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 Česká republika získala za první pololetí z EU více, než zaplatila.  
ČR v pololetí obdržela z unijního rozpočtu 39,5 miliardy korun a odvedla do něj 22,8 miliardy korun. Česko tak zůstalo 

stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU. Informovalo o tom ministerstvo financí. Zdroj: 

http://ekonomika.idnes.cz/kolik-cesko-ziskalo-z-eu-bliance-cerpani-penez-f4d-

/eko_euro.aspx?c=A170731_154213_eko_euro_pas  

 

 

 České start-upy dobývají svět.  
Pohádkové pŕíběhy studentů, kteří se ze školních lavic vydávají do velkého světa businessu 

je čím dál vice. Klíčovým faktorem u start-upů je získání investora a právě těmto aktivitám se 

věnuje stále více firem. Jedním z nejznámějších českých start-upů je, s největší 

pravděbodobností, Skypicker. Díky unikátní databázi a algoritmu na kombinaci dat umí najít 

letenky, které spojují i nespolupracující aerolinky. Cestující tak mohou ušetřit až 80 procent 

ceny. Na tyto kombinace pak poskytuje firma garanci. Když se tedy při navazujícím letu 

zpozdí první spoj, zajistí zákazníkovi, že se dostane do cíle.  Více na: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mladi-cesti-dravci-dobyvaji-svet-92980.html  

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 
Katowice 

20.11.2017 Dny Kanady v Moravskoslezském kraji Ostrava 
 

 
 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  

Aktuality 
 

 

 Franšízy jsou na vzestupu!  

Podpora frenšízového systému podnikání se v České republice těší velké oblibě. V roce 

2011 byl počet těchto podniků kolem 170, v roce 2015 již téměř 250. Největším 

lákadlem těchto sítí je především podpora silného partnera. Spolu s touto podporou 

přichází take možnost využití jeho know-how a celková popularita značky. Nevýhodou 

však zůstává určitá svázanost a omezenost podnikání. Více na: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obliba-fransiz-stoupa-v-cesku-jich-pribyde-asi-

dvacet-rocne-

93045.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality  
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Ruská společnost se specializací na výrobu 

plynových svařovacích zařízení, uzavíracích a 

regulačních ventilů hledá partnery z odvětví 

medicíny a stavebnictví k uzavření dohody o 

distribučních službách nebo obchodním 

zastoupení. 

V rámci smlouvy o distribuční službě se 

plánuje prodej produktů, partner by tedy 

měl mít kontakty na stavební společnosti a   

                        zdravotnická zařízení.  

 
 

Široká síť kontaktů ENTERPRISE 

EUROPE NETWORK Vám pomůže 

vyhledat nové obchodní příležitosti 

a nalézt nové obchodní partnery. 

Pomo-cí databáze POD (Partnership 

Opportunities Database) máte 

možnost navazovat kontakty s 

firmami z více než 60 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  . Všechny 

nabízené služby jsou zcela zdarma. 

Polský výrobce drátů a elektronických 

prvků pro automobilový a zemědělský 

průmysl nabízí jak výrobní služby těchto 

dílů, tak distribuční spolupráci. 

Společnost má strojový park, který 

umožňuje vyrábět velké množství 

kovových produktů a výrobků, včetně 

drátů. Firma hledá výrobce i prodejce 

těchto produktů v České republice, s 

cílem zahájení dlouhodobého partnerství 

v podobě distribučních služeb nebo 

výrobních dohod. Společnost je 

připravena podělit se o své výrobní 

postupy a technologie. 

Nabídky 

Vložit vlastní profil a propagovat se v zahraničí / vyhledat obchodního partnera 

  

  

 

Samostatně v databázi vyhledávat dle oborů či země původu daného profilu  

  

  

 

Nechat si e-mailem zasílat nabídky/poptávky „na míru“ dle vašeho zadání 

 

Podnikatelské 
kontakty 

 

V da tabáz i  dá le  můžete :  

Ruská společnost ze Sverdlovského 

regionu se specializuje na výrobu a 

distribuci autodílů, elektroizolačních 

materiálů (izolace olejových 

transformátorů, přímá izolace 

elektrokartonu atd.) Firma hledá 

partnera v České republice za účelem 

založení obchodní spolupráce v 

autmobilovém sektoru formou dohody o 

distribučních službách. 

Turecká společnost, zabývající se recyklací a 

znovuzpracováním, hledá distributory v 

Evropě. Společnost vyrábí EPDM gumové 

granule o velikosti 1 až 3,5 mm. Tyto granule 

jsou používány jako výplňový materiál 

především v atletických dráhách, 

umělohmotných trávách a víceúčelových 

herních plochách. Firma hledá v České 

republice distributory výše uvedeného 

produktu. 

