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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. 

 

 
BRAT20181220001 
Šití oděvů 
Rakouska společnost vyrábí outdoorové oblečení kombinující sportovní funkčnost s módním 
stylem. Inovativní návrhářská společnost hledá výrobce tkanin a oděvů. Zájem o pomoc při 
výrobě nových tvůrčích, technických a funkčních oděvů pro zimní i letní extrémní outdoorové 
nadšence vč. kompletního výrobního servisu (zipy, knoflíky, textilie, kompletní střihy). 
 
BODE20180924003 
Protipovodňové stěny  
Německý výrobce inovativních protipovodňových stěn hledá obchodní zástupce v ČR. 
 
BRFR20190117001 
Skleněné láhve 
Mladá francouzská společnost, specializující se na agropodnikání, vyrábí čerstvou, zdravou šťávu a 
hledá průmyslového výrobce skleněných lahví (20 centilitrů). Skleněné lahve musí být 100% 
recyklovatelné. Společnost chce být tímto přístupem šetrnější k životnímu prostředí. Objednávka 
na 10 000 lahví; bílý hliníkový uzávěr; obvod otvírání asi 2 až 4 centimetry. 
 
BRTR20181225001 
Zemědělské suroviny 
Turecká společnost vyrábí krmiva pro dobytek, ovce a drůbež a hledá nové dodavatele surovin 
jako jsou: obiloviny, krmná pšenice, kukuřice, ječmen, pšeničné otruby, rýžové otruby, krmiva 
kukuřičného lepku, sójová moučka, slunečnicová moučka, řepková semínka, slunečnicová 
semena.  

mailto:drholcova@rhkbrno.cz
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BONL20181123001. 
SW pro stavebnictví 
Holandský výrobce stavebního software hledá distributory. Partneři s doplňkovým softwarem ve 
stavebnictví nebo stavebním průmyslu. SW slouží k sestavování vlastních nabídkových rozpočtů 
na stavební a inženýrské projekty.  Lze jej použít pro odhady a výpočty nákladů.  
 
BRUK20190118002 
Automobilový rampový stojan/systém 
Britská společnost navrhuje inovativní produkty pro pracovní plošiny vozidel, rampy a nástroje 
pro automobily. Stojan na vozidlo poskytuje rychlý a snadný přístup k vozidlu, ideální produkt pro 
opravy vozidel. Hledají partnera k výrobě svého oceněného a patentovaného automobilového 
stánku pod výrobní dohodou. Zájem o společnosti s laserovým profilem (nebo vodním paprskem) 
a CNC lisovacím brzdovým systémem. Firma poskytne ukázkový balíček a výrobní výkresy. 
Objednávka přibližně 500 jednotek za rok. Výrobní partnerem by měla být dynamická společnost 
s doprovodným zpracováním ocelových plechů.  
 
BRES20190110001 
Produkty stomatologie  
Španělský distributor inovativních zdravotnických prostředků pro stomatologický sektor hledá 
dodavatele takových výrobků, aby je distribuovali na národní trh. Společnost hledá nové 
příležitosti k získání speciálních nebo inovativních produktů používaných na zubních klinikách, 
jako jsou zubní implantáty, chirurgické nástroje, přístroje pro kliniku, čističe, jednorázové 
operační sady nebo vybavení pro zubní kliniky atd. Zájem o dohodu o distribučních službách. 
Kontakt na vývojáře dentálních výrobků pro kliniky;  zájemci o vstup na trh Španělska. 
 
BRAT20181217001 
Skládací stojany 
Rakouský nábytkářský spolek hledá partnera, který může vyrábět skládací stojany pro zahradní 
nábytek, židle a stoly z ploché oceli včetně povrchových práškových laků / pozinkování podle 
jejich vzoru. Rozměry: 20x6mm a 25x6mm; ohýbané, vrtané, svařované a nýtované (ocelové nýty 
a nerezové nýty).  Polovinu zboží s pozinkovaným povrchem, druhá polovina je zinkem 
fosfátovaná a práškově lakovaná. Produkce je vždy na podzim, dodávka by měla být od února do 
dubna; dodáváno v paletách. Zájem o partnera, který nabízí lisování, ohýbání, vrtání, svařování, 
nýtování, CNC frézování, CNC ohýbání, práškové lakování.  
 
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 

 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5390-zdvihaci-zarizeni-pro-jeraby
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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 
 
 

O Japonsku  
Bezplatné webináře, prostřednictvím kterých získají zájemci v lednu a únoru 2019 praktické 
informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Umělá inteligence – mozek nebo algoritmus? 
Akce, která proběhne 5. února 2019 v Praze je určena všem malým a středním podnikům a 
institucím, které mají zájem proniknout do podstaty umělé inteligence, inspirovat se aktuálními 
možnostmi jejího využití ve svém každodenním provozu a objektivně si vyhodnotit, zda právě pro 
ně má nasazení umělé inteligence potenciál. Další podrobnosti ZDE 
 
SMAGUA 2019 Brokerage Event (přihlášky do 30. 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 
 
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 
 
Kooperační setkání při veletrhu ITB Berlín (přihlášky do 28. února 2019) 
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR Vás zve 6. - 8. března 2019 na 
mezinárodní dvoustranná jednání s firmami z cestovního ruchu. Další podrobnosti ZDE 
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https://www.enterprise-europe-network.cz/event/itb-berlin


Obchodní jednání při veletrhu INNOFORM 2019 (přihlášky do 8. března 2019)  
Dne 13. března 2019 se v polské Bydhošti uskuteční předem připravené schůzky v rámci 
kooperační burzy během veletrhu INNOFORM 2019, který je zaměřen na výrobu nástrojů a na 
zpracovatelský průmysl. 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 
 
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 
 
Seminář „INTRASTAT – aktuálně v roce 2019“ 
RHK Brno Vás 17. dubna 2019 v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network zve na seminář 
„INTRASTAT – aktuálně v roce 2019“. Akce v Brně je určena všem, kteří obchodují s ostatními 
členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu. Další podrobnosti 
ZDE 
 
AUTOPROMOTEC Matchmaking Event 2019 
Ve dnech 22. - 25. května 2019 se uskuteční dvoustranná jednání firem při mezinárodním veletrhu 
automobilového vybavení a náhradních dílů AUTOPROMOTEC  v italské Boloni. Další 
podrobnosti k dispozici na sindelkova@rhkbrno.cz 
 
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 
 
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 
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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 
 
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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