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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. 

 
Zájemci o zveřejnění firemního profilu v celosvětové databázi „POD“ zdarma, pište na: martinkova@rhkbrno.cz 

 
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. 
 

 
BOPL20210607001 
Asfaltové spáry 
Polská firma hledá společnosti zabývající se výstavbou silnic se zájmem o jednoduché, ale inovativní řešení pro 
přípravu příčných asfaltových spár a zavedení této technologie na zahraniční trh.  
 
BRUK20211105001 
Pozlacené magnety 
Britská zdravotnická společnost hledá dodavatele nebo výrobce malých feritových nebo neodymových pozlacených 
magnetů (průměr 5 mm x hloubka 2 mm). Jde o pozlacené neodymové magnety N35 - 3800 gaussů a pozlacené 
feritové magnety o síle 800 gaussů. Magnety budou použity ke zmírnění příznaků menopauzy. Doložit je potřeba i 
podpůrná dokumentace, potvrzující složení magnetů požadovaná k zajištění jejich hypoalergennosti.  
 
BRSE20211012001 
CNC výroba 
Švédský výrobce vrtacích strojů s převodovým pohonem a frézky/vrtáky hledá subdodavatele z EU pro výrobu CNC 
obráběných a třecích svařovaných sloupů. Hledaný partner by měl mít nákladově efektivní výrobní zařízení a 
dodávat pilíře. Nákres k dispozici. 
 
BRDE20211018001 
Elektronické spotřební zboží 
Německá obchodní společnost hledá evropské výrobce elektronického spotřebního zboží, malých domácích 
spotřebičů a domácích potřeb s nabídkou dodavatelských smluv. Dodavatelé by měli být schopni zajistit větší 
množství dodávek - zkušební zakázky začínají na minimálním počtu 5000 kusů. 
 
BRPL20211027001 
Ojeté vozy 
Polská společnost hledá zprostředkovatele nákupu ojetých/poškozených automobilů za účelem uzavření 
dodavatelské smlouvy. Firma chce být dovozcem automobilů od společností prodávajících automobily nebo působit 
jako zprostředkovatel při prodeji automobilů.  
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BRUK20211104001 
Lékařské samolepky 
Rozvíjející se britská zdravotnická společnost, specializující se na akupunkturu, prodává magnety pacientům ke 
zmírnění příznaků zdravotního stavu. Výrobek je již na trhu, ale hledá nového dodavatele náplastí nebo lepicích 
proužků, na které se magnety přikládají na kůži. Magnety se budou pomocí nálepek nebo náplastí aplikovat přímo 
na kůži. 
 
BRUK20211109001 
Elastické pásy 
Zavedená britská společnost působící v oblasti zdravotnických technologií, která se specializuje na výrobu a 
distribuci diagnostických zařízení pro zdravotní poruchy, hledá elastické pásy pro respirační indukční pletysmograf 
(RIP), které obsahují vodivý drát uvnitř pásu.  Společnost požaduje certifikované zdravotnické pásy ve třech různých 
délkách, ale standardní šířce, aby bylo možné upevnit sledovací zařízení na hrudník pacientů.  
 
BRFR20210930001 
Vstřikování plastů 
Francouzská společnost, která se specializuje na luxusní obaly, hledá pro podporu své expanze výrobního partnera, 
odborníka na vstřikování plastů pro výrobu obalů. Partnerství může mít formu výrobní dohody.  
Zájem o: prioritně jednoduché vstřikování, dvojité vstřikování a vyfukování, dále pak: vakuové tvarování, výrobu 
akrylátu, tlakové lití. 
 
BRPL20211013001 
Aronie 
Polský ekologický výrobce aroniové šťávy hledá dodavatele výrobků z aronie, jako jsou: kandovaná aronie, prášková 
aronie, sušená aronie. Může se jednat o výrobce nebo distributora. 
 
BRRO20211015001 
Látky 
Rumunský výrobce oděvů hledá dodavatele látek a doplňků na základě dodavatelských smluv.   
Hledané textilie: bavlna a softshell v balících o délce 10 m a 30 m. Měsíční objednávky přibližně 200 běžných metrů. 
Příslušenství pro oděvní výrobky: zipy, stahovací šňůrky, knoflíky, gumičky. Dodavatelé zašlou katalogy s kompletní 
kolekcí nabízených doplňků. 
 
