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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. 831241  a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 

 
BRPL20190114001 
Automatizované parkovací systémy 
Polská firma hledá výrobce nebo dodavatele automatických parkovacích systémů (prostorově 
úsporné řešení pro parkování, které se vejde do stávajících struktur). Nákres na vyžádání na RHK 
Brno. Maximální rozměry celého systému:• Výška - 13 m• Šířka - 7,2 m• Hloubka - 6 m• Hmotnost 
každého vozu - 1800 kg. Zájem o 6 platforem pro "běžné" vozy; 2 platformy pro SUV. 
 
BRDK20190110001 
Ptačí budky 
Dánská společnost hledá  výrobce dřevěných ptačích budek. Požadavky:  ruční výroba, typ dřeva: 
borovice, buk, jasan, dub, javor, mahagon, ořech. V ideálním případě je zboží vyrobeno ze znovu 
použitého / recyklovaného dřeva, dřevěných šarží z větších výrobních projektů nebo dřeva 
certifikovaného FSC.4. Design: dodá dánská společnost (nákresy na RHK Brno). 1. objednávka:  
150 kusů z měkkého dřeva + 150 kusů z tvrdého dřeva. 
 
BRRO20181128001 
Odpad 
Rumunská přední elektronická recyklační společnost se sídlem v severozápadním regionu 
nakupuje smíšený počítačový šrot, odpad ze základních desek, šrot z desek mobilních telefonů, 
PC šrot pro další třídění a recyklaci. Firma hledá dodavatele elektronického odpadu na základě 
smlouvy o službách. Partneři musí být schopni poskytovat čisté odpady.  
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BRTR20181116001 
Vrtné soupravy 
Turecká společnost specializovaná na těžební průmysl by chtěla působit jako distributor vrtných 
souprav pro mramor, karbid wolframu nebo diamantové vrtáky s průměrem 5 mm a délkou 8,5 
cm vhodné pro řezání mramoru. Specifikace vrtání: - projektováno pro řezání / vrtání mramoru. 
Materiálem může být karbid wolframu nebo diamant, ale výhodné jsou bity karbidu wolframu. 
Diametr: 5 mm. Délka: 8.5 cm.  
 
BRDE20181208001 
Zdravotnictví 
Německý výrobce zařízení pro nemocniční zásobování hledá nové dodavatele, kteří se zajímají o 
dohodu o distribučních službách. Potenciálními partnery jsou výrobci zařízení a vybavení pro 
pracovní oddělení,  porodnice a mateřská oddělení.  
 
BRSE20181221001 
Textílie/látky 
Švédský startup hledá dodavatele textilu, který nabízí trvanlivé, vysoce kvalitní látky 
kombinované s elastanem nebo jiným elastickým materiálem. Hlavní vlastnosti tkanin: - vysoce 
kvalitní vzhled,  odolný a pohodlný, lze prát v pračce za nízkých teplot a nízkého smršťování- 
vysoká pevnost, nízká stálobarevnost, skvělá barevnost. Zájem o  tkaninu z měkké vlny, 
minimálně 50% vlna, s výhodou 95-98% a 3-5% elastan nebo jiný elastický materiál. Dále bavlna 
nebo Lyocell 95-98% s 3-5% elastanem nebo jiným elastickým materiálem. Plné barvy jako černá, 
námořní modř, šedá a červená. Potenciálně fialová nebo jiná kontrastní barva. 
 
BRGR20181220001 
Zemědělství 
Řecký podnik, který se zabývá výrobou a prodejem osiva, obilovin a luštěnin, hledá dodavatele 
komerčních mykorhizních inokulátorů pro tradiční zemědělství, které jsou vhodné pro obiloviny a 
luštěniny. Požadovaný produkt bude použit pro ošetření osiva, zvýší odolnost a zvýší celkový 
výnos plodiny. Společnost hledá partnera, aby uzavřela licenční smlouvu.  
 
BRSE20181218001  
Krajky 
Švédský výrobce a prodejce elastické krajky a elastického hedvábí hledá výrobce elastických 
krajkových ozdob a stužek. Společnost nyní hledá dlouhodobou výrobní dohodu.  
 
BRSE20181219001 
Nábytek 
Švédská velkoobchodní společnost v oblasti interiérů hledá truhlářské dílny/výrobce nábytku s 
kovovými prvky. Zájem o skladový dřevěný nábytek se zásůvkami v kombinaci s kovovými 
dekorativními prvky, jako jsou rukojeti zásuvek.  
 
BRFR20181018001 
Lahvičky 
Francouzská společnost hledá dodavatele parfémových skleněných lahví podle dohody o výrobě. 
Firma má zájem o nový design, hledá dodavatele / výrobce parfémových lahví. 
Specifika: 30 ml objem, extra bílé sklo, s kruhovým průřezem 87 mm x 35 mm a průměrem 33 mm. 
Povrch musí být FEA15 a tloušťka skleněné základny minimálně 8 mm.  
 
