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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. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 

 

BRFR20200720001 
Náhradní díly 
Francouzská společnost na skladování náhradních dílů hledá dodavatele náhradních dílů pro stavební vozidla  (od 
těsnění po motor, převodovku, nápravu, výložník…. pro značky: Caterpillar, Volvo, Terex, Liebherr, Komatsu, JCB, 
Bobcat, Hyundai). 
 
BRDE20200916001 
Partnerství 
Německá společnost nabízí možnost stát se komerční agenturou pro dodavatele leteckých zařízení, kteří mají 
zájem o expanzi na německé trhy. Nabízí různé balíčky podpory podle požadavků partnera. Dohoda bude 
zahrnovat měsíční poplatek za udržení a poplatek za úspěch generovaného podnikání. Smlouvu lze kdykoli zrušit. 
Jakákoli společnost s produkty pro letecký trh, která má realistický potenciál konkurenceschopnosti, může vyjádřit 
svůj zájem. 
 
BRUK20200922001 
Ekologické výrobky 
Britský distributor ekologických šetrných výrobků pro domácnost hledá dodavatele na základě dohody o výrobě 
na bázi bílého štítku nebo na základě smluvní výroby. Zájem o čisticí utěrky, kartáče a toaletní papír a další 
výrobky vyráběné z udržitelných zdrojů. 
 
BRDE20200915001 
Kovoobrábění 
Německý poskytovatel služeb řezání plamenem hledá subdodavatele pro řezání plamenem (laserové a plazmové 
řezání) obecných konstrukčních ocelí s tloušťkou materiálu do 60 mm. Díly musí být po dodání vypáleny a 
otryskány (pískem nebo ocelí) a bez otřepů. Subdodavatelská smlouva by případně zahrnovala také obrábění 
(vrtání a frézování) a ohýbání. Transportní a exportní logistika by měla být dobře fungující.  
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BRSE20200225001 
Trampolíny 
Švédská společnost hledá partnera, který má zkušenosti s výrobou zahradních trampolín. Výrobce musí být 
schopen udržet vysokou kvalitu výroby s ohledem na uvedené rozměry a materiály. Partner by měl být schopen 
vyrábět, montovat a testovat na vysoké úrovni a zároveň splňovat bezpečnostní normu EU EN 71-14.  
 
BRPL20200708001  
Léčivé sérum 
Polská společnost hledá dodavatele léčivého urychlovacího séra - mikro punkturní produkt pro zraněnou a 
zjizvenou pokožku. Sérum by mělo urychlit hojení ran a mělo by mít přirodní složení. Je důležité, aby kompozice 
obsahovala: přírodní oleje (např. mandlový olej), vitamin C, A, E, retinol nebo účinné látky urychlující hojení ran 
po akné a jizvy.  
 
BRDE20200821001 
Automobilový průmysl 
Německá společnost působící jako prodejní agentura se specializací na prodej a strojírenství v automobilovém 
sektoru hledá výrobce a dodavatele pro automobilový průmysl na základě smlouvy o obchodní agentuře. 
Zájem aktuálně o výlisky a sedačky (konstrukce sedadel); tlakové odlitky z hliníku a hořčíku; velké plastové 
vstřikované díly; elektrické konektory; syntetická maziva; elektrické motory; okenní regulátory; kamery; navigační 
systémy. 
 
BRUK20200908001 
Hračky 
Britská zábavní společnost hledá výrobce udržitelné řady hraček:  „zahradnických / farmářských“ hraček, které 
jsou ekologické a vhodné pro předškolní děti ve věku 4–7 let. Pro vytvoření své řady hraček společnost se sídlem v 
Londýně hledá výrobce hraček, který pracuje s ekologicky etickými materiály (obnovitelné a biologicky 
odbouratelné) vhodnými pro použití u dětí.  
 
BRHU20200715001 
Sanita, nábytek 
Maďarský dovozce a distributor hledá výrobce koupelnové a kuchyňské sanitární keramiky, nábytku a dřevěných 
podlahových krytin. Společnost hledá dodavatele, kteří mají vlastní design produktu nebo vývoj produktu. 
Partnerská společnost by měla vyrábět kvalitní výrobky a musí zajistit dodávku náhradních dílů a / nebo dobře 
organizovanou dodávku materiálu pro distributora. Materiál požadovaných produktů: kov, plast, dřevo. 
 
