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Týden inovací 2017 

Akce „Týden inovací“, který se uskuteční od 22. do 27. 5. 2017, bude zaměřena nejen, jak již sám název události napovídá, na ino-

vace, ale také na nejnovější technologie a umělou inteligenci, nabídne více než 70 akcí po celé České republice a vyvrcholí dvouden-

ním veletrhem s konferencí Innovation Summit Prague v Praze.  Jedním z hlavních řečníků konference bude Sean O´Heigeartaigh, 

ředitel Centra pro studium existenčních rizik Cambridgeské univerzity, který dlouhodobě zkoumá dopady umělé inteligence na lid-

stvo. Vystoupí také Erwin Brunner, ředitel operací firmy Amazon v regionu střední a východní Evropy. Neméně významným hostem 

bude teprve devatenáctiletý podnikatel, vizionář a CEO startupu Cazza Technologies Chris Kelsey. Bližší informace na: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jak-vytisknout-mrakodrap-na-3d-tiskarne-i-to-ukaze-tyden-inovaci-2017-

90177.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Zakládání firem – ženy drží prim 

V roce 2016 založilo firmu dvakrát více žen než mužů. Posledních pět let přibývá zakladatelek firem rychleji než mužů. Od roku 2012 

činí rozdíl ve prospěch podnikatelek dokonce již 34 tisíc živností. Polovina regionů v republice zaznamenala úbytek mužů rozjíždějí-

cích byznys, všechny regiony však zaznamenaly růst počtu podnikatelských subjektů založených ženami. Vyplývá to z aktuální srov-

návací analýzy podnikatelů a podnikatelek, kterou zveřejnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). To-

muto fenoménu se věnuje článek na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zen-podnikatelek-stale-pribyva-rychleji--

90072.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Koruna prudce oslabila 

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka je oslabení koruny reakcí na Trumpovy aféry a vyšší růst výrobních cen. Ceny průmyslo-

vých výrobců v Česku v dubnu meziročně zrychlily růst na 3,2 procenta z březnových tří procent, jak uvedl Český statistický úřad. 

Situaci podrobněji analyzuje článek na: https://byznys.ihned.cz/c1-65733610-koruna-rychle-oslabuje-reaguje-na-trumpovy-afery-a-

rust-cen-prumyslovych-vyrobcu   

 

Až 70 milionů čeká na české start-upy v pokračování programu CzechAccelerator 

Úspěšný projekt pro začínající podnikatele CzechAccelerator pokračuje! Na vybrané české start-upy čekají kancelářské prostory, 

mentoring a poradenství v zahraničních podnikatelských inkubátorech v Silicon Valley, New Yorku, Singapuru a Londýně. Do nich 

plánuje CzechInvest vyslat na šest desítek firem. Připraveno pro ně má celkem přes 70 milionů korun. První vlnu přihlášek přijímá 

od 17. června do 31. července 2017. Více na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/az-70-milionu-ceka-na-ceske-start-upy-v-pokra-

covani-programu-czechaccelerator-90264.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

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

 

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

31. 5. 2017 COMPUTEX TAIPEI Brokerage Event Taipei, Thajsko 

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

7. 6. 2017 EU Open for Business Info Day - Konference pro organizace podporující malé a střední podniky ČR Praha 

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

12. 6. 2017 Dvoustranná jednání zástupců a členů klastrů Transylvanian Clusters B2Match Event Cluj-Napoca, Rumun-
sko 

 
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 5/2017 
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 
 

BOTW20160304001 
Tchajwanská společnost zabývající se technologií RFID - read/write sensing devices hledá v ČR partnery spolupracující 
na základě dohody o výrobě. Tato firma je špičkovou společností v oblasti vývoje informačních a komunikačních tech-
nologií (ICT). Bližší informace na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b65b521-d16f-475e-
99fe-2a1b23bf777e?OrgaId=cz00399  
 

BORU20151003002 
Ruská společnost ze Sverdlovského kraje se již od roku 1995 specializuje na výrobu elektroizolačních materiálů (izo-
lační komponenty pro různé druhy transformátorů a další elektrická zařízení) a nyní hledá v ČR obchodního partnera, 
který by firmu dlouhodobě obchodně zastupoval na základě dohody o distribučních službách. Bližší specifikace na: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2530e2b6-585c-4526-a7ed-531b73893f46?Or-
gaId=cz00399  
 

