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Podnikatele trápí časté změny zákonů i vysoké odvody za zaměstnance 

Jak zjisti průzkum Hospodářské komory ČR, považují podnikatelé za největší překážky při podnikání časté změny zákonů, nařízení a 

vyhlášek, vysoké pojistné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, četnost různých podání finančnímu nebo celnímu 

úřadu či zdlouhavé čekání na různá rozhodnutí státních orgánů či soudů. Do průzkumu bylo zapojeno více než 800 firem a živnost-

níků v celé zemi.  Hospodářská komora proto dlouhodobě apeluje na politiky, aby dali zelenou Právnímu elektronickému servisu pro 

podnikatele. Ten by jednak zpřístupnil všechny zákony a předpisy ukládající podnikatelům nějaké povinnosti na jednom místě a 

současně umožnil firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu. Více informací k tomuto tématu na: 

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/podnikatele-trapi-caste-zmeny-zakonu-i-vysoke-

odvody-za-zamestnance-ukazal-pruzkum-hospodarske-komory.aspx  

 

Příležitost pro české start-upy 

Nový tréninkový program CzechStarter agentury CzechInvest si klade za cíl pomoci začínajícím firmám s rozjezdem jejich podnikání. 

Dostane se jim rad od zkušených mentorů nejen z oblasti managementu, marketingu a řízení společnosti, ale získají také praktické 

zkušenosti s obchodním využitím svého produktu či služby. Sedmiměsíční trénink budou moci ti úspěšnější z nich završit dvoutýden-

ním pobytem v Silicon Valley. Zde na ně čekají kancelářské prostory, další mentoring a workshopy či setkávání s potenciálními part-

nery na networkingových akcích. Program jim významnou částí pokryje i náklady na cestu a překlady propagačních materiálů. Bližší 

podmínky: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/czechstarter-treninkovy-program-pro-zacinajici-start-upy-nabizi-13-milionu-ko-

run-87719.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Změny pro podnikatele od roku 2017 

Čeští podnikatelé se musejí i v roce 2017 vypořádat s celou řadou změn. Druhá fáze Elektronické evidence tržeb, výrazné zvýšení 

minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, novinky v daních z příjmu. To vše a mnoho dalšího najdete ve speciálu Busines-

sInfo.cz. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/special-zmeny-pro-podnikatele-od-roku-2017-85270.html?utm_source=por-

tal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_doporucujeme  

 

Evropské akcie se vyšplhaly na 15měsíční maximum 

Panevropský akciový index STOXX 600 se vyšplhal na nejvyšší úroveň od prosince 2015, vykazoval nárůst o zhruba půl procenta na 

377 bodů. Nizozemské akcie jsou na devítiletém maximu, výsledek voleb zmírnil obavy investorů z odchodu země z Evropské unie. 

Růstu evropských akcií se věnuje článek na portále Hospodářských novin: http://byznys.ihned.cz/c1-65661170-evropske-akcie-ros-

tou-nizozemska-burza-je-po-stredecnich-volbach-nejvyse-za-devet-let  

 

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

 

29. 3. 2017 Obchodní mise vietnamských firem do MSK Ostrava 

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

7. 4. 2017 Jak uspět na čínském trhu – tematický seminář Ostrava 

11. 4. 2017 Byznys klub Frýdek - Místek 

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 

 
 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – Enterprise Europe Network 
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PODNIKATELSKÉ KONTAKTY 
 

ČÍSLO 3/2017 
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 
 

BOPL20161215001 
Polská společnost nabízející inovativní technologii výroby přizpůsobitelného a nákladově efektivního nábytku hledá 
obchodní zástupce, kteří by pomohli vytvořit síť koncových uživatelů. Jedná se o pohodlné, chytré a rychlé řešení pro 
zaneprázdněné osoby s možností on-line designu. Technologie umožňuje zákazníkům přizpůsobit prostřednictvím 
on-line aplikace nábytek dle své potřeby. Bližší informace a obrazová dokumentace na: http://een.ec.europa.eu/to-
ols/services/PRO/Profile/Detail/cb68ac81-bf63-4662-8061-57fbc14d99b7?OrgaId=cz00399 
 
BORU20160905001 
Ruský výrobce zařízení pro speciální účely jako jsou stroje na odklízení sněhu, traktory, letištní strojní zařízení aj. hledá 
partnery pro spolupráci na základě dohody o distribučních službách. Tato zařízení mohou být přizpůsobena požadav-
kům zákazníka.  
 
