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Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás přivítat na XXV. ročníku setkání 
českých, polských a slovenských podnikatelů. Jsme 
rádi, že jste naše pozvání přijali.
Abychom Vám usnadnili vzájemné navazování kontaktů, 
připravili jsme pro Vás seznam účastníků setkání se 
stručným popisem jejich činnosti. Vyhledávání zástupců 
konkrétních firem Vám usnadní identifikátory obdržené 
při vstupu, případně můžete využít pomoci moderátora 
či pracovníků komory.
Našimi hosty jsou také zástupci ministerstev, územních 
samospráv, hospodářských komor, euroregionů z 
České, Polské a Slovenské republiky.

S přáním mnoha úspěšných jednání

Pořadatelé 

Szanowni Państwo,

serdecznie witamy na XXV spotkaniu czeskich, polskich 
i słowackich przedsiębiorców. Dziękujemy, że przyjęli 
Państwo nasze zaproszenie.
W celu ułatwienia nawiązywania kontaktów 
biznesowych przygotowaliśmy listę firm - uczestników 
spotkania z opisem ich działalności. Identyfikator, 
który otrzymali Państwo przy rejestracji, ma ułatwić 
wyszukiwanie firm lub osób obecnych na spotkaniu. W 
razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikami izby 
lub konferansjerem.
W naszym gronie znajdują się również przedstawiciele 
ministerstw, samorządów, izb gospodarczych i 
euroregionów z Polski, Czech i Słowacji.

Życzymy wielu udanych rozmów

Organizatorzy

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA

2020 LETLAT
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Program
XXV. Setkání podnikatelů 

České, Polské 
a Slovenské republiky

Ostrava 6. června 2019

1) Konference 
zasedací sál zastupitelstva č.306, 3.patro Magistrátu města Ostravy

 8.30 Registrace účastníků
 9.00 Zahájení Jiří Cieńciała, předseda ČPOK 

 Barbara Ćwioro, velvyslankyně PR v Praze 
 Tomáš Macura, primátor města Ostravy

I. Přednáškový blok 9.15 – 11.30:
1) Jakub Unucka 

náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
„Vysokorychlostní trať a připojení ČR a PL“

2) Erika Jurinová 
předsednička Žilinského samosprávného kraje 
„Dopravní propojení příhraničních regionů“

3) Wojciech Kałuża 
vicemaršálek Slezského Vojvodství 
„Spolupráce při řešení projektů uhelné platformy a ovzduší“

4) Zbigniew Kubalańca 
vicemaršálek Opolského vojvodství 
„Spolupráce příhraničních regionů a implementace 
systémového řízení znečištění ovzduší“

5) Martin Pospíšil 
ředitel odboru zahraničně ekonomických politik Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR 
„Hospodářská a obchodní spolupráce mezi ČR a PL“

6) Marcin Warchoł 
ředitel zahraniční kanceláře PAIH v Praze 
„Vzájemný obchod a investice“

7) Tomáš Kudla 
obchodní ředitel Ebury pro Českou republiku 
„Vývoj devizových kurzů a jejich vliv na česko-polskou 
obchodní spolupráci“

8) Diskuse

11.30 – 12.00 Coffee-break

II. Přednáškový blok 12.00 – 13.30: 
1) Evžen Tošenovský 

poslanec Evropského parlamentu 
„Fórum spolupráce a výměny zkušeností uhelných regionů“

2) Pavel Bartoš 
prezident Sdružení pro rozvoj MSK 
„Uhelná platforma-zimní energetický balíček“

3) Marta Sláviková 
ředitelka EZÚS TRITIA 
Význam EZÚS TRITIA v přeshraniční spolupráci ČR, PL a SK

4) Lubor Hruška 
ředitel Vědecko - výzkumného ústavu 
Petr Jančík 
pedagog Technické univerzity Ostrava-Vysoká škola Báňská 
„Stav a budoucnost ovzduší v regionu TRITIA“

5) Josef Tobola 
místopředseda Asociace Inovace v dopravě 
„Polsko 3.0 nadnárodní logistické centrum TILC“

6) Diskuse

2) B2B setkání podnikatelů z České republiky, Polska 
a Slovenska v zahradách Generálního konzulátu PR 
v Ostravě od 14.00 hodin 
(adresa: ul. Blahoslavova 4, 702 00 Ostrava)

Změna programu vyhrazena.
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Program
XXV Spotkanie Biznesu 

z Czech, Polski 
i Słowacji

Ostrawa 6 czerwca 2019

1) Konferencja 
w Ratuszu miasta Ostrawy – sala nr. 306 (3.piętro)

 8.30 Rejestracja uczestników
 9.00 Otwarcie konferencji 

 Jerzy Cieńciała, Prezes CPIH 
 Barbara Ćwioro, Ambasador RP w Pradze 
 Tomáš Macura, Prezydent Miasta Ostrawy

I. Blok wykładowy od godz. 9.15 – 11.30:
1) Jakub Unucka 

Zastępca Hetmana Kraju Morawsko-Śląskiego 
„Szybkie linie kolejowe oraz połączenia CZ i PL“

2) Erika Jurinová 
Przewodnicząca Kraju Żylińskiego 
„Połączenie transportowe regionów przygranicznych“

3) Wojciech Kałuża 
Wicemarszałek Województwa Śląskiego 
„Współpraca przy rozwiązaniach projektów platformy 
węglowej oraz problematyka zanieczyszczenia powietrza“

4) Zbigniew Kubalańca 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego 
„Współpraca regionów przygranicznych oraz wdrożenie 
systemu zarządzania jakością powietrza“

5) Martin Pospíšil 
Dyrektor Wydziału Polityki Zagranicznej Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu RC 
„Współpraca gospodarcza oraz handlowa między Czechami 
i Polską“

6) Marcin Warchoł 
Dyrektor biura zagranicznego PAIH w Pradze 
„Wzajemny handel i inwestycje“

7) Tomáš Kudla 
Dyrektor Ebury w Republice Czeskiej 
„Wahania kursów walutowych i ich wpływ na czesko-polską 
współpracę biznesową”

8) Dyskusja

11.30 – 12.00 Coffee-break

II. Blok wykładowy od godz. 12.00 – 13.30:
1) Evžen Tošenovský 

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
„Forum współpracy i wymiany doświadczeń regionów 
górniczych“

2) Pavel Bartoš 
Prezydent Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju MSK 
„Platforma dla regionów górniczych-zimowy pakiet 
energetyczny“

3) Marta Sláviková 
Dyrektorka EGTC TRITIA 
„Znaczenie EGTC TRITIA w ramach współpracy 
transgranicznej Czech, Polski i Słowacji“

4) Lubor Hruška 
Dyrektor Instytutu Badawczego 
Petr Jančík 
Pedagog Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VŠB) 
„Stan obecny jakości powietrza i prognozy na przyszłość w 
regionie TRITIA“

5) Josef Tobola 
Prezes asocjacji Innowacje w transporcie 
„Polska 3.0 ponadnarodowe centrum logistyczne TILC“

6) Dyskusja

2) B2B spotkanie polskich i czeskich przedsiębiorców 
w ogrodach Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej 
Polskiej w Ostrawie od godziny 14.00 
(adres: ul. Blahoslavova 4, 702 00 Ostrawa)

Zmiana programu zastrzeżona.
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Představenstvo Česko-polské obchodní 
komory vyjadřuje své poděkování za podporu 

a převzetí záštity nad pořádáním
XXV. ročníku Setkání podnikatelů:

Předseda vlády České republiky
Andrej Babiš

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej Mateusz Morawiecki

Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky

„Tento projekt je podporován

Ministerstvem průmyslu a obchodu“

Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Pradze 

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze

Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie 

A všem ostatním partnerům, kteří se podíleli 
na organizačním a finančním zajištění akce.

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
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Zarząd Czesko-Polskiej Izby Handlowej 
dziękuje za wsparcie i udzielenie Patronatu 

Honorowego nad organizowanym
XXV Spotkaniem Biznesu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Žilinský samosprávný kraj
„Podujatie pod záštitou predsedníčky

Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej“

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Statutární město Ostrava

Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje z.s.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Ebury Česká republika

RESIDOMO, s.r.o.

V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář

I wszyskim pozostałym Partnerom, którzy 
wsparli imprezę organizacyjnie i finansowo.

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
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Česko-polská obchodní komora

Česko-polská obchodní komora se sídlem v Ostravě sdružuje české a 
polské obchodní společnosti. Komora je organizaci neziskovou a byla 
zřízena v souladu se zákonem č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských 
stycích se zahraničím. Její zřízení a činnost byly schváleny 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

ČPOK je bilaterální komorou podporující české podniky v jejich 
aktivitách při vstupu a působení na polském trhu a obráceně polské 
podniky v České republice.

Komora nabízí:
• propagaci českých firem v Polsku a polských v České republice
• organizaci individuálních promo akcí pro firmy
• prezentaci na vybraných výstavách a veletrzích v Polsku a v 

České republice
• zajištění reklamy ve sdělovacích prostředcích
• příprava obchodních jednání a návštěv v polských a českých 

firmách
• překlady a tlumočení
• průzkumy trhů
• konzultace s odborníky: v oblasti legislativy, daňového 

poradenství, certifikátů, norem a veřejných zakázek
• vyhledávání obchodních partnerů

Sídlo ČPOK:
Janáčkova 10, 702 00 Ostrava

Bližší informace:
MgA. Izabela Kapiasová, ředitelka ČPOK
tel.: +420 774 848 152
e-mail: cpok@opolsku.cz
www.opolsku.cz

Členství v obchodní komoře vzniká na základě zaslané přihlášky 
po projednání představenstvem a souhlasu dvou třetin členů 
představenstva obchodní komory.

Roční členský příspěvek člena komory je odvozen od počtu 
zaměstnanců, a to:
fyzická osoba (nezaměstnávající pracovníky) ......................3 000,- Kč
1 – 10 zaměstnanců ...........................................................7 500,- Kč
11 – 50 zaměstnanců........................................................ 15 000,- Kč
51 – 100 zaměstnanců ..................................................... 22 500,- Kč
více než 100 zaměstnanců ...............................................40 000,- Kč

Členský příspěvek pro města: 
do 20 000 obyvatel  ......................................................... 10 000,- Kč
nad 20 000 obyvatel ........................................................20 000,- Kč
nad 50 000 obyvatel ........................................................40 000,- Kč

Pořadatel akce

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
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Czesko-Polska Izba Handlowa

Czesko-Polska Izba Handlowa z siedzibą w Ostrawie zrzesza czeskie 
i polskie spółki handlowe oraz inne osoby prawne i fizyczne. Izba jest 
organizacją non-profit. Powołana została zgodnie z Ustawą nr 42/1980 
Dz. U., § 49 o kontaktach handlowych zagranicą. Jej działalność i 
powołanie uchwaliło Ministerstwo Handlu i Przemysłu RC.

CPIH jest izbą bilateralną wspierającą działalność czeskich 
przedsiębiorstw w Polsce oraz polskich w Czechach.

Izba oferuje:
• promocję czeskich firm w Polsce i polskich w Czechach
• organizację misji gospodarczych i indywidualnych
• prezetnacje na wybranych targach w Polsce i Czechach
• pośrednictwo we współpracy z mediami
• organizację spotkań handlowych
• tłumaczenia ustne i pisemne
• badania rynku
• konsultacje fachowe w dziedzinach prawa i podatków, pomoc 

przy  certyfikacji
• i zamówieniach publicznych
• wyszukiwanie partnerów handlowych

Siedziba CPIH:
ul. Janáčkova 10, 702 00 Ostrawa

Więcej informacji: 
MgA. Izabela Kapiasová, Dyrektor CPIH
tel.: +420 774 848 152
e-mail: cpok@opolsku.cz
www.opolsku.cz/pl

Członkiem CPIH firma staje się na podstawie pisemnego zgłoszenia, 
po zatwierdzeniu 2/3 głosów przez Zarząd Izby.

Członkiem CPIH firma staje się na podstawie pisemnego 
zgłoszenia, po zatwierdzeniu 2/3 głosów przez Zarząd Izby.

przedsiębiorca  ...............................................................  3 000,- CZK
(nie zatrudniający pracowników)
1 – 10 pracowników  ......................................................  7 500,- CZK
11 – 50 pracowników  ..................................................  15 000,- CZK
51 – 100 pracowników  ................................................  22 500,- CZK
ponad 100 pracowników  .............................................  40 000,- CZK

Składka członkowska dla miast wynosi:
do 20 000 obywateli ..................................................... 10 000,- CZK
ponad 20 000 obywateli ............................................... 20 000,- CZK
ponad 50 000 obywateli ............................................... 50 000,- CZK

Organizator

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
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Úvod
Česko-polské obchodní vztahy historicky, vedle styků kulturních i 
společenských, vždy tvořily základ sousedských vztahů mezi Čechy 
a Poláky. Během staletí se tyto vztahy měnily z pohledu intenzity i 
kvality vzájemných kontaktů, ale vždy byly postaveny na přátelských 
vazbách, společných hodnotách a kulturní blízkosti národů. Po 
přechodu na tržní hospodářství obou zemí se prohloubila potřeba 
spolupracovat v obchodních otázkách.

