulty a nabízí spolupráci na základě dlouhodobé do-
hody o výrobě či subdodávkách. Partneři by měli být spolehliví, schopni vyrábět na CNC strojích, se zkušeností s vý-
robou nábytku a schopností dodávat zboží stabilní kvality ve stabilních dodacích lhůtách a za konkurenceschopné 
ceny.  
 
BRPL20150612001 
Polský dodavatel nástrojů jako jsou vrtačky, frézy a závitníky hledá zá účelem rozšíření portfolia na místním trhu 
výrobce nebo dodavatele podobných výrobků. Partneři by měli dodávat vysoce kvalitní nástroje a to zejména: různé 
druhy vrtáků, vrtaček na dřevo, beton a kov, řezačky, závitníky, brusné kotouče a diamantové desky, třmeny, pásy, 
vrtací sklíčidla, elektrody a další. Všechny výrobky by měly mít potřebné certifikáty a měly by být vyráběny pomocí 
moderních technologií. Podrobnosti k poptávce na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/De-
tail/8691eb5f-5c4d-4dfd-ac28-5baafcd43b81?OrgaId=cz00399 
 
BRPE20161212001 
Peruánská společnost se sídlem v Limě s patnáctiletými zkušenostmi v poradenské činnosti a zastupování podniků na 
peruánském trhu chce rozšířit své portfolio a nabízí firmám v EU obchodní zastoupení na místním trhu. Firma vyvinula 
různé metody k úspěšnému řešení potřeb svých klientů zejména z oblasti zdravotnictví, strojírenství, životního pro-
středí, ropného průmyslu a zemního plynu.  
 
BRJP20160203001 
Japonský výrobce barev svíce než 60. letou tradicí hledá v cílových zemích EU pro svůj inovativní produkt zástupce 
pro marketing a public relations.  
 
BRDE20160826001 
Německá společnost hledá subdodavatele pro výrobu krbů z nerezové oceli, kteří mají zkušenosti se zpracováním 
tohoto materiálu (včetně tepelného obrábění) a zkušenosti s výrobou krbů. Bližší specifikace: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b73e87c-eda5-4fbf-9e08-d9f88e16feea?Or-
gaId=cz00399  
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