BOGE20170320001 
Gruzínský výrobce módních doplňků a šperků (na ruku, krk, vlasy apod.)  hledá distributory. Společnost nabízí jedi-
nečné ručně vyráběné módní doplňky, navržené mladým tvůrčím týmem. Firma je schopna vyrobit produkty i podle 
přání zákazníka. Každý výrobek je jedinečným malým uměleckým dílem a tvůrčí tým neustále experimentuje a navr-
huje nové typy produktů. Obrazová dokumentace zde: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/De-
tail/1ad9f3f7-9a92-476b-88a2-196eea7be95b?OrgaId=cz00399 
 

BOIT20170316001 
Italská společnost dodávající farmaceutické výrobky a vysoce kvalitní kosmetiku hledá distributory. Firma dodává 
inovativní produkty jako jsou krémy na odstranění jizev, léčbu akné, regenerační masky na vlasy, revitalizační krémy 
a séra, krémy na intimní použití, dětské krémy proti podráždění. Krémy viditelně podporují obnovu buněk epider-
mis a odstranění starých buněk. Maska na vlasy je vhodná při léčbě mnoha chorob vlasů (alopacie a  defluvium tele-
genico), stimuluje a zrychluje normální růst buněk. Výrobky jsou již úspěšně prodávány v Itálii a Spojených státech.  
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BORU20170314001 
Ruská společnost specializující se na zpracování ryb a mořských plodů hledá partnery spolupracující dlouhodobě na 
základě dohody o distribučních službách. Výrobní portfolio skládající se z více než 275 položek se v současnosti dodává 
do 15 ruských regionů a zahrnuje např. filé a rybí steaky z několika druhů lososa, platýse, tresky, kambaly, okouna 
apod., mražené rybí výrobky, mořské plody, slané ryby, ryby uzené za studena i za tepla, kaviár z lososa v plechovkách 
nebo sklenicích a další. Výrobky jsou baleny podle požadavků zákazníka v laminovaném, vakuovém nebo jiném balení. 
Společnost má zaveden systém řízení bezpečnosti potravin založený na zásadách  HACCP. V červnu roku 2014 byla 
výroba kontrolována společností Control Union Nederland B.V. - Rotterdam (Nizozemsko) a bylo shledáno, že je v 
souladu s požadavky systému řízení bezpečnosti potravin ISO 22000-2005.  
 
 

POPTÁVKY 
 

BRPL20160518001 
Polská firma specializující se na výrobu čalounů a čalouněného nábytku spolupracující s mnoha partnery v Polsku a 
Evropě hledá dodavatele vysoce kvalitních polyesterových vláken a látek nepropouštějících peří. Společnost nabízí 
dlouhodobou spolupráci na základě dohody o výrobě.  
Specifikace poptávky:  
- polyesterové vlákno (7/32, 6, 15) – požadované množství 4 kontejnery/měsíc 
- polyesterová vlákna BICO (dvoukomponentní) – požadované množství 1 kontejner/měsíc 
- látky odolné vůči peří - 175 g / m2, délka kotouče: 100 m, šířka 165 m; 60:40 bavlna: polyester;  
  Požadované množství: 4 kontejnery / měsíc 
- křemíkové vlákno SN-3710CHS 7,0 DEN x 32 mm x SD - Požadované množství: 3 kontejnery / měsíc 
 
BRDE20161026001 
Německý dodavatel pro automobilový průmysl hledá výrobce nářadí a společnost pro nátěrové procesy z Polska a 
České republiky. Partner by měl být schopen vyrábět složitější nástroje pro stroje těžkého průmyslu. Firma pro ná-
těrové procesy by měla nabízet katodické povlakování (KTL) nebo cínovo-niklové povlakování. referováno je dlou-
hodobé partnerství prostřednictvím subdodávek nebo outsourcingu. Ukázky výrobků a bližší specifikace na: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05aca887-319b-461a-a9bc-103bca9e6a9f?Or-
gaId=cz00399  
 
BRPT20160429001 
Portugalská společnost specializující se na dekorativní umění, hledá dodavatele enkaustického a rýžového papíru 
stejně jako další inovativní materiály pro dekorativní umění a scrapbooking. Společnost nabízí potenciálním partne-
rům možnost rozšířit své obchodní aktivity na území Portugalska prostřednictvím dlouhodobé spolupráce na základě 
dohody o obchodním zastoupení. Společnost má zájem o kvalitní materiály pro enkaustiku, jako je například vosk, 
který se používá jako pojivo pro pigmenty, kvalitní rýžový papír, kvalitní materiály pro techniku scrapbooking apod.  
 
