
ZPRAVODAJ ZAHRANIČNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLO 12/2021  
 

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. 
 

 
BRUK20211126001 
Ekologické obaly 
Anglická firma vyrábí kosmetické gely na bázi kyseliny octové a jablečné a aktuálně hledá dodavatele ekologických obalů 
na základě dodavatelské smlouvy. Kritéria: vyrobeny z kompostovatelných, recyklovatelných materiálů; odpovídají 
britským a evropským normám; opatřeny logem a názvem společnosti a dalšími informacemi poskytnutými britskou 
společností, např. složení, návod atd.; velikost balení 50 ml a 75 ml. Minimální objednávka nepřesahuje 500 kusů a 
dodavatel poskytne vzorky. 
 
BRFI20211203001 
Rámy na kola 
Finská společnost, zabývající se konstrukcí a výrobou horských kol, hledá evropského výrobce rámů pro horská kola z oceli, 
titanu nebo hliníku na základě dohody o výrobě. Společnost by preferovala objednávání rámů v malých sériích po 20, 
maximálně 100 rámech v závislosti na materiálu rámu a cenovém rozpětí.  
 
BRNL20211202001 
Dřevěné desky/nábytek 
Nizozemská velkoobchodní společnost s kancelářským a projektovým nábytkem hledá evropského výrobce stolních desek 
a kancelářského nábytku ve velkém množství. Výroba na speciální objednávku, např. desky stolů o rozměru 1100 x 3000 
mm. Zájem je rovněž o společnosti, které jsou schopny vyrábět malé skříňky. Firma rovněž hledá partnery s vlastní kolekcí 
nábytku (kancelářské židle, stoly nebo skříně). Specifikace: Stolní desky z melaminu, HPL nebo Fenix o tloušťce 25 mm 
(dřevotříska) v různých rozměrech.  Větší stolové desky z laminátu HPL nebo Fenix (tloušťka 38 mm nebo masivní 
MDF/dřevotříska). Masivní stolové desky z dubového kmene s kůrovou hranou kolem 45 mm nebo zesílené 2x30 mm. 
Dubový masiv s povrchovou úpravou v laku. 
 
BRPL20211008001 
Kulečníkové stoly 
Polská společnost hledá firmy vyrábějící kulečníkové stoly a firmy vyrábějící přírodní osvětlení ze dřeva (např. v rámu 
kulečníkového stolu) pro spolupráci na základě dohody o výrobě.  
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BRCN20211125001 
Antikorozní nátěry 
Čínská společnost hledá antikorozní nátěry prostřednictvím dohody s dodavatelem, které by se měly používat na vnitřní 
povrchy nádrží na pitnou vodu a odtokových nádrží ve vlacích. Navrhovaným způsobem partnerství by mohlo být 
podepsání dodavatelské smlouvy. 
 
BRFR2021120200  
Dřevěné difuzéry  
Francouzský návrhář difuzérů esenciálních olejů hledá partnera, který by byl schopen vyrábět výrobky ze dřeva na základě 
dohody o výrobě. Požadavky: Výrobce specializující se na CNC (počítačové numerické řízení) obrábění dřeva a pětiosé 
řezbářství; mít automatizovanou výrobní jednotku (pravidelné objednávky na několik stovek stejných difuzérů 
esenciálních olejů). Návrhy bude poskytovat francouzská společnost, zatímco suroviny výrobní partner. Surovina by měla 
pocházet z Evropy, ideálně z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.    
 
BRPL20211117001 
Autodíly 
Polská společnost, která se specializuje na obchodování s autodíly, hledá nové dodavatele pro spolupráci v rámci dohody 
o distribučních službách za účelem rozšíření stávajícího sortimentu. Potenciálními dodavateli mohou být výrobci z 
automobilového průmyslu a společnosti, jako jsou autoservisy nebo profesionální firmy zabývající se recyklací automobilů.  
 
BRES20211126001 
Biohnojiva 
Španělská společnost poptává výrobce/vývojáře biohnojiv nebo biostimulátorů na bázi mikroorganismů nebo jejich 
extraktů nebo jiných látek zvyšujících výživu rostlin, pro uzavření výrobních nebo distribučních smluv. Požadavky na 
hledaný výrobek, který lze použít pro: biologickou fixaci dusíku; rozpouštění fosforu nebo draslíku; solubilizace železa;  
podporu růstu rostlin (PGPR); antagonismus vůči jiným mikroorganismům;  odolnost vůči stresovým faktorům;  zvýšený 
příjem vody a živin. 
 
