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Smarter Region - International Brokerage Event 2017 - Ostrava 5. 10. 2017 

Dne 5. 10. 2017 se v Ostravě uskuteční mezinárodní konference a dvoustranná jednání firem "Smarter Region - International  

Brokerage Event 2017". Této networkingové akce se zúčastní velké množství společností, univerzit a výzkumných pracovníků z celé 

Evropy, kteří mají zájem o sdílení svých projektových zkušeností, nápadů a hledají spolupráci. Představte své inovativní nápady 

a technologie a sejděte se s potenciálními projektovými nebo obchodními partnery. Během dvoustranných jednání můžete potkat 

velké množství partnerů z různých oborů podnikání a to vše během jednoho dne. Ušetříte tím čas a peníze.  Více na: 

http://www.khkmsk.cz/akce/dvoustranna-jednani/smarter-region-international-brokerage-event-2017-ostrava-5-10-2017.aspx  

 

Česká ekonomika roste, firmy však rekordně krachují 

Přesto, že česká ekonomika dlouhodobě vykazuje rostoucí tendence, za první čtvrtletí roku 2017 skončilo téměř 2800 firem, což je o 

800 firem více než ve stejném období loňského roku. Tento fenomén je způsoben zejména rostoucím konkurenčním tlakem, který 

je specifický při vzniku nových firem, které mají možnost díky zlepšující se ekonomice přímo konkurovat již existujícím společnos-

tem. Více na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceska-ekonomika-slape-presto-skoncil-rekordni-pocet-firem-

92728.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Možnost snížení nákladů pro podnikatele v zahraničí do září 2017 

O daň z přidané hodnoty, která byla zaplacena v členských státech EU je možno zažádat do 30. září 2017. Nárok na uplatnění vrá-

cení DPH má každá firma, která není registrována jako plátce daně v dané zemi, nemá zde sídlo a v dané zemi nepodniká. Podmín-

kou je veškerá dokumentace o platbě daně, která je přikládána k příslušné žádosti. Více na: http://www.busines-

sinfo.cz/cs/clanky/snizte-si-naklady-na-byznys-v-cizine-zadejte-o-vraceni-dph-68872.html?utm_source=portal&utm_me-

dium=web&utm_campaign=hp_aktuality  

 

Klesá zájem o Euro 

Dle průzkumu ČSOB, je větší polovina podnikatelů menších a středních podniků proti přijetí Eura. Hlavním faktorem tohoto feno-

ménu je finanční nezávislost od zemí Eurozóny. Podnikatelé jsou přesvědčeni, že jakýmkoli negativním vlivem ze zahraničí může být 

ohrožen tuzemský trh. Více na: http://ekonomika.idnes.cz/podnikatele-euro-ztraceji-zajem-pruzkum-ffh-/ekono-

mika.aspx?c=A170718_215639_ekonomika_mpl  

 

 

    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 

14. 8. 2017 Dvoustranná jednání při misi čínských firem z provincie Che-nan  Praha 

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 7/2017 
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 
 

BOHU20160920001 
Maďarská spediční společnost nabízí širokou škálu služeb silniční dopravy. Společnost je schopna transportovat plné 
i částečné náklady. Firma má zkušenosti s přepravou automobilů, elektroniky, potravin, oceli, obalových materi-
álů ale také stavebních materiálů a je otevřená příležitostní nebo dlouhodobé spolupráci. 
 
BORU20161102004 
Ruská stavební společnost z Lipeckého regionu hledá partnery ze stavebnictví, kteří vlastní inovativní konstrukční 
metody. V rámci spolupráce bude partner poskytovat společnosti konzultace, kvalifikované odborníky a informace 
týkající se implementace technologií. Ruská společnost získá přístup k moderním stavebním technologiím; partner 
získá přístup na trh stavebních služeb v Lipeckém ale i v sousedních regionech. 
 
BORU20150728009 
Ruská společnost, pohybující se na trhu téměř 20 let, je lídrem v produkci polyuretanových výrobků. Od roku 2007 
používá evropské normy zajišťování jakosti podle systému mezinárodní normy ISO 9001. Firma je schopna dodávat 
polyuretanové válce pro metalurgii. Mimo jiné nabízí také technologii ocelového potrubí potaženého polyuretanem 
pro důlní průmysl, konkrétně pro přepravu vysoce abrazivní rudy: měď, zinek, zlato, železo. Firma je připravena spo-
lupracovat s partnery z České republiky, kteří by měli být schopni propagovat zboží na různých tematických akcích, 
spravovat internetový obchod s cílem prodat zboží ve svém regionu. 
 