BRRO20161102001 
Rumunská společnost vyrábějící produkty na míru hledá dodavatele nepromokavých zimních bund s odnímatelnými 
rukávy a pracovních košil s dlouhými rukávy pro muže. Předpokládá se první objednávka v objemu 100 – 300 
bund/košil. Potenciální partner by měl mít vlastní designéry a měl by být schopen vyrábět bundy nebo košile sériově.  
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BRFR20170320001 
Francouzská společnost poskytující nový druh bezpečnostních služeb a bezpečnostních pomůcek zejména pro osa-
mělé osoby hledá dodavatele zařízení využívajících technologie GPS & GSM, kteří by dlouhodobě spolupracovali na 
základě dohody o výrobě.  Firma poskytuje mobilní bezpečnostní služby, využívající řadu přípojných zařízení pro spor-
tovce, chodce a seniory, kteří chtějí bezpečně provozovat své aktivity. Využívaná zařízení umožní okamžitě upozornit 
blízké osoby nebo bezpečnostní odborníky na incident/nehodu, sdílet své geografické umístění a získat pomoc.  
Specifikace poptávaného produktu na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac323a8b-5a3f-
4ccf-ae44-ff2ad05aacde?OrgaId=cz00399  
 
BRKR20170424001 
Jihokorejská společnost zabývající se mezinárodním obchodem hledá dodavatele spotřebního zboží dlouhodobě spo-
lupracující na základě obchodní dohody o distribučních službách. Jedná se zejména o kosmetické výrobky, potraviny 
z oblasti zdravé výživy.  
 
BRRO20160513001 
Rumunská firma zabývající se úpravami exteriérů a zahradní architekturou hledá dodavatele okrasných rostlin pro 
venkovní použití. Společnost má zájem o okrasné rostliny pro venkovní a komerční prostory jako jsou cesmíny, keře, 
petúnie, různé druhy růží, okrasné trávy, ozdobné stromy (vrby, jedle, cedry, jalovce atd.) mimózy, ozdobné kapra-
diny, popínavé rostliny aj. Všechny rostliny by měly být kvalitní, certifikované a vhodné pro klimatické podmínky 
v jihozápadní části Rumunska.  
 
BRDK20150831001 
Dánská společnost specializující se na digitální tisk hledá evropské tiskárny s ohledem na životnímu prostředí, které 
jsou schopny tisknout různé POS (Point of Sale) materiály a potiskovat hrnky. Firma nabízí široký sortiment tiskovin 
(bloky, dopisní papír, letáky, brožury, obálky, volné listy, plakáty, pohlednice, roll-upy, vizitky, katalogy, bannery 
v malých formátech atd.) a splňuje norské normy pro ekoznačky a (Svanemærket). Uřednostňuje potenciální part-
nery, kteří splňují standardy ekologické udržitelnosti i ve svých zemích.  
 
BRFR20170331001 
Francouzská společnost podnikající v oblasti přírodních nápojů hledá nové partnery, jako jsou výrobci, prodejci 
nebo distributoři zdravých organických potravin. Poptávají se zejm. ovocné a zeleninové lupínky, raw tyčinky z čo-
kolády, ovocné tyčinky, ovocné a zeleninové krekry, sušenky apod.). Tato firma vyvinula svou řadu organických vý-
hradně rostlinných nápojů, které jsou zdravé, chutné a nabízejí zákazníkům výjimečné příchutě, jako jsou je ibiškový 
džus, rebarborový džus, zelený mátový čaj, citronovo-zázvorový džus a další, které jsou distribuovány do obchodů a 
podniků se zdravými potravinami v Evropě a Kanadě.  
 
BRUK20170505001 
Britská firma, která navrhuje, vyrábí a prodává zdravotnické pomůcky pro každodenní potřebu a pomoc seniorům a 
osobám se zdravotním postižením, chce rozšířit své portfolio a hledá proto dodavatele inovativních produktů pro 
tuto cílovou skupinu. Bližší specifikace zde: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/458ae14f-
179b-4f40-b134-7d20d2e3e846?OrgaId=cz00399   
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