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Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám Vám rádi poskytneme: 
e-mail: drholcova@rhkbrno.cz, tel.: 532 194 932, Magda Drholcová. 

 
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na 

základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 

BRGR20181113001 
Dětský nábytek 
Řecký výrobce a obchodník s nábytkem hledá distributory dětského nábytku pro umístění na 
řecký trh.  
 
BRGR20181102001 
Topná zařízení 
Řecká strojírenská společnost hledá nové dodavatele topných zařízení a energeticky úsporných 
systémů. Zájem o solární ohřívače vody, vytápěcí zařízení, topná čerpadla, kotle, energeticky 
úsporná zařízení, monitorování energie, topení, chlazení, izolace, detekce vlhkosti atd. Cílem 
spolupráce je distribuovat produkty na řeckém trhu. 
 
BRPL20181004001 
Esenciální oleje 
Polský výrobce dekorativních vonných difuzorů ve formě náhrdelníků a přívěsků pro esenciální 
oleje vyrobené z vysoce kvalitní terakoty hledá výrobce esenciálních olejů pro subdodávky. Oleje 
pod značkou polské firmy budou přidány do difuzorů a prodány jako jedna sada. Potenciální 
partner by měl být schopen vyrábět 100% přírodní esenciální oleje v široké škále vonných látek. 
Balení esenciálních olejů (hnědá skleněná láhev o objemu 7 ml, obal z kartonu s nálepkou, logo, 
čárové kódy atd.). 
 
BRIT20181005002 
Ořechy 
Italská společnost vyrábějící cukrářské výrobky hledá výrobce a / nebo dodavatele surovin: 
ořechy, sušené ovoce, med, mandle, vlašské ořechy.  
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BRTW20180907001 
Potraviny 
Tchajwanská společnost, která se specializuje na obchod s potravinami, hledá výrobce nebo 
dodavatele následujícího zboží: čokoláda; cukrovinky; sušenky; bramborové lupínky; nápoje 
(například šťáva, káva, čaj); krekry; nové inovativní výrobky pro umístění na tchajwanský trh. 
Společnost poskytuje smlouvu o distribuční službě nebo smlouvu o obchodním zastoupení. 
 
BRUK20181102001 
Zahradní nábytek 
Přední britský distributor hledá nové zahradní dřevěné výrobky (dekorativní oplocení, altány, 
okrajové hrany, nábytek atd.). Nabízí smlouvu o výrobě nebo distribuční smlouvu. 
 
BRUK20181008001 
Přepravní vozík 
Britská společnost hledá výrobce hliníkových nebo ocelových rámových výrobků. Zájem např. o 
nový vozík určený speciálně pro přepravu plynových lahví pro domácí a volnočasové využití. 
Požadavky: design, který chrání uzávěr a ventil a zároveň usnadňuje a zajišťuje dopravu pro lidi 
všech výšek.  
 
BRSI20181026001 
Dřevěné dětské odrážedlo 
Slovinský designér multifunkčních dřevěných hraček hledá výrobce s praxí v oboru dřevěných 
hraček pomocí CNC strojů. Partneři dostanou všechny potřebné informace a specifikace pro 
kompletní výrobu dětského kola/odrážedla. Příležitostně by mohlo docházet k určitým zlepšením 
návrhu, aby se usnadnilo používání a další funkce.  
 
BRRO20181026001 
Šperky 
Rumunský výrobce stříbrných šperků hledá dodavatele šperků (náušnic, náramků, náhrdelníků, 
broží), šroubků, kolíčků, polodrahokamů (kultivované perly, drahé kameny, onyx, tygří oko, 
sodalit, turmalín, ametyst, korál atd.), vlasových doplňků (hřebeny).  
 
BRBE20181025001 
Čisticí prostředky  
Belgická společnost specializující se na čisticí prostředky pro flexotisk hledá dodavatele čističek 
používaných pro ofsetový tisk, nejlépe pod soukromou značkou. 
 
