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Ukrajinský trh – příležitost pro české exportéry 

Bilance vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Ukrajinou je dlouhodobě výrazně aktivní, přičemž ČR je devátým největším 

vývozcem na ukrajinský trh z členských zemí EU. Agentura CzechTrade během loňského roku zaregistrovala výrazný nárůst obchod-

ních příležitostí pro české exportéry v oblasti zemědělství i dodávek úsporných technologií a zařízení pro průmysl a komunální sek-

tor. Více na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ukrajinsky-trh-ma-dle-agentury-czechtrade-pro-ceske-exportery-zajimavy-po-

tencial-91656.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Strojírenské firmy zavádějí principy Průmysl 4.0 

Více než polovina ředitelů strojírenských firem očekává, že do pouhých pěti let budou současné firemní ICT procesy nedostatečné. 

Proto třetina tuzemských strojírenských firem aktivně zavádí principy technologické revoluce Průmysl 4.0 a v blízké budoucnosti to 

plánuje více než polovina podniků. Menší podniky, které se pohybují na samé hranici efektivnosti, nemají na technologický rozvoj 

dostatek finančních prostředků, ani technických a lidských kapacit. Problematiku blíže řeší článek na:     

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prumysl-40-zavadi-tretina-ceskych-strojirenskych-firem-vetsinou-velkych-

91622.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Květnová nezaměstnanost v Česku byla jen 4,1 procenta, nejnižší v EU 

K 31. 5. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 308 521 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 678 méně než v dubnu a o 86 268 méně 

než před rokem. Zároveň jde o nejnižší květnovou hodnotu od roku 2008, kdy ÚP ČR evidoval 302 507 nezaměstnaných.  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kvetnova-nezamestnanost-v-cesku-byla-jen-41-procenta-nejnizsi-v-eu-

91508.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

V ČR přibývá lidí, kteří kupují v zahraničí byty jako investici 

Vydělat na investiční nemovitosti v Česku je stále těžší. Jejich ceny se ve velkých městech za poslední dva roky zvýšily o pětinu a 

sehnat vhodný byt na investici za rozumnou cenu je tak čím dál náročnější. Řešením může být nákup nemovitostí v zahraničí, jejichž 

pronájem mnohdy vynáší víc než v tuzemsku. Češi takto zhodnocují své peníze stále častěji. Kupují reality hlavně v turisticky oblíbe-

ných destinacích, jako jsou horské chaty či přímořské apartmány. Cenově dostupné jsou především nemovitosti v zemích bývalého 

východního bloku. 

https://byznys.ihned.cz/podnikani/c1-65752210-zahranicni-byty-vynaseji-casto-vic-nez-ceske  

 

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

 

12. 9.. 2017 Byznys klub – seminář pro začínající podnikatele Frýdek - Místek 

5. 10. 2017 Konference a dvoustranná jednání Smart Region Ostrava 

9. 10. 2017 Dvoustranná jednání KONTAKT-KONTRAKT Brno 

10. 10. 2017 Byznys klub – seminář pro začínající podnikatele Frýdek - Místek 

19. 10. 2017 Multi-sectoral matchmaking event within the VII European Congress of SMEs Katovice, Polsko 

20. 11. 2017 Dny Kanady v Moravskoslezském kraji Ostrava 

 
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 6/2017 
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 
 

BOPL20170523001 
Polská společnost zabývající se již více než 20 let exportem potravin hledá distributory. Firma se soustředí hlavně na 
dodávky značkových potravin, zdravých potravin a krmiv pro domácí zvířata a nabízí více než 2100 různých druhů 
výrobků, jako např.: bonbóny, čokolády, sušenky, snacky, brambůrky, ořechy, sušené ovoce, hotová jídla, ovocné a 
zeleninové konzervy, konzervovaná masa a ryby, energetické nápoje, káva, čaj, olej atd. Firma již vyváží do více než 
20 států (včetně Finska, Německa, Číny, Kanady, USA, Izraele a dalších). 
 
BOPL20170505003 
Polská společnost specializující se na výrobu organických přírodních kosmetických přípravků hledá distributory. Kos-
metika obsahuje 95 – 100 % přírodních složek z certifikovaných plodin. Všechny konzervační látky, koncentráty a 
stabilizátory jsou rostlinného původu bez chemických nebo syntetických příměsí. Kosmetika obsahuje oleje s certifi-
kací Ecocert, což zvyšuje jejich dlouhodobou účinnost. Složky jsou hypoalergenní a nezpůsobují podráždění, výrobky 
neobsahují barviva, petrolátum, silikony, parabeny, polyethylenglykol, minerální oleje , zahušťovadla, ethanolamidy, 
SLES (sodná sůl laurátu sulfátu) ani EDTA (ethylendiamin tetraacetika). 
  
