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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. 

 

 
BRRO20190225001 
Sanita, baterie 
Rumunská společnost specializující se na distribuci stavebních materiálů, ocelových trubek a 
výrobků pro tepelné a sanitární instalace hledá dodavatele vodovodních baterií, kohoutků a 
baterií.  Firma chce být distributorem vodovodních baterií a baterií pro kuchyně a koupelny s 
montáží na stěnu nebo dřezů.  
 
BRUK20190228001 
Nanočástice 
Anglická vývojová firma hledá výrobce řady nekovových nanočástic se zlepšenými vlastnostmi, 
které mohou být nahrazeny kovovými protějšky za nižší náklady pro aplikace v lékařském a 
zdravotnickém sektoru jako jsou povrchové nátěry, dodávání léčiv a také pro výzkum.  
 
BRUK20190225001 
Šití uniforem 
Anglická společnost, specializující se na oděvy pro děti, hledá výrobce různých školních uniforem 
a ležérního oblečení pro chlapce a dívky 4-16 let. Hlavními položkami budou kalhoty a šortky pro 
školní i běžné nošení. Požaduje se dohoda o výrobě. Společnost hledá výrobce, kteří s nimi 
mohou pracovat na vývoji svého sortimentu oblečení. Prvotním požadavkem bude vyvinout nové 
modely pro školní kalhoty pro chlapce. Tkaniny jsou tkané, keprové, natahovací bavlněné a 
džínové (s a bez natažení). Kalhoty s pevným pasem, napůl elastický, plně elastický a 
nastavovačem pasu. 
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BRUK20190228002 
Nutriční testování 
Britská společnost je v procesu uvádění rostlinných výhonků na trh spotřebitelů a hledá partnery 
pro nutriční testování a analýzu rostlinného produktu v rámci servisní smlouvy. Zájem o 
akreditovanou laboratoř, která může testovat sloučeninu/porovnat koncentraci sulforafanu v 
čerstvých klíčcích, výhoncích vs prášek vs zralá brokolice. 
 
BRPL20190311001 
Nábytek 
Polská distribuční společnost hledá výrobce nábytku a jiného vybavení v rámci dohody o 
distribučních službách. Zájem o výrobce stolů, židlí a dalšího vybavení pro soukromé i komerční 
využití. Zajímají se o nábytek pro komerční budovy, především pro průmysl a maloobchod 
HoReCa. Jsou otevřeni pro distribuci masových výrobků i vybavení na zakázku.  
 
BRSI20190304001 
Sekačka 
Slovinská obchodní společnost zabývající se prodejem strojů pro údržbu zemědělských a 
zahradních zařízení modernizuje svou síť dodavatelů a hledá výrobce samohybných elektrických 
sekaček na trávu, kteří by měli zájem zásobovat své výrobky a rozšířit tak svůj prodej i na 
slovinském trhu.  
 
BRJP20190214001 
3D ve stavebnictví 
Japonská společnost hledá technologii 3D tisku pro výstavbu staveb v Japonsku. Stavby by měly 
splňovat standardy kvality japonského stavebnictví. Potenciální partner se zkušenostmi ve 
výstavbě 3D polygrafického průmyslu s nejpokrokovější a nejspolehlivější technologii 3D tisku pro 
výrobu 3D tištěných konstrukcí, zejména rodinných domů a komerčních budov.  
 
BRFR20181231002 
ČOV - stroje 
Francouzská společnost, působící v oblasti komunálních a průmyslových odpadních vod, hledá 
dodavatele zhutňovacího/stlačovacího stroje pro čistírny odpadních vod z ušlechtilé oceli pro 
příjem odpadu z třídičů na vstupu do obce. Společnost má zájem o dohodu o distribučních 
službách. Společnost by chtěla uzavřít nová partnerství s dodavateli zhutňovacích systémů.  
 