Chladicí systémy (Nabídka je platná do 10.10.2020) 
Výrobce chladicích systémů z Francie hledá v ČR obchodní zástupce a distributory svých výrobků. Firma s 60ti 
letou historií nabízí zajištění podpory a kompletní servis. Aplikace systémů jsou vhodné pro: kanceláře a závody, 
letiště, nemocnice, průmyslová odvětví (potraviny, výroba energie, textil, automobilový průmysl ...) atd. Další 
podrobnosti ZDE 

 
Dámské oblečení do sauny (Nabídka je platná do 10.10.2020) 
Polský výrobce dámského oblečení do sauny hledá v ČR obchodní zástupce a distributory svých výrobků - 100% 
přírodní, bavlněné outfity do sauny pro dámy. Další podrobnosti ZDE 
 
BRPL20200615001 
Obrábění hřídelí, objímek a výkovků (Poptávka je platná do 16.10.2020) 
Polská společnost nabízející produkty a služby včetně výroby, montáže a opravy vysokotlakých, středních a 
nízkotlakých potrubních prvků, nádrží, malých a velkých mechanických zařízení a ocelových konstrukcí pro 
energetický, chemický, petrochemický a další průmysl hledá partnery specializující se na obráběcí hřídele, rukávy 
a výkovky. Další podrobnosti ZDE 
 
 
 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6034-franc-chladici
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6035-sauna-pol
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/6040-obrabeni-hrideli-objimek-a-vykovku


BRRU20200713001 
Technologie pro odstraňování ropných kalů (Poptávka je platná do 16.10.2020) 
Ruská společnost z Moskvy se zabývá realizací rozsáhlých projektů na likvidaci různých druhů odpadu a hledá 
účinnou technologii pro likvidaci ropných kalů, které vznikají při výstavbě ropných a plynových vrtů, 
při komerčním využívání ropných rafinérských polí, čištění odpadních vod, při čištění nádrží a dalších zařízení a 
také v energetice, dopravních, strojírenských, chemických a metalurgických podnicích. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti z Izraele (Nabídka je platná do 24.11.2020) 
Naši partneři z Federation of the Israeli Chambers of Commerce (FICC) nabízí k dispozici aktuální nabídky 
izraelských firem, které mají zájem o mezinárodní spolupráci a také možnost zveřejnit i Váš kooperační profil. 
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. 
 
 

AKTUÁLNÍ AKCE 2020 
 
Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy (přihlášky do 31. 
prosince 2020) 
Mezinárodní přeshraniční kontakty jsou důležitější než kdykoli předtím. Proto jsme se rozhodli nabídnout Vám 
příležitost najít obchodní a výzkumné partnery v oblasti vody a její úpravy, odpadních vod a odpadového 
hospodářství, energetické účinnosti, recyklace, cirkulární ekonomiky a souvisejících branží a do konce roku 2020 
realizovat bilaterální schůzky ve virtuální formě prostřednictvím dlouhodobé kooperační platformy připravené 
našimi německými kolegy v rámci sítě Enterprise Europe Network. Tímto způsobem můžete využít prostor setkat 
se on-line s dalšími registrovanými účastníky z celého světa (firmy, univerzity / R&D instituce, klastry apod.). Další 
podrobnosti ZDE 
 
Maďarská kooperační platforma – online (přihlášky do 31. prosince 2020) 
Maďarští členové sítě Enterprise Europe Network připravili online kooperační burzu, která si klade za cíl propojit 
všechny účastníky (podnikatele, klastry, univerzity atd.) zajímající se o navázání obchodních vztahů s Maďarskem 
a vyhledání  alternativních způsobů (znovu)založení dodavatelských řetězců, vyhledání spolehlivých partnerů a 
posílení obchodních vztahů. Další podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku 
Využijte nabídku bezplatných webinářů, prostřednictvím kterých získají zájemci v září 2020 praktické informace 
ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Získejte japonský náhled na Vaše R&D aktivity (přihlášky do 15. října 2020) 
V létě 2021 přijede do Evropy na 7měsíční stáže 30 japonských postgraduálních studentů vědy, technologie nebo 
strojírenství. V rámci programu „Vulcanus in Europe“, finančně podporovaném japonskou vládou se nyní hledají 
také české společnosti, které by mohly o hostování jednoho nebo více z nich mít zájem. Další podrobnosti ZDE 
 