BRNL20210907001 
Dřevěné hračky 
Nizozemská obchodní společnost vyvinula portfolio udržitelných dřevěných hraček pro děti od 1 do 6 let a hledá 
evropské výrobce, který bude schopen vyrábět prototypy podle specifikací nizozemské společnosti. Nutností jsou 
možnosti CNC a velkou výhodou by bylo soustružení dřeva a laserové gravírování. 
 
Nástroje pro děrování, řezání a ražení (Poptávka je platná do 31.12.2021) 
Maďarská firma hledá dodavatele nástrojů pro děrování, řezání a ražení pásové oceli z ČR. Jedná se o nástroje na 
míru a opakující se měsíční objednávky. Další podrobnosti ZDE 
 
Zdravotnické prostředky a vybavení v Polsku - report 2021 (Nabídka je platná do 31.12.2021) 
Polská agentura pro rozvoj podnikání (PARP) se s Vámi ráda podělí o nejnovější zprávu o oboru zdravotnických 
prostředků v Polsku, která kromě informací o stavu tohoto sektoru obsahuje také katalog 150 polských výrobců a 
distributorů působících v oblasti zdravotnictví, kteří chtějí najít nové obchodní partnery. Další podrobnosti ZDE 
 
Spodní prádlo – podprsenky (Poptávka je platná do 08.11.2021) 
Dánská návrhářská firma hledá v ČR výrobce vysoce kvalitního spodního prádla. Výrobce by měl být schopen dodat 
perfektně padnoucí podprsenky s lehkými pružnými kosticemi a vyztuženými košíčky, kalhotky, vyrábět z jemných 
mikrovlákenných úpletů (neprůhledné látky), použít natištěné označení na výrobek, nikoli našitím cedulky, vyrábět 
nejen standardní velikosti, ale i poloviční velikosti a využívat materiály, které splňují požadavky EU kladené na 
udržitelnost a férové pracovní podmínky (certifikáty GOTS nebo OEKO-TEX). V případě zájmu kontaktujte Lenku 
Votavovou, votavova@rhkbrno.cz 
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Digitální HR nástroj (Nabídka je platná do 27.11.2021) 
Lotyšská firma hledá distributora pro digitální HR nástroj v ČR a partnera se zkušenostmi z oblasti HR / osobnostní 
tréning. Ocenění spolupráce proběhne formou solidní provize. Další podrobnosti ZDE 
 
BOSI20210817001 Plnící a etiketovací zařízení (Nabídka je platná do 24.11.2021) 
Slovinská firma nabízí plnící a etiketovací zařízení vhodné pro malé pivovary (malosériová výroba), ale lze je 
přizpůsobit i pro jiná průmyslová odvětví (víno, jiné kapaliny, potraviny, kosmetika). Další podrobnosti ZDE 
 
BODE20200909001 Ekologické úsporné topné systémy (Nabídka je platná do 24.11.2021) 
Německý výrobce ekologických úsporných topných systémů hledá distributory. Firma se specializuje na 
infračervené topné systémy pro průmyslové haly, sklady, logistické haly a sportovní haly. Další podrobnosti ZDE 
 
Ocelové profily a skla (Poptávka je platná do 16.11.2021) 
Německá firma hledá dodavatele ocelových profilů a skel a poptává v ČR dodávky různých ocelových profilů, např. 
úhlová ocel 35 x 35 x 3 mm, 60 x 40 x 5 mm; plochá ocel 35 x 5 mm; čtvercové profily 60 x 60 x 3 mm, 50 x 50 x 3 
mm; trapézový plech s patkou 50 mm, 35 mm; bezpečnostní skla; skla. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Výroba sklenic a hrnků (Poptávka je platná do 16.11.2021) 
Dánská společnost, zabývající se keramikou a sklem ve skandinávském designu, hledá v ČR dodavatele - řemeslného 
výrobce pro výrobu ručně foukaných nápojových sklenic a keramických šálků. Další podrobnosti ZDE  
 