BOBG20170419003 
Firma ze severozápadního Bulharska se specializuje na výrobu kovových konstrukcí a kovových dílů pro průmysl i 
domácnosti. Mezi její výrobky patří zábradlí, navíjecí schody atd. Společnost je mimořádně aktivní v oblasti oprav a 
výměny dílů. Je vybavena všemi potřebnými zařízeními, má kvalifikovaný personál a dobré výrobní závody, a proto 
garantuje kvalitní výrobu a včasné plnění objednávek klientů. Společnost by chtěla rozšířit svou výrobu a nabídnout 
subdodavatelské služby partnerům z České republiky. 
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BOPL20160919004 
Tato polská společnost se zabývá především projekty v oblasti průmyslové automatizace. Hlavními oblastmi činnosti 
jsou: konstrukce a bezpečnost strojů, prefabrikace, automatizace a robotika, konstrukce strojů a dalších zařízení. 
Společnost se zaměřuje na konstrukci zakázkových strojů a výrobních linek. Hledá partnera, který má zájem o nové 
stroje, výrobní linky apod.; v rámci spolupráce je možná také modernizace a přizpůsobení stávajících zařízení zákon-
ným požadavkům. Společnost také provádí prefabrikaci rozvaděčů a proto má zájem o realizaci zakázek na konkrétní 
ovládací panely za pomoci subdodavatelské firmy z České republiky. 
 
BOSK20160406001 
Zkušený slovenský výrobce zařízení potřebných pro nakládání s odpadními vodami hledá zahraniční distributory. Jeho 
široká škála vodních produktů se používá především při čištění odpadních vod z domů, vesnic, měst, průmyslových a 
jiných zařízení. Výrobní program společnosti zahrnuje čistírny odpadních vod, nádrže, septiky, lapače tuků, olejové 
separátory, vodní šachty a plastové atypické předměty. 
 
BOGR20170223001 
Řecká společnost, založena v roce 2001, se specializuje na výběr volně dostupných čajů z celého světa. Firma hledá 
distributory v České republice, kteří budou schopni propagovat produkty pro automatické prodejní automaty (káva, 
mléko, čokoláda, čaj). Požadovaným výsledkem dohod o distribučních službách by byla propagace a zastupování je-
jích výrobků v kavárnách, hotelích a restauracích. 
 

POPTÁVKY 
 

BRDE20161026001 
Společnost se sídlem na severovýchodě Německa byla založena v roce 1992. Společnost se specializuje na lisování a 
hluboké tažení kovů. Ročně vyrábí 12 až 13 milionů různých komponent pro automobilový průmysl. V zájmu posílení 
dodavatelského portfolia společnost hledá výrobce nástrojů a firmu pro nátěrové procesy. Partner musí být schopen 
vyrábět složité nástroje, zejména pro razící a hlubokotažné stroje. Cílem je vytvořit dlouhodobé obchodní partnerství 
formou subdodavatelské dohody s výrobcem nástrojů a uzavřením dohody o outsourcingu se společností pro procesy 
nátěru. Bližší informace a fotodokumentace na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/De-
tail/05aca887-319b-461a-a9bc-103bca9e6a9f?OrgaId=cz00399  
 
BRFR20160331001 
Francouzská společnost, specializující se na výrobu nábytku, hledá subdodavatele, kteří jsou schopni vyrobit: kovové 
nohy kancelářských stolů, čalouněné židle, křesla z masivního dřeva, překližky, kovu, ale také kuchyňské a koupelnové 
vybavení v podobě umyvadel atd.  Firma má v plánu žádat dodavatele o hromadné dodávky i o zakázkové balení. 
V budoucnu a za účelem založení partnerství se subdodavateli by francouzská společnost ráda pravidelně hledala 
další odpovídající výrobní nebo subdodavatelské dohody a tímto způsobem jednala jako obchodní zástupce.  
 
