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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. 

 

 
BRSE20190410001 
Svařovaná ocel 
Švédská společnost hledá výrobce těžké svařované oceli a tenkých plechových konstrukcí. Pro  
subkontraktační smlouvu je požadována výrobní šarže od 10 do 100 kusů. Partner by měl mít nákladově 
efektivní výrobní zařízení pro výrobu těžkých svařovaných a tenkých deskových konstrukcí, které 
vyžadují ohýbání, svařování, obrábění, lakování a montáž. 
 
BRFR20181231001 
Brusky 
Francouzská společnost působící v oblasti komunální a průmyslové přepravy odpadních vod pro obce a 
průmyslové podniky v současné době hledá dodavatele brusek pro čistírny odpadních vod. Společnost 
má zájem o dohodu o distribučních službách s výrobci systémů brusek.  
 
BRFR20190322001 
Elektrické pohony 
Francouzská společnost hledá subdodavatele v oblasti elektrických pohonů a elektromagnetických 
řešení s cílem navrhnout a rozšířit technické odpovědi přizpůsobené odborným znalostem klienta od 
včasného poradenství až po projekty na klíč v oblasti elektromagnetické, tepelné a mechanické analýzy a 
návrhu konvenčních i nekonvenčních elektromotorů a generátorů. Typ: OEM, výrobce, výzkumné a 
vývojové společnosti. Role: Budoucí partner bude pracovat na poli elektrických pohonů nebo 
elektromagnetických řešení jako subdodavatel. 

mailto:drholcova@rhkbrno.cz


 
 
BRES20190410001 
Dentální potřeby 
Španělský výrobce nití chce uzavřít výrobní dohodu s výrobci zubních kartáčků, zubních past a zubních 
nití. Produkty mohou být dodávány v soupravě nebo samostatně. V první fázi by měli být schopni 
poskytnout kolem 100.000 kusů za rok. Zubní pasta obsah 15 ml. 
 
BRUK20190404001 
Elektronické obvody 
Britský projektant specializovaných a nízkoobjemových elektronických produktů hledá výrobní 
partnery elektronických obvodů (PCB, desky plošných spojů) s použitím povrchových montáží a 
průchozích otvorů. 
 
BRSE20190405001 
Šití oděvů 
Švédská oděvní společnost hledá partnery na tvorbu, vývoj a šití vzorů pro výrobu. Hlavním produktem 
budou šaty v jedné tkanině/ v mnoha velikostech. 
 
Italský výrobce balerínek z kůže hledá partnera v ČR 
Malá italská firma vyrábějící balerínky z pravé kůže (cena 150-200 €), s italskými dodavateli materiálů, 
má zájem o otevření kamenných prodejen v ČR, příp. v obchodních galeriích. Více informací ZDE. 
 
Italská firma hledá partnera pro založení výzkumného ústavu zaměřeného na Big Data v ČR 
Podrobnější popis navrhované spolupráce 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. 
 

Průzkum spokojenosti klientů 
Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého on-line dotazníku spokojenosti klientů se službami sítě 

Enterprise Europe Network za období 2017-2018. Dotazník je online, je třeba v něm označit Českou 
republiku a odpovědět na 6 otázek, co by nemělo trvat déle než cca 3 minuty. 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. 

 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5535-italske-firmy-balerinky
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5536-italske-firmy-big-data
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
http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4848-pruzkum-spokojenosti-klientu
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AKTUÁLNÍ AKCE 2019 
 
 

Britské firmy na veletrhu Stainless v Brně (přihlášky do 5. května 2019) 
V rámci sítě Enterprise Europe Network, za podpory City of Bradford Metropolitan District Council a ve 
spolupráci s International Trade Forum a RHK Brno se v polovině května 2019 uskuteční incomingová 
obchodní mise britských firem na veletrh Stainless – mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí. Další 
podrobnosti ZDE 
 
b2fair Fintech Meetings 
Kooperační setkání organizované při konferenci ICT SPRING EUROPE 2019 se bude konat 21. - 22. 
května 2019 v Lucemburku. Součástí akce budou také schůzky zaměřené na setkání start-upů 
s mentory. Záměrem této části je poskytnutí koučinku pro start-upy s cílem předat tipy na různé oblasti 
jako jsou rozšiřování, investiční příležitosti atd. Další podrobnosti ZDE 