BRUK20190227001 
Vybavení prodejen 
Britská společnost dodává nábytek a vybavení do obchodů, pro hotely, univerzity, zdravotnictví a 
volný čas. Společnost nyní usiluje o partnerství s firmou, která vyrábí podobné výrobky a dodává 
na podobný trh, pro výrobní smlouvu pro plnění objednávek, balení výrobků, kompletní 
papírování a zajištění dodávky. Zájem o příčky, osvětlení, stoly, židle, stojany na noční stolky, 
pulty, regály, nápisy, prodejní zařízení, vitríny, stojany, regály, hákové desky, akrylové displeje a 
mnoho dalších předmětů jako je bytový textil, pohovky, vybavení pro obchod, nemocniční lůžka a 
mnoho dalších věcí. 
 
 
 
 
 
 



 
 
BRSI20190228001 
Plastové obaly 
Slovinský výrobce a designér výrobku, který pomáhá předcházet syndromu karpálního tunelu, 
hledá výrobce plastových obalů. Firma vyvinula produkt, masážní stroj na zápěstí, který pomáhá 
zmírnit bolest zápěstí nebo syndrom karpálního tunelu v důsledku dlouhodobé práce na počítači. 
Přístroj podporuje a masíruje zápěstí uživatele, zatímco drží počítačovou myš a zabraňuje nárůstu 
tlaku a následné bolesti. Společnost hledá výrobce krytů pro tento výrobek prostřednictvím 
výrobní dohody. Společnost hledá výrobce, kteří jsou schopni vyrobit na míru plastový obal pro 
tento výrobek podle výkresů a designu společnosti. Pouzdro je vytvořeno tak, aby umožnilo 
všechny funkce zařízení. 
 
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 
 
Protipovodňové stěny (Nabídka je platná do 29.03.2019) 
Německý výrobce inovativních protipovodňových stěn hledá obchodní zástupce v ČR. Další 
podrobnosti ZDE 

 
Klimaokno (Nabídka je platná do 30.06.2019) 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze 
hledá potenciální výrobce, distributory a další zájemce o komercializaci technologie KlimaOkno. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídky a poptávky z Itálie 
Brožura ke stažení zde. 
Pokud budete mít zájem získat kontaktní údaje firmy, zašlete prosím KÓD nabídky/poptávky na 
email: drholcova@rhkbrno.cz. 
 

 
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 

 

 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/5484-brusne-a-rezne-produkty
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5459-proti-povoden
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5513-klimaokno
https://een.rhkbrno.cz/images/Business_Profiles_Catalogue-_Sicindustria.pdf
mailto:drholcova@rhkbrno.cz
mailto:martinkova@rhkbrno.cz
https://www.czechtrade.cz/sluzby
mailto:drholcova@rhkbrno.cz


 
AKTUÁLNÍ AKCE 2019 

 
Obchodní mise italských firem do Brna 
Začátkem dubna přijede do Brna skupina italských firem se zájmem o navázání spolupráce 
s obchodními partnery, distributory a importéry v ČR. 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 
 
Turecké veletrhy a výstavy 
Velvyslanectví Turecka v ČR Vám nabízí přehled aktuálních veletrhů a výstav spojených 
s obchodními misemi a matchingovými akcemi v tomto teritoriu. Další podrobnosti ZDE 
 
Získejte nové technologie první (přihlášky do 22. 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 
 
B2B Health Innovation Market 2019 (přihlášky do 25. března 2019) 
BIC Plzeň si Vás dovoluje pozvat na firemní misi a dvoustranné mezinárodní schůzky zaměřené na 
oblast biotechnologií, léčiv, lékařských technologií a služeb, které se uskuteční ve dnech 3. – 5. 
dubna 2019 v portugalském městě Braga. 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 
 
Seminář Poznejte Rockefellerovy Návyky 2.0 aneb od firemní vize a strategie k špičkové 
realizaci 
Enterprise Europe Network ČR pořádá 16. dubna v praze další ze seminářů s Pavlem Křepelkou, 
MBA, systemickým koučem Gazelles International, jejímž cílem je zvyšovat úroveň podnikání. 
Další podrobnosti ZDE 
 