BORU20151003002 

Německý středně velký podnik, který se 

specializuje na výrobu, obchod a opravy 

speciálních vozidel, ocelových konstrukcí, 

zemědělských a stavebních strojů, hledá 

zájemce nebo distributora repasovaných 

zemědělských řezaček. Zařízení je vhodné 

pro různé zemědělské stroje. Německá 

společnost hledá spolupracovníky v České 

republice, kteří by měli zájem získat 

obchodní zastoupení pro český trh. 

 

Polská společnost zastupující průmyslovou 

automatizaci, která se specializuje na design 

a konstrukci nestandardních strojů, 

výrobních linek, pracovních stanic a dalšího 

vybavení, vyhledává evropské partnery v 

České republice, kteří se o dané výrobky 

zajímají. Společnost má zájem o kooperaci v 

podobě subdodavatelské spolupráce. 

INZEROVAT  

A CC E S S A B IL IT Y  

Švédská společnost, která vyrábí plastové 

komponenty, hledá subdodavatele. 

Společnost vyrábí plastové součástky, které 

se používají především v automobilovém 

průmyslu. Plastové komponenty jsou 

například spojovací prvky, spony a další 

plastové detaily, které se používají při 

montáži vozidel nebo v jiném 

zpracovatelském průmyslu. Firma vyrábí 

vlastní nástroje, které umožňují přizpůsobit 

plastové komponenty potřebám klientů. 

POPTÁVAT 

http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html 

AKTUALITY 

BOTR20150707001 

BODE20160601001 

 

BOPL20150925001 

BOPL20160919004 

BORU20161102005 

BOSE20160809001 
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BOBG20170419003 

Bulharská společnost zabývající se 

výrobou kovových konstrukcí a kovových 

dílů (zábradlí, schodišťové schody atd.) 

Nabízí své subdodávatelské a 

outsourcingové služby dalším partnerům z 

oblasti střední a východní Evropy. 

Společnost je vybavena všemi potřebnými 

stroji a zařízeními a má kvalifikovaný 

personál. 

mailto:een@khkmsk.cz
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BORU20151003002
http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOTR20150707001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BODE20160601001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOPL20150925001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOPL20160919004
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BORU20161102005
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOSE20160809001
mailto:een@khkmsk.cz?subject=BOBG20170419003


Švédská společnost hledá, ve střední a 

východní Evropě, smluvní výrobce k výrobě 

přírodního opalovacího krému na bázi tří 

složek (včelí vosk, kokosový olej, oxid 

zinečnatý). Objem výroby první objednávky 

činí 5 až 10 000 kusů. To se rovná 150-300 

litrům tekutého opalovacího krému, které 

je třeba plnit do již označených lahviček 

obsahujících 30 ml opalovacího krému. 

Zkušenosti s výrobou kosmetiky na bázi 

vosku bez použití konzervačních látek 

výhodou 

Společnost z jihozápadní Anglie se 

specializuje na výrobu a dodávku židlí 

určených pro děti se zdravotním 

postižením. Za účelem růstu a 

uspokojení zvýšené poptávky firma 

hledá outsourcing výroby a montáže 

řady dětských židlí a hledá v Čerské 

republice zkušené výrobce dřevěného 

nábytku a čalounictví pro výrobu a 

outsourcing. Podrobné informace na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/

PRO/Profile/Detail/8256fe33-7c98-45f7-

af75-c48fa466224f?OrgaId=cz00399  

Mladý inovativní rakouský start –up 

vyvinul speciální dřevěný ventilační 

systém pro interiérové využití. S 

rostoucími objednávkami společnost 

hledá evropského výrobního partnera, 

který je schopen vyrábět dřevěný 

korpus z borového dřeva. Cílem dohody 

o výrobě je zvýšení počtu jednotek a 

snížení nákladů zvýšením úrovně 

automatizace. Výrobní partner by měl 

být schopen řezat a brousit dřevo 

pomocí automatizované CNC 

technologie.  

Fotodokumentace na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/

PRO/Profile/Detail/9b88e7a9-0fb9-

4ee0-8410-

50b53921c48b?OrgaId=cz00399  

 
 

Malá belgická společnost si právě koupila 

práva k průmyslovému vzoru inovačního 

typu dětské židle. Společnost se snaží 

vyrábět dětské sedačky mimo Belgii, aby 

snížila náklady, proto hledá následující 

partnery: 

- výrobce, kteří mohou vyrábět sedadlo 

pomocí techniky rotačního tváření 

vyplněním formy PE práškem. 

- výrobce, kteří mohou vyrobit opěradlo 

křesla z dřevovláknité desky střední vrstvy 

a nohy z dubového nebo bukového dřeva. 