Počátky ČPOK
Nápad zakladatelů ČPOK (Komory) spočíval ve využití dlouholeté 
tradice vzájemných hospodářských vztahů a uznání nezanedbatelných 
úspěchů. Bylo však nutno zohlednit návrat k zásadám tržního 
hospodářství a mít na zřeteli skutečnost, že nově vzniklé hospodářské 
subjekty se učily podnikat. Všechny tyto aspekty, obdobně jako 
politické podmínky, ovlivňovaly počátky činnosti Komory a určovaly 
její priority. Před zakladateli Komory stál úkol zpracovat a ukázat 
konkrétní metody, formy a směry činnosti, které by byly odpovědí na 
konkrétní a objektivní potřeby hospodářské spolupráce mezi Polskem 
a Českem.
Založení Česko-polské obchodní komory, což je nutno zdůraznit, 
bylo ve značné míře vynucené podnikatelskými subjekty působícími 
na obou trzích a celkovým stavem pokračující integrace. Koncem 
devadesátých let minulého století motorickou silou rozvoje 
hospodářských vztahů byly hlavně malé a střední soukromé podniky, 
mnohdy dokonce samostatní řemeslníci a obchodníci. Avšak 
podnikatelé neměli mnoho zkušeností s takovou činností, většina z 
nich se teprve několik let pokoušela provozovat podnikání ve své 
zemi, na vlastních chybách se učila pohybovat na trhu a pokoušela 
se pronikat na trh sousední země. V té době narážela ještě na řadu 
barier, se kterými se podnikatelé museli potýkat. Citelně chyběla 
společná reprezentace zájmů spolupracujících subjektů vůči institucím 
a úřadům, a dokonce zákonodárným orgánům, které by mohly zajistit 
zrušení nejvíce palčivých bariér v podnikání a vzájemném obchodě.
První organizovanou společnou platformou polských a českých 
hospodářských subjektů bylo Sdružení česko-polského byznysu 
PROINFO, které vzniklo za podpory Generálního konzulátu Polské 
republiky v Ostravě a Generálního konzulátu České republiky v 
Katovicích v roce 1996. Předsedkyní sdružení se stala Paní Danuta 
Przeczková. Tato organizace se sídlem v Ostravě byla dobrovolným 
sdružením fyzických a právnických subjektů provozujících 
podnikatelskou činnost. Její vznik vzešel z potřeby lepšího využití 
možností příhraničních regionů České republiky a Polska pro mnohem 
větší a bohatší spolupráci v nejrůznějších oblastech. Sdružení česko-
polského byznysu PROINFO usilovalo o rozvoj obchodních, výrobních 
i kulturních vazeb, rozvoj služeb a pořádalo odborné semináře, 
přednášky, podporovalo odborný růst svých členů a nabádalo 
je k zlepšování vztahu k obchodním partnerům a zákazníkům, a 
prostřednictvím toho ke zvyšování úrovně jimi poskytovaných služeb.
Sdružení česko-polského byznysu PROINFO plnilo úlohu informátora, 
koordinátora a garanta vybraných akcí ovlivňujících rozvoj česko-
polské spolupráce.

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA

20 let
Česko-polské obchodní komory
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Wprowadzenie
Gospodarcze kontakty czesko-polskie historycznie zawsze 
stanowiły – obok kontaktów kulturalnych i społecznych – podstawę 
sąsiedzkich stosunków między Czechami i Polakami. Na przestrzeni 
wieków stosunki te ulegały zmianom pod względem nasilenia i 
jakości wzajemnych kontaktów, jednak zawsze były one oparte na 
przyjaznych więziach, wspólnych wartościach i kulturalnej bliskości 
kulturalnej narodów. Po przejściu na gospodarkę rynkową obu krajów 
pogłębiła się potrzeba współpracy w zagadnieniach handlowych.

Początki CPIH
Pomysł założycieli CPIH (Izby) polegał na wykorzystaniu długoletniej 
tradycji wzajemnych relacji gospodarczych i uznaniu niebagatelnych 
osiągnięć. Uwzględnić jednak należało powrót do zasad gospodarki 
rynkowej i mając na względzie fakt, iż nowopowstałe podmioty 
gospodarcze uczyły się przedsiębiorczości.
Wszystkie te aspekty, podobnie jak i uwarunkowania polityczne, 
rzutowały na początki działalności Izby i determinowały jej priorytety. 
Przed założycielami Izby stało zadanie opracowania i pokazanie 
konkretnych metod, form i kierunków działania, które byłyby 
odpowiedzią na konkretne i obiektywne potrzeby współpracy 
gospodarczej pomiędzy Polską a Czechami.
Powołanie Czesko – Polskiej Izby Handlowej, co należy mocno 
podkreślić, zostało w znacznym stopniu wymuszone przez podmioty 
gospodarcze działające na obu rynkach oraz ogólnym stanem 
postępującej integracji.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku siłą napędową 
rozwoju stosunków gospodarczych były głównie małe i średnie 
przedsiębiorstwa prywatne, często nawet samodzielni rzemieślnicy 
czy handlowcy. Jednak przedsiębiorcy mieli niewiele doświadczeń 
w tego typu działalności, większość z nich dopiero od kilku lat 
próbowała prowadzenia interesu w swoim kraju, na własnych błędach 
uczyła się poruszać na rynku i podejmować próby przenikania na 
rynek sąsiedniego kraju. W tym czasie natrafiała jeszcze na szereg 
barier, z którymi przedsiębiorcy musieli się borykać. Odczuwalny był 
brak wspólnej reprezentacji interesów współpracujących podmiotów 
wobec instytucji i urzędów, a nawet organów ustawodawczych, które 
mogłyby spowodować likwidację najbardziej dokuczliwych barier 
przeszkadzających przedsiębiorcom w ich biznesie i wzajemnym 
handlu.
Pierwszą zorganizowaną, wspólną platformą polskich i czeskich 
podmiotów gospodarczych było Stowarzyszenie Czesko-Polskiego 
Biznesu PROINFO, które powstało, przy poparciu Konsulatu 
Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Konsulatu 
Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach w 1996 roku. Prezesem 
Stowarzyszenia została Pani Danuta Przeczek.

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA

20 lat
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Vznik ČPOK
Na základě zkušeností Sdružení PROINFO byla v roce 1998 založena 
Česko-polská obchodní komora. Od začátku sdružovala české a polské 
hospodářské subjekty, právnické a fyzické osoby, které si dávaly za cíl 
rozvoj česko-polských obchodních vztahů a spolupráce. Členy Komory 
se staly jak velké podniky, tak i malé firmy a podnikatelé. Rozsah 
jejich činností zahrnoval výrobu, obchod a služby. Dominujícími obory 
mezi členskými firmami byly: hutnictví, strojírenství, stavebnictví, 
chemický průmysl, projekční a inženýrské služby, elektrotechnika, 
ekologie, využití obnovitelných zdrojů, obchod palivy, doprava, IT, 
reklama, pořádání veletrhů, potravinářství – doplňky stravy, finance. 
Mezi nejvýznamnějšími zakladatelskými firmami byly Třinecké 
železárny, a.s., Řetězárna Česká Ves, a.s. a Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava, a.s.
Těmi, kdo připravil a zpracoval nezbytné dokumenty umožňující zahájit 
formálně-právní postupy za účelem založení ČPOK, byli: inż. Milan 
Peprník – obchodní konzul Generálního konzulátu České republiky v 
Katovicích, ing. Henryk Michalski – podnikatel, Danuta Przeczková 
– předsedkyně Sdružení PROINFO, Irena Litauszká – podnikatelka, 
Oldřich Houška – novinář a Barbara Kurzejová – pracovnice Sdružení 
PROINFO.
24. září 1998 se v Polském domě v Ostravě uskutečnila ustavující 
valná hromada Česko-polské obchodní komory. Zvolen byl výbor 
Komory ve složení: ing. Jiří Cienciala, CSc. - předseda představenstva a 
generální ředitel Třineckých železáren a.s., ing. Milan Peprník - konzul 
Generálního konzulátu ČR v Katovicích, Mgr. ing. Marian Ozimek 
- konzul Generálního konzulátu PR v Ostravě, Danuta Przeczková - 
předsedkyně představenstva Sdružení česko-polského byznysu 
PROINFO a ing. Vladimír Jirka - ředitel Regionální hospodářské komory 
v Hradci Králové.
V únoru 1999 bylo založení Komory potvrzeno Ministerstvem 
průmyslu a obchodu České republiky a to dopisem ministra doc. ing. 
Miroslava Grégra. V březnu byla Komora zaregistrována jako právnická 
osoba v Krajském obchodním soudu v Ostravě a získala povolení na 
hospodářskou činnost.
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DANUTA PRZECZEK
PRVNÍ ŘEDITELKA ČPOK / PIERWSZA DYREKTOR CPIH
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Organizacja ta z siedzibą w Ostrawie była dobrowolnym 
stowarzyszeniem podmiotów fizycznych i prawnych, prowadzących 
działalność gospodarczą. Powstała ona z potrzeby lepszego 
wykorzystania możliwości przygranicznych regionów Czech i Polski 
do o wiele większej i bogatszej współpracy w najróżniejszych 
dziedzinach. Stowarzyszenie Czesko-Polskiego Biznesu PROINFO 
dążyło do rozwoju kontaktów handlowych i produkcyjnych, usług, 
wymiany kulturalnej, organizowało doradztwo fachowe, seminaria, 
wykłady, wspierało doskonalenie fachowe swych członków i 
prowadziło ich do rzetelnego stosunku do partnerów handlowych 
i klientów, a przez to do podnoszenia poziomu usług przez nich 
świadczonych. Stowarzyszenie Czesko-Polskiego Biznesu PROINFO 
pełniło rolę informatora, koordynatora i gwaranta wybranych imprez 
wpływających na rozwój czesko-polskiej współpracy.

Powstanie CPIH
Korzystając z doświadczenia Stowarzyszenia PROINFO w 1998 r. 
powołano do życia Czesko-Polską Izbę Handlową. Od początku 
zrzeszała ona czeskie i polskie podmioty gospodarcze, osoby 
prawne i fizyczne mające na celu rozwój stosunków handlowych oraz 
współpracy czesko-polskiej.
Członkami Izby są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe firmy 
i przedsiębiorcy. Zakres działalności obejmuje produkcję, handel i 
usługi. Branże dominujące pośród firm członkowskich to: przemysł 
hutniczy, maszynowy, budownictwo, przemysł chemiczny, usługi 
projektowe i inżynieryjne, elektrotechnika, ekologia, wykorzystanie 
źródeł odnawialnych, handel paliwami, transport, IT, reklama, 
realizacja targów, żywność – suplementy diety, finanse. Najważniejsze 
z firm założycielskich to Třinecké železárny, a.s., Řetězárna Česká Ves, 
a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

11XXV. Setkání podnikatelů • XXV Spotkanie Biznesu

20 lat
Czesko-Polskiej Izby Handlowej



12 XXV. Setkání podnikatelů • XXV Spotkanie Biznesu

Zaměření činnosti ČPOK
Směry činnosti se v prvním období opíraly o zkušenosti obchodních 
komor, sdružení, klubů apod., a zejména zohledňovaly potřeby 
současných a potenciálních členů. Velké rezervy se skrývaly také v 
obchodní spolupráci malých a středních hospodářských subjektů, pro 
něž byly vyhledávány možnosti přístupu k objektivním a komplexním 
informacím o podmínkách česko-polské obchodní spolupráce. 
Činnost byla rovněž doprovázena citelnými překážkami souvisejícími 
s narůstající konkurencí.
Brzdou rozvoje oboustranně výhodné spolupráce byly právní a 
legislativní překážky, podmínky a zásady získávání potřebných zdrojů 
financování za účelem realizace oboustranně výhodných obchodních 
operací, také jazyková bariéra a nedostatek oboujazyčných pracovníků. 
Směry činnosti ČPOK se tedy soustřeďovaly na pořádání společných 
účastí na výstavách a expozicích, např.: Moravia Medica, METAL v 
Ostravě, České dny v Dolním Slezsku, Stavební veletrh v Krakově, 
III. veletrh silničního stavitelství DROGPOL Krakov, TARGBUD 
v Katovicích, Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, Veletrh 
hospodářských a vědeckých inovací v Katovicích, TRAVEL EXPO v 
Praze a mnoho dalších.
Propojování firem bylo důležitou činností Komory, která usnadňovala 
jejím členům navázání mezinárodních kontaktů prostřednictvím 
individuálních prezentací firem. Např. prezentace firmy Medium Soft se 
uskutečnila v Generálním konzulátu ČR v Katovicích, ve Velvyslanectví 
ČR ve Varšavě a v Jaślu, propagační akce firmy Qualichem Sp. z o.o. 
se uskutečnila v Katovicích, firmy AGRO z Wodzisławia Śląského 
se konala v sídle Česko-polské obchodní komory v Ostravě, firmy 
LAMBDA-PI Sp. z o.o. v Loveckém zámečku v Šilheřovicích.

ČPOK organizátorem řady odborných akcí
ČPOK se stala organizátorem mnohých konferencí a seminářů, tedy 
podnikatelských setkání zacílených na výměnu informací týkajících se 
různých oblastí hospodářské činnosti, příhraniční spolupráce, právních 
otázek, veřejných zakázek, ale také na výměnu oborových zkušeností 
mezi podnikateli obou zemí a projednávání otázek spojených s 
činností a řízením podniků.
Proběhl například: Seminář stavební komory, seminář Podmínky 
provozování hospodářské činnosti v Polsku, Seminář v Čenstochové, 
na kterém ČPOK podepsala smlouvu o spolupráci s Meziregionálním 
hospodářským sdružením, Světová hospodářská konference Polonie, 
Seminář Euroregionální finanční pomoc z fondu Phare, Hospodářská 
mise polských stavebních podnikatelů v oblasti zákonodárství, 
Konference Jak propagovat polské firmy a výrobky v České republice, 
pracovní setkání Postupy a právní podmínky v polském a českém 
obchodním účetnictví, seminář Jak zahájit podnikání v České 
republice?, Setkání česko-polského byznysu v Katovicích u příležitosti 
státního svátku, konference Česko-polský den energetiky, Evropský 
hospodářský kongres – jedna z nejdůležitějších podnikatelských 
událostí ve střední Evropě.
Komora mnohokrát byla pořadatelem dvoustranných lokálních 
konferencí a seminářů v Cieszyně, Opolí, Kędzierzyně či Wodzisławi 
Śląském. Byla organizátorem a účastníkem jednání věnovaných 
spolupráci centrálních orgánů, např. ministerstva zemědělství, 
hospodářství, krajských orgánů – Ostrava, Katovice, Opole a místních 
orgánů při využití vstřícnosti velvyslanectví a konzulátů obou zemí. 
Příkladem může být Hospodářské fórum na Velvyslanectví PR v Praze 
nebo setkání na ministerstvu zemědělství PR ve Varšavě ve věci 
podílu polských potravin na českém trhu.

20 let 
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Osobami, które przygotowały i opracowały niezbędne dokumenty 
pozwalajace uruchomić procedury formalno-prawne w celu powołania 
CPIH byli:
inż. Milan Peprník – konsul handlowy Konsulatu Generalnego Republiki 
Czeskiej w Katowicach, inż. Henryk Michalski – przedsiębiorca, 
Danuta Przeczková – prezes Stowarzyszenia PROINFO, Irena Litauszka 
– przedsiębiorca, Oldřich Houška – dziennikarz oraz Barbara Kurzejová 
– pracownik Stowarzyszenia PROINFO.
24 września 1998 roku odbyło się w Domu Polskim w Ostrawie 
Konstytuujące Walne Zgromadzenie Czesko-Polskiej Izby Handlowej. 
Powołany został Zarząd Izby w składzie: inż. Jiří Cienciała, CSc. – 
prezes Zarządu i dyrektor generalny Huty Trzynieckiej S.A., inż. Milan 
Peprník – konsul Konsulatu Generalnego RC w Katowicach, mgr inż. 
Marian Ozimek – konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, 
Danuta Przeczek – prezes Zarządu Stowarzyszenia Czesko-Polskiego 
Biznesu PROINFO oraz inż. Vladimír Jirka – dyrektor Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Hradcu Kralowej.
W lutym 1999 r. utworzenie Izby zatwierdzone zostało przez 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej pismem ministra 
doc. inż. Miroslava Grégra. W marcu Izba została zarejestrowana jako 
osoba prawna w Okręgowym Sądzie Handlowym w Ostrawie oraz 
uzyskała zezwolenie na działalność gospodarczą.