BOFR20150722001 
Francouzský výrobce parfémů hledá distributory a obchodní zástupce s výbornou znalostí místního trhu. Firma nabízí 
širokou škálu produktů jako jsou: parfémy, vonná mýdla, vonné svíčky a pokojové vůně prodávané v obchodních 
centrech, buticích s designovými výrobky pro domácnost, parfumeriích a prestižních hotelích. Vůně jsou inspirovány 
historií Francie a jsou součástí konceptu „Historie Francie prostřednictvím vůní“. Výrobky obsahují esenciální oleje se 
značkou fair trade a jsou vyvíjeny slavnými tvůrci parfémů a designéry specializujícími se na luxusní světové značky.  
 
BOBG20150810003 
Bulharská firma dodávající širokou škálu výrobků z růžové himalájské soli hledá distributory a velkoobchodníky. Port-
folio výrobků zahrnuje solné lampy, krbové ohřívače, svícny, solné bloky, ozdobné ventilátory, růžovou himalájskou 
sůl, varné desky, vzduchové inhalátory, polštáře na solnou terapii, deodoranty bez užití chemie a další výrobky ze 
soli. Některé z výrobků jsou vhodné pro použití ve zdravotnictví a celostní medicíně. Vhodnými partnery jsou distri-
butoři zdravé výživy, dekorativních výrobků pro domácnost, produktů pro lázeňství a zdravotnictví. Podle vědecké 
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studie Univerzity v Grazu (Rakousko) má užití pravé himalájské krystalové soli velmi pozitivní vliv na dýchací a obě-
hový systém, pojivové tkáně a funkci nervového systému. Obrazová dokumentace výrobků na: http://een.ec.eu-
ropa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85865c2a-8d31-447a-baf6-7b15879ad555?OrgaId=cz00399  
 
Polská firma hledá partnery 
Dodavatel domovních i komerčních hřišť z Polska specializující se také na zahradní architekturu a venkovní tělocvičny 
hledá pro spolupráci distributory, obchodní agenty nebo společnosti specializující se na marketing a rozvoj odbytu. 
Společnost je také připravena spolupracovat s výrobci vybavení pro dětská hřiště jakožto subdodavatel. Jedná se o 
předního polského výrobce upevňovacích systémů pro dřevěné zahradní stavby. Firma má všechny potřebné bezpeč-
nostní certifikáty. Pro zajištění maximální životnosti výrobků společnost využívá tři druhy antikorozních systémů. Je-
jich výrobky jsou prodávány většinou na německém trhu, ale mají také své klienty v Japonsku a Spojených arab-
ských emirátech. 
 
 
 

POPTÁVKY 
 
BRDE20161026001 
Německý dodavatel pro automobilový průmysl v oblasti kovoobrábění hledá výrobce nástrojů a firmu pro potahovací 
procesy (povlakování) z ČR a Polska. Potenciální partner by měl být schopen vyrábět komplexní nástroje pro stroje 
z oblasti těžkého průmyslu a měl by být schopen nabídnout katodové povlakování (KTL – cathodic dip-paint coating) 
a/nebo cínovo- niklové povlaky (tin-nickel coating) objem zakázky může být až několik tisíc kusů. Dodavatel nástrojů 
musí být schopen vyrobit složitější nástroje zejména pro lisování a stroje pro hluboké tažení. Předpokládá se dlouho-
dobé partnerství na základě subdodávek nebo outsourcingu. Bližší specifikace na: http://een.ec.europa.eu/tools/ser-
vices/PRO/Profile/Detail/05aca887-319b-461a-a9bc-103bca9e6a9f?OrgaId=cz00399  
 
BRFR20150915001 
Francouzská firma specializující se na výrobky pro péči o dítě hledá výrobce elektrických sterilizátorů kojeneckých 
lahví, které jsou umístěny na jednotlivých ramenech opatřených parními tryskami. Výrobek by měl mít zabudován 
akustický alarm, automatický vypínač a odměrku. První dodávka by měla být v předpokládaném objemu cca 1 000 ks. 
Bližší informace a obrazová dokumentace na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09e846de-
de96-4d70-8c75-7d649a08d48a?OrgaId=cz00399  
 
BRIT20160126001 
Italský velkoobchod specializující se na prodej a distribuci nápojů hledá pivovary, jejichž produkty by mohl exkluzivně 
nabízet v regionu Sardinie.  
 