Kontakt-Kontrakt 2020 (přihlášky do 2. října 2020) 
Regionální hospodářská komora Brno pro Vás i letos v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network připravila další 
pokračování úspěšného mezinárodního projektu s možností předem naplánovaných schůzek ve dnech 5. - 7. října 
2020, s ohledem na zrušení MSV letos ve virtuální formě. Další podrobnosti ZDE 
 
 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/6041-technologie-pro-odstranovani-ropnych-kalu
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5728-obchodni-prilezitosti-z-izraele
mailto:martinkova@rhkbrno.cz
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5907-virtual-international-partnering
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6080-here-how
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4642-o-japonsku
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6100-ziskejte-japonsky-nahled-na-vase-r-d-aktivity
https://cc-msv-2020.b2match.io/page-3961


Banky – granty – investoři (přihlášky do 4. října 2020 
Získejte přehled o základních typech financování a srovnejte si jejich výhody a nevýhody pro svou firmu. Přihlaste 
se na seminář, kde bude 6. října 2020 řeč o různých způsobech financování. Experti vám poradí, jak se vyznat 
v bankovním financování, jaké existují grantové možnosti i na co se připravit při hledání toho správného investora 
pro vaši firmu. Další podrobnosti ZDE 
 
WEBINÁŘ „Zaměstnávání cizinců v ČR v návaznosti na COVID-19“ 
Ministerstvo průmyslu a obchodu navazuje na sérii úspěšných osvětových seminářů k fungování vládních 
programů ekonomické migrace určených pro české zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo mají zájem 
zaměstnávat cizince ze třetích zemí. Náš druhý letošní webinář k aktuální situaci v oblasti ekonomické migrace v 
návaznosti na koronavirovou krizi se uskuteční dne 8. října 2020 v čase 9:00 – 12:00 prostřednictvím webové 
aplikace Microsoft Teams. Další podrobnosti ZDE 
 
Go Global - Go virtual (přihlášky do 8. října 2020) 
Chorvatská hospodářská komora s partnery sítě Enterprise Europe Network nabízí v pátek 9. října 2020 on-line 
setkání s chorvatskými podnikateli a firmami zemí V4 prostřednictvím virtuální platformy Go global-Go virtual. 
Další podrobnosti ZDE 
 
THE RIOJA ICT VIRTUAL TRADE MISSION 2020 (přihlášky do 15. října 2020) 
Virtuální obchodní mise organizovaná Obchodní federací La Rioja (FER) společně s inovativní obchodní skupinou 
ICT sektoru v La Rioja (AERTIC) ve spolupráci s partnery sítě Enterprise Europe Network nabízí 26. - 30. října 2020 
možnost propojení španělských ICT společností z regionu La Rioja s firmami z celého světa. Další podrobnosti ZDE 
 
Virtuální mezinárodní networking: Inteligentní a udržitelná řešení pro energetiku (přihlášky do 2. listopadu 
2020) 
Cílem této on-line akce je 3. listopadu 2020 představit současné trendy a výzvy v této oblasti a propojit vývojáře a 
dodavatele technologií pro energetický sektor s vlastníky a provozovateli energetických a distribučních sítí. Další 
podrobnosti ZDE 
 
EIF 2020 DIGITAL ENERGY CONGRESS & EXPO (přihlášky do 3. listopadu 2020) 
Turečtí kolegové z Ankary zvou na networkingovou virtuální akci „s možností on-line schůzek (nejen) s tureckými 
firmami pro registrované účastníky z celého světa, které proběhnou 4. - 6. listopadu 2020, oborově zaměřenou na 
obnovitelnou energii, energetickou účinnost, digitální technologie pro integraci, optimalizaci energetických 
systémů, alternativní energii, úspory energie, uhlí, ropu a plyn, elektrická vozidla, výrobu energie, přenos a 
přeměnu či nukleární energii. Další podrobnosti ZDE 
 