- výrobce kovových dílů  

- společnost, která je schopna lakovat jak 

židle, tak podpěry nohou. 

Belgická společnost nabízí smlouvu o 

výrobě všem zúčastněným partnerům. 

Bližší informace včetně fotodokumentace 

na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/P

RO/Profile/Detail/7db389c3-4310-4d72-

be76-4a5da3695ffb?OrgaId=cz00399  

Poptávky 

Renomovaný německý poskytovatel 

hardwarové údržby nabízí hardwarové IT 

služby nezávislé na výrobcích, zejména pro 

poskytovatele serverů, paměťových 

jednotek a sítí. Firma hledá schopné 

partnery na vybudování smysluplné IT 

údržby v České republice, na Slovensku a v 

Maďarsku. Spolupráce může být v podobě 

dohody o finančním/společném podniku 

nebo dohoda o službách 

subdodavatelských. Hlavními produkty 

jsou:  

-  schopnost udržovat IT hardware od všech 

významných výrobců, a tak nabídnout 

komplexní IT hardwarovou údržbu 

- způsobilost vysoce kvalifikovaných 

techniků 

BRDE20160718001 

Francouzská sourcingová kancelář byla 

pověřena největšími francouzskými 

výrobci nábytku, aby našla v Česke 

republice nové, spolehlivé a trvalé 

subdodavatele vyrábějící kovové díly.. 

Společnost nabízí propojení subdodavatelů s 

francouzskými odběrateli nábytku. 

Francouzská sourcingová kancelář usiluje o 

nalezení nejlepšího dodavatelského řešení 

pro své klienty v oboru nábytku.  

Polská společnost, nabízející nejvyšší kvalitu 
autodoplňků, hledá dodavatele vysoce 
kvalitních surovin, které se používají při 
výrobě velurových podlahových rohoží. 
Společnost hodlá zahájit výrobu 
specializovaných velurových rohoží a hledá 
spolehlivé partnery, kteří by mohli firmu 
zásobovat na základě dohod o distribučních 
službách. 

 

AKTUALITY 

BRPL20161229002 

BOFR20160129002 

 

BRUK20161124001 BRSE20170620001 

BRAT20170714001 

BOPL20160913001 

15. srpna 2017 8/2017 

BRNL20170717001 

Holandský středně velký podnik působící 

v oblasti přenosných elektrických 

jevištních zařízení hledá v České republice 

výrobce kovů a kovových součástek, aby 

dodával tyto komponenty v podobě 

skořepin klavírů a pián. Preferovaný 

partner by se měl specializovat na 

svařování, řezání, tvarování, obrábění a 

montáže hliníku. Spolupráce bude 

založena na základě výrobní dohody. 

Bližší informace a fotodokumentace na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/P

RO/Profile/Detail/0b3f1234-032e-4eff-

9fe9-a342319c4953?OrgaId=cz00399  

 

Polská společnost se sídlem v 

severovýchodní části Polska se 

specializuje na obchodování se 

zemědělskými produkty. 

Díky dynamické expanzi společnosti 

hledá obchodní partnery na 

zahraničních trzích. Chtěla by zahájit 

spolupráci s výrobci krmiv, obilovin a 

slunečnic, řepky a sójové moučky v 

rámci dohod o distribučních službách. 

Společnost jedná podle zásad HACCP a 

je v procesu přijímání certifikátu GMP. 

BRBE20161125001 
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Polská společnost založena v roce 2014, 

zahájila svou obchodní činnost 

prostřednictvím dovozu, velkoobchodu a 

distribuce hnojiv. Od roku 2016 je 

společnost dovozcem a distributorem 

pelet používaných v pecích pro vytápění 

domů. Polská společnost hledá nové 

dodavatele/výrobce pelet z EU. Firma má 

zájem o spolupráci s výrobci dřevěných 

pelet a společnostmi z dřevozpracujícího 

průmyslu. Těmto partnerům jsou 

nabízeny zprostředkovatelské služby pro 

výrobce/dodavatele uvedených výrobků v 

těchto zemích. Potenciální partneři by 

měli nabídnout výrobky, které vyhovují 

platným normám EU. Více informací na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/P

RO/Profile/Detail/bd96cc6c-709e-48a6-

9a2c-855e7bc6db43?OrgaId=cz00399  

Turecká společnost, která vznikla v roce 

2006, provádí testy izolačních olejů 

(fyzikální, chemické a elektrické), 

analýzu plynů, údržbu a opravy, zkoušky 

ochranných a řídicích systémů, měření a 

montáže odporových uzemnění, 

inženýrské a poradenské služby a 

vysokonapěťové elektrické instalace 

hledá partnery, kteří jsou schopni 

vyrobit generátory a transformátory. 