Obchodní příležitosti z Izraele 
Naši partneři z Federation of the Israeli Chambers of Commerce, zastupující síť Enterprise Europe Network v Izraeli, 
představují aktuální nabídky a poptávky izraelských firem, které mají zájem o mezinárodní spolupráci a také 
možnost zveřejnit i Váš kooperační profil. Další podrobnosti ZDE 
 
Simulační nástroje 
Italská společnost specializující se na navrhování a tvorbu simulačních nástrojů pro hodnocení, školení a budování 
značky zaměstnavatele hledá mezinárodní partnery na základě smluv o obchodním zastoupení a licenčních smluv. 
Firma nabízí své obchodní simulační hry pro univerzity a vzdělávací instituce. Kontakt: sindelkova@rhkbrno.cz 
 
 

AKTUÁLNÍ AKCE 2021 
 

Obchodní příležitosti pro české podniky v Gruzii 
RHK Brno ve spolupráci s Česko-gruzínskou obchodní komorou a Velvyslanectvím Gruzie v ČR Vás zvou na kulatý 
stůl, který se uskuteční dne 23. listopadu 2021 v Brně. Tato akce proběhne při příležitosti návštěvy velvyslankyně 
Gruzie, Její Excelence paní Mariam Rakviashvili v Jihomoravském kraji. Jejím cílem je přiblížit českým firmám 
podnikatelské prostředí v Gruzii, představit její ekonomický a investiční potenciál, aktuální obchodní příležitosti a 
další zajímavá témata. Po ukončení prezentací budete mít možnost individuálních setkání s pozvanými hosty. Další 
podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku 
Využijte nabídku bezplatných webinářů EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, prostřednictvím kterých získají 
zájemci v listopadu 2021 praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021 (přihlášky do 30. listopadu 2021) 
U příležitosti veletrhu MEDICA 2021, celosvětového setkání číslo 1 pro zdravotnický sektor, pořádá společnost ZENIT 
GmbH společně se sektorovou skupinou Healthcare sítě Enterprise Europe Network za podpory RHK Brno v průběhu 
1. října - 23. prosince 2021 mezinárodní kooperační akci s možností předem domluvených B2B schůzek. Cílem je 
pomoci podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při hledání partnerů po celém světě pro vývoj produktů, 
výrobní a licenční dohody, distribuční partnerství, spolupráci ve výzkumu, společné podniky, financování/investice, 
veřejné nákupčí nebo jiné typy partnerství. Další podrobnosti ZDE 
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TORINO FASHION MATCH 2021 (přihlášky do 18. listopadu 2021) 
Cílená on-line 1:1 setkání a informativní rozhovory organizovaná našimi italskými partnery sítě EEN z Unioncamere 
Piemonte slibují 15. - 18. listopadu 2021 získání znalostí a nových obchodních kontaktů v módním průmyslu. Na 
této match-makingové akci se pravidelně setkávají firmy, nákupčí, dodavatelé, odborníci a investoři z velkého počtu 
evropských zemí. Další podrobnosti ZDE 
 
Black Sea Online Matchmaking Event (přihlášky do 16. listopadu 2021) 
Obchodní a průmyslová komora Samsun a Obchodní a průmyslová komora Trabzon pořádají 17. – 18. listopadu 
2021 virtuální networking s cílem spojit prostřednictvím online B2B setkání firmy z černomořského regionu / 
Turecka a jejich protějšky v zemích sítě Enterprise Europe Network včetně ČR. Na akci budou zastoupena odvětví 
automotive, strojírenství, kovovýroba a zpracování kovů, potraviny a nápoje, námořní produkty, obalový průmysl, 
chemický průmysl, plastový a gumárenský průmysl. stavebnictví, těžba a nerostné suroviny, nábytek, textil a bytový 
textil. Další podrobnosti ZDE 
 
BE Smart Manufacturing Matchmaking 2021 (přihlášky do 17. listopadu 2021) 
Pokud se pohybujete v oblasti průmyslu 4.0, pak se chopte příležitosti a v rámci akce „Smart Manufacturing 
Matchmaking 2021“ v termínu 17. - 19. listopadu 2021 se online potkejte s vědci, výzkumníky a zástupci firem z 
oblasti inteligentní výroby, kybernetické bezpečnosti a průmyslu 4.0. Další podrobnosti ZDE 
 