Online-akce Digitální zdravotnictví 
Časy jsou bouřlivé a vyžadují nová, inovativní řešení ve zdravotnictví. Především ve venkovských oblastech je 
zajištění lékařské péče, která je přístupná a zároveň založená na potřebách pacienta, stále obtížnější. Jaký je 
současný stav vědy a jaká digitální řešení pro zdravotnictví jsou nabízeny podniky? Pomocí online-akce, která se 
bude konat 12. listopadu 2020 vám bavorští, čeští a rakouští experti z vědy a hospodářství umožní nahlédnout do 
zákulisí této oblasti k níže uvedeným tématům. Další podrobnosti ZDE 
 
MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020 - VIRTUAL (přihlášky do 19. listopadu 2020) 
U příležitosti veletrhu MEDICA 2020 (16. – 19. listopadu), globálního místa setkání číslo 1 v oboru zdravotnictví, 
pořádá ZENIT GmbH společně s partnery sítě Enterprise Europe Network za podpory RHK Brno mezinárodní 
virtuální networkingovou akci s možností předem domluvených on-line schůzek. Jejím cílem je asistovat 
podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při hledání partnerů po celém světě pro vývoj produktů, výrobní a 
licenční smlouvy, distribuční partnerství, výzkumnou spolupráci, joint ventures, financování / investice, veřejných 
nákupčích nebo jiných typů partnerství. Další podrobnosti ZDE 
 
Smart Manufacturing Matchmaking 2020  (přihlášky do 19. listopadu 2020) 
Virtuální kooperační setkání, které proběhne 18. - 20. listopadu 2020 nabízí příležitost setkání s vědci, výzkumníky 
a zástupci firem z oblasti inteligentní výroby a Průmyslu 4.0. Je to také příležitost k informování o nejnovějších 
vyspělých technologiích, poptávce po inovacích ze strany institucí a měst, nových aplikacích od malých a středních 
podniků a výzvách, kterým čelí velké firmy. Další podrobnosti ZDE 

https://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/6102-banky-granty-investori
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/webinar-_zamestnavani-cizincu-v-cr-v-navaznosti-na-covid-19_--256796/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6066-go-global-hr
https://rioja-ict-virtual-trade-mission.b2match.io/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6076-virtualni-mezinarodni-networking-inteligentni-a-udrzitelna-reseni-pro-energetiku
https://www.maabir.co/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6052-online-akce-digitalni-zdravotnictvi
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6079-medica-healthcare-brokerage-event-2020-virtual
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6009-virtualni-kooperacni-burza-smart-manufacturing-matchmaking-2020


 
Zelené dny pro životní prostředí & energetiku & cirkulární ekonomiku (přihlášky do 13. listopadu 2020) 
Potkejte své technologické & obchodní partnery 1. - 4. prosince 2020 v rámci virtuální akce, organizované 
partnery sítě Enterprise Europe Network a podporované Evropskou komisí. Další podrobnosti ZDE 
 
Kooperační akce WindEnergyMatch 2020 (přihlášky do 4. prosince 2020) 
Síť Enterprise Europe Network připravuje v termínu 3. - 4. prosince 2020 b2b jednání v rámci jednoho z 
nejvýznamnějších veletrhů zaměřeného na větrnou energii Wind Energy Hamburg 2020. Tato kooperační 
platforma Vám nabízí příležitost setkat se s potenciálními obchodními partnery, partnery z oblasti V&V a rozšířit 
síť kontaktů v oblasti větrné energetiky. Další podrobnosti ZDE 
 
Zajímáte se o EXPO v Dubaji? (přihlášky do 31. prosince 2020) 
Příští světová výstava proběhne ve Spojených arabských emirátech v důsledku celosvětové pandemie choroby 
COVID-19 v novém termínu od 1. října 2021 do 31. března 2022. Aktuálně prověřujeme také případný zájem 
podnikatelů z našeho regionu o účast na obchodní misi s možností předem domluvených B2B jednání a 
navazujícím doprovodným programem. 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 vstoupila 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 2019 tak mohou evropské firmy čerpat výhody, které Dohoda 
přináší. Další podrobnosti ZDE 
 