Ukierunkowanie działalności CPIH
Kierunki działalności w pierwszym okresie opierały się na 
doświadczeniach izb handlowych, stowarzyszeń, klubów itp. 
a zwłaszcza uwzględniały potrzeby aktualnych i potencjalnych 
członków. Duże rezerwy znajdowały się także we współpracy 
handlowej małych i średnich podmiotów gospodarczych, dla których 
szukano możliwości dostępu do obiektywnej i kompleksowej 
informacji o warunkach czesko-polskiej współpracy handlowej. 
Działalności również towarzyszyły odczuwalne przeszkody związane 
za narastającą konkurencją.
Hamulcem rozwoju obustronnie korzystnej współpracy były 
przeszkody prawno-legislacyjne, warunki i zasady uzyskiwania 
potrzebnych źródeł finansowania w celu realizacji obustronnie 
korzystnych operacji handlowych, również bariera językowa oraz brak 
obujęzycznych pracowników.
Kierunki działalności CPIH opierały się więc na organizacji wspólnego 
uczestnictwa w wystawach oraz ekspozycjach, np.: Moravia Medica, 
METAL w Ostrawie, Czeskie Dni na Dolnym Śląsku, Targi Budownictwa 
w Krakowie, III Targi Drogownictwa DROGPOL Kraków, TARGBUD 
w Katowicach, Międzynarodowe Targi Maszynowe w Brnie, Targi 
Innowacji Gospodarczych i Naukowych w Katowicach, TRAVEL EXPO 
w Pradze i wielu innych.
Kojarzenie firm to ważna działalność Izby ułatwiająca jej członkom 
nawiązanie kontaktów międzynarodowych poprzez indywidualne 
prezentacje firm. Np. prezentacja firmy Medium Soft odbyła się w 
Konsulacie Generalnym RC w Katowicach, w Ambasadzie RC w 
Warszawie oraz w Jaśle, impreza promocyjna firmy Qualichem 
Sp. z o.o. odbyła się w Katowicach, firmy AGRO z Wodzisławia 
Śląskiego odbyła się w siedzibie Czesko-Polskiej Izby Handlowej w 
Ostrawie, firmy LAMBDA-PI Sp. z o.o. w Zameczku Łowieckim w 
Szilherzowicach.

CPIH organizatorem licznych imprez
CPIH stała się organizatorem licznych konferencji i seminariów, 
czyli spotkań biznesowych przeznaczonych dla wymiany informacji 
odnoszących się do różnych dziedzin prowadzenia działalności 
gospodarczej, współpracy transgranicznej, zagadnień prawnych, 
zamówień publicznych, wymianie doświadczeń branżowych 
pomiędzy przedsiębiorcami obu państw i omawianiu zagadnień 
związanych z działalnością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami.
Odbyły się na przykład: Seminarium Izby Budownictwa, 
Seminarium „Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w 
Polsce“, Seminarium w Częstochowie, na którym CPIH podpisała 
umowę o współpracy z Międzyregionalnym Stowarzyszeniem 
Gospodarczym, Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, 
Seminarium „Euroregionalne dofinansowane z funduszy Phare”, 
Misja Gospodarcza Polskich Przedsiębiorców Budowlanych w 
dziedzinie ustawodawstwa, Konferencja „Jak promować polskie firmy 
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Unijní projekty ČPOK
Česko-polská obchodní komora se aktivně zapojila také do realizace 
unijních projektů umožňujících pomoc při restrukturalizaci a 
modernizaci ekonomik členských států cestou podpory klíčových 
sektorů a regionů, jako třeba v operačním programu Příhraniční 
spolupráce v letech 2007 – 2013“ nebo v projektu Exportní 
hospodářský potenciál v příhraničí. Dotace tvořily dodatečný zdroj 
financování pro podniky a měly kladný vliv na rozvoj podniků a na 
zlepšení konkurenceschopnosti na trhu. ČPOK prostřednictvím 
realizace projektů získala finanční pomoc pro vlastní činnost a tím 
zvýšení úrovně služeb nabízených členským firmám, ale také pro 
ostatní, kteří měli zájem o česko-polskou spolupráci.
Byly pořádány semináře a konference, které měly nadčasovou povahu. 
Kupříkladu se zpracovávala strategie využití energií s prospěchem 
pro příhraniční oblasti a také se upřesňovaly zásady hodnocení a 
ochrany životního prostředí. Euroregionální seminář pro podnikatele 
proběhl ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou v Bielsku 
Bialé. Dalšími zavedenými projekty byla Databáze obchodních 
nabídek a poptávek, zřízení Centra přeshraniční spolupráce za účelem 
koordinování hospodářských kontaktů polských a českých firem, 
které vzniklo v Ostravě, školení Polština pro manažery, Exportní 
potenciál česko-polského pomezí společně s polským partnerem 
– maršálkovským úřadem v Opole a Opolským centrem rozvoje 
hospodářství.
Konference „Hospodářská spolupráce v polsko-českých příhraničních 
oblastech v praxi“ umožnila vyhodnotit tuto sféru spolupráce po 
společenských a politických přeměnách v našich zemích a současně 
umožnila přípravu programů zaměřených na zlepšení vzájemných 
hospodářských vztahů. Praktickým příkladem tohoto hodnocení byla 
účast Komory na Veletrhu EXPO v Katovicích. Komora společně s 
Opolským centrem rozvoje hospodářství spolupracovala na projektu 
INTERREG Rozdíly a podobnosti v českém a polském daňovém 
systému. Pro rozšíření programové nabídky českých a polských 
podniků se Komora účastnila mezi jinými Stavebního veletrhu BUDMA 
a veletrhů MODA a POLAGRA FOOD v Poznani.

Tradiční setkání podnikatelů ČR, PL a SK v Ostravě
Nejdůležitější a největší každoroční akcí ČPOK se stalo Setkání 
podnikatelů, které se koná v zahradách Generálního konzulátu PR v 
Ostravě. Tato setkání byla iniciována už v roce 1997 Sdružením česko-
polského byznysu PROINFO ve spolupráci s Obchodním oddělením 
Generálního konzulátu PR v Ostravě. První ročníky byly zaměřeny na 
firmy místních Poláků působící na území Česka. Setkání se účastnilo 
kolem 30 hostů. Cílem bylo umožnění přímého jednání se zástupci 
diplomatických služeb, s pracovníky celních úřadů, pohraniční stráže, 
finančních úřadů, úřadů práce a jiných zástupců politického života 
se záměrem získání cenných informací napomáhajících při řešení 
problémů firem.
ČPOK převzala tuto iniciativu v roce 2000 a významně rozšířila 
koncepci setkání. Nyní mají za cíl podporu a rozvoj česko-polských 
kontaktů; umožnění setkání s potenciálními nebo současnými 
obchodními partnery; umožnění českým a polským podnikatelům 
navázání vzájemných kontaktů; umožnění prezentace a ochutnávky 
polských a českých výrobků. V posledních letech se součástí setkání 
stala konferenční část, která se zabývá různými aktuálními tématy 
hospodářské spolupráce ČR a PR. Věnovala se například prioritám 
a výhledům politické a hospodářské spolupráce Polské Republiky a 
České Republiky, podpoře průmyslu a podnikání v česko-polském 
pomezí a vědecko-technické spolupráci. Některé ročníky završilo 
slavnostní podepsání memoranda týkajícího se otázek polsko-české 
spolupráce v oblastech hospodářského a společenského života.
Setkání podnikatelů si vydobyla svoje místo v kalendáři důležitých 
česko-polských podnikatelských událostí a jsou nejprestižnější akcí 
polsko-českého byznysu v České republice. Každoročně se na nich 
sejde kolem 250 lidí, zástupců hospodářského a politického života, 
institucí podporujících podnikání, profesních sdružení a komor.

20 let 
Česko-polské obchodní komory
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i wyroby w Republice Czeskiej”, spotkanie robocze „Uwarunkowania 
proceduralno-prawne w księgowości handlowej polskiej i czeskiej”, 
seminarium „Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Republice 
Czeskiej?”, spotkanie Czesko-Polskiego Biznesu w Katowicach z okazji 
święta państwowego, konferencja „Czesko-Polski Dzień Energetyki”, 
Europejski Kongres Gospodarczy jedno z najważniejszych wydarzeń 
biznesowych w Europie Środkowej.
Izba była wielokrotnie organizatorem dwustronnych, lokalnych 
konferencji i seminariów w Cieszynie, Opolu, Kędzierzynie czy 
Wodzisławiu Śląskim. Była animatorem, organizatorem i uczestnikiem 
spotkań skierowanych na współpracę władz centralnych, np. 
ministerstwa rolnictwa, gospodarki, władz wojewódzkich – Ostrawa, 
Katowice, Opole – i władz lokalnych korzystając z przychylności 
ambasad i konsulatów obu krajów. Przykładem może być Forum 
Gospodarcze w Ambasadzie RP w Pradze, czy spotkanie w 
Ministerstwie Rolnictwa RP w Warszawie w sprawie udziału polskiej 
żywności na czeskim rynku.

Projekty unijne CPIH
Czesko-Polska Izba Handlowa aktywnie włączyła się też do realizacji 
projektów unijnych umożliwiających pomoc w restrukturyzacji i 
modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą wsparcia 
w kluczowych sektorach i regionach, jak chociażby w programie 
operacyjnym „Przygraniczna współpraca w latach 2007 – 2013” 
czy projekt „Eksportowy potencjał gospodarczy na terenach 
przygranicznych”. Dotacje stanowiły dodatkowe źródło finansowania dla 
przedsiębiorstw i miały pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw 
oraz na poprawienie ich konkurencyjności na rynku. CPIH poprzez 
realizację projektów uzyskała dofinansowanie własnej działalności, a tym 
samym podniesienie rangi usług oferowanych dla firm członkowskich, 
ale i dla pozostałych zainteresowanych współpracą czesko-polską.
Organizowano seminaria i konferencje mające charakter ponadczasowy. 
Na przykład opracowywano strategię wykorzystywania energii z 
korzyścią dla terenów przygranicznych a także sprecyzowano zasady 
szacunku i ochrony naturalnego środowiska.
Seminarium Euroregionalne dla Przedsiębiorców zostało zrealizowane 
wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bielsku Białej. Kolejne 
wdrożone projekty to Baza Danych Ofert Handlowych i Zapytań 
Ofertowych, utworzenie Centrum Współpracy Transgranciznej w celu 
koordynowania kontaktów gospodarczych firm polskich i czeskich, 
które powołano w Ostrawie, szkolenie „Język polski dla menedżerów”, 
Potencjał Eksportowy Czesko-Polskiego Pogranicza wspólnie z polskim 
partnerem –Urzędem Marszałkowskim w Opolu i Opolskim Centrum 
Rozwoju Gospodarki.
Konferencja „Współpraca gospodarcza na polsko-czeskich terenach 
przygranicznych w praktyce” pozwoliła ocenić tę sferę współpracy 
po przemianach społeczno-gospodarczych w naszych krajach i 
jednocześnie pozwoliła przygotować programy pozwalające poprawić 
wzajemne relacje gospodarcze. Praktycznym przykładem tej oceny był 
udział izby w Targach EXPO w Katowicach.
Izba wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki współpracowała 
w projekcie INTERREG „Różnice i podobieństwa między czeskim i 
polskim systemem podatkowym” dla rozszerzenia oferty programowej 
czeskich i polskich przedsiębiorstw Izba uczestniczyła między innymi w 
Targach Budownictwa BUDMA oraz targach MODA i POLAGRA FOOD 
w Poznaniu.

Tradycyjne spotkania biznesu z Czech, Polski i 
Słowacji w Ostrawie
Najważniejszą i największą coroczną imprezą CPIH stały się Spotkania 
Biznesu, które odbywają się w ogrodach Konsulatu Generalnego RP 
w Ostrawie. Spotkania te zotały zainicjowane już w roku 1997 przez 
Stowarzyszenie Czesko-Polskiego Biznesu PROINFO przy współpracy 
z Wydziałem Handlowym Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. 
Pierwsze edycje skierowane zostały do firm polonijnych działających na 
terenie Czech. W spotkaniu brało udział około 30 uczestników. Celem 
było umożliwienie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami służb 
dyplomatycznych, z pracownikami urzędów celnych, straży granicznej, 
urzędów skarbowych, urzędów pracy i innych przedstawicieli życia 
politycznego z zamiarem uzyskania cennych informacji pomagających w 
rozwiązaniu problemów firm.

20 lat 
Czesko-Polskiej Izby Handlowej
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Lidé v ČPOK
Ředitelky:
Danuta Przeczek (1998 - 2007)
Bc. Magdalena Holeksová (2007 – 2017)
Ing. Dagmar Ponechalová (2017 – 2018)
MgA. Izabela Kapiasová (od 2019)

Představenstvo ČPOK
Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. - předseda představenstva
Mgr. Inż. Jan Kazimierz Żurek - místopředseda představenstva

Členové:
Gustav Kotajny - Koma Industry s.r.o
Ing. Dagmar Ponechalová - CZECH-POL TRADE
Mieczysław Molenda - GASCONTROL PLAST, a.s.
Mgr. Mieczysław Kliś - SIG-OW Mieczysław Kliś
Lukáš Kresač - Advanced World Transport a.s.
Dr. Josef Okenica - EXPOL ENERGY s.r.o.

Závěr
ČPOK je významnou organizací sdružující hospodářské subjekty České 
republiky a Polska nejen v rámci regionu, ale také v celostátním měřítku 
obou sousedních zemí. Jejím cílem je být partnerem mezinárodního 
byznysu a podporovat jeho rozvoj. Činnost Komory se neustále vyvíjí, 
ale její úkoly se nezmenšují, nýbrž při hrozící hospodářské krizi se 
mnohdy ukazují jako významnější než v době jejího vzniku.