 



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 
 
Pěnové a pružinové matrace (Nabídka je platná do 28.3.2019) 
Polský výrobce pěnových a pružinových matrací hledá obchodní zástupce v ČR. Další podrobnosti 
ZDE 
 
Přírodní minerální voda (Nabídka je platná do 28.3.2019) 
Ukrajinská společnost, která vyrábí přírodní minerální vodu, hledá obchodní zástupce v ČR. 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 2019 
 
 

BRNO INDUSTRY 4.0 (přihlášky do 18. ledna 2019) 
Poznejte svět digitalizace výroby či nové kooperační partnery a zaregistrujte se zdarma na 3. 
ročník mezinárodní B2B konference, která se bude konat 22. ledna 2019 v Brně. Další podrobnosti 
ZDE 
 
Sasko-české setkání podnikatelů – Turnaj v bowlingu (přihlášky do 25. ledna 2019) 
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky, OHK Děčín a 
saské komory Vás zvou 30. ledna 2019 na setkání podnikatelů z Čech a německého Saska 
(především z Drážďan, Chemnitzu a okolí). Další podrobnosti ZDE 
 
SMAGUA 2019 Brokerage Event (přihlášky do 25. ledna 2019) 
Španělští kolegové v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network nabízí 5. - 6. února 2019 
možnost předem domluvených schůzek s potenciálními partnery pro spolupráci v oblasti 
vodohospodářství a zavlažování během mezinárodního veletrhu SMAGUA v Zaragoze. Další 
podrobnosti ZDE 
 
“Contact: Business Meetings” - kooperační setkání v Lipsku (přihlášky do 31. ledna 2019) 
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s partnery sítě Enterprise Europe Network a 
Hospodářskou komorou v Lipsku si Vás dovoluje pozvat 6. února 2019 na B2B akci v rámci 
veletrhů Zuliefermesse / Intec, zaměřených na obráběcí stroje, výrobu a automatizaci díly, 
komponenty, moduly a technologie. Další podrobnosti ZDE 
 
Successful R&I in Europe 2019 (přihlášky do 21. ledna 2019) 
Již po 10. se sejdou výzkumníci a podnikatelé ze Severního Porýní-Vestfálska a ostatních regionů 
Evropy na konferenci „Successful R&I in Europe 2019“ s cílem nalézt nové partnery pro projekty 
H2020. Akce se uskuteční ve dnech 14. – 15. února 2019. Další podrobnosti ZDE 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5390-zdvihaci-zarizeni-pro-jeraby
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Jak využít a financovat Technologie 4.0 
Připravujete inovační projekty zaměřené na digitalizaci výroby, Průmysl 4.0 a potřebujete více 
informací z praxe? Na semináři 14. února 2019 v Praze bude představena nejen nová výzva, ale 
budou prezentovány i příklady dobré praxe nebo reálné situace malých a středních podniků 
(MSP), jejichž majitelé se již vydali touto cestou. Další podrobnosti ZDE 
 
Kooperační setkání Mobile World Congress 2019 (přihlášky do 12. února 2019) 
Ve dnech 26. – 28. února 2019 proběhne kooperační setkání firem v rámci akce „Mobile World 
Progress“ ve španělské Barceloně. Partnerská setkání (20 minut) se budou konat na základě 
předem naplánovaných schůzek podle zájmu a profilů jednotlivých účastníků akce. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Udržte krok s robotikou a Čínou (přihlášky do 18. ledna 2019)  
Možnost bezplatného zapojení do obchodní mise, která míří 3. - 20. března 2019 do Šanghaje a 
Tiencinu. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní jednání při veletrhu INNOFORM 2019 
Dne 13. března 2019 se v Bydhošti v Polsku uskuteční předem připravené schůzky v rámci 
kooperační burzy během veletrhu INNOFORM 2019, který je zaměřen na výrobu nástrojů a na 
zpracovatelský průmysl. Další podrobnosti k dispozici na hrdlicka@rhkbrno.cz 
 
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 
 
Získejte nové technologie první (přihlášky zdarma do 15. února 2019) 
Nejdůležitější  světový odborný průmyslový veletrh HANNOVER MESSE 2019 se bude konat na 
výstavišti v německém Hannoveru od 1. do 5. dubna 2019. Prostřednictvím RHK Brno zde můžete 
využít účast na dvou B2B kooperačních burzách s možností předem domluvených schůzek. 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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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  
 
Pomoc při vstupu na trhy ve Středozemí 
Mechanismus na usnadňování euro-středomořského obchodu a investic (EuroMed Trade 
Helpdesk/EuroMed Trade and Investment Mechanism – TIFM) byl předběžně spuštěn dne 30. 
června 2017. Další podrobnosti ZDE 
 
Aktualizace brožury „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 
z ledna 2019 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 
 

http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4878-evropsky-portal-investicnich-projektu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4978-databaze-pristupu-na-trhy-tretich-zemi-2
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5035-komplexni-hospodarska-a-obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/dohoda-o-hospodarskem-partnerstvi-mezi-eu-a-japonskem-otevira-nove-moznosti-v-asii--233838/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5033-uspesne-inovovat-na-rozvijejicich-se-trzich
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5072-jak-importovat-do-evropy
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/afrika-a-blizky-vychod/euromed-trade-helpdesk-je-vitanym-pomocnikem-pri-vstupu-na-rychle-se-rozvijejici-trhy-ve-stredozemi--235242/
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


 
 
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 
 
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 
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