BRBE20181005001 
Zakázková výroba 
Belgická společnost navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní kovové konstrukce. Mají širokou škálu 
výrobků (schody, kolejnice, automatické brány, ploty), hledají partnery pro zakázkovou výrobu – 
svařování, polo automatizace, dokončit produkty s nátěrem, logistika. 
 
BRIE20180802001 
Zemědělství - výrobky 
Irský výrobce zemědělských strojů usiluje o uzavření dohody o výrobě nebo outsourcingu s 
výrobcem plastových nádrží (tanky) pro farmáře, postřikovacích čerpadel pro zemědělce, 
kabeláže a další zemědělské výrobky. Díly mohou být dodávány samostatně nebo jako sestavená 
jednotka. 
 



BRDE20180911002 
Pily-řezivo 
Německá firma hledá dodavatele řeziva (dřevo z listnatých stromů a jehličnatého dřeva). 
Potenciální partneři by měli být schopni spolehlivě a pravidelně dodávat řezivo pro obalový 
průmysl vč. logistiky.  
 
BRFR20181024001 
Pěnové trubky 
Francouzská firma navrhuje, vyvíjí a prodává celou řadu dřevěných hraček (vozů, letadel, 
motorek) pro děti a hledá průmyslového výrobce válcových černých nebo barevných trubek 
vyrobených z pěny s vysokou hustotou. Ty by měly být použity jako řídítka. 
 
Zdvihací zařízení (Nabídka je platná do 31.1.2019) 
Dánský výrobce zdvihacích zařízení pro jeřáby hledá zástupce nebo distributory v ČR. Společnost 
se specializuje na vývoj, výrobu a prodej řady vysoce kvalitních výrobků v oblasti hydraulických 
lopatkových drapáků, jeřábových vidlic a mechanických nůžkových háků. Další podrobnosti ZDE 

 
Výroba termoobalů (Nabídka je platná do 31.12.2018) 
Dánská společnost, zaměřená na návrhy a výrobu tepelné ochrany pro širokou škálu výrobků a 
procesů citlivých na teplotu, hledá distributory v ČR. Další podrobnosti ZDE 

 
Systém ochrany proti pádu ze střechy či práci ve výškách (Nabídka je platná do 31.12.2018) 
Dánský výrobce patentovaného bezpečnostního systému pro ochranu proti pádu při práci ve 
výškách, který je určen pro pracovníky na střešních konstrukcích nebo pokládání krytin, hledá 
distributory tohoto vybavení v ČR. Další podrobnosti ZDE 

 
Drážkové svorky (Nabídka je platná do 31.12.2018) 
Dánský výrobce patentovaných drážkových klipů hledá distributory se specializací na prodej zboží 
profesionálním elektrikářům, instalatérům a jiným řemeslníkům. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti z Izraele 
Aktuální nabídky a poptávky izraelských firem vedené v on-line systému Federace izraelských 
obchodních komor mohou sledovat i čeští zájemci o spolupráci. Další podrobnosti ZDE 
 
Zvažujete relokaci do UK? (Nabídka je platná do 30.01.2019) 
Skvělým místem pro umístění vaší firmy může být například Bishop's Stortford - vynikající lokalita 
poblíž letiště London Stansted, které slouží letům z Brna, Ostravy i Prahy. Výborná spojení jsou i 
do centrálního Londýna nebo Cambridge. Další podrobnosti ZDE 
 
Bezplatné nedestruktivní měření vlastností materiálů (Nabídka je platná do 31.12.2018) 
Prostřednictvím partnerství RHK Brno s Technologickým centrem Akademie věd ČR Vám 
nabízíme zapojení do projektu SINE2020, které nabízí bezplatné nedestruktivní měření vlastností 
materiálů pomocí svazku neutronových paprsků.  Další podrobnosti ZDE 
 
