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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. 

 

 
BRDE20181129001 
Průmyslová zařízení 
Německá společnost, poskytovatel podnikové platformy pro průmyslová zařízení, hledá 
inovativní produkty, jako jsou vysoce pokročilá průmyslová řešení 4.0, vysoce výkonné senzory a 
špičková průmyslová zařízení, systémy na pracovišti a specifické nástroje pro distribuci v 
Německu a Evropě. 
 
BRPT20181129001  
Recyklovaný olej 
Portugalská společnost hledá průmyslové partnery pro výrobu detergentů z recyklovaného 
potravinářského oleje. Dohoda o výrobě nebo dohoda o subdodávkách. Firma vyrábí různé druhy 
ekologických čisticích prostředků na podlahy, nádobí, oblečení, drogerie. 
Ideální partner musí mít laboratoř / továrnu s následujícími specifikacemi: 
- kapacita transformačního oleje v detergentech 
- reaktor se směšovači 
 
BRGR20181205001 
Ubrousky 
Řecká společnost hledá nové partnery (výrobce ubrousků), aby do svého portfolia přidala některé 
nové produkty, nové designy nebo technologie. Firma již má síť s 300 prodejními místy v Řecku. 
Spolupráce formou distribuční dohody. 
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BRUK20180529001 
Ocelové plechy 
Britská strojírenská společnost hledá alternativního dodavatele oceli/ výrobce plechů (17-7 PH 
ocel).  Specifikace jsou: 17-7 PH cívka, šířka cívky: 800 mm, tloušťka cívky: 0,4 mm.  
 
BRRO20181119001 
Květiny a dekorace 
Rumunská společnost hledá dodavatele vysoce kvalitních květinových doplňků v rámci 
distribučních dohod. Zájem o: - skleněné a keramické vázy a misky; krabice různých velikostí a 
výtisků; košíky různých velikostí a barev; klece na ptáky v různých velikostech a barvách; jiné 
dekorativní květinové doplňky (např. keramické, dřevěné, textilní hmyz, jako jsou motýli nebo 
berušky, brože na kytice, atd.) kvetoucí dráty, držáky kytice; květinové lano; trubky na vodu a 
plastové vodní vrtáky. 
 
BRDE20181112001 
GIS systém 
Německá společnost je poskytovatelem řešení a poradenských služeb pro webovou infrastrukturu 
geodat, geodata management a publikování, jakož i pro geografické informační systémy. Hledají 
poskytovatele systému GIS, aby integrovali svůj software jako součást dohody o společném 
podniku. Hledají se partneři, kteří svým zákazníkům poskytují svůj vlastní systém GIS z krizového 
a environmentálního managementu. Potenciální partneři by měli mít možnost integrovat 
software společnosti do svého řešení, aby využili přístup ke skladbě metadat.  
 
BRDE20181108001 
Plechy 
Německá středně velká společnost, která působí v technologii odsávání vzduchu a ve výrobě 
odsavačů, hledá partnery z kovoprůmyslu a ocelářského průmyslu pro výrobní dohody. Úkolem je 
výroba a dodávka plechových dílů a kartáčovaných nerezových plechů v tloušťce materiálu 0,8 - 
2,0 mm. • plechové díly z ocelových plechů • kartáčovaný nerezový plech v tloušťce materiálu 0,8 
- 2,0 mm. Práce s laserem, svařování, nýtování, broušení listů. 
 
BRDE20181107001 
Stroje 
Německý výrobce automobilů hledá výrobce razicích a hlubokotažných strojů s cílem posílit 
portfolio svých dodavatelů.  
 
BRPL20181027001 
Turbodmychadla 
Polská společnost hledá nové dodavatele ojetých, poškozených nebo neúplných turbodmychadel 
vhodných pro osobní automobily a dodávky na základě obchodní dohody. Společnost se 
specializuje na regeneraci turbodmychadel pro automobily a dodávky.  
 