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K

OMOR
A

CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA

2020 LETLAT

20 let
Česko-polské obchodní komory
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CPIH przejęła tę inicjatywę w 2000 roku i znacznie poszerzyła 
koncepcję spotkań. Obecnie mają one na celu: wspieranie i rozwój 
czesko-polskich kontaktów; umożliwienie spotkania z potencjalnymi 
lub aktualnymi partnerami handlowymi; umożliwienie czeskim 
i polskim przedsiębiorcom nawiązanie wzajemnych kontaktów; 
umożliwienie prezentacji i degustacji polskich i czeskich wyrobów, W 
ostatnich latach częścią składową spotkań stała się część konferencyjna, 
która zajmuje się aktualnymi tematami współpracy gospodarczej RC 
i RP. Poświęcona ona była na przykład priorytetom i perspektywom 
politycznej i gospodarczej współpracy Rzeczpospolitej Polskiej 
i Republiki Czeskiej, wsparciu przemysłu i przedsiębiorczości na 
czesko-polskim pograniczu oraz o współpracy naukowo-technicznej. 
Niektóre edycje konferencji uwieńczyło uroczyste podpisanie 
memorandum dotyczące kwestii polsko-czeskiej współpracy w 
dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.
Spotkania Biznesu znalazły swoje miejsce w kalendarzu ważnych 
czesko-polskich wydarzeń biznesowych i są najbardziej prestiżową 
imprezą polsko-czeskiego biznesu w Republice Czeskiej. Corocznie 
zgromadzi około 250 osób, przedstawicieli biznesu, życia 
politycznego, instytucji okołobiznesowych, stowarzyszeń i izb 
branżowych.

Ludzie CPIH
Dyrektorki:
Danuta Przeczek (1998 - 2007)
Bc. Magdalena Holeksa (2007 – 2017)
Ing. Dagmar Ponechalová (2017 – 2018)
MgA. Izabela Kapias (od 2019)

Zarząd CPIH
Doc. Ing. Jerzy Cieńciała, CSc. – Prezes Zarządu
Mgr. Inż. Jan Kazimierz Żurek – Wiceprezes Zarządu

Członkowie:
Gustav Kotajny – Koma Industry s.r.o
Ing. Dagmar Ponechalová – CZECH-POL TRADE
Mieczysław Molenda – GASCONTROL PLAST, a.s.
Mgr. Mieczysław Kliś – SIG-OW Mieczysław Kliś
Lukáš Kresač – Advanced World Transport a.s.
Dr. Josef Okenica – EXPOL ENERGY, s.r.o.

Podsumowanie
CPIH jest znaczącą organizacją zrzeszającą podmioty gospodarcze 
Republiki Czeskiej i Polski nie tyko w ramach regionu, lecz także w 
wymiarze ogólnokrajowym obu sąsiednich państw. Jej celem jest bycie 
partnerem międzynarodowego biznesu i wspieranie jego rozwoju. 
Działalność Izby nieustannie się rozwija, jednak jej zadania nie maleją, 
ale w obliczu kryzysu gospodarczego okazują się niejednokrotnie 
bardziej doniosłe, niż w czasie jej powstania.

20 lat 
Czesko-Polskiej Izby Handlowej
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Pořadatel akce

Představenstvo Česko-polské obchodní komory

Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
Předseda představenstva ČPOK

Zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Karlovarský
a Ústecký kraj

Senátor ČR

Mgr. Inż. Jan Kazimierz Żurek
Místopředseda představenstva ČPOK

Majitel P.H.U. AGADO - Jan Żurek

Gustav Kotajny
Člen představenstva ČPOK

Jednatel KOMA - Industry s.r.o

Ing. Dagmar Ponechalová
Člen představenstva ČPOK

Majitelka CZECH - POL TRADE

Dr. Josef Okenica
Člen představenstva ČPOK

Majitel EXPOL ENERGY, s.r.o.

Mgr. Mieczysław Kliś
Člen představenstva ČPOK

Majitel SIG-OW Mieczysław Kliś

Mieczysław Molenda
Člen představenstva ČPOK

Místopředseda představenstva GASCONTROL PLAST, a.s.

Lukáš Kresač
Člen představenstva ČPOK

Manažer marketingu a komunikace
Advanced World Transport a.s.

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
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Organizator

Zarząd Czesko-Polskiej Izby Handlowej

Doc. Ing. Jerzy Cieńciała, CSc.
Prezes Zarządu CPIH

Pełnomocnik Rządu RC ds. Morawsko-Śląskiego,
Usteckiego i Karlowarskiego

Senator Republiki Czeskiej

Mgr. Inż. Jan Kazimierz Żurek
Wiceprezes Zarządu CPIH

Właściciel firmy P.H.U. AGADO - Jan Żurek

Gustav Kotajny
Członek Zarządu CPIH

Przedstawiciel KOMA - Industry s.r.o.

Ing. Dagmar Ponechalová
Członek Zarządu CPIH

Właścicielka firmy CZECH - POL TRADE

Dr. Josef Okenica
Członek Zarządu CPIH

Właściciel firmy EXPOL ENERGY, s.r.o.

Mgr. Mieczysław Kliś
Członek Zarządu CPIH

Właściciel firmy SIG-OW Mieczysław Kliś

Mieczysław Molenda
Członek Zarządu CPIH

Wiceprezes Zarządu GASCONTROL PLAST, a.s.

Lukáš Kresač
Członek Zarządu CPIH

Manager ds. marketingu i komunikacji
Advanced World Transport a.s.

ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ K
OMOR

A
CZESKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
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Partneři
Partnerzy

„Tento projekt je podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu“
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Partneři
Partnerzy
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Záštity
Patronaty

„Tento projekt je podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu“
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Záštity
Patronaty

„Podujatie pod záštitou predsedníčky 
Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej“
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Čestní hosté
Goście honorowi

Evžen Tošenovský 
Poslanec Evropského parlamentu

Gabriela Tomik 
Pełnomocnik Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Martin Pospíšil 
Ředitel odboru zahraničně 

ekonomických politik 
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR

Jiří Dorňák 
zástupce ředitele odboru 

zahraničně ekonomických politik 
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR

Barbara Ćwioro 
Ambasador Rzeczypospolitej 

Polskiej w Pradze

Jan Tomášek 
Velvyslanecký rada 

Velvyslanectví ČR ve Varšavě

Izabella Wołłejko-Chwastowicz 
Konsul Generalna 

Rzeczypospolitej Polskiej 
w Ostrawie

Jakub Unucka 
Náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje

Stanislav Folwarczny 
Náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje

Erika Jurinová 
Predsedníčka Žilinského 

samosprávného kraja

Wojciech Kałuża 
Wicemarszałek Województwa 

Śląskiego

Zbigniew Kubalańca 
Wicemarszałek Województwa 

Opolskiego

Aleksandra Monsiol–Szotkowska 
Dyrektor Wydziału Gospodarki 

i Współpracy 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego

Pavel Bartoš 
Prezident Sdružení 

pro rozvoj MSK

Jan Březina 
předseda Krajské hospodářské 

 komory MSK

Tomasz Zjawiony 
Prezes Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach

Zdeněk Starý 
ředitel Okresní hospodářské 

komory v Karviné

Marta Sláviková 
Ředitelka EGTC TRITIA

Natálie Šitavancová 
Ředitelka Krajské Hospodářské 

komory MSK

Miluše Psotová 
Ředitelka Okresní hospodářské 

komory Opava

František Molík 
Ředitel Hospodářské komory 

Náchod

Marek Kobiec 

Wiceprezes Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach

Wojciech Pomarański 
Prezes Polskiej Agencji 

Przedsiębiorczości

Piotr Cebulski 
Prezes Polsko – Słowackiej 

Izby Przemysłowo Handlowej 

z siedzibą w Krakowie

Jerzy Uziębło 
Wiceprzewodniczący Klastra 

Logistyczno- Transportowego 

Północ – Południe

Piotr Dancewicz 
Dyrektor Biura Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska
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Čestní hosté
Goście honorowi

Maria Woźniak 
Kierownik Działu Przedsiębiorczości 

Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki

Róbert Vydra 
Vedoucí zahraničních vztahů 

Žilinská regionálna komora SOPK

Tadeáš Rusnok 
předseda 

DTSW e. V.

Věra Palkovská 
Primátorka Města Třinec

Andrzej Bizoń 
Náměstek primátora 

Města Karviná

Dariusz Polowy 
Prezydent Miasta Raciborza

Grzegorz Swoboda 
Starosta Raciborski 

Starostwo Powiatowe 
w Raciborzu

Gabriela Staszkiewicz 
Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Hřebačková 
Starostka Města Český Těšín

Dáša Murycová 
Starostka Doubravy

Jindřich Feber 
Starosta 

Albrechtic u Českého Těšína

Uršula Waniová 
Starostka Ropice

Raimund Sikora 
Starosta Vendryně

Mariusz Adamczyk 
Wójt Gminy Godów

Marcin Jan Warchoł 
Kierownik Biura w Pradze 

Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu S.A.

Marek Vegricht 
Výkonný ředitel 

Národní klastrová asociace

Marek Wasilewski 
Główny specjalista 

 Główny Instytut Górnictwa

Magdalena Holeksová 
Vedoucí zahraniční kanceláře 

CzechTrade Katowice

Igor Ivan 
Prorektor pro komercializaci a 

spolupráci s průmyslem 
VŠB-Technická univerzita Ostrava

Pavel Drozd 
Prorektor pro vědu a tvůrčí 

činnost 
Ostravská univerzita

Václav Dombek 
Centrum nanotechnologií 

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Lubor Hruška 
Ředitel 

ACCENDO – Centrum pro vědu 
a výzkum, z.ú

Petr Jančík 
Pedagog 

VŠB – Technická univerzita 
Ostrava

Jakub Makurat 
Dyrektor Generalny Ebury

Tomáš Kudla 
Obchodní ředitel pro ČR 

Ebury

Kateřina Selníková 
Advokátka 

V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář

Remigiusz Górski 
Generální ředitel 

česká pobočka PKO Bank Polski

Magdaléna Korniová 
Branch Manager Dom Maklerski 
BOŚ S.A., organizační složka ČR

Przemysław Wacławski 
Člen představenstva společnosti 

Unipetrol
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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Výstavní 2224/8,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: +420 597 479 210, 777 192 014
Fax: +420 595 693 888
E-mail: rmacha@msunion.cz
Kontakt: Ing. Radúz Mácha, ředitel
www.msunion.cz

Poslání a hlavní činnost Sdružení:
(vznik v roce 1990)
• Prosazování oprávněných zájmů svých členů, zejména těch 

zájmů, které jsou společné a jsou v souladu s rozvojovou strategií 
Moravskoslezského kraje.

• Součinnost při přípravě, aktualizacích a realizaci rozvojové 
strategie Moravskoslezského kraje.

Hlavní programové okruhy:
• Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí.
• Podpora zaměstnanosti zejména prostřednictvím 

Moravskoslezského paktu 
• zaměstnanosti.
• Podpora vzdělávání se zřetelem na budoucí potřeby vyváženého 

rozvoje regionu
• Rozvoj dopravní infrastruktury a logistiky.
• Zlepšování kvality životního prostředí
• Podpora vědy, výzkumu a inovací.
• Efektivní využívání dotačních titulů pro realizaci strategických 

priorit MSK.
• Vzájemná spolupráce při tvorbě strategických dokumentů MS 

kraje.
• Rozvoj mezinárodní spolupráce.
• Podpora pozitivního vnímání a objektivního mediálního obrazu 

MSK.

Misja i główna działalność Stowarzyszenia:
(powstanie w roku 1990)
• Promowanie uzasadnionych interesów swoich członków, 

zwłaszcza tych interesów, które są wspólne i są zgodne ze 
strategią rozwojową okręgu morawsko-śląskiego.

• Współdziałanie przy przygotowaniu, aktualizacji i realizacji 
strategii rozwojowej okręgu morawsko-śląskiego.

Główne zakresy programowe:
• Poprawa środowiska inwestycyjnego i biznesowego.
• Wspieranie zatrudnienia zwłaszcza za pośrednictwem 

Morawsko-Śląskiego Paktu Zatrudnienia.
• Wspieranie kształcenia z uwzględnieniem przyszłych potrzeb 

zrównoważonego rozwoju regionu.
• Rozwój infrastruktury i logistyki transportowej.
• Poprawa jakości środowiska naturalnego.
• Wspieranie nauki, badań i innowacji.
• Efektywne korzystanie z dotacji  realizacji priorytetów 

strategicznych OMŚ.
• Wzajemna współpraca przy tworzeniu strategicznych 

dokumentów okręgu MŚ.
• Rozwój współpracy międzynarodowej.
• Wspieranie pozytywnego postrzegania i obiektywnego 

wizerunku medialnego OMŚ.

Spolupracující subjekty
Subjekty współpracujące
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Krajská hospodářská komora

Krajská hospodářská komora
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: +420 597 479 333
E-mail: info@khkmsk.cz
Kontakt: Bc. Natálie Šitavancová, ředitelka
www.khkmsk.cz

Rozsah činnosti:
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) 
v  rámci své působnosti poskytuje zejména poradenské a konzultační 
služby v  otázkách spojených s  podnikatelskou činností, organizuje 
vzdělávací akce, navazuje a  rozvíjí styky s  komorami a  odbornými 
institucemi v tuzemsku i zahraničí a uzavírá s nimi dohody, vystavuje 
osvědčení, která vznikají v právních vztazích v mezinárodním obchodě.

KHK MSK je partnerem poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE 
EUROPE NETWORK.

Hlavní služby Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje:
• poradenství pro podnikatele
• asistence při hledání obchodních partnerů
• asistenční služby pro exportéry
• organizace vzdělávacích akcí
• připomínkování legislativy
• Czech POINT: ověřování dokumentů a podpisů, výpisy z rejstříků
• premid point: mýtné
• celně-certifikační služby

Zakres działalności:
Okręgowa Izba Gospodarcza Okręgu Morawsko-Śląskiego w ramach 
swojego zakresu działania świadczy zwłaszcza usługi doradcze 
i konsultingowe w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, 
organizuje akcje kształceniowe, nawiązuje i rozwija kontakty z izbami 
i  instytucjami specjalistycznymi w kraju i  za granicą i zawiera z nimi 
porozumienia, wystawia świadectwa powstające w stosunkach 
prawnych przy handlu międzynarodowym.

Okręgowa Izba Gospodarcza Okręgu Morawsko-Śląskiego jest 
partnerem sieci doradczej dla przedsiębiorców Enterprise Europe 
Network.