Vietnamský trh se otevírá, českým firmám může dohoda o volném obchodu ušetřit miliony korun 
Čeští podnikatelé mají po nedávné liberalizaci obchodu s Japonskem či Singapurem snazší přístup na další asijský 
trh. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) nabývá platnosti 1. srpna 2020, po osmi letech od 
začátku jednání. Postupně odstraní až 99 procent všech vzájemných cel. Další podrobnosti ZDE 

 
EU a Mercosur dosáhly dohody o obchodu 
Evropská unie a země Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay) na konci června 2019 dosáhly politické 
dohody o ambiciózní, vyvážené a komplexní obchodní dohodě. Podle informací Evropské komise již nyní 974 
českých firem exportuje do oblasti Mercosuru a 57% z nich se řadí do kategorie MSP. Další podrobnosti ZDE 
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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 
 
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 publikace Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky 
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR aktualizovala v srpnu 2020 publikaci „Jak správně 
přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“. V nové verzi 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 
2020 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 
 
Jak nakládat s duševním vlastnictvím na veletrzích 
Mnoho firem, které se zabývají vývojem nových výrobků nebo služeb, často své inovace veřejně předvádí na 
veletrzích nebo na jiných specializovaných výstavách. Mají-li být nové výrobky náležitě ochráněny, je naprosto 
zásadní, aby firma podnikla konkrétní kroky k jejich ochraně, a to pokud možno ještě předtím, než je veřejně 
vystaví. Další podrobnosti ZDE 
 
Materiál o možnostech financování v oblasti ICT a digitalizace 
V rámci služeb pro malé a střední podniky připravilo Oddělení rozvoje podnikání ve spolupráci s dalšími kolegy 
Technologického centra AV ČR materiál o možnostech financování v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a digitalizace. Materiál se zaměřuje na národní, i evropské zdroje. Další podrobnosti ZDE 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA EU) usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla 
bezpečnější, zdravější a produktivnější - ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit pracovní 
podmínky v Evropě prosazuje kulturu prevence rizik. Další podrobnosti ZDE 
 
OiRA - online nástroj pro posuzování rizik  
Bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovišti existují - snadná a bezplatná řešení k jejich hodnocení a prevenci 
také! Využijte bezplatná odvětvová řešení, která zaměstnavatele provedou povinným hodnocením rizik v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Další podrobnosti ZDE 
 
Změny v ohlašování zaměstnanců vyslaných do ČR 
Již od léta 2019 přechází povinnost ohlásit zaměstnance vyslaného do České republiky na jeho zahraničního 
zaměstnavatele. (Dříve měl tuto povinnost český subjekt, ke kterému byli zaměstnanci vysláni). Ohlášení musí být 
zasláno na místně příslušný úřad práce. Další podrobnosti ZDE 
 
Export českých firem může posílit platforma Covid-19 Clearing House. Informuje o poptávce po zdravotnickém 
materiálu v EU 
Zajistit dodávky a posílit obchod se zdravotnickým materiálem mezi členskými státy EU v dodavatelských řetězcích 
zdravotnického materiálu. To je hlavní cíl clearingového systému, který jako doplněk k vytváření strategických 
zásob na základě programu RescEU spustila Evropská komise. Další podrobnosti ZDE 
 
Platforma výsledků programu H2020 – potenciál pro investory 
Od loňského roku funguje na pilotní bázi Platforma výsledků programu Horizont 2020. Cílem platformy je zajistit, 
aby se výsledky výzkumu mohly co nejrychleji a nejúčinněji „přetavit“ v potřebné inovace, a nabídnout 
investorům nástroj pro nalezení vhodných investičních příležitostí. Další podrobnosti ZDE 
 
Brno rozdá podnikatelům další peníze na prototypy. V programu na to zbývá přes 2 a půl milionu korun 
(přihlášky do 25. října 2020) 
Celkem šest milionů korun rozdává město Brno společně s inovační agenturou JIC malým a středním firmám na 
výrobu a otestování prototypů inovativních produktů prostřednictvím dvou výzev programu Prototypuj a ověřuj. 
Další podrobnosti ZDE 
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