 
Slovenská kooperační burza Nitra 2019 (přihlášky do 5. května 2019) 
Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) Vás zve na kooperační akci, které se bude 
konat dne 22. května 2019 v pavilonu K výstaviště Agrokomplex v Nitře, v rámci 26. Mezinárodního 
strojírenského veletrhu. 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 
 
Malta Artificial Intelligence & Blockchain Brokerage Event 2019 
Kooperační setkání organizuje partner sítě Enterprise Europe Network z Maltské hospodářské komory 
jako doprovodnou akci summitu „Malta Artificial Intelligence & Blockchain 2019“, který se bude konat v 
hotelu Hilton Malta, Portomaso, St. Julians Malta ve dnech 23. - 24. května 2019. Další podrobnosti ZDE 
 
Future of Building – kongres, odborná výstava a B2B platforma (přihlášky do 2. června 2019) 
Nejdůležitějším aspektem dvoudenní akce, která proběhne 4. - 5. června 2019 ve Vídni je kromě 
nejnovějších trendů ve stavebnictví především propojení rakouského stavebnictví na mezinárodní 
úrovni. Očekávána je účast až 600 firem, institucí a výzkumných zařízení z celého světa. Další 
podrobnosti ZDE 

 
Co-Matching 2019 (přihlášky do 10. června 2019) 
Kooperační akce organizovaná ABIGEM East Marmara se bude konat 19. - 20. června 2019 v tureckém 
Kocaeli v úzké spolupráci s obchodní komorou v Kocaeli a partnery sítě Enterprise Europe Network. 
Další podrobnosti ZDE 

 
Vše okolo větrné energie (přihlášky do 8. září 2019) 
Síť Enterprise Europe Network Šlesvicka-Holštýnska připravila dne 11. září 2019 B2B jednání v rámci 
jednoho z nejvýznamnějších veletrhů zaměřeného na větrnou energii - HUSUM Wind 2019. 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 

 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5514-britske-firmy-na-veletrhu-stainless
http://www.b2fair.com/ictspring2019
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5521-slovenska-kooperacni-burza-nitra-2019
mailto:sindelkova@rhkbrno.cz
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/malta-artificial-intelligence-blockchain-brokerage-event-2019
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5525-future-of-building-kongres-odborna-vystava-a-b2b-platforma
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5531-co-matching-2019
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vse-okolo-vetrne-energie-husum-wind-match-2019
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5418-svet-kovoobrabeni-v-hannoveru-2


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 
 
 
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 
 

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
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/


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 

 
Projekt INNOWWIDE (výzva otevřena do 31. května 2019) 
Dne 1. dubna 2019 startuje 1. výzva projektu INNOWWIDE, financovaného z Horizontu 2020.  Jeho 
cílem je přivést evropské, vysoce inovativní, malé a střední podniky a začínající podniky na 
mimoevropské trhy. Projekt podpoří podniky, které si chtějí ověřit svůj tržní potenciál v rozvojových 
zemí, velkých rozvíjejících se ekonomikách (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Mexiko atd.) a rozvinutých zemí 
ve spolupráci s místními stakeholdery. 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 
 
Soutěž Food Innovation Prize (přihlášky do 5. května 2019) 
Máte inovativní nápad s přesahem do zemědělsko-potravinářského sektoru? Nebo jste začínající start-
up? Získejte možnost rozjet Vaše podnikání! Zúčastněte se soutěže o Food Innovation Prize a vyhrajte 
€5 000 nebo €10 000! Další podrobnosti ZDE 

 
Nabídka školení pro podnikatele s inovativní zemědělsko-potravinářskou technologií (přihlášky do 
26. dubna 2019) 
Jste ambiciózní začínající podnikatel s inovativní zemědělsko-potravinářskou technologií? Máte zájem 
posunout Váš nápad dál a v rámci školení získat zpětnou vazbu od zkušených mentorů a potenciálních 
zákazníků, zaměřenou na rozvoj obchodního modelu start-upu? Vyplňte žádost o účast ve školícím 
programu  „SEEDBED“ zde a získejte až € 10,000 hotovost pro Váš tým.  

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
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/projekt-innowwide
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
https://www.h2020.cz/cs/spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi/informace/novinky/food-innovation-prize
https://www.eitfood.eu/programmes/Seedbed