Główne usługi Okręgowej Izby Gospodarczej Okręgu Morawsko-
Śląskiego:
• doradztwo dla przedsiębiorców
• asystencja przy poszukiwaniu partnerów handlowych
• usługi asystencyjne dla eksporterów
• organizowanie akcji kształceniowych
• zgłaszanie uwag w procesie legislacyjnym
• Czech Point: poświadczenie dokumentów i podpisów, wypisy 

z rejestrów
• premid point: opłaty drogowe
• usługi celno-certyfikacyjne

Spolupracující subjekty
Subjekty współpracujące
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Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
ul. Spychalskiego I A
45-716 Opole
Tel.: +48 774 033 600
Fax.: +48 774 033 009
E-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl, m.wozniak@ocrg.opolskie.pl 
Kontakt: Maria Woźniak, vedoucí Oddělení podnikání
www.ocrg.opolskle.pl

Rozsah činnosti:
Opolské centrum rozvoje hospodářství (OCRG) je subjekt samosprávy 
Opolského vojevodství, který realizuje úkoly spojené s  politikou rozvoje 
regionu. Tvoří ji mj. takové prvky, jako jsou vytváření podmínek pro hospodářský 
rozvoj, příznivého ovzduší pro zakládání a provozování podnikatelské činnosti, 
utvářeOpolské centrum rozvoje hospodářství (OCRG) je subjekt samosprávy 
Opolského vojevodství, který realizuje úkoly spojené s  politikou rozvoje 
regionu. Tvoří ji mj. takové prvky, jako jsou vytváření podmínek pro hospodářský 
rozvoj, příznivého ovzduší pro zakládání a provozování podnikatelské činnosti, 
utváření pracovního trhu, stimulovaní hospodářské aktivity a zvyšování úrovně 
konkurenceschopnosti a inovativnosti hospodářství vojevodství.
OCRG plní také funkci subjektu propagujícího a  podporujícího hospodářská 
předsevzetí, koordinující a  zavádějící Regionální strategii inovací Opolského 
vojevodství a  Zprostředkovatelské instituce při zavádění Regionálního 
operačního programu Opolského vojevodství na léta 2014 – 2020.
Kdežto působící v rámci OCRG Centrum služeb pro investory a exportéry iniciuje 
aktivity na podporu růstu investiční atraktivnosti regionu; tvorby investičního 
potenciálu; zlepšování procesů získávání a obsluhy vnějších i vnitřních investorů, 
a také v oblasti provozování exportní a investiční činnosti za hranicemi země.
Informační středisko Europe Direct – Opole, které působí při Opolském 
centru rozvoje hospodářství od ledna roku 2009, je součástí informační sítě 
Evropské komise. Dodává informace na veškerá témata týkající se Evropské unie, 
v tom o právech a možnostech jejích občanů. Středisko se také aktivně zapojuje 
do pořádání a spolupořádání cílených akcí a událostí jak pro celou veřejnost, tak 
také pro konkrétní skupiny příjemců. Jejich cílem je šíření znalostí o otázkách 
spojených s EU a propagace myšlenek aktivního občanství mezi jejími obyvateli.

Zakres działalności:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jest jednostką Samorządu 
Województwa Opolskiego realizującą zadania związane z  polityką rozwoju 
regionu. Składają się na nią m.in. takie elementy, jak tworzenie warunków 
rozwoju gospodarczego, pozytywnego klimatu dla zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, kreowania rynku pracy, pobudzania aktywności 
gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i  innowacyjności 
gospodarki województwa.
OCRG pełni też funkcję jednostki promującej i  wspierającej przedsięwzięcia 
gospodarcze, koordynującej i  wdrażającej Regionalną Strategię Innowacji 
Wojewodztwa Opolskiego oraz Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 
– 2020.
Funkcjonujące w ramach OCRG Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera inicjuje 
natomiast działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu; 
tworzenia potencjału inwestycyjnego; usprawnienia procesów pozyskiwania 
oraz obsługi inwestorów zewnętrznych i  wewnętrznych, jak też w zakresie 
prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole, działający przy 
Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki od stycznia 2009 roku, stanowi część 
sieci informacyjnej Komisji Europejskiej. Dostarcza on informacji na wszelkie 
tematy dotyczące Unii Europejskiej, w tym nt. praw i  możliwości, jakimi 
dysponują jej obywatele. Punkt angażuje się także aktywnie w organizację 
i  współorganizację imprez oraz wydarzeń adresowanych zarówno do 
ogółu społeczeństwa, jak i  do konkretnych grup odbiorców. Ich celem jest 
upowszechnianie wiedzy na tematy związane z  UE oraz propagowanie idei 
aktywnego obywatelstwa wśród jej mieszkańców.

Spolupracující subjekty
Subjekty współpracujące
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Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
Tel.: + 48 327 814 984
Fax: + 48 323 511 195
E-mail: rig@rig.katowice.pl, mmiasko@rig.katowice.pl
Kontakt: Marlena Miąsko, International Relations Manager
www.rig.katowice.pl

Rozsah činnosti:
Více než čtvrt století radíme firmám, pomáháme podnikatelům a co je 
nejdůležitější – ovlivňujeme podobu skutečnosti kolem nás. Ve svých 
aktivitách se snažíme budovat inovační hospodářství. Jsme jednou 
z největších organizací hospodářské samosprávy v Polsku. Využijte 25 
let našich zkušeností!
Usnadníme vám navázání podnikatelských kontaktů doma i v zahraničí. 
Poradíme vám, jak získat finanční pomoc na vaši činnost a  jak zvýšit 
efektivitu vaší firmy. Přeškolíme – vás i vaše zaměstnance – na námi 
pořádaných workshopech a  seminářích. Pomůžeme vám s propagací 
vaší firmy a jejich iniciativ. Staňte se naší členskou firmou a využívejte 
balík plnění připravený pro vás.
Spolupracujeme s  hospodářskými komorami ve více než 20 zemích 
na světě. Kromě toho se rovněž zabýváme ověřováním dokumentů 
v zahraničním obchodu. Působící u komory Arbitrážní soud rozhoduje 
občanské a hospodářské věci majetkové a nemajetkové povahy.
Kromě toho udržujeme tradici předávání poděkování významným 
osobnostem a organizacím. Děláme to každoročně na slavnosti Vavříny 
dovedností a  kompetencí. Dále v  rámci soutěže Slezská cena kvality 
odměňujeme nejlepší firmy a jejich organizační řešení.
Od roku 2011 pořádáme Evropský kongres malých a středních podniků.

Zakres działalności:
Od ponad ćwierć wieku doradzamy firmom, pomagamy 
przedsiębiorcom oraz – co najważniejsze – wpływamy na kształt 
rzeczywistości wokół nas. W swoich działaniach dążymy do budowy 
innowacyjnej gospodarki. Jesteśmy jedną z  największych organizacji 
samorządu gospodarczego w Polsce. Skorzystaj z  25 lat naszego 
doświadczenia!
Ułatwimy Ci nawiązanie kontaktów biznesowych w kraju i za granicą. 
Doradzimy Ci, jak uzyskać dofinansowanie dla Twojej działalności 
i  jak zwiększyć efektywność Twojej firmy. Przeszkolimy – Ciebie 
i  Twoich pracowników – na organizowanych przez nasz warsztatach 
i seminariach. Pomożemy Ci w promowaniu Twojej firmy i jej inicjatyw. 
Zostań naszą Firmą Członkowską i  korzystaj z  przygotowanego dla 
Ciebie pakietu świadczeń.
Współpracujemy z  izbami gospodarczymi w ponad 20 krajach na 
świecie. Oprócz tego zajmujemy się również legalizacją dokumentów 
w handlu zagranicznym. Z kolei działający przy Izbie Sąd Arbitrażowy 
rozstrzyga sprawy cywilne i gospodarcze o charakterze majątkowym 
i niemajątkowym.
Dodatkowo, pielęgnujemy tradycję wręczania podziękowań dla 
wybitnych osób i  organizacji. Robimy to każdego roku podczas gali 
Laurów Umiejętności i  Kompetencji. Z  kolei w ramach konkursu 
Śląska Nagroda Jakości nagradzamy najlepsze firmy i  ich rozwiązania 
organizacyjne.
Od 2011 roku organizujemy Europejski Kongres Małych i  Średnich 
Przedsiębiorstw. 

Spolupracující subjekty
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, odštěpný závod
Klimentská 1216/46
110 00 Praha
Tel.: +420 731 181 415
E-mail: marcin.warchol@paih.gov.pl
Kontakt: Marcin Jan Warchoł
 ředitel obchodní kanceláře v Praze
www.paih.gov.pl

Rozsah činnosti:
Misí Polské agentury investic a  obchodu (PAIH) je zvýšení přílivu 
přímých zahraničních investic do země a  internacionálního dosahu 
a  dynamiky polských podniků. Agentura poskytuje podporu při 
překonávání administrativních procedur, nalezení vhodné lokalizace, 
věrohodných partnerů a  dodavatelů. Působí jak v  Polsku, tak 
i  prostřednictvím Zahraničních obchodních kanceláří (ZBH) na celém 
světě. Experti ZBH nabízejí široký rozsah obsluhy – od analýzy trhu 
a věrohodnosti potenciálního obchodního partnera iniciováním prvních 
jednání až po uspořádání veletržních stánků a  podnikatelských misí. 
Jejich prvořadým cílem je snížení rizika působení v zahraničí.

PAIH realizuje rovněž programy expanse na perspektivní trhy: Go 
China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN a Go Iran. Od začátku 
r. 2018 do konce r. 2019 je odpovědná za propagaci devíti polských 
oborů. Je také příjemcem unijního projektu pro sektor MSP - Polské 
technologické mosty.

Než vznikla PAIH
Polská agentura zahraničních informací a investic (PAIiIZ) změnila název 
na Polskou agenturu investic a  obchodu (PAIH) v  únoru roku 2017. 
Polská agentura zahraničních informací a investic a.s. (PAIiIZ) vznikla 24. 
června 2003 v důsledku spojení Státní agentury zahraničních investic 
a.s. (PAIZ) a  Polské informační agentury a.s. (PAI). Agentura ve své 
činnosti využívá výsledky svých předchůdkyň.

Státní agentury zahraničních investic a.s. (PAIZ)  byla vytvořena v roce 
1992 jako státní akciová společnost. Hlavním jejím cílem byla podpora 
hospodářského rozvoje Polska prostřednictvím aktivit zvyšujících příliv 
přímých zahraničních investic. V  roce 1997 na VIII. Světové konvenci 
agentur propagace investic PAIZ obdržela titul Nejlepší evropská 
agentura propagace investic.

Polská informační agentura byla vytvořena v  roce 1991 z  přeměny 
Polské agentury Interpress z vládní agentury na instituci, jejímž hlavním 
cílem byla propagace Polska v zahraničí. Během 12 let realizovala PAI 
tento cíl prostřednictvím informační, vydavatelské, výstavní a  tiskové 
činnosti.

Marketingoví partneři
Partnerzy marketingowi
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Zakres działalności:
Misją Polskiej Agencji Inwestycji i  Handlu (PAIH) jest zwiększenie 
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu 
i  dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Agencja 
wspiera w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu 
odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. 
Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe 
(ZBH) na całym świecie. Eksperci ZBH oferują szeroki zakres obsługi 
- od analizy rynku i wiarygodności potencjalnego kontrahenta, przez 
inicjowanie pierwszych rozmów po organizację stoisk targowych 
i misji biznesowych. Ich nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka 
działalności za granicą.

PAIH realizuje również programy ekspansji na rynki perspektywiczne: 
Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN oraz Go Iran. 
Od początku 2018 do końca 2019 r. jest odpowiedzialna za promocję 
dziewięciu polskich branż. Jest także beneficjentem projektu unijnego 
dla sektora MŚP - Polskie Mosty Technologiczne.

Zanim powstała PAIH
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zmieniła 
nazwę na Polska Agencja Inwestycji i  Handlu (PAIH) w lutym 2017 
roku. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) 
powstała 24 czerwca 2003 roku w wyniku połączenia Państwowej 
Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ) oraz Polskiej Agencji 
Informacyjnej S.A. (PAI). Agencja w swojej działalności korzysta 
z dorobku swoich poprzedniczek.
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ) została 
utworzona w 1992 roku jako spółka akcyjna Skarbu Państwa. Głównym 
jej celem było wspieranie rozwoju gospodarczego Polski poprzez 
działania zwiększające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
W 1997 roku na VIII Światowej Konwencji Agencji Promocji Inwestycji, 
PAIZ otrzymał tytuł Najlepszej Europejskiej Agencji Promocji Inwestycji.
Polska Agencja Informacyjna została utworzona w 1991 roku 
z  przekształcenia Polskiej Agencji Interpress z  agencji rządowej w 
instytucję, której głównym celem była promocja Polski za granicą. W 
ciągu 12 lat PAI realizował ten cel poprzez działalność informacyjną, 
wydawniczą, wystawienniczą oraz prasową.

Marketingoví partneři
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Ebury

Ebury
Stodolní 9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 558 080 074
E-mail: info@ebury.cz
Kontakt: Tomáš Kudla, Obchodní ředitel pro Českou republiku
www.ebury.cz

Rozsah činnosti:
Spolupráce se zahraničními obchodními partnery často přináší výzvy 
spojené s platbami v různých měnách, účtovacími systémy v odlehlých 
zemích a změnami probíhajícími na měnových trzích.

Ebury podporuje podnikatelé pomocí:
• Finančních služeb, které jsou obvykle dostupné pouze 

korporacím
• Individuálně zvolených měnových strategií
• Naší globální sítě a mezinárodních zkušeností
• Řešení usnadňujících financování obchodu

Zakres działalności:
Współpraca z zagranicznymi kontrahentami często oznacza 
wyzywania związane z płatnościami w różnych walutach, systemami 
rozliczeniowymi w odległych krajach oraz zmianami zachodzącymi na 
rynkach walutowych.

