
 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník služeb Asijsko
 

 

 

Úvodní konzultace projektu  

veřejných zdroj ů 

 
Překlad jedné A4 normostrany z 

a naopak  

 
Tlumo čení z češtiny do ruštiny a naopak

 
Úvodní analýza možnosti uplatn

výrobku nebo služby obsahuje.

 
– kontrolu platných předpisů

 
– kontrolu databáze dovozc

 
– kontrolu databáze výrobců

 
– analýza možné polohy 

 

Asijsko-Česká Obchodní Komora z. s. Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném
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Hvězdova 1594/19 
Tel.: +420 777 753 365  Mail:

            č. u.: 2301016478/2010, Fio banka a.s., SWIFT KOD: 
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АЗИАТСКО-ЧЕШСКАЯТОРГОВАЯ

ASIA-CZECH CHAMBER OF COMMERCE
 

Ceník služeb Asijsko-České obchodní komory

 a základní informace z 

 
 

     zdarma 

eklad jedné A4 normostrany z češtiny do ruštiny 
 

300,- Kč 

eštiny do ruštiny a naopak  
 

600,- Kč/h

Úvodní analýza možnosti uplatn ění konkrétního 

výrobku nebo služby obsahuje.  

 
45 000,-Kč

ředpisů a zákonů, zda jim výrobek/služba neodporuje

dovozců, zda se podobný výrobek již nedováží 

výrobců, zda se podobný výrobek již nevyrábí 

 výrobku/služby na trhu dle jeho ceny a vlastností 

Česká Obchodní Komora z. s. Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném 
Praze v oddílu L, vložce číslo 64713 

IČO: 04752821 
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ЧЕШСКАЯТОРГОВАЯ ПАЛАТА 
 

CZECH CHAMBER OF COMMERCE  

eské obchodní komory 

 

 
 

     zdarma 

 
 

12,- EUR 

č/h 
 

24,- EUR/h 

Kč 
 

1 800,- EUR 

neodporuje 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analýza konkrétního uplatn ění produktu/služby

 
– vyhledávání vhodných partnerských

 
– konzultace výrobku/služby s

 
– poradenství ohledně optimalizace

 
– poradenství ohledně zakládání

 
– poradenství ohledně exportního

 
– poradenství ohledně bankovnictví v dané

 
– zprostředkování setkání s konkrétními

 
Business plán/ Studie proveditelnosti

 
– vyhledání relevantních právních a ekonomických informací 

 
– průzkum velikosti trhu a konkurence

 
– plán vstupu na trh a střednědobá strategie

 
– řešení rizik 

 
– finanční plán a scénáře 

 
– nabídka pro externí investory
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ění produktu/služby  
 

90 000,- Kč 

partnerských firem pro tento druh výrobku/služby 

s institucemi a vládními orgány ohledně umístění na

optimalizace dovozní daně 

zakládání společných podniků 

ě exportního financování 

ě bankovnictví v dané zemi 

konkrétními partnery 

Business plán/ Studie proveditelnosti  
 
 30 000 - 120 000,- 

vyhledání relevantních právních a ekonomických informací  

trhu a konkurence 

ř ědobá strategie 

nabídka pro externí investory / návrh pro partnerství veřejného a soukromého sektoru
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ЧЕШСКАЯТОРГОВАЯ ПАЛАТА 
 

CZECH CHAMBER OF COMMERCE  

 
3 600,- EUR 

na trhu, 

 Kč 
 
 1200 - 4800,- EUR 

ejného a soukromého sektoru 


