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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. 
 

 
BRFR20190926001 
Výrobce tvarovaných překližkových dílů (Poptávka je platná do 31.12.2019) 
Francouzská firma, která navrhuje a vyrábí židle, hledá v ČR výrobce dřevěných opěradel, sedadel a 
skořepin z bukové překližky. Další podrobnosti ZDE 
 
BRDE20190923001 
Německý e-shop hledá výrobce udržitelných produktů (Poptávka je platná do 31.12.2019) 
Německá společnost z kategorie MSP spustila platformu pro internetové obchodování jasně zacílenou 
na prodej udržitelných a zároveň žádaných produktů. V souvislosti s tím hledají partnery z oblasti 
kosmetiky, bytových a módních doplňků. Další podrobnosti ZDE 
 
RDFR20190723001 
Výrobce zařízení pro sběr odpadu z oceánu (Poptávka je platná do 31.12.2019) 
Francouzský klastr zabývající se akvakulturou a mořskými zdroji hledá partnerské společnosti  pro 
doplnění konsorcia v rámci projektu Horizont 2020 (CE – FNR – 09 – 2020) ze střední, severní a východní 
Evropy, jež se podílí na vývoji nových automatických či dálkově ovládaných bezdrátových zařízení 
schopných sbírat plasty a další odpad z oceánu. Další podrobnosti ZDE 
 
TRBE20191009001 
Výrobce modulárního typu bydlení hledá partnery pro vývoj technických vylepšení (Poptávka je platná 
do 31.12.2019) 
Belgická společnost hledá partnery pro vývoj nových vylepšení (např. udržitelné baterie, systém čištění 
vody, vodovodní sítě či síť rozvodu tepla, domácí automatizace), které se používají v bytovém 
kontejneru. Další podrobnosti ZDE 
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BRES20191114001 
Výroba zdravotnických a hygienických potřeb (Poptávka je platná do 31.12.2019) 
Španělská společnost zabývající se distribucí zdravotnických, hygienických potřeb a zařízení (zejména 
traumatologických nástrojů) by do svého sortimentu chtěla zařadit lékařské nástroje, vybavení, 
jednorázové zboží a jakékoli další zboží související se zdravotnickým sektorem. Další podrobnosti ZDE 
 
BRRO20191111001 
Obaly na kosmetiku 
Rumunský výrobce kosmetiky hledá dodavatele obalů na základě výrobní dohody. 
Typy kosmetických obalů: - skleněné a plastové obaly s objemem 30 ml a 50 ml; - bez vzduchové nádoby 
s objemem 50 ml, 100 ml a 150 ml; - sklenice o objemu 150 ml. Bude vyžadováno průměrné množství 
1500ks nádob každých šest měsíců.  
 
BRGR20191118001 
Letecké motory 
Řecká společnost se zabývá údržbou a opravami ovládacích prvků a příslušenství na různých leteckých 
proudových motorech a hledá nové dodavatele příslušenství pro letecké motory na základě distribuce a 
/ nebo dodavatelské dohody. Potenciální dodavatelé musí mít odpovídající certifikaci, produkty nejvyšší 
kvality ve své třídě, rychlé a spolehlivé doby obratu, konkurenceschopné ceny a zjednodušenou 
logistiku.  
 
BRFR20191107001 
Mléčné náhražky 
Francouzská společnost navrhuje a vyrábí mléčné náhražky a doplňkovou výživu pro mladá zvířata, jako 
jsou telata, jalovice, jehňata (sušené mléko, syrovátka a jejich deriváty). Dodavatelé by měli být schopni 
vyrábět suroviny podle přesných technických specifikací - nestandardizované nízkoteplotní sušené 
odstředěné mléko; nestandardizované sušené odstředěné mléko se středním teplem; sladký 
syrovátkový prášek; sušené mléko s palmovým olejem; syrovátka s 50 -55% tuku (palma, řepka, sádlo). 
 
BRUK20191111001 
Čipové karty 
Anglická firma vyvinula technologické řešení, které zahrnuje hardware i software pro komunikace v 
terénu (NFC) a hledá výrobce, který vyrábí karty NFC ve velkoobjemových objednávkách. Karty budou 
vyžadovány pro interakci s aktuální technologií společnosti. Jde o čipovou sadu Mifare Classic / 1K. 
Design musí být žlutý na obou stranách, aby odpovídal značce společnosti a jedinečným 8 digitálním 
sériovým číslům vyraženým na kartě a zakódovaným na čipu NFC.  
 