PHARMAPOLIS TEN13 Cluster Conference & B2B meetings (přihlášky do 21. listopadu 2021) 
Mezinárodní klastrová konference, kterou 22. - 24. listopadu 2021 v hybridním formátu pořádá Klastr inovativního 
farmaceutického průmyslu Pharmapolis Debrecen a Obchodní a průmyslová komora z župy Hajdú-Bihar se zaměří 
na otázky spojené se dvěma hlavními oblastmi zaměření klastrů, a to na rozvoj a fungování tematických klastrů a 
na farmaceutické a zdravotnické služby. Inspirativní plenární zasedání a cílené schůzky 1:1 slibují získání znalostí a 
nových obchodních kontaktů. Další podrobnosti ZDE 
 
Moldova Export Partnerships | Virtual B2B Event (přihlášky do 25. listopadu 2021) 
Individuální on-line schůzky s moldavskými výrobci a dalšími evropskými firmami Vám v termínu 24. - 26. listopadu 
2021 umožní získat znalosti a nové obchodní kontakty.  Očekává se, že této virtuální B2B akce se zúčastní podniky 
zastupující různá odvětví, jako je zemědělství, zemědělsko-potravinářský průmysl, informační a komunikační 
technologie, textilní průmysl, stavebnictví, obnovitelné zdroje energie, automobilový průmysl, kreativní průmysl 
atd. z Moldavska i ze zahraničí. Další podrobnosti ZDE 
 
DEICy 2021 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity (přihlášky do 22. listopadu 2021) 
Virtuální B2B akce s možností předem sjednaných schůzek, kterou organizují naši polští kolegové bude zaměřená 
na digitální ekonomiku, internet věcí, kyberbezpečnost (globální výzvy a příležitosti v digitální transformaci) 
a  proběhne on-line v termínu 24. - 25. listopadu 2021. Další podrobnosti ZDE 
 
Příležitosti pro české firmy v Turecku v oblasti Smart City (přihlášky do 19. listopadu 2021) 
JIC ve spolupráci s RHK Brno a Velvyslanectvím ČR v Ankaře si Vás 25. listopadu 2021 nabízí pozvánku na 
networkingovou akci v Brně, během které můžete představit Vaše chytrá řešení, technologie, produkty a projekty 
osmi představitelům Turecké unie municipalit, mezi kterými budou např. starostové více než 3 milionové Bursy či 2 
milionového města Konya. Každá přihlášená firma navíc bude mít v pár minutách možnost přiblížit své aktivity 
přítomným tureckým účastníkům. Další podrobnosti ZDE  
 
Česko – izraelské business fórum s B2B – ONLINE (přihlášky do 29. listopadu 2021) 
Dovolujeme si Vás pozvat na virtuální akci, kterou organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Česko-
izraelskou smíšenou obchodní komorou a proběhne v termínu od 30. listopadu 2021 do 1. prosince 2021. Dalšími 
partnery jsou: Israeli-Czech Chamber of Commerce and Industry, Federation of Israeli Chambers of Commerce, 
Israel Export Institute, Manufacturers´s Association of Israel, Israeli Federation of Bi-National Chambers of 
Commerce and Industry. Hlavním bodem fóra budou B2B jednání online mezi českými a izraelskými firmami. Další 
podrobnosti ZDE 
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Seminář Vysílání zaměstnanců do členských států EU a daňové otázky týkající se jejich zaměstnavatele 
Proč je důležité znát daňová pravidla pro vysílání zaměstnanců? Kdy musí český podnikatel hradit ve státě, kde 
realizuje zakázky, daň z příjmů ze zisků z těchto zakázek? Kdy vznikne českému podnikateli stálá provozovna a její 
důsledky pro české podnikatele? Kdy musí český podnikatel řešit ve státě, kde realizuje zakázky, zdanění svých 
vyslaných zaměstnanců? Jak má postupovat v ČR, když příjem vyslaného zaměstnance podléhá zdanění ve státě 
realizace zakázky? Odpovědi na tyto i  další otázky se dozvíte na semináři CRR ČR, který proběhne 1. prosince 2021 
v Praze. Další podrobnosti ZDE 
 