BRNL20181031001 
Zdravotnické prostředky 
Nizozemská firma z oboru zdravotnických prostředků hledá výrobce zdravotnických, 
chirurgických a domácích přístrojů a spotřebního materiálu pro rozšíření svého portfolia. 
Pro chirurgická zařízení firma hledá specifického výrobce jednorázových přístrojů pro 
laparoskopickou chirurgii a chirurgii hrudníku, dále výrobce zdravotnických výrobků pro pacienty 
s diabetem. 
 



BRGR20181026001 
Kabelové svorky/klipsy 
Řecká obchodní společnost hledá dodavatele kruhových kabelových svorek v různých velikostech 
v rámci dohody o distribuci. Svorky v bílé barvě a velikostech: 6mm / 25, tašky, 7 mm / 25, 8 mm / 
25,9 mm / 25, 10 mm / 25. Kulaté svorky zabaleny do igelitových sáčků 1000 nebo 500ks. Položky 
vhodné pro dlouhodobé vnější použití a vyrobeny z tepelně odolného polypropylenu nebo HDPE. 
Jejich hřebíky by měly být vytvrzovány, aby se snadno dostaly přímo do široké škály substrátů a 
aby se snadno odstranily.  
 
BRDE20181009001 
Strojírenství 
Německá firma hledá partnery z kovozpracujícího průmyslu pro dohody o výrobě-  výroba strojů s 
nízkou až velmi vysokou precesí do 20 tun podle výkresů německé firmy. 
 
Mokrý nátěr 
Německá firma hledá dodavatele. Dodavatel by zajišťoval mokrý nátěr plechových dílů (1mm 
*80cm*50cm). Speciální nátěr i díly dodá německá firma. Po procesu mokrého nátěru musí být 
plechové díly vypáleny v peci při 160 C. Kontakt: drholcova@rhkbrno.cz 

 
Popelnicové boxy pro umístění košů na odpad (Nabídka je platná do 31.1.2019) 
Německá firma hledá výrobce boxů určených pro popelnice, vyrobených z eloxovaných 
zaoblených hliníkových profilů a panelů z tištěných síťovin. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
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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 
 
 

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 2018-2019 
 
 

Pozvánka na exportní seminář Region jižní Afriky a Senegal  
Ministerstvo zahraničních věcí ČR Vás zve na seminář, který se uskuteční dne 17. 12. 2018 v Praze, 
o den později 18. 12. 2018 v Olomouci. Další podrobnosti ZDE 
 
Nová legislativa v celním řízení v roce 2019 
Cílem semináře, který proběhne 16. ledna 2019 v Brně, je shrnout a popsat průběh zavádění změn 
po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1.5.2016). Zaměříme 
se na problematické oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám a dále na změny, které 
postupně nabývají účinnost v roce 2019. Další podrobnosti ZDE 
 
Poznejte rostoucí indický sektor obráběcích strojů (přihlášky do 14. prosince 2018) 
Nabízíme možnost bezplatného zapojení do obchodní mise, která míří 20. - 27. ledna 2019 do 
indického Bangalore. Další podrobnosti ZDE 
 
BRNO INDUSTRY 4.0 | 2019 (přihlášky do 10. ledna 2019) 
Poznejte svět digitalizace výroby a zaregistrujte se zdarma na 3. ročník mezinárodní B2B 
konference, která se bude konat 22. ledna 2019 v Brně. Další podrobnosti ZDE 
 
Udržte krok s robotikou a Čínou (přihlášky do 4. února 2019)  
Nabízíme možnost bezplatného zapojení do obchodní mise, která míří 3. - 20. března 2019 do 
Šanghaje a Tiencinu. 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 
 
Svět kovoobrábění v Hannoveru (přihlášky do 10. září 2019) 
V termínu 16. - 20. září 2019 nabízíme možnost předem připravených schůzek a návštěvu 
světového veletrhu obrábění kovů EMO Hannover 2019. Další podrobnosti ZDE 
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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 
 
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 
 
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 2019 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 
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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  
 
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 
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