BOSG20170216002 
Singapurská společnost hledá distributory pro svou balící linku. Firma již od roku 1976 dodává a instaluje v malých, 
středních i velkých firmách automatické balicí linky pro potravinářský, farmaceutický průmysl a logistiku. Podrobnější 
specifikace nabídky: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c4761c4d-15b3-4c9d-
84fa737b749c20a7?OrgaId=cz00399  
 
BOTR20150703001 
Turecká společnost s téměř 50. letou tradicí, podnikající v oblasti recyklace odpadů, hledá partnery spolupracující na 
základě joint venture na výstavbě recyklačních provozů (včetně všech stavebních procesů). Firma nabízí konkurence-
schopné cenové zvýhodnění při současném zajištění stejné technologie a kvality, jakou nabízejí evropští konkurenti. 
Společnost je schopna na základě předchozí analýzy navrhnout nejvhodnější řešení pro konkrétního klienta. 
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BORU20150911001 
Ruská společnost ze Sverdlovského regionu specializující se na poskytování outsourcingových služeb v oblasti zahra-
ničního obchodu (celní odbavení, logistika, pojištění, certifikace apod.). Hledá v České republice partnery. Firma 
odesílá zboží od dodavatelů po vyřízení nezbytných celních formalit klientům, optimalizuje dodávky, snižuje náklady 
a pomáhá předcházet chybám v plánování a organizaci doručení zboží tím, že profesionálně a s důvěrnou znalostí 
specifik místního trhu a legislativy řeší otázky marketingu, logistiky, plateb a celního odbavení.  
 
 

POPTÁVKY 
 

BRDE20170116001 
Německá firma prodávající vlastní značku výrobků prostřednictvím internetových obchodů a dalších platforem e-
commerce hledá partnery pro výrobu menších předmětů pro vaření, pečení a domácnost, stejně jako další domácí 
potřeby a doplňky do koupelen. Předpokládané první objednávky cca v objemu 500- 1000 kusů za položku. Bližší 
informace a fotodokumentace na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bf11833-c788-48bd-
827c-04b73ed748a8?OrgaId=cz00399  
 
BRIT20160330001 
Italská firma nabízí zprostředkovatelské služby výrobcům nástrojů, elektrických nástrojů a zařízení pro stavebnictví a 
průmysl (např. lanová měřidla, měřící pásky, vodováhy, měřiče a lasery pro profesionály, vibrační tampery, atd.), kteří 
mají zájem o vstup na italský trh. Firma již téměř deset let distribuuje průmyslové výrobky, nástroje, malé stroje a 
zařízení zákazníkům v Itálii a má široké portfolio zákazníků. Potenciální partner by měl mít zkušenosti s dodávkami 
pro tato odvětví: stavebnictví, průmyslové zásobování, distribuce nástrojů, dodávky hardwaru.  
 
BRFI20170526001 
Finská návrhářská firma hledá výrobce šperků z nerezové oceli spolupracující na základě dohody o výrobě a byli 
schopni dodávat navržené šperky ze stříbra a nerezové oceli (náušnice, náramky, náhrdelníky …). Jednalo by se o 
dodávky v objemu cca 100 – 300 ks za mode. Obrazová příloha zde: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Pro-
file/Detail/23e2afd9-1f6c-4fa8-b443-1d2ca0789445?OrgaId=cz00399 
 
BRRU20151120001 
Ruská firma z regionu Perm specializující se na obchod s potřebami pro pekařskou a cukrárenskou výrobu, hledá do-
davatele pekárenského vybavení. Společnost má rozsáhlou distribuční síť v Rusku a zemích SNS a má zájem o nákup 
zařízení na výrobu chleba, zařízení pro cukrárenskou výrobu, pekařské pece, hnětací stroje, stroje na tváření těsta a 
krájení pečiva apod. Všechna zařízení by měla být moderní. Je preferována technická dokumentace v ruštině, pří-
padně může být i v angličtině. Potenciální parter by měl být v případě nutnosti schopen zajistit instalaci zařízení a 
vyslání odborníka na proškolení personálu. 
 
BRDE20170307001 
Německá firma distribuující technologie pro zdravotnictví hledá dodavatele vysoce inovativní zdravotnické techniky 
a pokročilé projekty z oblasti výzkumu a vývoje. Společnost hledá nové produkty zejména v oblasti diagnostiky in-
vitro, a další podobná zařízení, která by byla distribuována v Německu na základě dohody o distribučních službách. 
Navíc nabízejí finanční účast na vyspělých projektech výzkumu a vývoje zaměřených na německé trhy a spolupráci na 
základě dohody o společném podnikání s inovačními výrobci medicínských technologií. Firma distribuuje nebo pro-
najímá zařízení do více než 800 německých nemocnic a má více než 2 000 potenciálních zákazníků.  
 