Ebury wspiera przedsiębiorców za pomocą:
• Usług finansowych, które są zazwyczaj dostępne jedynie 

korporacjom
• Indywidualnie dobranych strategii walutowych
• Naszej globalnej sieci i międzynarodowego doświadczenia
• Rozwiązań ułatwiających finansowanie handlu

Marketingoví partneři
Partnerzy marketingowi
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V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář
V4 Legal sp. z.o.o., biuro adwokackie

V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář
V4 Legal sp. z.o.o., biuro adwokackie
Jurečkova 643/20
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 822 461
E-mail: info@v4legal.cz
Kontakt: Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
www www.v4legal.cz

Rozsah činnosti:
V4 Legal je moderní advokátní kancelář působící na území České 
republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska. Od svého založení 
v roce 2008 se V4 Legal profiluje jako specialista na přeshraniční 
spolupráci v rámci regionu Visegrádské čtyřky.
Naší předností je podrobná znalost místních specifik jednotlivých 
právních systémů sousedních zemích. Naši klienti proto mají 
možnost získat vysoce kvalifikované služby nejen v jedné zemi, ale 
prostřednictvím našich znalostí a zkušeností i legislativní výhody v 
dalších zemích. Ve spolupráci s daňovými poradci, auditory a účetními 
patřícími do naší poradenské skupiny V4 Group nabízí komplexní řešení 
pod jednou střechou.
Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti 
korporátního práva, závazkového práva, práva nemovitostí, veřejných 
zakázek, ochranných známek, energetiky, insolvence a daní.
V4 Legal je členem několika regionálních komor a spolků propagujících 
regionální spolupráci. Podporujeme projekty zaměřené na vzdělávání 
studentů na univerzitách jako i projekty organizované pro odbornou 
veřejnost, které se zaobírají otázkami aplikační praxe v rámci 
středoevropského regionu.

Zakres działalności:
V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Czech, 
Słowacji, Polski oraz Węgier. Od momentu powstania w 2008 roku 
V4 Legal specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie spraw 
gospodarczych, w szczególności o charakterze transgranicznym, dla 
klientów działających w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Naszym atutem jest znajomość lokalnej specyfiki poszczególnych 
systemów prawnych państw sąsiadujących. Nasi klienci mają zatem 
możliwość korzystania z najwyższej jakości usług nie tylko w jednym 
kraju, ale dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu, również 
w obrębie pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Dzięki ścisłej 
współpracy z doradcami podatkowymi, audytorami oraz księgowymi 
należącymi do grupy doradczej V4 Group, zapewniamy naszym 
klientom prawdziwie kompleksowe doradztwo w ramach jednej 
organizacji.
Nasza kancelaria świadczy usługi prawne głównie w zakresie 
prawa spółek, prawa zobowiązań, prawa nieruchomości, zamówień 
publicznych, znaków towarowych, prawa energetycznego, prawa 
podatkowego oraz postępowań upadłościowych.
V4 Legal jest członkiem wielu lokalnych izb oraz stowarzyszeń 
rozwijających współpracę transgraniczną w ramach regionu. 
Uczestniczymy w projektach mających na celu kształcenie studentów 
na uczelniach wyższych, jak również w projektach z zakresu praktyk 
prawniczych, w tym również międzynarodowych.

Marketingoví partneři
Partnerzy marketingowi
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RESIDOMO, s.r.o.

RESIDOMO, s.r.o.
Gregorova 2582/3
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +420 840 114 115
E-mail: info@residomo.cz
www.residomo.cz

Rozsah činnosti:
Společnost je jedním z předních poskytovatelů nájemního bydlení ve 
střední Evropě s více než 43 000 byty o celkové ploše 2,7 milionu 
metrů čtverečních. Nejvíce našich bytů se nachází v Ostravě, Havířově, 
Karviné, Orlové či Frýdku-Místku.
V naší nabídce jsou byty jak pro individuální bydlení, tak pro studenty, 
mladé začínající rodiny, pracující, seniory nebo třeba manažery 
preferující při dojíždění za prací zázemí bytu před hotelem.
Nabízené byty jsou různých velikostí a dispozic, mohou být např. i plně 
vybavené.
Zaměřujeme se i na studentské nebo sdílené bydlení, a také 
zaměstnance smluvních společností, kteří u nás mohou bydlet za 
zvýhodněných podmínek.
Vybranou nabídkou bytů podporujeme např. Projekt Mobilita 
(Moravskoslezský kraj)
Našim novým nájemníkům poskytujeme řadu výhod:
• Bydlení do týdne
• Možnost přihlášení k trvalému pobytu
• PODA digitální TV a internet na 2 měsíce zdarma
• Možnost dodání nové kuchyňské linky za výhodných podmínek
• Jistota bydlení u stabilního vlastníka
• Výhodné pojištění domácnosti
• Služby pro naše nové nájemníky: domovník, úklid, hodinový 

manžel
Více info na www.residomo.cz nebo na Lince RESIDOMO 840 114 115

Zakres działalności:
Spółka należy do czołowych firm świadczących wynajem mieszkań w 
Europie Środkowej z ponad 43 000 mieszkań z powierzchnią całkowitą 
2,7 milionów metrów kwadratowych.
Najwięcej mieszkań znajduje się w: Ostrawie, Hawierzowie, Karwinie, 
Orłowej lub Frydku-Mistku.
W naszej ofercie mamy zarówno mieszkania do indywidualnego 
zamieszkania, jak dla studentów, młodych początkujących rodzin, 
pracujących, seniorów, a także dla menadżerów preferujących przy 
dojazdach za pracą zaplecze mieszkania od hotelu.
Oferowane mieszkania mają różne wielkości i układ, mogą być także w 
pełni wyposażone.
Nastawieni jesteśmy także na mieszkania studenckie lub współdzielone, 
a także dla pracowników spółek umownych, którzy mogą u nas 
mieszkać na korzystnych warunkach.
Wybraną ofertą mieszkań wspieramy np. Projekt Mobilita (województwo 
morawsko-śląskie).
Dla naszych nowych najemców oferujemy szereg korzyści:
• mieszkanie do tygodnia,
• możliwość zameldowania na pobyt stały,
• TV cyfrowa i Internet PODA na 2 miesiące gratis,
• możliwość dostarczenia nowego zestawu mebli kuchennych na 

dogodnych warunkach,
• gwarancja mieszkania u stabilnego właściciela,
• korzystne ubezpieczenie gospodarstwa domowego,
• usługi dla naszych nowych najemców: gospodarz domu, 

sprzątanie, mąż na godziny.
Więcej info na www.residomo.cz lub na linii RESIDOMO 840 114 115

Marketingoví partneři
Partnerzy marketingowi
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Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące

ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s.
ul. Hornopolní 3314/38
702 62 Moravská Ostrava
tel.: +420 596 166 111
fax: +420 596 116 748
e-mail: obchod@awt.eu
www.awt.eu

Rozsah činnosti:
Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, patří k nejvýznamnějším 
poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytuje 
komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední 
a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli, 
stavebních materiálů nebo produktů automobilového, potravinářského 
a chemického průmyslu.
Mezi klíčové služby patří železniční doprava na dlouhé vzdálenosti, 
kombinovaná doprava, železniční spedice, provozování vleček, 
železniční stavby a traťové služby, pronájem, opravy a čištění 
železničních vozů. Srdcem byznysu je Česká republika, jejíž ideální 
logistické polohy AWT využívá. Operuje v celé Evropě, kde poskytuje 
komplexní dopravní, logistické a spediční služby napříč všemi obory a 
odvětvími s napojením na významné evropské přístavy a terminály.
AWT disponuje rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 
5000 vozů, které využívá pro vlastní potřeby i pronajímá třetím stranám. 
V České republice vlastní otevřené terminály kombinované dopravy v 
Paskově a Zaječí, provozuje více než 60 železničních vleček, vlastní přes 
400 km tratí a zaměstnává přes 2000 pracovníků.
Klíčovými společnostmi skupiny AWT jsou Advanced World Transport, 
AWT ROSCO, AWT Rail SK a AWT Rail HU.
Vedle nákladní dopravy má skupina prostřednictvím své společnosti 
AWT Rekultivace rozsáhlé zkušenosti také s rekultivačními, pozemními a 
stavebními pracemi nebo s nakládáním s odpady.

Zakres działalności:
Grupa AWT, członek grupy PKP CARGO, należy do najważniejszych firm 
świadczących usługi w zakresie towarowych przewozów kolejowych 
w Europie. Oferuje kompleksowe rozwiązania przede wszystkim 
dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Europie Środkowej 
i Wschodniej, głównie w zakresie przewozu towarów ciężkich, 
takich jak węgiel, stal, materiały budowlane czy produkty przemysłu 
motoryzacyjnego, spożywczego i chemicznego.
Do jej kluczowych usług należą dalekobieżne przewozy kolejowe, 
transport intermodalny, spedycja kolejowa, obsługa bocznic, budowa 
obiektów kolejowych i usługi torowe, wynajem, remonty i mycie 
wagonów kolejowych. Serce biznesu bije w Czechach, których idealne 
położenie logistyczne wykorzystuje AWT. Działa w całej Europie, gdzie 
świadczy kompleksowe usługi transportowe, logistyczne i spedycyjne w 
różnych branżach i dziedzinach z wykorzystaniem ważnych europejskich 
portów i terminali.
AWT posiada duży tabor złożony z ponad 160 lokomotyw i 5 tys. 
wagonów, które wykorzystuje na potrzeby własne oraz wynajmuje 
osobom trzecim. W Czechach posiada własne otwarte intermodalne 
terminale przeładunkowe w Paskowie i Zaječí, obsługuje ponad 60 
bocznic kolejowych, posiada ponad 400 km trakcji i zatrudnia ponad 2 
tys. pracowników.
Do kluczowych spółek w grupie AWT należą: Advanced World Transport, 
AWT ROSCO, AWT Rail SK i AWT Rail HU.
Oprócz przewozów towarowych grupa AWT dzięki swojej spółce AWT 
Rekultivace posiada bogate doświadczenie w rekultywacji, robotach 
ziemnych i budowlanych i gospodarowaniu odpadami.
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Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące

AWT REKULTIVACE a.s.
ul. Dělnická 41/884
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
tel.: +420 596 580 111
www.awt-rekultivace.cz

Rozsah činnosti:
Společnost AWT Rekultivace, člen skupiny PKP CARGO, nabízí komplexní 
služby týkající se rekultivačních prací, zemních prací, stavební, demoliční 
a projekční činnosti. Dnešní know-how je výsledkem dlouholeté činnosti 
a zkušeností několika generací pracovníků.
Zabývá se především zřizováním a provozováním odvalů, výsypek a 
odkališť, zemními pracemi prováděnými za použití strojů a výbušnin, 
stavebními pracemi, speciálními zemními pracemi, demolicemi, 
výstavbou skládek, likvidací průmyslových odpadů včetně jejich 
přepravy, dekontaminací kontaminovaných zemin, sanací starých zátěží 
a obnovou funkce krajiny zasažené důlní činností. Společnost provozuje 
skládky odpadů a recykluje druhotné suroviny.
AWT Rekultivace má dlouholeté zkušenosti a disponuje vyškolenými 
pracovníky i vlastní speciální technikou, která umožňuje mimořádně 
kvalifikovaně provádět sanace starých ekologických zátěží, asanačně 
rekultivační stavby, demolice, zemní práce nebo údržbu pozemků.

Zakres działalności:
AWT Rekultivace, członek grupy PKP CARGO, oferuje kompleksowe 
usługi dotyczące prac rekultywacyjnych, robót ziemnych, budowlanych, 
rozbiórkowych i działań projektowych. Dzisiejszy know-how jest 
wynikiem długoletniej pracy i doświadczenia kilku pokoleń pracowników.
Skupiamy się przede wszystkim na zakładaniu i prowadzeniu hałd, 
zwałowisk i stawów stabilizacyjnych na odpady ciekłe, robotami 
ziemnymi wykonywanymi przy użyciu maszyn i materiałów 
wybuchowych, pracami budowlanymi, specjalnymi pracami ziemnymi, 
rozbiórkami, budową wysypisk, likwidacją odpadów przemysłowych, 
w tym ich transportem, odkażaniem zanieczyszczonej gleby, sanacją 
starych obciążeń i odnową funkcji krajobrazu dotkniętego przez 
działalność górniczą. Prowadzimy składowiska odpadów i utylizujemy 
surowce wtórne.
Mamy długoletnie doświadczenia i dysponujemy wyszkolonymi 
pracownikami i własną techniką specjalną, która pozwala nam 
w nadzwyczaj kwalifikowany sposób dokonywać sanacji starych 
ekologicznych balastów, asenizacyjno rekultywacyjnych budów, 
rozbiórek, robót ziemnych lub utrzymywania gruntów.

Advokátní kancelář Mgr. Rostislav Kovář
ul. Plzeňská 2095/150
150 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 776 241 322
e-mail: kovar@akcr.eu
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BEST SOLUTIONS
ul. Koncertowa 7/59
02-787 Warszawa
tel.: +48 604 490 626
www.bestsolutions.com.pl

Rozsah činnosti:
• Zastupování a pomoc při provozování firem na trzích Polska, Česka 

a Lotyšska.
• Vyhledávání obchodních partnerů nebo subdodavatelů na 

uvedených trzích.
• Překlady korespondence a dokumentace.
• Poradenství a průzkum trhu.
Zakres działalności:
• Reprezentacja firm oraz pomoc w prowadzeniu firm na rynku 

Polski, Czech i Łotwy.
• Wyszukiwanie kontrahentów lub podwykonawców na wskazanych 

rynkach.
• Tłumaczenia korespondencji oraz dokumentacji.
• Doradztwo i badania rynkowe.

CZECH–POL TRADE
ul. Dukelská 3/4
790 01 Jeseník
tel.: +420 584 411 511
mob.: +420 737 908 465
e-mail: info@czechpoltrade.cz
www.czechpoltrade.cz

Rozsah činnosti:
Jako marketingové sdružení fyzických osob působíme téměř 20 let na poli 
rozvoje zejména česko-polských obchodních vztahů: stěžejní činností 
jsou průzkumy trhu s aktivním vyhledáváním a následným kontaktováním 
potenciálních obchodních partnerů vytipovaných ze zadaného tržního 
segmentu vč. souvisejících služeb organizačně-právní povahy dle 
požadavků klienta (od sestavování databází potenciálních partnerů 
dle zadaných kritérií přes jejich přímé oslovení nabídkou spolupráce, 
získání zpětné vazby s požadavky na spolupráci, komplexní asistence 
při organizaci a účasti na obchodních jednáních s budoucími partnery, 
prezentacích, veletrzích aj. akcích s tlumočnickým a překladatelským 
servisem atd.) a dále komplexní organizačně-právní servis související s 
registrací vlastní hospodářské činnosti v ČR a Polsku se zajištěním sídla, 
provozovny, personálu a veškerých povinných i dobrovolných registrací 
spojených se zakládáním firem na území zahraničního souseda.

