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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. 

 

 
BRUK20190222001 
Elektrická kola 
Britská společnost hledá partnery na výrobu a montáž (případně i nové návrhy) elektrických kol a 
komponent podle dohody o výrobě. 
  
BRDE20190206002  
Koření 
Německá společnost hledá producenty koření a bylin, které jsou vysoce kvalitní i bio 
certifikované. Hledají partnery v rámci dohody o výrobě. Společnost uvede své výrobky na trh pod 
vlastní značkou, která je na vnitrostátním trhu dobře zavedena. 
 
BRUK20190125001 
Minoxidil 
Britská společnost hledá výrobce minoxidilu/minoxidilové pěny pro novou řadu výrobků pro 
obnovu růstu vlasů pro muže. Zájem o chemické společnosti nebo výrobce/lékárny dodávající tuto 
přísadu. 
 
BRGR20190123001 
Laserový stroj pro čištění kovových povrchů 
Řecká firma, která poskytuje stavební a údržbářské služby pro stavební odvětví, hledá 
profesionální laserový stroj na čištění kovových povrchů. Zájem o  průmyslové partnery (výrobci, 
dodavatelé), kteří působí v oblasti průmyslových laserových řešení pro čištění kovových povrchů.  
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BRDK20190206001 
Ventilační systémy 
Dánská společnost hledá výrobce ocelových ventilátorů pro průmyslové ventilační systémy dle 
dodaných technických výkresů. 
 
BRFR20190219001 
Vonné svíčky 
Francouzská společnost hledá výrobce přírodních svíček z rostlinných vosků (řepkový nebo 
slunečnicový vosk) a další přírodní materiály (včelí vosk). Tři druhy svíček by byly vyráběny se 
soukromým štítkem. Typy balení: čajové svíčky, pilířové svíčky, rovné svíčky se specifickým 
rozsahem několika barev / vůní.  
 
BRFR20190205001 
Technologie spékání (SPS) 
Francouzská společnost hledá výrobního partnera specializovaného na technologii spékání Spark 
Plasma Sintering (SPS). Cílem partnerství by bylo vypracovat proces výroby upraveného slinování 
(výroby slinutého materiálu). Výroba standardního modulu Hydrogen 2.0 pro energii na bázi 
uhlíku. Vyžaduje se vysoká odbornost v oblasti slinování grafitu, keramiky a dalšího materiálu.  
 
TRDE20190301001 
Potahování s nízkým indexem lomu 
Německý výzkumný ústav pro plasty hledá partnera pro dodávku povlaku s vysokým optickým 
přenosem a indexem lomu 1,3 nebo nižší pro osvětlovací jednotku pro automobilové interiéry. 
Hledají se i partneři, kteří mohou dodávat povlak.  
 
TRIT20190228001 
Laserová technologie 
Italská společnost hledá laserové technologie pro řezání speciálních čočkových filtrů. Firma má 
vedoucí pozici na trhu s výkresy architektonických projektorů světla a speciálních filtrů čoček (tzv. 
"Gobos"), které vytvářejí interiérové a venkovní dekorativní scény pro akce, propagaci značky atd. 
Hledají techniky založené na laseru, které zlepšují přesnost a rychlost při řezání čoček gobos 
přizpůsobením stávajícího řešení nebo spoluprací při vývoji nového stroje v rámci technické nebo 
obchodní dohody s technickou asistencí.  
 
BRFR20181109001 
Látky/textil 
Francouzský výrobce ortopedických výrobků hledá dodavatele vysoce kvalitního textilu. V 
současné době se od dodavatelů požaduje, aby vyráběli a dodávali textilní výrobky, jako jsou 
dlahy a různé úchytky; požadované materiály jsou elastan, polyester a polyamid. 
 
Protipovodňové stěny (Nabídka je platná do 29.03.2019) 
Německý výrobce inovativních protipovodňových stěn hledá obchodní zástupce v ČR. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Brusné a řezné produkty (Poptávka je platná do 18.04.2019) 
Finský prodejce brusných a řezných nástrojů pro výrobu v kovoprůmyslu hledá pro doplnění svého 
sortimentu podobné a doplňkové produkty od českých výrobců, dodavatelů, velkoobchodů nebo 
importérů.  Další podrobnosti ZDE 
 
 

 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5459-proti-povoden
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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. 

 

Získejte až 50.000 na Váš export! 

V rámci našeho projektu Centrum mezinárodního obchodu (CMO), nabízíme pro podniky z 
Jihomoravského kraje možnost čerpat na vybrané EXPORTNÍ služby veřejnou podporu de 
minimis z dotace, která pokrývá 75 % ceny zakázky, a to až do výše 50 000 Kč.  

Možné čerpat např. na tyto exportní služby:  služby CzechTrade, registrace v B2B databázi "Wer 
liefert was?", zjištění finanční bonity zákazníka, exportní vzdělávání, billboard v zahraničí, 
propagační cizojazyčný materiál, cizojazyčné webové stránky pro vstup na zahraniční trh, účast 
na veletrhu  apod. 