BRDE20211019001 
Březová kůra 
Německý malý a střední podnik hledá subdodavatele, který by byl schopen zpracovávat březovou kůru. Požadavky: 
odstranit bílou stranu plátků březové kůry kartáčováním a nakrájet plátky na obdélníkové kusy. Materiál bude použit pro 
výrobu vysoce kvalitních komponentů. Vybavení: kartáčovací zařízení pro ruční nebo i (polo)automatické kartáčování; 
nůžky na dýhu nebo posuvnou stolní pilu; lis na dýhy s tepelným ohřevem / stohovací lis; dobré odsávání nebo možnost 
pracovat venku kvůli prašnosti při kartáčování březové kůry. Materiál bude nové potenciální partnerské společnosti 
dodávat firma z Německa. Stanovení termínů dodávek bude předmětem konsensuálního rozhodnutí. Nyní bude materiál 
zasílán v dávkách. Pro rok 2022 se předpokládá objem 15-20 tun.  
 
BRPL20211031001 
Dřevěné uhlí 
Polská společnost hledá evropské dodavatele dřevěného uhlí za účelem uzavření dlouhodobých distribučních smluv. 
Specifikace: Granulace - 5-20 mm a 20-120 mm; Dřeviny - (bříza, dub) nebo (bříza, buk/hrab); Vlhkost – maximálně 10; 
Těkavé části – maximálně 16 %; Obsah popela - 2-5 %.  
 
BRDE20211029001 
Cukrářské potřeby 
Německá rodinná cukrárna hledá dodavatele surovin na základě dodavatelské smlouvy. Zájem o nákup: 
1) surovin potřebných pro výrobu čokolád, tyčinek a bonbonů  
2) obalového materiálu. 
Požadovaný materiál sahá od kakaa, kakaového prášku, kakaového másla a kávových bobů až po ovoce (např. jahody), 
bylinky a konopí. Obalový materiál musí být šetrný k životnímu prostředí, udržitelný a biologicky odbouratelný. V současné 
době jsou výrobky baleny do biologicky rozložitelného a kompostovatelného materiálu z celulózových vláken a lepenky. 
Očekávají se příslušné certifikáty. 
 
 
 
 
 



Samoobslužné jednotky pro výrobu betonu (Nabídka je platná do 24. 2.2022) 
Dánská firma vyvinula nový koncept výroby betonu, který umožňuje nákup malého množství profesionálně čerstvě 
připraveného betonu a hledá v ČR distributory a odběratele jejich samoobslužného dávkovací zařízení. Cílovými skupinami 
pro tyto stroje mohou být obchody pro řemeslníky a kutily nebo podobné koncepty prodeje, ale také čerpací stanice, 
malé/velké supermarkety apod. Další podrobnosti ZDE 
 
Mobilní umývací (dezinfekční) stanice (Nabídka je platná do 22. 2.2022) 
Dánská firma vyvinula mobilní / přenosnou stanici pro umývání rukou, která umožní mytí rukou v terénu i v místech, kde 
není k dispozici čistá tekoucí voda a může být zároveň využita pro dezinfekci rukou. V ČR hledá případné dovozce / 
obchodníky s podobným zbožím pro řemeslníky, podnikatele, dělnické profese apod. Další podrobnosti ZDE 
 
Slovenský cider s řadou mezinárodních ocenění hledá nového majitele nebo investora (Nabídka je platná do 10. 2.2022) 
Jeden z klientů našeho partnera Slovak Business Agency se rozhodl odprodat svoji firmu a značku SIGELSBERG CIDER 
(Great Taste 2019 a 2018, World Cider Seal 2019 a 2018). Je otevřen také jednáním o případném vstupu investora do 
firmy, kde by část podílu zůstala původnímu vlastníkovi a dále by poskytoval své know-how ve výrobě prémiových ciderů. 
Jedná se o rodinnou firmu s velkým potenciálem, ale vzhledem k aktuální situaci nemá kapitálové a časové kapacity na to, 
aby dále v plné míře pracovala na rozvoji společnosti, proto by byli její majitelé rádi, kdyby se našel zájemce, který by se 
značkou dále pokračoval. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
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 

 

AKTUÁLNÍ AKCE 2021/2022 
 
 

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 
 
Central Europe - India & Sri Lanka - Digital MedTech Tour 2021 (přihlášky do 16. prosince 2021) 
Naši maďarští partneři z agentury HEPA Vás zvou na virtuální networkingovou akci, která se 16., 21. a 28. prosince 2021 
zaměří na prezentaci středoevropských scale-upů a inovativních malých a středních podniků z oblasti MedTech & Digital 
Health. Jejím cílem je propojit tyto společnosti s hlavními hráči ekosystému zdravotnických technologií v Indii a na Srí 
Lance, stejně jako s distributory a uživateli zdravotnických technologií. Další podrobnosti ZDE 
 