Udržitelnost v energetice a úspory energií (Go Green) 
RHK Brno se svými členskými společnostmi chystá na 1. 12. 2021 v rámci cyklu Go Green seminář / webinář 
Udržitelnost v energetice a úspory energií. Dozvíte se, co to jsou EPC projekty a jak se dají úspory garantovat. Jaký 
je EU legislativní rámec pro snižování spotřeby energie? Co to je energetický management, úsporné projekty a 
fotovoltaika. Jaké jsou aktuálně vypsané dotační tituly v oblasti energetiky a úspor energií. Následovat bude 
diskuse. Budete moci využít možnosti sjednat si schůzku s přednášejícími i ostatními účastníky. Seminář / webinář 
je zdarma. Přihlaste se již dnes: https://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/Go-Green_Energetika 
 
Match4Industry Business Matchmaking Event (přihlášky do 9. prosince 2021) 
Naši turečtí kolegové z ABİGEM East Marmara v úzké spolupráci s průmyslovou komorou Kocaeli a partnery sítě 
Enterprise Europe Network s podporou RHK Brno nabízí 8. – 9. prosince 2021 možnost on-line 1:1 schůzek s 
tureckými firmami v pohodlí vaší kanceláře nebo domova bez starostí s dlouhým cestováním a spojit se virtuálně s 
řadou pečlivě vybraných společností z regionu Kocaeli působících v oborech dodávek pro automobilový průmysl, 
chemickém průmyslu, stavebnictví a stavebních materiálů, elektrotechniky a elektroniky, energetiky, životního 
prostředí, informačních a komunikačních technologií, kovů a strojů, plastů, pryže či pneumatik. Další podrobnosti 
ZDE 
 
Enterprise Europe Network Central European Summit Matchmaking Event (Hybrid) (přihlášky do 9. prosince 
2021) 
Jako doprovodnou akci Středoevropského summitu sítě Enterprise Europe Network pořádá maďarské konsorcium 
EEN s podporou neziskové organizace CED (Central European Economic Development Network) v termínu 10. 
prosince 2021 v Budapešti a on-line kooperační setkání pro firmy, výzkumné instituce s cílem posílit spolupráci mezi 
zeměmi střední Evropy. Další podrobnosti ZDE 
 
International Mobility Days 2021 (přihlášky do 15. prosince 2021) 
Působíte v oblasti mobility, dopravy nebo logistiky? Zajímají vás současné žhavé trendy v oboru? Pokud chcete 
navázat nové obchodní kontakty s potenciálními partnery z 65 zemí světa, nabízíme Vám možnost zapojení do 
hybridní networkingové B2B akce, kterou organizují naši kolegové z Rakouské hospodářské komory v termínu 13. - 
15. prosince 2021. Další podrobnosti ZDE 
 
Zajímáte se o EXPO v Dubaji? (přihlášky do 30. listopadu 2021) 
Příští světová výstava proběhne ve Spojených arabských emirátech v důsledku celosvětové pandemie 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 (v termínu 23. - 25. ledna 2022) s možností předem domluvených B2B 
jednání a navazujícím doprovodným programem. Další podrobnosti ZDE 
 
World Class Manufacturing online training programme (přihlášky do 25. listopadu 2021) 
Zajímá Vás, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu? EU-Japan Centre for Industrial Cooperation připravuje 
v termínu 7. - 11. března 2022 pětidenní on-line školení, které poskytuje hloubkovou analýzu japonské výrobní 
metodiky s cílem zlepšit konkurenceschopnost společností v EU. Další podrobnosti ZDE 
 
InnoTrans BUSINESS DAYS - Networking & Partnerships (přihlášky do 30. prosince 2021) 
Největší přehlídka nové železniční techniky na světě, spojená s berlínským veletrhem InnoTrans se uskuteční až v 
září roku 2022. Již nyní však můžete zdarma a on-line navazovat nové obchodní kontakty pomocí virtuální edice 
InnoTrans BUSINESS DAYS. Další podrobnosti ZDE 
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Your Europe 
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v EU. Další podrobnosti ZDE 
 
eTranslation – spolehlivý nástroj pro překlad dokumentů 
Služba eTRANSLATION (e-překladač), poskytovaná Evropskou komisí, je nejmodernější on-line strojový překladový 
servis. Služba eTranslation je bezplatná a pomůže Vám ušetřit čas a peníze na překládání dokumentů a textů mezi 
dvěma úředními jazyky EU a více! ePřeklad zaručuje důvěrnost a bezpečnost všech Vašich přeložených údajů. 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 
 