Dodané generátory, transformátory a 

veškerá elektrická zařízení používaná ve 

vysokonapěťových systémech musí být 

zkontrolovány a řádně certifikovány dle 

platných evropských norem. 

 
 

Ruská strojírenská společnost, založena v 

roce 2011, poskytuje širokou škálu služeb od 

projektování, až po inženýrské systémy 

údržby průmyslových a administrativních 

budov. V roce 2014 společnost zahájila 

vlastní výrobu vzduchového potrubí a 

automatických lineárních skříní. Ruská 

společnost hledá hlavní výrobce a 

dodavatele inženýrských zařízení 

(vzduchotechnické systémy, systémy 

zásobování teplem a vodou, vzduchová 

tepelná čerpadla, systémy pro odvod kouře 

a vzduchu) v zemích EU na základě dohody o 

výrobě. 

BRRU20151210001 

Finská šperkařská firma vyrábí šperky od 

roku 2010. Firma vyrábí šperky ze stříbra a 

nerezové oceli od limitovaných kousků po 

větší šarže. Nyní hledají výrobce 

zakázkových šperků zejména z nerezové 

oceli. Design produktu by byl dodán 

finskou společností a jedná se o výrobu 

náušnic, náramků a náhrdelníků. 

Potenciální režim spolupráce by byl na 

základě dohody o výrobě. Více informací 

včetně fotodokumentace: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/P

RO/Profile/Detail/23e2afd9-1f6c-4fa8-

b443-1d2ca0789445?OrgaId=cz00399  

Německý výrobce domácí zmrzliny hledá 

partnery, kteří vyrábějí laminované papírové 

obaly. Malá zmrzlinová firma vyrábí vlastní 

produkty a hledá společnost, která by byla 

schopna vytvořit pohodlnější a 

individuálnější obaly v rámci dohody o 

výrobě. Společnost usiluje o potravinářské 

šálky vyrobené z laminovaného 

zmrazitelného papíru. Měli by být ve 

velikostech od 150ml do 200ml s příslušným 

víkem. V první objednávce by se jednalo o 

množství 5 000 až 10 000 kusů. 
A CCE S S A B IL IT Y  

Společnost se sídlem v Nizozemsku navrhuje 

své vlastní značky luxusní obuvi. Jedna z 

těchto značek má dřevěné podrážky a 

podpatky, druhá značka má vlastní inovativní 

vysoké podpatky. Pro výrobu těchto bot 

hledá firma dodavatele dřevěných podešví, 

podpatků a pevných vložek. 

Společnost má zájem o výrobní nebo 

subdodavatelskou smlouvu. Pokud není 

potenciální partner schopen dodávat obě 

části (dřevěné podrážky/podpatky a pevné 

vložky) tak se holandská společnost nebrání 

dvěma různým dodavatelům. 

BRCN20160720001 BRFI20170526001 

 
BRTR20161222001 

BRDE20161128002 

BRPL20170529001 

BRNL20160810002 
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BRFR20170105001 

Za účelem zlepšení recyklace použitých 

dílů nebo údržby vadných dílů z gumy 

spojených přilnavostí nebo povlakem na 

kovovou vložku, hledá tento francouzský 

podnik dodavatele specifického vybavení. 

Toto zařízení by mělo umožnit separaci 

gumy a kovu. Společnost se domnívá, že 

by řešením mohla být magnetická 

indukce, ale nebrání se take jiným 

řešením za předpokladu, že budou 

dodržovat dále popsané technické 

specifikace. Jedná se o poměrně malou 

velikost produktu - asi 50 cm x 40 cm x 40 

cm. Neměly by být použity žádné 

chemické látky nebo rozpouštědla, ani  

by separace neměla být prováděna 

pomocí spalování. Spolupráce 

prostřednictvím dohody o outsourcingu. 

Čínská společnost se specializuje na 

výrobu perlivé vody. V současné době je 

voda dodávána spotřebiteli ve dvou 

baleních - 330 ml a 720 ml. Díky expanzi 

podnikání a inovacím značky firma plánuje 

v budoucnu používat lehké skleněné 

lahvičky jako nový produktový balíček. Má 

v úmyslu vytvořit dlouhodobou spolupráci 

s evropskými výrobci lehkých skleněných 

lahví. Očekává se, že jejich roční produkce 

dosáhne přibližně 100 milionů lahví. Více 

informací na: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/P

RO/Profile/Detail/abcea1d8-cfe0-401e-

a3ed-27e9434c0077?OrgaId=cz00399  
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https://www.youtube.com/channel/UCQ

px-DoK9tMgxv32EzGmkfA  

https://twitter.com/khk_msk_ostrava?lang

=cs 
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