Zakres działalności:
Jako marketingowa spółka cywilna działamy prawie 20 lat na polu 
rozwoju zwłaszcza czesko-polskich stosunków handlowych: przewodnią 
działalnością są badania rynku z aktywnym wyszukiwaniem i następnie 
kojarzeniem potencjalnych partnerów handlowych wytypowanych 
z zadanego segmentu rynku wł. związanych usług o charakterze 
organizacyjno-prawnym według wymagań klienta (od zestawiania 
baz danych potencjalnych partnerów według zadanych kryteriów 
przez bezpośrednie przedstawienie im oferty współpracy, uzyskanie 
odpowiedzi z warunkami współpracy, kompleksowe asystowanie 
przy organizacji oraz udział w rozmowach handlowych z przyszłymi 
partnerami, prezentacjach, targach i in. imprezach z serwisem tłumaczeń 
ustnych i pisemnych itd.) i dalej kompleksowy serwis organizacyjno-
prawny związany z rejestracją właściwej działalności gospodarczej w 
RC i Polsce z zapewnieniem siedziby, zakładu, personelu i wszelkich 
obowiązkowych i dobrowolnych rejestracji związanych z zakładaniem 
firm na terenie zagranicznego sąsiada.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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Educare et Labora s.r.o.
ul. Mánesova 535/29
737 01 Český Těšín
tel.: +420 722 258 195, +48 530 248 209
e-mail: info@educare24.cz
www.educare24.cz

Rozsah činnosti:
Pořádáme profesní praxe pro studenty z polských odborných škol s 
místem realizace v Ostravě.
Profesní znalosti a bohaté zkušenosti nám umožňují realizovat projekty 
přizpůsobené potřebám každého partnera.

Zakres działalności:
Organizujemy praktyki zawodowe dla uczniów z polskich szkół 
technicznych, których miejscem realizacji jest Ostrawa.
Profesjonalna wiedza i bogate doświadczenie pozwalają nam realizować 
projekty dostosowane do potrzeby każdego partnera.

EK PARTNERS, s.r.o.
ul. Senovážné náměstí 992/8
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 139 330
e-mail: ekp@ekp.cz
www.ekp.cz

Rozsah činnosti:
Pomáháme našim klientům v oblasti daní a účetnictví.

Zakres działalności:
Pomagamy naszym klientom w zakresie podatków i księgowości.

ELTE GPS Sp. z o.o.
ul. Medyczna 13
30-688 Kraków
tel.: +48 126 592 098
fax: +48 126 591 788
www.eltegps.pl

Rozsah činnosti:
• Zavádění speciálních informatických systémů (mj. systémů 

monitorování a řízení provozu vozidel na základě technologie GPS 
a GSM/GPRS).

• Výroba a prodej speciálních elektronických zařízení a softwaru.
• Montáž a servis zařízení.
• Zavádění, udržování systémů.

Zakres działalności:
• Wdrażanie specjalistycznych systemów informatycznych (m.in. 

systemów monitorowania i zarządzania pojazdami w oparciu o 
technologię GPS i GSM/GPRS).

• Produkcja i sprzedaż specjalistycznych urządzeń elektronicznych i 
oprogramowania.

• Montaż i serwis urządeń.
• Wdrożenia, utrzymanie systemów.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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EXPOL ENERGY, s.r.o.
ul. Mlýnská 122
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: +420 595 132 411
fax: +420 596 124 898

Rozsah činnosti:
Velkoobchod s pevnými palivy.

Zakres działalności:
Handel hurtowy paliwami stałymi.

Geofinal, s.r.o.
ul. U Školy 248
739 61 Třinec
tel.: +420 603 497 622
e-mail: geo@geofinal.cz
www.geofinal.cz

Rozsah činnosti:
Vývoj a výroba důlních vrtných strojů, nářadí a nástrojů.

Zakres działalności:
Rozwój i produkcja górniczych maszyn wiertniczych, narzędzi i 
instrumentów.

CHAMR & PARTNERS s.r.o.
ul. Římská 526/20
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: +420 603 235 810
e-mail: info@spolecnosti.com
www.spolecnosti.com

Rozsah činnosti:
Prodej společnosti a firem, prodej ready-mady společnosti s.r.o. a 
akciových společností, zakládání nových obchodních společností na 
klíč, prodej fungujících společností, příprava akvizic a fúzi fungujících 
společnosti a firem, prodej společností na Slovensku a v Polsku.
Pomáháme také zakládat personální agentury a agentury práce a další 
administrativně složitější podnikatelské činnosti.

Zakres działalności:
Sprzedaż spółek i firm, sprzedaż spółek ready-mady, sp. z. o.o. i spółek 
akcyjnych, zakładanie nowych spółek handlowych pod klucz, sprzedaż 
działających spółek, przygotowanie akwizycji i fuzji działających spółek i 
firm, sprzedaż spółek na Słowacji i w Polsce.
Pomagamy także zakładać agencje personalne i agencje pracy oraz inne 
administracyjnie bardziej złożone działalności biznesowe.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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KRYNICKI RECYKLING S.A.
ul. Iwaszkiewicza 48/23
10-089 Olsztyn
tel.: +48 895 353 292
fax: +48 895 352 572
www.krynicki.pl

Rozsah činnosti:
Recyklace skleněných střepů.

Zakres działalności:
Recykling stłuczki szklanej.

MARKAGRO, s.r.o.
ul. Riegrova 857
738 01 Frýdek - Místek
tel.: +420 558 646 978
e-mail: marek@markagro.cz
www.markagro.cz

Rozsah činnosti:
Kovovýroba, svařování, prodej nástrojů a nářadí.

Zakres działalności:
Obróbka metali, spawanie, sprzedaż sprzętu i narzędzi.

MAXSTAL Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 8
30-731 Kraków
tel.: +48 126 841 070
fax: +48 126 841 071
www.maxstal.com.pl

Rozsah činnosti:
Ocelové servisní centrum – obchod ocelí, dělení plechu na míru, výroba 
za studena ohýbaných profilů.
Prodej ocelových výrobků:
• Tabule a pásy válcované za horka
• Tabule a pásy válcované za studena
• Svařované trubky a profily
• Tlusté plechy
• Armovací ocel do betonu
• Profily válcované za horka
Dělení podélné
• Rozsah tlouštěk: 0,8 – 6,0 mm
• Max. šířka svitků: 1630 mm
• Max. hmotnost zpracovávaných svitků: 32 tuny
• Vnitřní průměr svitků: 500 – 900 mm
Dělení příčné
• Rozsah tlouštěk: 0,8 – 12,00 mm
• Max. šířka svitků: 2000 mm
• Max. hmotnost zpracovávaných svitků: 32 tuny
• Vnitřní průměr svitků: 500 – 900 mm
Linka na výrobu profilů
• Rozsah tlouštěk: 0,8 – 4 mm
• Rozsah rozměrů: 12 x 12 – 80 x 40 mm
• Jakosti oceli: S235JR/S275JR/S355JR/DC01
Linka na laserové dělení plechů
• Rozsah tlouštěk: do 20 mm
• Rozměry pracovního stolu: 2000 x 8000 mm

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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Zakres działalności:
Stalowe Serwis Centrum – Handel stalą, cięcie blach na wymiar, 
produkcja kształtowników zimnogiętych.
Sprzedaż wyrobów stalowych:
• Arkusze i taśmy gorącowalcowane
• Arkusze i taśmy zimnowalcowane
• Rury i kształtowniki zgrzewane
• Blachy grube
• Stal do zbrojenia betonu
• Kształtowniki gorącowalcowane
Cięcie wzdłużne
• Zakres grubości: od 0,8 – 6,0 mm
• Max szerokość kręgów: 1630 mm
• Max ciężar obsługiwanych kręgów: 32 tony
• Średnice wewn. Kręgów: 500 – 900 mm
Cięcie poprzeczne
• Zakres grubości 0,8 – 12,00 mm
• Max szerokość kręgów 2000 mm
• Max ciężar obsługiwanych kręgów: 32 tony
• Średnice wewn. kręgów: 500 – 900 mm
Linia do produkcji profili
• Zakres grubości: 0,8 – 4 mm
• Zakres wymiarowy: 12 x 12 – 80 x 40 mm
• Gatunki stali: S235JR/S275JR/S355JR/DC01
Linia do laserowego cięcia blach
• Zakres grubości: do 20 mm
• Wymiar stołu roboczego: 2000 x 8000 mm

MIJA–MENMARK, s.r.o.
ul. Střádalů 644/76
718 00 Ostrava – Kunčičky
tel.: +420 596 238 483
e-mail: ekonom@mija-menmark.eu
www.mija-menmark.eu

Rozsah činnosti:
Firma se zabývá výrobou vzduchotechniky a ocelkových konstrukcí pro 
české a zahraniční klienty.
V roce 2020 firma oslaví 20 let na trhu.

Zakres działalności:
Firma zajmuje się produkcją techniki wentylacyjnej i konstrukcji 
stalowych dla klientów czeskich i zagranicznych.
W roku 2020 firma będzie obchodzić 20 lat obecności na rynku.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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Navláčil stavební firma, s.r.o.
ul.Bartošova 5532
760 01 Zlín
tel.: +420 724 165 658
e-mail: junior@navlacil.cz
www.navlacil.cz

Rozsah činnosti:
Navláčil stavební firma s.r.o. je rodinná firma s dlouholetou tradicí. 
Zaměřujememe se na realizaci výrobních, skladových, průmyslových, 
komerčních, zemědělských a obytných staveb. Působíme ve všech 
regionech České republiky a na Slovensku.
Stavební firma Navláčil se zaměřuje především na realizaci staveb „na 
klíč“ v roli generálního dodavatele. Zákazníkům nabízíme komplexní 
službu od pořízení pozemku, zpracování studie a projektu až po 
samotnou realizaci stavby. Naší předností je vlastní projektové oddělení 
a developerská činnost.

Realizujeme:
• průmyslové stavby (zděné i montované haly, sklady, autosalony aj.),
• administrativní budovy,
• železobetonové objekty (např. bioplynové stanice, nádrže atd.),
• zemědělské stavby (skleníky),
• rezidenční stavby.

Zakres dzałalności:
Navláčil stavební firma s.r.o. to rodzinna firma budowlana z długoletnią 
tradycją. Koncentrujemy się na realizacji budynków produkcyjnych, 
magazynowych, przemysłowych, handlowych, rolniczych i 
mieszkalnych. Działamy na terenie Czech i Słowacji.
Firma budowlana Navláčil koncentruje się przedewszystkim na realizacji 
projektów pod klucz jako generalny wykonawca. Naszym klientom 
oferujemy kompleksową obsługę, począwszy od zakupu gruntów, 
przygotowania projektu, aż do samotnej realizacji budowy. Naszą zaletą 
jest własny dział projektowy i działałność deweloperska.

Realizujemy:
• budynki przemysłowe (murowane i prefabrykowane hale, 

magazyny, salony samochodowe itp.),
• budynki administracyjne
• budynki z konstrukcji żelbetowej (np. stacje zbiorcze biogazu, 

zbiorniki itp.),
• budynki rolnicze (szklarnie),
• budynki mieszkalne.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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New Dimension, s.r.o.
ul. Havlíčkova 233
738 01 Frýdek-Místek
tel.: +420 731 696 691
e-mail: matys@newdimension.cz
www.newdimension.cz

Rozsah činnosti:
• Koncepční řešení rozvoje lidí a procesů ve výrobních i nevýrobních 

firmách.
• Spolupráce při naplňování firemních strategií.
• Využití nových trendů v oblasti rozvoje v kontextu Industry 4.0

Zakres działalności:
• Tworzenie rozwiązań z zakresu rozwoju ludzi w firmach 

produkcyjnych oraz usługowych.
• Współpraca na rzecz realizacji strategii korporacyjnych.
• Wykorzystanie najnowszych trendów w dziedzinie rozwoju w 

kontekście rewolucji technologicznej Przemysł 4.0

olzalogistic.com, s.r.o.
ul. Protifašistických bojovníků 1329/19
737 01 Český Těšín
tel.: +420 777 882 338, +48 512 114 500
e-mail: kontakt@olzalogistic.com
www.olzalogistic.com

Rozsah činnosti:
Zabýváme se crossborder logistikou, zaměřujeme se na zásilky do 
Polska, ČR, SR, Maďarska, Rumunska, Bulharska, ale i dalších zemí EU.
Navíc pomáháme firmám expandovat do těchto zemí, vyřizovat 
formality, zajišťujeme překlady, marketing, zákaznický servis a reverzní 
logistiku.

Zakres działalności:
Zajmujemy się logistyką crossborder, skupiamy się przede wszystkim 
na przesyłkach do Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii, ale 
także do pozostałych krajów UE.
Dodatkowo wprowadzamy firmy na ww. rynki, pomagamy w 
formalnościach, zapewniamy tłumaczenia.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
ul. Karlovo náměstí 671/24
110 00 Praha 1
tel.: +420 246 085 300
e-mail: krbcova@peterkapartners.cz
www.peterkapartners.com

Rozsah činnosti:
PETERKA & PARTNERS je moderní, nezávislá advokátní kancelář 
poskytující komplexní právní služby v regionu střední a východní 
Evropy, která si od svého založení v roce 2000 vybudovala silnou pozici 
na klíčových trzích, se schopností poskytovat svým klientům komplexní 
právní i daňové poradenství a stala se tak dynamickou alternativou 
mezinárodních i lokálních advokátních kanceláří.
PETERKA & PARTNERS pokrývá region střední a východní Evropy 
prostřednictvím devíti plně vlastněných kanceláří, a to v České republice, 
Polsku, na Slovensku, Ukrajině, Bulharsku, Rusku, Rumunsku, Bělorusku 
a v Maďarsku a brzy také v Chorvatsku. Všechny pobočky jsou 100% 
vlastněnými dceřinými společnostmi s jedním společným vlastníkem, 
což umožňuje využití konceptu „jedné firmy“.
S více než 150 právníky a daňovými poradci zastupuje PETERKA & 
PARTNERS 1500 klientů v regionu střední a východní Evropy, z nichž 
téměř 200 patří k světovým lídrům. Firma není závislá na žádném 
klientovi, státě nebo místní správě a je také finančně nezávislá.