BRSE20191001001 
Dubové sudy 
Malý švédský pivovar hledá dodavatele dubových sudů, které byly použity pro zrání prémiových vín za 
specifických podmínek (3 až 10 let). Tyto certifikované sudy dodavatel odešle do Švédska. Jeden vzorek 
první pro testování a 10 až 15 jednotek po schválení testu jako první dodávka. 
 
BRUK20191105001 
Tkaniny, příslušenství pro zastínění  
Britský designér a výrobce řešení pro zastínění oken a dveří hledá nové dodavatele kvalitních 
látek/tkanin, slepých součástí, výlisků nebo automatizace na základě výrobních dohod.  
Firma by také chtěla spolupracovat se společnostmi, které vyvinuly komponenty, které jsou vhodné pro 
použití s různými žaluziemi, výlisky nebo automatizačními systémy pro žaluzie na základě výrobní 
dohody. 
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BOBE20190402001 
Výroba slitin mědi a fosforu (Nabídka je platná do 07.02.2020) 
Belgická společnost zabývající se výrobou slitin mědi a fosforu hledá v ČR výrobce neželezných kovů, 
kteří pro optimalizaci svého výrobního procesu využívají/mohou využívat slitiny mědi a fosforu jako 
např. slévárny neželezných kovů (bronz, mosaz, zinek, hliník aj.) nebo výrobce polotovarů z neželezných 
kovů (tyče, trubky atd.). Další podrobnosti ZDE 
 
Řídící jednotky pro rotační výměníky tepla (Nabídka je platná do 07.02.2020) 
Švédská firma je výrobcem řídících jednotek pro rotační výměníky tepla pro ventilační průmysl a v ČR 
hledá společnosti pro obchodní spolupráci. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti z Izraele  
Naši partneři z Federace izraelských obchodních komor nabízí k dispozici aktuální nabídky izraelských 
firem, které mají zájem o mezinárodní spolupráci. Další podrobnosti ZDE 
 
Smart řešení pro vrtání, drcení a služby IoT (Poptávka je platná do 29.01.2019) 
Největší a nejstarší stavební firma působící v Thajsku a jihovýchodní Asii, hledá českého partnera z 
oblasti chytrého vrtání (smart drilling), drcení (smart crushing) a služeb IoT pro zařízení a stroje. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Výroba LED svítidel (Poptávka je platná do 15.12.2019) 
Švédská společnost poptává kontakty na české výrobce OEM / ODM LED osvětlení se zaměřením na 
kanceláře a maloobchod / průmysl. Další podrobnosti ZDE 
 
Možnost spolupráce na programu zahraničních studentských stáží (Nabídka je platná do 31.12.2019) 
Projekt Student Trainee Exchange Programme (STEP) hledá pracovní místa pro zahraniční studenty 
právnických fakult a umožňuje tak i českým institucím a firmám získat kvalifikované a velmi motivované 
studenty z celé Evropy. Další podrobnosti ZDE 
 
Specialista na sirup (Nabídka je platná do 24.01.2020) 
Velvyslanectví Rumunska v ČR si Vás dovoluje informovat o nabídce rumunského výrobce sirupů, který 
hledá partnery pro spolupráci. Další podrobnosti ZDE 
 
Kooperace ve výrobě (Nabídka je platná do 24.01.2020) 
Ukrajinská strojírenská firma se sídlem v Dnipru, která na trhu působí od roku 2003, hledá partnery na 
evropských trzích pro spolupráci v oblasti výroby kovových konstrukcí a zařízení na míru ve svých 
provozovnách. Další podrobnosti ZDE 
 
Zdravotnický, hotelový a restaurační textil a pracovní oděvy (Nabídka je platná do 30.01.2020) 
Ruský výrobce profesionálního oblečení pro zaměstnance ve zdravotnickém sektoru, hotelnictví, 
restauracích, obchodu a službách hledá odběratele v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
IT služby a řešení na míru (Nabídka je platná do 25.01.2020) 
Maďarská společnost s dvacetiletou historií, která je klíčovým hráčem IT businessu v Maďarsku, nabízí 
českým zájemcům služby v podobě vývoje software na zakázku, IT infrastruktury i operací a vizualizaci 
průmyslových dat. Další podrobnosti ZDE 
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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 2019/2020 

