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Stát upravil stávající exportní strategii 

I když většina českých exportérů vyváží do zemí EU a největším odbytištěm pro český vývoz je již tradičně Německo, projevují naše 

firmy velký zájem o pronikání na trhy třetích zemí. Tuzemský export však ovlivňují kromě zájmu podnikatelů také změny v zahra-

ničně-politické situaci a politické turbulence ve světě. Z tohoto vycházejí změny v aktualizované Exportní strategii České republiky 

do roku 2020. I když základní cíle původní strategie (zvýšení počtu vývozců o 15 procent a objemu vývozu o 25 procent v letech 

2012 až 2020) se nemění, reflektuje aktualizace změny, ke kterým došlo ve vnitropolitické i zahraničně politické oblasti.  

Více informací k této problematice: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vyvozci-se-perou-s-novymi-vyzvami-pomuze-jim-aktuali-

zovana-exportni-strategie-88111.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_carousel 

 

Hospodářská komora chystá zpřehlednění zákonných povinností podnikatelů 

K tomuto účelu má být zřízen elektronický systém PES, který má začít sloužit podnikatelské veřejnosti od začátku roku 2018.  Tento 

elektronický nástroj umožní firmám i živnostníkům spravovat plnění jejich zákonných povinností vyplývajících ze zákonů a provádě-

cích vyhlášek jednodušeji a přehledněji prostřednictvím internetu. Zavedení tohoto systému by mělo zajistit úsporu nejméně 43 

miliard korun ročně.  

Tématem se blíže zabývá článek na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikatelsky-pes-chystany-hospodarskou-komorou-

ma-zprehlednit-podnikatelum-zakonne-povinnosti-88768.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktua-

lity 

 

Ve třetině českých rodinných podniků se chystá předat žezlo 

Svoji ekonomickou perspektivu vidí pozitivně 72 % českých rodinných firem a necelá polovina jich chce expandovat do zahraničí. 

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců považují jejich majitelky a majitelé za největší problém. Předávání řídících postů dětem 

čeká letos třetinu rodinných podniků. Vyplývá to ze závěrů studie KPMG European Family Business Barometer.  

Více na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/pruzkum-predavat-zezlo-bude-letos-v-cesku-tretina-rodinnych-firem-

88824.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Čtyři české firmy v první tisícovce evropských společností s největším růstem tržeb 

Podle šetření Financial Times patří prvenství v největším procentuálním nárůstu tržeb mezi roky 2012 – 2015 německé firmě Hello-

Fresh, která rozváží čerstvé suroviny. Z českých společností se nejlépe umístil internetový distributor módních značek ZOOT. Mezi 

zeměmi mají největší zastoupení firem v žebříčku Německo (23,6 %) a Velká Británie (23,5 %). K nejúspěšnějším oborům patří tech-

nologie (18,2 %), podpůrné služby (10,4 %), průmyslové zboží, stavebnictví a e-commerce. Více údajů na: http://byznys.ih-

ned.cz/podnikani/c1-65692590-mezi-nejrychleji-rostouci-firmy-evropy-patri-i-ctyri-z-ceska-ceskym-sampionem-je-zoot  

 

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

 

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

Německo, Hannover 

9. 5. 2017  Byznys klub – seminář pro začínající podnikatele Frýdek - Místek 

30. 5. 2017 Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb – seminář Ostrava 

6. 6. 2017 Byznys klub – seminář pro začínající podnikatele Frýdek - Místek 

9. 6. 2017 Polish-German B2B Meetings within the XII New Economy Forum Katovice, Polsko 

 
 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – Enterprise Europe Network 
Tel.: +420 597 479 330, e-mail: een@khkmsk.cz 
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PODNIKATELSKÉ KONTAKTY 
 

ČÍSLO 4/2017 
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 
 

BORS20161228001 
Známá srbská společnost specializující se na výrobu módních dámských oděvů hledá distributora svých výrobků. 
Firma patří již více než dvě dekády mezi nejznámější módní značky na srbském trhu, kde má vybudovanou silnou 
distribuční síť, provozuje také řetězec vlastních provozoven a získala za dobu činnosti řadu významných ocenění. Své 
výrobky taky exportuje do Norska, Švédska, Slovenska, Makedonie, Slovinska, Bosny a Hercegoviny. Každou sezónu 
nabízí novou módní řadu dámských oděvů: kostýmy, kalhoty, halenky, sukně, kabáty a doplňky vysoké kvality.  
 
BODE20161024001 
Dobře zavedený německý výrobce širokého sortimentu kosmetických výrobků hledá distributory pro ČR. Produktové 
řady zahrnují mimo jiné kosmetické výrobky péče o kůži (kosmetika pečující o nehty, krémy, pleťové vody, odstraňo-
vače laků na nehty) a dekorativní kosmetiku (rtěnky, lesky na rty, make-upy, tělové třpytky, konturovací tužky, řa-
senky, oční stíny, laky na nehty, tužky na oči, pudry, tvářenky atd).  
 