Digitální transformace 2021 aneb Kde na to vzít? (přihlášky do 16. prosince 2021) 
Máte skvělý nápad na inovativní využití digitálních technologií v praxi, který jste již začali rozvíjet? Jste si vědomi, že před 
svým uvedením do praxe Vaše vize zasluhuje ještě odzkoušení a dopracování všech parametrů potřebných pro její uvedení 
na trh? A nevíte, kde na to vzít? Pak jsou právě pro Vás určeny aktuálně otevřené výzvy z projektů BOWI a EUHubs4Data, 
kterým je věnován Online InfoDay, který pořádá CzechInno v pátek 17. prosince 2021. Další podrobnosti ZDE 
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EU-India Technology Pitching Days (přihlášky do 6. ledna 2022) 
Projekt Business Support to the EU-India Policy Dialogues ve spolupráci s EUROCHAMBRES a za podpory sítě Enterprise 
Europe Network a Evropské platformy pro spolupráci klastrů připravuje na 5. ledna 2022 virtuální pitching, při kterém 
budou mít vybrané společnosti z EU možnost vystoupit s živou prezentací (každá v délce 8-10 minut). Poté budou 
následovat 6. ledna 2022 předem domluvená B2B jednání. Cílem akce je podpořit výměnu informací a možnosti 
navazování kontaktů technologických společností z EU s protějšky z Indie. Další podrobnosti ZDE 
 
Zajímáte se o EXPO v Dubaji? (přihlášky do 18. prosince 2021) 
Příští světová výstava probíhá 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 
 
BRNO INDUSTRY 4.0 | 2022 (přihlášky do 20. ledna 2022) 
V termínu 19. - 20. ledna 2022 Vás zveme na 6. ročník naší mezinárodní on-line B2B konference o digitalizaci výroby a 
chytrých technologiích pro průmysl. Těšit se můžete na diskusní panely s odborníky a inspirujícími lidmi (technologie, 
úspěšné příběhy digitalizace), odborné přednášky technologií a jejich praktických implementací i nové kontakty a B2B 
jednání. Další podrobnosti ZDE 
 
Jak vstoupit a fungovat na ruském b2b trhu průmyslového zboží (přihlášky do 22. ledna 2022) 
Ve spolupráci se společností GDI Technology s.r.o., která dodává do Ruska průmyslové technické výrobky z České republiky 
(za posledních 5 let např. zorganizovala dodávky do Ruské federace v objemu přes 300 mil. Kč) Vás zveme 25. ledna 2022 
na seminář, který se bude zabývat hlavními praktickými mechanismy fungování na ruském trhu průmyslového zboží a 
pomůže Vám získat ucelené znalosti o tom, jak začít působit v RF. 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 
 
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 
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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 
 
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 
 
Africa IP SME Helpdesk 
Také české firmy mohou využít asistenční služby Evropské komise v oblasti duševního vlastnictví pro evropské malé a 
střední podniky, které působí nebo hodlají vstoupit na africký trh a usilují o zlepšení své globální konkurenceschopnosti. 
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 
 
 

https://www.ccifv.org/en/vietnam/benefit-from-evfta.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_cs.htm
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5033-uspesne-inovovat-na-rozvijejicich-se-trzich
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
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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 
 
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 
 
Velká Británie zavádí od 1. ledna hraniční kontroly pro zboží 
Přestože přechodné období po odchodu Spojeného království z Evropské unie oficiálně skončilo k 1. 1. 2021, velká změna 
pro dopravce a vývozce přijde nyní k 1. 1. 2022 – Británie zavádí úplné celní kontroly veškerého zboží. Již nebude možné 
odkládat podání dovozních prohlášení. 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 
 
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 
 
Access2Procurement je zde! 
Otázejte se, zda se můžete ucházet o veřejné zakázky mimo EU? Nový nástroj Access2Procurement vám pomůže. V první 
fázi zahrnuje zadávání veřejných zakázek v Kanadě. Další podrobnosti ZDE 
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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 
 
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 
 
Průzkum o zavádění udržitelných technologií a řešení v malých a středních podnicích v rámci plánu pro průmyslové 
technologie (otevřeno do 15. ledna 2022) 
Evropská komise pracuje na sestavení plánů společných průmyslových technologií jako prostředku k rychlejšímu uvádění 
výsledků výzkumu na trh a k podpoře zavádění technologií společnostmi v celé Evropě. Vyplněním tohoto dotazníku 
pomůžete lépe řešit výzvy, kterým čelí malé a střední podniky v Evropě, pokud jde o vývoj, nákup a používání technologií 
šetrných k životnímu prostředí (nízkouhlíkové, cirkulární). Další podrobnosti ZDE 
 
Cílená konzultace k některým aspektům nové legislativy (otevřeno do 11. ledna 2022) 
Evropská komise zadala dotazníkový průzkum v rámci nového legislativního rámce, konkrétně se týká Směrnic nového 
přístupu (označení CE a související). Šetření je určeno širokému spektru respondentů - kromě firem jsou to notifikované 
osoby, laboratoře, instituce a další stakeholdeři. Další podrobnosti ZDE 
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