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Kooperační burza 

Firmy ze Severního Porýní-Vestfálska na námluvách v Praze  
  

Praha 12. října 2018 – Usnadnit vstup na trh a zprostředkovat nové obchodní 

partnery bylo cílem delegace firem ze Severního Porýní-Vestfálska do České 

republiky. Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) pro ně 

10. a 11. října uspořádala kooperační burzu.  

 

Pro Česko je Severní Porýní-Vestfálsko třetím nejdůležitějším partnerem v rámci 

Německa. S touto spolkovou zemí si vymění zhruba stejný objem zboží jako 

s Rakouskem (11,7 mld. eur). „Exportéři ze Severního Porýní-Vestfálska tu našli 

atraktivní a dynamicky rostoucí odbytový trh. O tom svědčí i více než 9procentní 

nárůst jejich vývozu do České republiky v uplynulém roce,“ řekl zástupce 

výkonného člena představenstva ČNOPK René Harun. Kooperační burzy jsou 

podle něj osvědčeným formátem pro prohloubení již tak dobře zavedených 

hospodářských vztahů. Šestice německých podniků vedla v Praze dohromady  

40 obchodních rozhovorů s českými firmami.   

 

Zastoupena byla odvětví obrábění kovů, strojírenství, výroba plastových a 

chemických produktů. Německá firma Stockmeier Chemie na českém trhu již 

působí a od burzy si slibuje, že své zdejší kontakty rozšíří, uvedl manažer prodeje 

Matthias Waldeyer. „Hledáme nové partnery, a to jak přímé odběratele, tak 

obchodní zástupce, kteří mají vybudovanou prodejní síť a zákaznickou základnu.“ 

 

Průmyslově orientovaný tuzemský trh firmy láká hned z několika důvodů. „Česko 

je pro nás zajímavé, protože představuje křižovatku mezi západní a východní 

Evropou,“ řekl jednatel firmy cph Deutschland Chemie Gerwin Schüttpelz. Výrobce 

nátěrových technologií inTEC Lackiersysteme připisuje zdejšímu trhu flexibilitu 

související s faktem, „že tu stále ještě lze najít relativně dostupné odborníky na 

vysoké úrovni, kteří dokáží obsáhnout široké spektrum činností,“ jak uvedl 

zástupce firmy Rudolf Ledvina. Podle Rolfa Stiebela z bochumské firmy Ewald 

Hildebrandt burza splnila očekávání: „Obchodní partneři se dobře připravili, věděli, 

co děláme, a zdá se, že dobře odpovídají našim požadavkům.“ Součástí 

dvoudenního programu bylo také ekonomické a právní poradenství.   

 

Kooperační burzu uspořádala ČNOPK ve spolupráci s NRW.International a IHK 

Ostwestfalen za podpory Ministerstva hospodářství, inovací, digitalizace a 

energetiky spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.  
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O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25 let své existence. 

ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. 

Jejím posláním je podporovat česko-německý byznys a ekonomickou spolupráci obou zemí. Sleduje 

trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje 

intenzivně. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0 a od roku 2016 

organizuje soutěž Connect Visions to Solutions. Tyto aktivity komora v roce 2017 prohloubila 

TopTématem „Inteligentní infrastruktura“.  
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