V případě zájmu kontaktujte: drholcova@rhkbrno.cz 

 
 

AKTUÁLNÍ AKCE 2019 
 
 
Obchodní mise italských firem v ČR (přihlášky do 15. března 2019) 
Na jaře přijede do Brna skupina italských firem se zájmem o navázání spolupráce s českými obchodními 
partnery, distributory a importéry. Další podrobnosti ZDE 
 
Pozvání k účasti na česko-finském matchmakingovém fóru firem stavebního sektoru v Helsinkách 
(přihlášky do 11. března 2019) 
Velvyslanectví České republiky v Helsinkách pořádá v polovině března matchmakingovou akci, na níž 
budou největší finské stavební společnosti nabízet českým firmám možnosti uplatnění ve finském 
stavebním sektoru. Další podrobnosti ZDE 

 
Hrozby a příležitosti pro podnikatelské subjekty v souvislosti s brexitem  
Anonymní dotazníkové šetření je organizováno Ústavem podnikové ekonomiky Provozně ekonomické 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s RHK Brno a to v souvislosti s možnými scénáři 
vystoupení Velké Británie z EU. Další podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku  
Bezplatné webináře, prostřednictvím kterých získají zájemci v březnu 2019 praktické informace ohledně 
vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
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 

 
Seminář „Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb – novinky pro rok 2019 v praktických 
příkladech“ 
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje pořádá dne 13. března 2019 v Olomouci bezplatný 
seminář na výše uvedené téma. Další podrobnosti ZDE 
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Seminář JIC SmartEEs: Inovujte s využitím technologií ohebné elektronikyZajímáte se o nové 
technologie z oblasti ohebné elektroniky a jejich využití pro vývoj nových produktů? Máte nápad, jak tyto 
nové technologie integrovat, ale nemáte k nim přístup? Chybí vám potřebná expertíza a finanční 
zdroje?  Přijďte 13. března 2019 na seminář v Brně a zjistěte, jak vám můžeme pomoct. Zároveň se dozvíte 
více o projektu TETRAMAX, který cílí na oblast digitalizace, automatizace, robotizace nebo zpracování 
velkých dat v souvislosti s průmyslovou výrobou. Další podrobnosti ZDE 
 
Konzultace německého práva  
Dne 19. března 2019 se koná v sídle RHK Brno pravidelný konzultační den německého práva. Další 
podrobnosti ZDE 

 
Zahraniční podnikatelská mise do Německa 
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Technologietransfer und Innovationsförderung 
Magdeburg a Hospodářská komora Magdeburg organizují podnikatelskou misi, která se uskuteční ve dnech 
1. - 3. dubna 2019 a je určena firmám podnikajícím v oblasti ICT, robotiky, umělé inteligence, průmyslu 4.0, 
automotive, mobility a souvisejících oborech, které mají zájem navázat spolupráci se zahraničními partnery. 
Další podrobnosti ZDE 

 
Získejte nové technologie první (přihlášky zdarma do 1. března 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 
 
Dotace EU a Veřejné zakázky 
Eurocentrum Brno si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se koná dne 3. dubna 2019 v Knihovně Jiřího 
Mahena v Brně. Přednášet budou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Další podrobnosti ZDE 
 
ČESKO-SLOVENSKÉ PODNIKATELSKÉ FÓRUM (přihlášky do 11. března 2019) 
Velvyslanectví České republiky v Bratislavě ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajskými 
hospodářskými komorami Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Regionální 
hospodářskou komorou Brno a Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou Žilina si vás dovolují pozvat 
na akci, která proběhne 9. dubna 2019 v Žilině. Další podrobnosti ZDE 
 
Europe, Let´s Cooperate (přihlášky do 22. března 2019) 
Dne 10. dubna 2019 se v Bruselu uskuteční pod záštitou programu INTERREG EUROPE setkání věnované 
meziregionální spolupráci. Tato událost je vhodná pro všechny tvůrce politik a odborníky z celé Evropy, kteří 
se zaměřují na témata programu: výzkum a inovace, malé a střední podniky, nízkouhlíková ekonomika nebo 
životní prostředí a efektivní využívání životního prostředí a zdrojů. Další podrobnosti ZDE 
 
Nové obchodní příležitosti v Rusku (přihlášky do 6. března 2019) 
Ve spolupráci se statutárním městem Brnem Vám v termínu 14. - 17. dubna 2019 nabízíme účast na 
podnikatelské misi do Jaroslavské oblasti v Rusku. Další podrobnosti ZDE 
 
Seminář „INTRASTAT – aktuálně v roce 2019“ 
RHK Brno Vás zve 17. dubna 2019 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 
 
Kooperační burza během RENEXPO Energy, Waste & Water 2019 (přihlášky do 12. dubna 2019) 
Tento veletrh v Bělehradu je významnou akcí svého oboru v Srbsku i v regionu bývalé Jugoslávie. Zahrnuje 
problematiku ochrany vod, obnovitelných zdrojů energie a vodohospodářství. V jeho rámci nabízí 25. dubna 
2019 kolegové ze Srbské obchodní komory během této výstavy. účast na předem připravených obchodních 
jednáních. Další podrobnosti ZDE 
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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 e-mailu sindelkova@rhkbrno.cz 
 
Výroba světové úrovně: červnová mise (přihlášky do 21. března 2019) 
Jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu! Pětidenní tréninková mise v Japonsku poskytuje 
hloubkovou analýzu metodiky japonské výroby a informace o japonských výrobních technikách: Kaizen, 
Lean, JIT. 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 
 
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 
 
Obchodní dohoda EU s Japonskem vstupuje v platnost 
Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v prosinci 2018 schválil Evropský parlament. Tím 
byl završen parlamentní ratifikační proces a od 1. února tak mohou evropské firmy čerpat výhody, které 
Dohoda přináší. 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  
 
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 
 
Preferenční obchodní vztahy EU s třetími zeměmi 
Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S dalšími 
zeměmi o takovýchto dohodách jedná. 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 
 
Obchodní využití duševního vlastnictví: Interní vývoj výrobků 
Nová publikace z produkce Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví je určena zejména 
malým a středním podnikům, které aktivně přistupují k vlastnímu internímu vývoji a inovování svých 
výrobků nebo služeb. Další podrobnosti ZDE 

 

 
 

 

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/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
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/4771-zajima-vas-asie
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/seznamte-se-s-novou-publikaci-o-ochrane-a-vyuziti-dusevniho-vlastnictvi