BOEE20170319001 
Estonská firma, která již má zastoupení ve Finsku, Švédsku, Velké Británii, Irsku a Holandsku, hledá v ČR obchodní 
zprostředkovatele pro inovativní stavební materiál ze 100 % recyklovaného plastu (původem z potravinářského prů-
myslu). Možnosti využití tohoto materiálu jsou velmi široké jako např.: akustické stěny, jezdecké konstrukce, palubky, 
oplocení, zemědělství a zahradnictví, zahradní nábytek, plotové moduly, terasy, květinové a kompostové boxy, te-
rasy, kontejnery na odpadky, přístřešky, nákladní palety, pískoviště, koňské boxy atd. Materiál je 100 % recyklovaný 
a 100 % recyklovatelný a kombinuje výjimečnou odolnost s velmi nízkou cenou. Je vhodný pro dlouhodobé použití, 
neabsorbuje vlhkost, je odolný vůči povětrnostním vlivům, je absolutně netoxický, umožňuje jednoduchou údržbu, 
záruka 26 let. Další úprava materiálu je podobná dřevu (řezání, drcení, šroubování …). 
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BODE20150817002 
Německá společnost s dlouhodobými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti zařízení pro domácí čištění od-
padních vod nabízí podporu a základní materiál pro realizaci vlastních projektů. Firma hledá partnery v ČR a/nebo 
Polsku, kteří mají zájem o reciproční výrobu pro třetí osoby (např. koncové zákazníky, nebo místní úřady). Společnost 
je aktivní od roku 2009 a úzce spolupracuje s Univerzitou aplikovaných věd, nabízí celou řadu systémů „blízkých pří-
rodě“ včetně plánování, výstavby a pravidelné údržby. Instalace nabízených systémů je velmi jednoduchá, systémy 
mají extrémně vysoký životní cyklus výrobku, jsou pro zákazníky vhodnou volbou ke snížení nákladů díky praktické 
spolupráci v průběhu celého procesu. Bližší informace na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/De-
tail/9d5464b4-5870-4b6c-b578-c6d3ddab7242?OrgaId=cz00399  
 

POPTÁVKY 
 
BRJP20170327001 
Japonský distributor kosmetických doplňků hledá výrobce vysoce kvalitních produktů pro péči o vlasy, barev na vlasy 
a dalších kosmetických přípravků a doplňků (ne make-upy a jiná podobná kosmetika), kteří mají zájem o vstup na 
japonský trh. Firma s více než desetiletou tradicí úspěšně prodává široký sortiment výrobků kadeřnickým salónům 
v Japonsku a Číně. Přednost mají produkty s vysokou prodejní marží pro Japonsko. Výrobce by měl být schopen ob-
jasnit koncept a účinky výrobků a podat další informace týkající se cen, složení výrobku, etiket atd. Měl by také od-
povídat veškerým potřebným předpisům.  
Bližší specifikace nabídky: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24994556-a4f3-4f33-a231-
e8e91a619b95?OrgaId=cz00399 
 
BRUK20170303001 
Britský online prodejce kojeneckého zboží a produktů pro rodiny s dětmi hledá výrobce krémů a šampónů se značkou 
firmy. Výrobky by měly odpovídat příslušné certifikaci a mít všechny testy prokazující bezpečné použití pro děti a 
zdravotní nezávadnost výrobku použitelné pro prodej v EU. 
 
BRSE20160610001 
Švédská společnost hledá výrobní partnery dodávající hoblované borové dřevo ve třech různých rozměrech. Dodá-
vaný materiál by měl být hranatý a rovný na všech stranách, vysoce kvalitní, bezchybný a bez uzlů. Dřevo by mělo být 
vysušeno na 8 – 10 %. Přesné rozměry a očekávané roční objemy: 20.000 - 25.000 kusů, 25 x 25x870 mm; 20.000 - 
25.000 kusů, 32x32x870 mm; 20.000 - 25.000 kusů, 38x38x870 mm. Kusy musí být naloženy na palety (505 kusů na 
paletě).  
 
BRIT20160126001 
Italský velkoobchod specializující se na výrobu a distribuci nápojů se zvláštním zaměřením na dovoz piv hledá pivo-
vary, kterým nabízí exkluzivní zastoupení jejich výrobků v regionu Sardinie. Firma se specializuje již více než 30 let na 
dodávání nápojů do místních hotelů, restaurací a kaváren a hledá nové výrobky z oblasti pivovarnictví. 
 