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  
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 
 
Benefity EVFTA 
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem nabízí nové příležitosti i českým exportérům. Jaké hlavní výhody 
přináší, lze zjistit také díky nástrojům připravených Francouzsko-vietnamskou obchodní a průmyslovou komorou. 
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 
 
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 
 
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 
Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo v srpnu 2021 publikaci, která je zaměřena především na 
přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou 
problematikou. Podává základní přehled o tom, jak postupovat ve velice konkrétních případech. Díky velkému 
množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný 
postup. Další podrobnosti ZDE 
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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 
 
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 
 
Evropská komise podporuje malé a střední podniky v EU, které chtějí obchodovat s Íránem, prostřednictvím Due 
Diligence Helpdesk on EU Sanctions  
Evropská unie zrušila většinu svých hospodářských a finančních omezujících opatření (sankcí) vůči Íránu od zavedení 
společného komplexního akčního plánu (JCPoA) v roce 2016. Díky tomu jsou v současné době mezi Evropskou unií 
a Íránem povoleny téměř všechny obchodní činnosti, až na několik výjimek. Další podrobnosti ZDE 
 
Spuštění India IP SME Helpdesk 
Evropská komise spustila novou iniciativu na podporu malých a středních podniků z EU k ochraně a vymáhání jejich 
práv k duševnímu vlastnictví v Indii nebo souvisejících s Indií, která nabízí i českým firmám řadu bezplatných 
informací a služeb. Patří k nim nejen poradenství ve věcech duševního vlastnictví a souvisejících otázkách, ale i 
školení, další materiály a online zdroje. Další podrobnosti ZDE 
 
Jste připraveni na Indii? 
Indie slibuje mnoho příležitostí i pro české malé a střední podniky, které mají inovativní technologie, služby a know-
how, aby uspokojily rostoucí požadavky indických spotřebitelů a firem. S cílem pomoci podnikatelům, kteří uvažují 
o vstupu na indický trh, plánovat a činit informovaná rozhodnutí, vydal projekt Business Support to the EU-India 
Policy Dialogues řadu diagnostických obchodních nástrojů s názvem “Are you ready for India?” 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 
 
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 
 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5371-ipr-sme-helpdesk-latinska-amerika
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6365-evropska-komise-podporuje-male-a-stredni-podniky-v-eu-ktere-chteji-obchodovat-s-iranem-prostrednictvim-due-diligence-helpdesk-on-eu-sanctions
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6229-jste-pripraveni-na-indii
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/novy-preklak-publikace-jak-nakladat-s-dusevnim-vlastnictvim-na-veletrzich
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/material-o-moznostech-financovani-v-oblasti-ict-a-digitalizace
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/bozp-v-eu/
https://een.rhkbrno.cz/clanky/378-oira-online-nastroj-pro-posuzovani-rizik


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 
 
INFORMACE O NOVÝCH OBCHODNÍCH PRAVIDLECH S VELKOU BRITÁNIÍ 
Spojené království se k 1. 1. 2021 stává třetí zemí. Přestože mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím byla 
uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci, bude se obchod mezi oběma celky řídit novým režimem. Ve vzájemném 
obchodu nebudou zaváděna cla ani kvóty, nicméně je potřeba se připravit na administrativní a další změny na obou 
stranách. Další podrobnosti ZDE 
 
PROGRAM EU NABÍZÍ V KANADĚ ŠANCE I PRO ČESKÉ ČISTÉ TECHNOLOGIE 
Projekt Low Carbon Business Action, který podporuje vstup environmentálních technologií malých a středních 
podniků ze zemí EU na kanadský trh, má své další pokračování, jehož cílem je oslovit evropské podniky a najít 
odpovídající technologie, které nabídnou cleantech řešení pro konkrétní potřeby vybraných kanadských subjektů. 
Aktuálně je vypsáno dvacet nových projektových témat. Další podrobnosti ZDE 
 