BRUK20160824003 
Společnost sídlí ve Velké Británii a specializuje se na dodávky a distribuci alkoholických nápojů v Evropě i zámoří. Tato 
britská firma v současné době hledá pivovary, které jsou schopny plnit specifické požadavky klientů po celé Evropě. 
Ideální pivovar by měl být umístěn ve střední Evropě a měl by být ochoten poskytovat své produkty pod soukromou 
značkou. Společnost se snaží spolupracovat s pivovary, které mají zájem o subdodavatelské nebo výrobní dohody. 
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BRFR20160711001 
Francouzská společnost, založená před téměř stoletím, je jedním z předních poskytovatelů železničních systémů a 
služeb nejen ve Francii, ale po celém světě. V současné době hledá dodavatele výrobků z plechu a poskytovatele 
mechanického svařování. Požaduje se, aby všichni potenciální dodavatelé měli certifikaci EN 15085 pro svařování na 
železnici a mohli dodávat do západní Evropy. Partner musí mít přiměřenou velikost s minimálním ročním obratem 5 
milionů EUR, jelikož potenciální obrat s francouzskou společností by činil přibližně 0,5 milionu EUR. 
 
BRBE20160805001 
Belgická společnost je specialistou na trhu zdravotnických výrobků, veterinářství, zemědělství a chovu, obnovitelné 
energie a agro-potravin. Firma hledá nové dodavatele produktů a služeb s cílem rozšířit nabídku na stávajících trzích 
zejména v podobě analýzy trhu, zahájení nových aktivit, umístění nebo přesunutí stávající činnosti a prohledávání 
distribučních kanálů. Jedná se o produkty, jako jsou: veterinární léky, stříkačky, dezinfekční prostředky, zemědělské 
stroje, výrobky pro umělou inseminaci a zdravotnické vybavení, jako jsou radioaktivní izotopy atd. 
 
BRTR20161110002 
Turecká firma působící od roku 2001 se specializuje na maloobchod se stavebními materiály pro koupelny: skříně, 
umyvadla, vany, keramické obklady stěn a svítidla. Společnost hledá výrobce ventilátorů pro koupelnové využití. Má 
dobré spojení s dodavateli stavebních materiálů a poskytuje stavební materiály po celém Turecku i v zahraničí. Firma 
již nabízí své výrobky na rumunském trhu, ale hledá nové distribuční trhy. 
 
BRFI20170223001 
Finská společnost působící v oblasti strojírenských výrobních systémů hledá nové evropské dodavatele kulových ven-
tilů, pneumatických pohonů a koncových spínačů. Firma má také zájem o nalezení evropského subdodavatele pro 
výrobu kovů. Systémy, které finská společnost vyrábí, jsou typicky používány v elektrárnách, kotlích na výrobu páry a 
horké vody, v celulózovém a papírenském průmyslu, v metalurgickém průmyslu a v zařízeních na spalování odpadů. 
Společnost realizovala systémové dodávky po celém světě a jejich systémy získaly široké uznání díky jejich rychlému 
a snadnému uvedení do provozu, spolehlivosti a dlouhé životnosti. 
 
BRIT20170317001 
Tato italská společnost vyvinula inovativní řadu zařízení, která redukují vibrace motoru a kalibrují emise plynových 
proudů produkovaných spalovacími motory. Tyto funkce dokáží snížit spotřebu paliva jakéhokoli motoru a v důsledku 
toho snížit škodlivé emise. Firma hledá dlouhodobého partnera v zahraničí pro výrobní aktivity. Partner by měl být 
schopen zlepšit a industrializovat zařízení, které je vyrobeno z nerezové oceli z pevné mechaniky a bez elektrických 
přípojek. Jako regulátor průtoku systém snižuje vibrace a rezonance, spotřebu paliva a zlepšuje průměrnou životnost 
motoru. Systém není závislý na typu paliva a lze jej zlepšit použitím speciálních slitin za účelem úpravy výfukových 
plynů. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že skutečná produkce činí 5 až 7 kusů za den, společnost hledá výrobního 
partnera v zahraničí, který by zlepšil a industrializoval dané zařízení. 
 
BRCH20170511001 
Švýcarská firma, která zahájila svou první kompostovatelnou oděvní linku, hledá ekologické vodní výtisky, které do-
sahují Oeko-Tex Standard 100 (produktová třída I). Tisk musí být kompatibilní s tkaninou vyrobenou z lýkových a 
celulózových vláken, stejně jako vysoce odolný vůči využití ve výrobním procesu. Společnost má zájem o výrobní 
dohodu s partnerem, který bude schopen vyrobit vodní výtisky v požadované produktové třídě a dle předem stano-
vených mezinárodních standardů. Podrobnější specifikace: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/De-
tail/36c122e5-d4d7-4e17-8eae-1c788b25f71c?OrgaId=cz00399   
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