Ústní hygiena  
Dánský výrobce zubních kartáčků, zubních past a doplňků zubní hygieny  hledá v ČR distributora 
či prodejce svých výrobků. 
Firma nabízí i výrobky se značkou „ecolabel Svanemærket”, pasty vhodné pro alergiky ad. 
Více informací ZDE.  
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5390-zdvihaci-zarizeni-pro-jeraby
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5381-vyroba-termoobalu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5384-system-ochrany-proti-padu-ze-strechy-ci-praci-ve-vyskach
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5385-dansky-vyrobce-patentovanych-drazek-hleda-distributory-se-specializaci-na-prodej-profesionalnim-elektrikarum-a-instalaterum
https://www.chamber.org.il/en
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5357-zvazujete-relokaci-firmy-do-uk
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5299-bezplatne-nedestruktivni-mereni-vlastnosti-materialu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5396-ustni-hyg


 
 
Zveřejněte si i Vy svůj firemní profil v celosvětové databázi zdarma! 

Vyplňte kooperační profil v angličtině a zašlete jej na martinkova@rhkbrno.cz. Pokud Váš profil 
zaujme některou z firem, osloví nejdříve nás, jako vašeho partnera, a my Vám následně předáme její 
kontaktní údaje. 

 
 

AKTUÁLNÍ AKCE 2018 
 

Cyber Intelligence B2B Matchmaking Event (přihlášky do 23. listopadu 2018) 
Britští kolegové sítě EEN zvou 28. - 29. listopadu 2018 k účasti na kooperační burze v Londýně 
zaměřené na odvětví kybernetické inteligence a informační bezpečnosti. Další podrobnosti ZDE 

 
Obchodní jednání: Shift2Rail – Calls 2019 (přihlášky do 26. listopadu 2018) 
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci 
s kolegy ze sítě Vás zve 29. listopadu 2018 do Štrasburku na obchodní jednání mezi firmami ze 
železniční dopravy. Další podrobnosti ZDE 
 
ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe 
Letošní konference se uskuteční ve Vídni 4. – 6. prosince 2018, se zaměřením na výzkum a 
inovace a představí priority EU v oblasti digitální transformace. Pro zájemce o navázání nových 
kontaktů pro projektovou spolupráci organizuje síť EEN také dvoustranná jednání. Další 
podrobnosti ZDE 

 
Eastern Partnership Business Forum (přihlášky do 30. listopadu 2018) 
Srdečně Vás zveme jménem jednoho z organizátorů Rakouské obchodní komory na konferenci 
konanou 6. prosince 2018 ve Vídni v rámci rakouského předsednictví EU. Další podrobnosti ZDE 
 
Fórum EU-Afrika (přihlášky do 25. listopadu 2018) 
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o konání fóra, které se uskuteční ve Vídni dne 18. 
prosince za účasti předsedů vlád zemí EU, vč. premiéra Babiše. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní mise do Japonska (přihlášky do 23. listopadu 2018) 
Ve dnech 11. - 15. března 2019 v Tokiu proběhne obchodní mise financovaná EU se zaměřením na 
technologie ochrany životního prostředí a vodních technologií. Další podrobnosti ZDE 
 
The Future of Digital Business - Software Days 2019 (přihlášky do 28. února 2019) 
14. – 15. března 2019 proběhne ve Vídni 5. ročník kooperační akce s tématem „The Future of 
Digital Business“, která se zaměřuje na společnosti z oblasti digitalizace a výzkumné a vývojové 
instituce z celého světa. Cílem je výměna informací, odborných znalostí a především navázání 
přímých obchodních kontaktů. Další podrobnosti ZDE 
 
Připravte se na Japonsko (přihlášky do 31. ledna 2019) 
Dvoutýdenní vzdělávací program "Get Ready for Japan“ nabízí 20. – 31. května 2019 manažerům z 
EU jedinečnou příležitost prožít a pochopit kulturní i ekonomické prvky, které definují a vysvětlují 
japonské obchodní a technologické úspěchy. Další podrobnosti ZDE 
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http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/software-days-2019
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5223-pripravte-se-na-japonsko