Zakres działalności:
PETERKA & PARTNERS to nowoczesne, niezależne biuro adwokackie 
świadczące kompleksowe usługi prawne w regionie Europy środkowej 
i wschodniej, które od swojego założenia w roku 2000 wybudowała 
mocną pozycję na kluczowych rynkach ze zdolnością świadczenia 
swoim klientom kompleksowego doradztwa prawnego oraz doradztwa 
podatkowego i stała się w ten sposób dynamiczną alternatywą 
międzynarodowych i lokalnych biur adwokackich.
PETERKA & PARTNERS obejmuje region Europy środkowej i wschodniej 
za pośrednictwem dziewięciu biur posiadanych w Republice Czeskiej, 
Polsce, na Słowacji, Ukrainie, Bułgarii, Rosji, Rumunii, Białorusi i na 
Węgrzech, a wkrótce także w Chorwacji. Wszystkie oddziały są w 100 
% posiadanych spółkami córczynymi z jednym wspólnym właścicielem, 
co umożliwia wykorzystanie konceptu „jednej firmy”.
Z ponad 150 prawnikami i doradcami podatkowymi PETERKA & 
PARTNERS reprezentuje 1500 klientów w regionie Europy środkowej i 
wschodniej, z których prawie 200 należy do liderów światowych. Firma 
nie jest zależna od żadnego klienta, państwa lub administracji lokalnej i 
jest także niezależna finansowo.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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POLMARKUS, s.r.o.
ul. Veleslavínova 1022/4
702 00 Moravská Ostrava
e-mail: grzegorzszaflik@polmarkus.com.pl, helena@polmarkus.cz
www.polmarkus.cz

Rozsah činnosti:
Společnost POLMARKUS, s.r.o. - jsme rozvíjející se zahraniční společnost 
působící na trhu přes 10 let.
Velkoobchod pro pekaře a cukráře.

Zakres działalności:
Firma POLMARKUS, s.r.o. - jesteśmy firmą zagraniczną działającą na 
rynku ponad 10 lat.
Hurtowa sprzedaż dla piekarzy i cukierników.

Polské uhlí, a.s.
ul. Smetanovo nám. 979/2
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 556 689 080
fax: +420 556 689 081
e-mail: info@polskeuhli.cz
kontakt: Mgr. Ing. Tomasz Mańka, MBA
www.polskeuhli.cz

Rozsah činnosti:
Společnost Polské uhlí, a.s., je členem koncernu WĘGLOKOKS.
Její hlavní ekonomickou činností je nákup černého koksovatelného a 
energetického uhlí vyprodukovaného v Polsku a jeho následný prodej 
převážně na trzích v České, Slovenské republice a na středoevropských 
trzích.
Společnost rozšiřuje svůj předmět podnikání angažováním se v prodeji 
hutního materiálu z produkce naší sesterské společnosti a také v prodeji 
certifikovaných pryžových výrobků z recyklovaného odpadu.

Zakres działalności:
Spółka Polské uhlí, a.s., jest członkiem Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.
Głównym przedmiotem jej działalności jest obrót węglem kamiennym 
– energetycznym i koksowym  wydobywanym w Polsce na rynkach 
Czech, Słowacji oraz południowej Europy.
Spółka rozszerza swoją działalność poprzez angażowanie się w obrót 
materiałami hutniczymi produkowanymi w hutach należących do Grupy 
WĘGLOKOKS, jak również sprzedaż certyfikowanych produktów z 
granulatu gumowego.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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Pygmalion s.r.o.
ul. Mánesova 27
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 741 900
e-mail: pygmalion@pygmalion.cz
www.pygmalion.cz, www.prekladypygmalion.cz

Rozsah činnosti:
Společnost PYGMALION s.r.o. s dvacetiletou tradicí se zabývá výukou 
cizích jazyků, překlady a tlumočením.
Srdečně Vás zveme na naše webové stránky: www.pygmalion.cz a 
www.prekladypygmalion.cz.

Zakres działalności:
Spółka PYGMALION s.r.o. z dwudziestoletnią tradycją zajmuje się nauką 
języków obcych, tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi.
Serdecznie zapraszamy Państwa na nasze strony internetowe: www.
pygmalion.cz oraz www.prekladypygmalion.cz.

SDO Brontosauři, z.s.
ul. Rajnochova  6/234
718 00  Ostrava – Kunčičky
tel.: +420 603 279 237
e-mail: Info@sdo.cz
www.sdo.cz

Rozsah činnosti:
SDO Brontosauři, z.s. je spolek zaměřený na celoroční volnočasové 
aktivity dětí, mládeže a dospělých. V Ostravě – Kunčičkách provozujeme 
Středisko DVOREČEK, ve kterém jsou mimo jiné prostory Klubu pěstoun 
s tréninkovými byty pro děti z pěstounských rodin, pro potřebu přípravy 
na samostatný život. Jsme pověřenou osobou v oblasti SPOD pro MSK, 
doprovázíme pěstouny a propagujeme náhradní rodinnou péči. V 
prostorách Klubu pěstoun organizujeme semináře, školení a setkávání 
pěstounů a zájemců o NRP.

V areálu Střediska DVOREČEK stojí stáje a v nich 20 koní. Disponujeme 
zázemím pro jezdecké oddíly v rámci celoročních volnočasových aktivit 
a již 20 let pořádáme dětské letní tábory s koňmi. Provozujeme jezdecký 
oddíl pro děti a mládež, ale i mladé dospělé do 26 let a pony tým pro 
děti od 6 let. Členové jezdeckých klubů se zúčastňují jezdeckých závodů, 
výstav plemen koní a společenských a kulturních akcí v kraji. Naše koně 
využíváme též pro hipoterapii. Pomáhají nám mírnit traumata u dětí v 
pěstounských rodinách.

Středisko DVOREČEK budujeme v Ostravě – Kunčičkách s pomocí 
členské základy, příznivců a sponzorů již 22 let. Naše aktivity směřují 
k rozvíjení dalších sportovních, společenských a kulturních aktivit 
pořádaných na přilehlém území uprostřed města Ostravy v těsném 
sousedství protékající řeky Ostravice.

Hledáme další sponzory, příznivce a spolupracující partnery a instituce. 
Máme zájem na vybudování nového parku v Ostravě s využitím pro 
sport, volný čas, relaxaci a odpočinek obyvatel Ostravy.

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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Zakres działalności:
SDO Brontosauři, z.s., to zrzeszenie działające w zakresie całorocznych 
zajęć wolnoczasowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W Ostrawie-
Kunczyczkach prowadzimy Ośrodek ZAGRODA, w którym między 
innymi znajdują się pomieszczenia Klubu Opiekun z mieszkaniami 
treningowymi dla dzieci z rodzin zastępczych służącymi ich 
przygotowaniu do samodzielnego życia. Jesteśmy osobą nominowaną 
w dziedzinie socjalno-prawnej ochrony dzieci dla okręgu morawsko-
śląskiego, towarzyszymy opiekunom i promujemy zastępczą opiekę 
rodzinną. W pomieszczeniach Klubu Opiekun organizujemy seminaria, 
szkolenia i spotkania opiekunów oraz zainteresowanych zastępczą 
opieką rodzinną.

Na terenie Ośrodka ZAGRODA znajdują się stajnie, a w nich 20 koni. 
Dysponujemy zapleczem dla klubów jeździeckich w ramach całorocznych 
zajęć wolnoczasowych i już od 20 lat organizujemy letnie obozy z końmi 
dla dzieci. Prowadzimy klub jeździecki dla dzieci i młodzieży, ale także 
młodych dorosłych do lat 26 oraz zespół Kucyk dla dzieci od lat 6. 
Członkowie klubów jeździeckich biorą udział w zawodach jeździeckich, 
wystawach ras koni oraz imprezach towarzyskich i kulturalnych w 
okręgu. Nasze konie służą też do hipoterapii. Pomagają nam uśmierzać 
urazy dzieci w rodzinach zastępczych.

Ośrodek ZAGRODA budujemy w Ostrawie-Kunczyczkach z pomocą 
bazy członkowskiej, sympatyków i sponsorów już od 22 lat.
Nasze działania zmierzają do rozwijania kolejnych zajęć sportowych, 
towarzyskich i kulturalnych organizowanych na przyległym terenie w 
centrum miasta Ostrawy w bliskim sąsiedztwie przepływającej rzeki 
Ostrawicy.

Poszukujemy kolejnych sponsorów, sympatyków i współpracujących 
partnerów i instytucji. Pragniemy wybudować nowy park w Ostrawie 
z przeznaczeniem dla sportu, wolnego czasu, relaksu i wypoczynku 
mieszkańców Ostrawy.

Sescom Czech Republic, s.r.o.
ul. Havlíčkovo Nábřeží 687/21
702 00 Ostrava
tel.: +420 734 215 655
fax: +420 558 655 612
e-mail: mgrzebien@sescom.eu
www.sescom.eu

Rozsah činnosti:
Montáž, opravy, servis klimatizačních zařízení pro konečné síťové 
zákazníky v České a Slovenské republice.

Zakres działalności:
Montaż, remonty, serwis urządzeń klimatyzacyjnych dla końcowych 
klientów sieciowych w Republice Czeskiej i Słowackiej.

Solid Security Czech s.r.o.
ul. Ovocný Trh 572/11
110 00 Praha
tel: +420 608 973 420
e-mail: mbechny@solidsecurity.cz
www.solidsecurity.cz

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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Společenství průmyslových podniků
Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s.
ul. Na Obvodu 1085/37
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: +420 596 781 177
e-mail: info@sppms.cz
www.sppms.cz

Rozsah činnosti:
Společenství působí v podnikatelském prostředí od roku 1990.
Sdružuje 50 firem z odvětví strojírenství, elektroprůmyslu, stavebnictví a 
dalších odvětví.
Účelem spolku je spoluvytvářet optimální podmínky pro dynamický 
rozvoj podnikání, podpora a spolupráce členů při zajišťování jejich potřeb 
v podnikatelském prostředí.
Spolek spolupracuje s vládními, státními i nestátními institucemi a podílí 
se na řadě významných projektů zaměřených na budování příznivého 
podnikatelského prostředí.
V roce 2009 byl spolek oceněn „Za aktivity mající celkový vliv na 
hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje“.

Zakres działalności:
Wspólnota działa w środowisku biznesowym od roku 1990.
Zrzesza 50 firm z branży maszynowej, przemysłowo-elektrycznej, 
budowniczej i innych gałęzi.
Celem stowarzyszenia jest współtworzyć optymalne warunki dla 
dynamicznego rozwoju działalności gospodarczej, wspieranie i współpraca 
członków przy zapewnianiu ich potrzeb w otoczeniu okołobiznesowym.
Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami rządowymi, państwowymi 
i niepaństwowymi oraz uczestniczy w szeregu znaczących projektów 
skierowanych na budowanie przyjaznego środowiska biznesowego.
W roku 2009 stowarzyszenie zostało nagrodzone „Za działania mające 
ogólny wpływ na rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny Okręgu 
Morawsko-Śląskiego“.

4Tlab, spółka akcyjna
ul. Barbary 13
40-053 Katowice
tel.: +48 692 241 474
www.4tlab.pl

Rozsah činnosti:
• výroba chemických přípravků pro stavebnictví
• výroba chemických přípravků pro textilní průmysl
• výroba chemických přípravků pro prádelní služby
• výroba chemických přípravků pro domácnost
• výroba autokosmetiky
• výroba na zakázku (na přání zákazníka)
Navážeme spolupráci s distributory/firmami/investory, kteří chtějí 
zprovoznit distribuci vlastní značky na bázi výroby našich chemických 
přípravků (private lab eis / private brends).

Zakres działalności:
• produkcja środków chemicznych dla budownictwa
• produkcja środków chemicznych dla przemysłu włókienniczego
• produkcja środków chemicznych dla przemysłu pralniczego
• produkcja środków chemii gospodarstwa domowego
• produkcja kosmetyków samochodowych
• produkcja kontraktowa (na zlecenie klienta)
Nawiążemy współpracę z dystrybutorami/firmami/inwestorami, którzy 
chcą uruchomić dystrybucję własnej marki w oparciu o produkcję 
naszych preparatów chemicznych (private lab eis 1 private brends).

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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T.I.G. Rusztowania Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 13 Raszowa
47-150 Leśnica
tel.: +48 774 048 295
www.tig-rusztowania.pl

Rozsah činnosti:
• Montáž, demontáž lešení.
• Pronájem lešení.

Zakres działalności:
• Montaż, demontaż rusztowań.
• Najem rusztowań.

ZÁMEČEK PETROVICE a.s.
ul. Prstná 1
735 72 Petrovice u Karviné
tel.: +420 606 729 750
e-mail: smyckova@zamecek-petrovice.cz
www.zamecek-petrovice.cz

Rozsah činnosti:
• Výborný hotel, exkluzivní wellness a skvělá restaurace s moderními 

trendy v gastronomii se nachází na hranici s Polskem v Petrovicích 
u Karviné v rozlehlém parku.

• Pořádáme: konference, oslavy, svatby i pod širým nebem a jiné 
společenské události.

• Možnost ubytování až pro 80 osob.

Zakres działalności:
• Znakomity hotel, ekskluzywny wellness i wyborowa restauracja z 

nowoczesnymi trendami w gastronomii znajduje się na granicy z 
Polską w Petrovicach koło Karwiny w rozległym parku.

• Urządzamy: konferencje, uroczystości, wesela także pod gołym 
niebem i inne wydarzenia towarzyskie.

• Możliwość zakwaterowania nawet 80 osób.

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw
Klastrowych Sp. z o.o.
Koordynator Klastra Logistyczno-Transportowego
„Północ-Południe“
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: +48 510 710 426
www.klasterlogtrans.pl

Rozsah činnosti:
Oborová organizace logisticko-dopravního sektoru sdružujícího 120 
subjektů, v tom podniky, vysoké školy, instituty, podnikatelské instituce 
i místní samosprávy.

Zakres działalności:
Organizacja branżowa sektora logistyczno-transportowego zrzeszająca 
120 podmiotów w tym przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytuty, 
instytucje biznesu i samorządy lokalne

Zúčastněné firmy
Firmy uczestniczące
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XXV. Setkání podnikatelů

Marketingový partner
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XXV Spotkanie Biznesu

Partner Marketingowy
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XXV. Setkání podnikatelů

Děkujeme za spolupráci
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XXV Spotkanie Biznesu

Dziękujemy za współpracę



Víno Habsburg
voľne odkazuje na zlatý vek
pôsobenia Habsburgovcov

na území Záhoria

Víno Habsburg voľne odkazuje na zlatý vek 
pôsobenia Habsburgovcov na území Záhoria. 

Nadväzuje na tradície a hodnoty, ktoré 
monarchia vo svojom vrchole predstavovala. 
Túžba po najvyššej kvalite, snaha o inovácie
a neustály pokrok - to všetko predstavuje 

vplyv osvietenstva, ktoré výrazne formovalo 
náš spoločenský ale aj kultúrny život.

Všetky vína značky Habsburg boli starostlivo 
vybrané a pripravené tak, aby ctili tento odkaz 

a ponúkli vám závan slávnej minulosti
a vznešenú chuť.

Vinárstvo Habsburg a.s.
Palárikova 3, 908 51 Holíč

info@habsburg.sk
+421 948 931 139
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Poznámky / Uwagi
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