 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5490-obchodni-mise-italskych-firem-do-brna
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5483-hrozby-a-prilezitosti-pro-podnikatelske-subjekty-v-souvislosti-s-planovanym-vystoupenim-velke-britanie-z-eu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4903-turecke-veletrhy-a-vystavy
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5438-ziskejte-nove-technologie-prvni-4
https://brno.eurocentra.cz/ecms/brno/akce/5692/dotace-eu-a-verejne-zakazky/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5502-b2b-health-innovation-market-2019
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy/List/OP-INTERREG-EUROPE/Novinky/Europe,-Let%C2%B4s-Cooperate-letos-opet-v-Bruselu
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/seminar-poznejte-rockefellerovy-navyky-2-0-aneb-od-firemni-vize-a-strategie-k-spickove-realizaci


10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti (přihlášky do 
31. března 2019) 
Hospodářská komora ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR, Úřadem vlády a Kanceláří prezidenta republiky organizují ve dnech 16. a 17. 
dubna 2019 konferenci, zaměřenou na posilování vzájemné spolupráce s jejími východními 
sousedy Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Konzultace německého práva  
Dne 15. dubna 2019 se koná v sídle RHK Brno pravidelný konzultační den německého práva. 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 
 
Nové horizonty česko-ruské technologické a obchodní spolupráce 
TC AV ČR a RexLexNova si Vás dovolují pozvat na dvoudenní konferenci v Praze, kde bude 17. – 
18. dubna 2019 prezentován výběr nových technologií určených pro český a ruský trh. 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 
 
Podnikatelské fórum V4 & Rakousko (přihlášky do 16. dubna 2019)  
Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní 
podnikatelské fórum zemí V4 a Rakouska, které se koná 30. dubna 2019 ve slovenském Vígľaši. 
Další podrobnosti ZDE 
 
S Jihomoravským krajem do Číny (přihlášky do 25. března 2019) 
Nabízíme možnost připojit se k plánované zahraniční pracovní cestě představitelů 
Jihomoravského kraje do čínské provincie Hebei v květnu letošního roku. Předběžné datum  je 
v druhé polovině května (odlet z ČR cca 17.5.). 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 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 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5509-10-let-vychodniho-partnerstvi-ekonomicka-konvergence-a-obchodni-prilezitosti
http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/konzultace-nemeckeho-prava
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/seminar-intrastat-aktualne-v-roce-2019
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/konference-3-nove-horizonty-cesko-ruske-technologicke-a-obchodni-spoluprace
http://renexpo-energy-waste-water-2019.talkb2b.net/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5505-podnikatelske-forum-v4-rakousko
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5492-s-jihomoravskym-krajem-do-ciny
mailto:sindelkova@rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4117-wcm-mise


 
Staň se lvem mezi asijskými tygry, Singapur a Hong Kong otevírá brány do JV Asie! (přihlášky 
do 26. března 2019) 
Jihovýchodní Asie bude v červnu a červenci dějištěm významných událostí Innovfest Unbound 
Singapore (27. – 28. 6. 2019) a RISE Hong Kong (8. – 11. 7. 2019). Vydají se na ně zástupci 
technologických společností a start-upů z celého světa. S programem CzechDemo se na tyto 
velkolepé akce můžete dostat rychle, jednoduše a hlavně levně! 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 

https://www.youtube.com/watch?v=HZGxdzQ0F2E
https://www.youtube.com/watch?v=HZGxdzQ0F2E
https://www.youtube.com/watch?v=D2_1Tn9BE8A
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5506-stan-se-lvem-mezi-asijskymi-tygry-singapur-a-hong-kong-otevira-brany-do-jv-asie
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5418-svet-kovoobrabeni-v-hannoveru-2
http://www2016.rhkbrno.cz/sluzby/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4662-prakticky-online-pruvodce-podnikanim-v-eu
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
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
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


 
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