BRFR20160129002 
Francouzská firma byla hledá pro jednoho z největších francouzských výrobců nábytku spolehlivé dlouhodobé sub-
dodavatele vyrábějící kovové díly používané jako dekorativní desky či úchyty. Potenciální partner by měl mít zkuše-
nosti s CNC obráběním nejlépe pro oblast nábytkářského průmyslu, měl by být připraven dodávat zboží v požadované 
kvalitě, ve stabilních dodacích lhůtách za konkurenceschopné ceny a měl by být schopný provádět řezání, ohýbání, 
vrtání, lisování a lakování oceli.  
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BRAT20170214001 
Rakouská firma hledá výrobní partnery pro dodávky módních tašek a doplňků z recyklovaných plachet. Společnost 
pod svou módní značkou vyrábí a v mezinárodním měřítku dodává unikátní ručně vyráběné módní pytle a tašky z prů-
myslového PVC a zbytků plachet a hledá partnera se zkušenostmi ve výrobě kabel a doplňků, který je schopen zpra-
covávat recyklované PVC ve vysoce kvalitní tašky a má zájem o spolupráci na základě dohody o výrobě. Všechny 
výrobky této módní značky jsou vyráběny ručně bez použití zvířecích kůží, s ohledem na životní prostředí, velkým 
vztahem k detailu a kvalitě. Nezbytný materiál a návrhy dodá rakouský partner. Výrobce by měl být ochoten vyrábět 
zpočátku malé série, minimální velikost jedné šarže cca 20 – 50 kusů jednoho druhu. Velikost dodávek se bude prů-
běžně zvyšovat. Hlavní výhody této značky jsou: snižování odpadu z plachet a PVC, odolný, téměř nezničitelný voděo-
dolný materiál, módní, ale jedinečný design, splňuje podmínky pro označení hand made, vegan, fair. Výrobky jsou 
určeny pro specifické cílové skupiny, Fotodokumentace a bližší specifikace výrobků na: http://een.ec.europa.eu/to-
ols/services/PRO/Profile/Detail/92a6d1c0-31ca-4cd1-906d-831d8ef22d38?OrgaId=cz00399  
 
BRUK20160408001 
Britská firma navrhující a vyrábějící výrobky pro divoce žijící zvěř a rostlinstvo (ptačí budky, krmítka, úly atp.) hledá 
dodavatele bioplastů. Společnost je jedním z předních evropských výrobců krmítek a podobných výrobků pro volně 
žijící živočichy a snaží se pro svou produkci přednostně využívat bioplasty a recyklované materiály. Tým designérů 
vyvíjí jedinečné produkty, které mají mnoho inovativních zlepšení pro podporu šance na přežití vybraných druhů ve 
volné přírodě a přispívají ke zvýšení populace mnoha druhů hmyzu, ptáků, savců a obojživelníků. Firma se snaží snížit 
závislost na dřevě a hledá bioplasty a recyklované materiály, které by měly ideálně vzhled dřeva nebo zelenou barvu. 
Požaduje se materiál o šířce 20 mm, který musí být vhodný pro použití ve venkovním prostředí. Dodavatel má mít 
zkušenost v oblasti bioplastů a biologických polymerů a měl by umět nabídnout materiály vhodné pro venkovní pou-
žití.  
Bližší informace a obrazová dokumentace na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55c7eb96-
e148-4492-88a8-17cbf4929922?OrgaId=cz00399  
 
BRES20151014001 
Španělská společnost specializující se na distribuci a propagaci potravin a nápojů bez alergenů hledá výrobce, kteří 
chtějí spolupracovat na základě smlouvy o poskytování distribučních služeb a mají zájem o uvedení svých výrobků na 
španělský trh. Firma si vybudovala široké portfolio zákazníků (zejm. provozoven, restaurací a barů), kteří se soustředí 
na klienty se zájmem o bezlepkové a bezalergenové produkty. Všechny nabízené výrobky musí být testovány a certi-
fikovány tak, aby bylo zajištěno, že neobsahují žádné alergeny, ani stopové množství určitých složek a musí splňovat 
příslušné hygienické požadavky.  
 
BRPL20170314001 
Polská distributorská společnost se širokou sítí kontaktů a zákazníků nabízí své distributorské služby výrobcům ná-
bytku a dalšího vybavení pro soukromé i komerční využití (zejména stolů, židlí apod.). Distributor je připraven spolu-
pracovat jak s výrobci masové produkce, tak s nábytkářskými firmami, které vyrábí produkty podle přání jednotlivých 
zákazníků.  
 
BRBG20151007001 
Bulharská firma specializovaná na zpracování kovů (zejm. řezání laserem a vodním paprskem) hledá dodavatele ino-
vativních materiálů, kovových slitin, plastů, keramiky, skla a jiných materiálů, které jsou používány jako surovina a 
mohou být zpracovávány laserem či řezány vodním paprskem.  
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