MSP mohou žádat o grant související s ochranou duševního vlastnictví (přihlášky do 30. září 2021) 
Evropská komise spustila grantový program pro malé a střední podniky, jehož cílem je pomoci firmám lépe využívat 
svá práva duševního vlastnictví. Fond s názvem Ideas Powered for Business SME Fund si klade za cíl pomoci firmám 
vyvinout strategie pro oblast duševního vlastnictví jak na národní, tak evropské úrovni. Program nabízí finanční 
pomoc ve výši až 1500 euro všem MSP, a to na služby spojené s předběžnou diagnózou v oblasti duševního 
vlastnictví a na platbu poplatků za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru. Další podrobnosti ZDE 
 
Portál Access2Markets  
Chcete vyvážet nebo dovážet produkty či služby z/do EU? Potřebujete vědět, jaké daně a cla zaplatit, zjistit 
povinnosti a pravidla, která se mají dodržovat? Evropská komise spustila nový portál, na kterém najdete všechny 
potřebné informace. Další podrobnosti ZDE 
 
Evropská digitální dekáda: Komise určuje směr k dosažení digitálně silné Evropy do roku 2030 
Evropská komise představila 9. března 2021 vizi, cíle a způsoby úspěšného dosažení digitální transformace Evropy 
do roku 2030. Tento krok má rovněž zásadní význam pro dosažení přechodu na klimaticky neutrální, oběhové a 
odolné hospodářství. Ambicí EU je dosáhnout svrchovaného postavení na poli digitalizace v otevřeném a 
propojeném světě. EU rovněž chce provádět digitální politiky, které občanům a podnikům do budoucna přinesou 
prosperitu v rámci udržitelnější digitalizace zaměřené na člověka. Další podrobnosti ZDE 
 
Nová strategie EU: Otevřená, udržitelná a asertivní obchodní politika 
Evropská komise v únoru představila novou obchodní strategii EU. Společná obchodní politika se bude i v 
následujícím pětiletém obdobím vyznačovat otevřeností, větší důraz bude zároveň kladen na asertivitu při 
prosazování unijních zájmů ve světě. Významnou prioritou bude udržitelnost obchodu a hodnotových řetězců. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Datová zpráva 2021 
Vysoká koncentrace pracovníků ve výzkumu a vývoji a zároveň největší podíl veřejných peněz investovaných 
do této oblasti mezi českými kraji. To jsou hlavní důvody toho, proč jižní Morava dokáže v oblasti inovací konkurovat 
vyspělým evropským regionům. Ve druhém ročníku datové zprávy na jednom místě najdete vše podstatné 
o inovacích, podnikání, vzdělání a výzkumu v našem regionu. Další podrobnosti ZDE 
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Firmy mohou využít nové vodítko EU k rizikům a eliminaci nucené práce 
Evropská komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost publikovala nové vodítko pro unijní firmy s 
cílem eliminovat nucenou práci v dodavatelských řetězcích. Jedná se o soubor nezávazných doporučení, jejichž 
cílem je sdílet s firmami dobrou praxi a již nyní je připravit na budoucí povinné dodržování náležité péče podniků 
(due diligence), která bude součástí chystané legislativy k udržitelnému řízení podniků. Další podrobnosti ZDE 
 
Vývoz z EU se zvýšil díky důslednějšímu provádění a prosazování obchodních dohod a globálních pravidel 
Díky účinnému provádění a prosazování obchodních dohod EU a pravidel mezinárodního obchodu se vývoz z EU v 
roce 2020 zvýšil o 5,4 miliardy eur. Potvrzuje se tak, že úsilí Evropské komise se vyplácí. Hmatatelné výsledky sahají 
od odstranění obchodních překážek přes řešení nekalých obchodních praktik až po přijetí opatření v oblasti obchodu 
a udržitelného rozvoje. V uplynulém roce Komise rovněž vypracovala další právní nástroje k posílení schopnosti EU 
bránit své klíčové zájmy a chránit svou otevřenou strategickou autonomii. Další podrobnosti ZDE 
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