IPR SME HELPDESK 
Využijte bezplatné nástroje pro správu Vašich práv duševního vlastnictví a řízení rizik ve vztahu k 
Číně, Latinské Americe a jihovýchodní Asii, které nabízí praktické, objektivní a faktické informace. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Průvodce podnikáním v Evropě 
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v EU. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Zajímá Vás Asie?  
Hledáte způsob, jak rozšířit své podnikání směrem na východ? Program EU Gateway | Business 
Avenue cílí v roce 2018 na různé obory i země v tomto teritoriu. Další podrobnosti ZDE 
 
Databáze přístupu na trhy třetích zemí 
Market Access DataBase představuje co do rozsahu i aktuálnosti dat unikátní informační kanál 
monitorující situaci na trzích třetích zemí. Databáze slouží jako on—line zdroj, který evropským 
exportérům umožňuje zdarma získat informace důležité pro pronikání a expanzi na vnější trhy. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Evropský portál investičních projektů – blíže investorům, více příležitostí 
Pracujete na projektu v některé ze zemí EU a chtěli byste oslovit potenciální investory z celého 
světa? Nebo jste investor, který by rád podpořil malé a střední podniky? Hledáte investiční 
příležitosti v oblastech, jako je energetická účinnost, doprava, zdravotní péče, obnovitelné zdroje 
energie či širokopásmové připojení k internetu? Na portálu najdete široké spektrum 
perspektivních projektů. Další podrobnosti ZDE 

 
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)  
Podniky všech velikostí z řady míst v ČR již do Kanady vyvážejí širokou nabídku zboží a služeb. 
Tato dohoda jejich činnost dále usnadní a zlevní. Další podrobnosti ZDE 
 
Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem otevírá nové možnosti v Asii 
Dne 8. prosince 2017 bylo oznámeno dokončení dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a 
Japonskem. Další podrobnosti ZDE 
 
Úspěšně inovovat na rozvíjejících se trzích  
CUBE IN je bezplatná platforma pro evropské malé a střední podniky, které mají zájem o inovace 
a informace o mezikulturních rozdílech v rozvíjejících se ekonomikách. Další podrobnosti ZDE 
 
Jak importovat do Evropy?  
Bezplatný online průvodce „TRADE HELPDESK“, který nabízí Evropská komise, Vám pomůže 
zabezpečit mezinárodní dodavatelské řetězce tak, aby vaše koncové produkty byly 
konkurenceschopnější na globálních trzích. Další podrobnosti ZDE 
 
Praktické informace ohledně brexitu 
Evropská komise spustila webovou stránku věnovanou dopadům brexitu, na kterou bude 
postupně umisťovat důležité dokumenty týkající se budoucího fungování vztahů mezi EU a 
Spojeným královstvím. Další podrobnosti ZDE  
 
 
 

http://www2016.rhkbrno.cz/sluzby/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk
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Aktualizace publikace „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ 
Publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně 
právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. V nové aktualizované verzi ze 
srpna 2018 ji najdete ZDE 
Export do Izraele 
v návaznosti na naši spolupráci se zástupci Federace izraelských obchodních komor nabízíme 
možnost předání Vašich obchodních nabídek izraelským importérům. Další podrobnosti ZDE 

 
IPR SME Helpdesk Latinská Amerika  
Bezplatná služba, jejímž hlavním zaměřením je zlepšit informovanost, management a ochranu 
majetku duševního vlastnictví malých a středních podniků z EU, které působí, nebo mají v úmyslu 
vstoupit na trh Latinské Ameriky s cílem zlepšit jejich globální konkurenceschopnost. Další 
podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku  
Bezplatné webináře, prostřednictvím kterých získají zájemci v prosinci 2018 praktické informace 
ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 

 

http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5369-zajimate-se-export-do-izraele
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5371-ipr-sme-helpdesk-latinska-amerika
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4642-o-japonsku
https://een.rhkbrno.cz/