BRUK20160417001 
Britská firma, která vyvinula nový typ schránky na jízdní kola hledá dodavatele ohýbaných ocelových a hliníkových 
trubek a dodavatele textilních krytů z polyesteru odolného vůči UV záření nebo podobného lehkého voděodolného 
materiálu. Předpokládá se spolupráce na základě dohody o výrobě nebo dohody o subdodávkách.  
Bližší specifikace poptávky: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35e2427a-7fed-4557-a806-
1b8aabf19db4?OrgaId=cz00399  
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BRDE20161110002  
Německá společnost dodávající pánské oblečení hledá dodavatele tkanin šetrných k přírodnímu prostředí. Potenci-
ální partner by měl dodávat textilie ze lnu, bavlny a polyesteru. Minimální množství na jednu objednávku je 20 – 50 m.  
Látky musí být certifikovány některým z uznávaných ekologických certifikátů jako je např. Global Organic Textile Stan-
dard (GOTS). Požadované materiály: plátno na výrobu oděvů barvené a připravené k potisku, bavlna připravená k po-
tisku, polyester pro podšívky surový.  
 
BRRU20160822001 
Ruská společnost hledá vývojáře manažerského softwaru. Firma se specializuje na poskytování řešení pro procesy 
automatizace v oblasti lidských zdrojů a personální hodnocení, jakož i rozvoj e-learningových podnikových vzděláva-
cích produktů. Společnost potřebuje vyvinout platformu pro efektivní řízení personálu včetně nástroje talent ma-
nagementu (nástroj pro identifikaci talentů a jejich vývoj). 
 
BRSE20170209001 
Švédská firma navrhující jednorázové netkané produkty pro domácí mazlíčky hledá výrobce se zkušeností se zpraco-
váním netkaných textilií. Výrobek by měl být z ekologického biologicky rozložitelného materiálu, šetrného k přírod-
nímu prostředí, s vysokou absorpční kapacitou. Bližší specifikace výrobku na: http://een.ec.europa.eu/tools/servi-
ces/PRO/Profile/Detail/9f614691-ba20-4761-b91a-5dd90847966d?OrgaId=cz00399  
 
BRPL20161229002 
Polská firma specializující se na obchodování se zemědělskými produkty hledá dodavatele krmiva (krmivového obilí), 
spotřebitelského obilí, slunečnicových semen, řepky a sójové mouky.  
 
BRUK20161222001 
Britská firma dodávající výrobky pro majitele domácích mazlíčků hledá výrobní partnery. Společnost vyvinula cestovní 
tašku pro zvířata 2 v 1 s kapsami, která se jednoduše během několika sekund dá přeměnit v pohodlný pelíšek. Výro-
bek má jednoduchý elegantní a praktický design a je vyroben z kvalitního materiálu, který je odolný, vodotěsný, jed-
noduše čistitelný. Cestovní vak je vyroben z balistického nylonu, profesionálně vyšívaný a ručně šitý, vystlání je vyro-
beno z pěnové matrace a má odnímatelný kryt, který je možno prát v pračce. Potenciální výrobce by měl mít zkuše-
nosti s výrobou tašek nebo produktů pro domácí mazlíčky a měl by být schopen dodávat výrobky v menších i větších 
objemech. Použité materiály by měly být vhodné pro zvířata, tj. snadno čistitelné a odolné. 
 
BRPL20150904001 
Polský dodavatel domácích spotřebičů, zařízení a kuchyňských výrobků nabízí své distributorské služby. Firma dodává 
také nádobí, příbory, sklenice, porcelán, plastové a smaltované výrobky do kuchyně, dárkové předměty atp. a hledá 
dodavatele těchto výrobků.  
 
BRDK20160726001 
Dánská firma, která navrhuje exkluzivní ručně vyráběné keramické vánoční postavičky vlastní značky, hledá stabilní 
dlouhodobé výrobní partnery, kteří mají odpovídající zkušenosti a jsou schopni dodat včas kvalitní výrobku do začátku 
vánoční sezóny. Kolekci tvoří 39 vánočních skřítků. Společnost se snaží převést výrobu z Asie zpět do Evropy. Poten-
ciální partner by měl být schopen vyrobit vysoce kvalitní figurky v požadované lhůtě, bude zodpovědný za vytvoření 
forem pro výrobu figurek pod přímým vedením dánského designéra. Figurky budou vyrobeny z červené hlíny a na-
třeny bezolovnatou barvou, Bližší specifikace a obrazová dokumentace na: http://een.ec.europa.eu/tools/servi-
ces/PRO/Profile/Detail/a71ab97e-fa2e-42cb-b43a-dbeac24eab61?OrgaId=cz00399 
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