mailto:een@khkmsk.cz?subject=Newsletter%206/2017%20BORU20150911001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Newsletter%206/2017%20BRDE20170116001
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bf11833-c788-48bd-827c-04b73ed748a8?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bf11833-c788-48bd-827c-04b73ed748a8?OrgaId=cz00399
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Newsletter%206/2017%20BRIT20160330001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Newsletter%206/2017%20BRFI20170526001
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23e2afd9-1f6c-4fa8-b443-1d2ca0789445?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23e2afd9-1f6c-4fa8-b443-1d2ca0789445?OrgaId=cz00399
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Newsletter%206/2017%20BRRU20151120001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=Newsletter%206/2017%20BRDE20170307001


 

 

 
 

      15.  června  2017  

Newsletter  č.  6 

/2016 

BRBE20160708001 
Belgická společnost zaměřující se na vývoj, výrobu a prodej nátěrových hmot a nástřikových barviv pro spotřebitelský 
i průmyslový trh, hledá v ČR spolupráci s výrobcem povlaků, materiálů pro pokovovování a postřikovacích barev na 
základě dohody o akvizici. Portfolio firmy se skládá z kovových ochranných povlaků, hydroizolačních nátěrů, podla-
hových a střešních nátěrů, ochranných nátěrů na dřevo, nástřikových barev, technických olejových sprejů, antigraffiti 
a čisticích pracích prostředků.  
Specifikace poptávky: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/542353af-76aa-4d30-94b7-
7752401a03ca?OrgaId=cz00399 
 
BRLV20161004001 
Litevská firma, která vyvinula nový potravinářský výrobek z pražených fazolí, hledá dodavatele zipových sáčků a su-
chých fazolí. Obaly by měly být třívrstvé (polyetylén s nízkou hustotou / pololesklý polyester), zipové ve velikostech:  
130 mm x 200 mm x 64 mm, 110 mm x 185 mm x 65 mm). Požadované množství pro první dodávku cca 5000 kusů. 
Společnost také poptává 5 000 kg velmi kvalitních suchých fialových / fialových barevných fazolí (případně i jiné 
barvy). 
 
BRRU20160816002 
Ruský výrobce dětských oděvů hledá dodavatele hypoalergenních tkanin spolupracující na základě dohody o výrobě. 
Specifikace tkanin: Europlus (100 polyester), Quercentin (100 polyester). Složení : -polarflo s lykrou pro lepší odolnost 
proti opotřebení; se spandexem pro zvýšení pružnosti (používá se při výrobě rukavic, legín atd.); bipolaris dvojvrstvá 
polární vrchní vrstva (odolnost proti větru vítr a voděodolnost, zateplení); -Windbloc (s vysokou odolností proti větru, 
mezi dvěma vrstvami polarfleku s nízkou hustotou je membránová vrstva); mikrovlákna – (tenká tkanina o hmotnosti 
nižší než 100 g / m2); - polarflex s nízkou hustotou, o něco hustší mikro (100 g / m2), používá se pro termoprádlo, 
legíny, štíhlé mikiny; sredneplotnyh - hustota 200 g / m2, používaný při výrobě dětského oblečení, klobouků, šál, 
palčáků, ponožek. Tkanina může mít jinou hustotu a vzhled.  
 
BRES20161123001 
Španělský dodavatel potravin a nápojů hledá výrobce bioproduktů a nabízí výrobcům ekologických potravin a bio-
produktů, usilujícím o vstup na španělský trh, své zprostředkovatelské služby. Firma má zájem o bio (přírodní) potra-
viny a nápoje, organické / ekologické potraviny a nápoje, bio krémy, bio máslo, organické obiloviny, bio občerstvení, 
bio čokoláda apod. 
 
BRPT20170529001 
Portugalská stavební firma hledá partnera specializovaného na udržitelné a efektivní stavební materiály, vybavení a 
služby, dodávajícího stavební materiál a vybavení, jako jsou dřevěné domy, obnovitelné zdroje energie, ekologické 
stavební materiály, rozvoj nového 100% udržitelného stavebního projektu. Firma poptává i specializované služby 
v oblasti architektury NZEB (budovy s téměř nulovou efektivitou) nebo pasivního domu a hledá poskytovatele 
těchto služeb: udržitelný design, udržitelná architektura, udržitelná vodní řešení, udržitelná energetická řešení, eko-
logické bazény, progresivní a efektivní technologie (nízkoenergetické, pasivní, inteligentní, ekologické), nové sta-
vební materiály a technologie, systémy a zařízení využívající energii z alternativních zdrojů, vytápění udržitelných 
zařízení, řídící a měřicí zařízení, ekologické automobily. Kromě toho se firma zajímá i o nové a inovativní produkty, 
kterými mohou nahradit starší výrobky nebo rozšířit své portfolio: výrobky ekologické stavební, barvy ECO, materi-
ály ECO, eko nábytek, obnovitelné stravovací systémy, eco bazény nebo jezera, úprava vody, produkty šetřící vodu. 
Bližší specifikace: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a4306ae-ddc2-4d1f-a492-
2a49950a3001?OrgaId=cz00399  
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