 
 
O Japonsku 
Bezplatné webináře, prostřednictvím kterých získají zájemci v listopadu a prosinci 2019 praktické 
informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Úvodní konference a Matchmaking KAPPA 
Technologická agentura ČR (TA ČR), zprostředkovatel výzkumného Programu KAPPA, financovaného z 
Fondů EHP a Norska, zve zástupce podniků a výzkumných organizací na Úvodní konferenci a 
Matchmaking KAPPA. Akce se koná ve dnech 25. - 26. listopadu 2019 v Praze. Cílem akce je seznámit 
odbornou veřejnost s parametry Programu KAPPA a zároveň posílit spolupráci mezi institucemi z Česka, 
Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Další podrobnosti ZDE 
 
Mezinárodní strojírenské fórum 2019 ve Vídni (přihlášky do 22. listopadu 2019) 
Hospodářská komora Rakouska ve spolupráci se sítí Enterprise Europe Network  připravuje 26. listopadu 
2019 ve Vídni bezplatnou konferenci a b2b jednání v rámci akce INTERNATIONAL MACHINERY AND 
PLANT ENGINEERING FORUM 2019. Fórum nabízí možnost setkat se s potenciálními dodavateli, 
zákazníky a obchodními partnery. Další podrobnosti ZDE 
 
Informační den „Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích“ 
Dovolujeme si vás pozvat na akci, která se uskuteční  26. listopadu 2019 v Praze. kterou připravuje Úřad 
průmyslového vlastnictví (ÚPV) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a sítí Enterprise Europe 
Network, určenou zejména pro MSP usilující o ochranu a komerční zhodnocení svých inovačních 
výrobků. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti v Chorvatsku (přihlášky do 22. listopadu 2019) 
RHK Brno a honorární konzul Chorvatské republiky v Brně pan Ivo Nešpor Vás 27. listopadu 2019 zvou na 
setkání s velvyslankyní Chorvatska v ČR J.E. paní Ljiljanou Pancirov a ministrem odpovědným na 
velvyslanectví za hospodářské vztahy, panem Marinem Žužulem. Další podrobnosti ZDE 
 
Kolumbie a Mexiko - obchodní příležitosti pro české firmy 
Srdečně Vás zveme 27. listopadu 2019 na exportní seminář ve Zlíně zaměřený na obchodní příležitosti v 
Mexiku a Kolumbii, které Vám představí Michal Rejtar, ekonomický diplomat z Velvyslanectví ČR v 
Bogotě a Zuzana Stiborová z Velvyslanectví ČR v Mexiku. Další podrobnosti ZDE 
 
Seminář „Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb – novinky a praktické příklady“ 
Centrum pro regionální rozvoj ČR si vás dovoluje pozvat 27. listopadu 2019 do Prahy na seminář, jehož 
program bude věnován přeshraničnímu poskytování služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů, od 
pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a daně, 
po poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedurami s tím spojenými (vše bude 
vysvětleno na praktických příkladech). Zaměří se také na novinky, především na revizi směrnice 
o vysílání pracovníků. Další podrobnosti ZDE 
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Seminář Programu KAPPA na MU v Brně  
TA ČR pořádá v Brně seminář k vyhlášení 1. VS programu KAPPA (financované z fondů EHP a Norska). 
Akce se koná 2. prosince 2019 v UKB MU. Další podrobnosti ZDE 
 
„Implementace I4.0“ 
Evropský region Dunaj-Vltava Vás srdečně zve na první studijní cestu do Horního Rakouska která se koná 
11. prosince 2019 a je spojena s návštěvou LIT (Linz Institute of Technology) Open Innovation Center & 
Factory na JKU- Univerzita Johannese Keplera  v Linci a podniku KEBA AG, který dle svého hesla 
„Automation by Innovation“ již více než 50 let vyvíjí a vyrábí inovativní automatizační řešení pro rozdílná 
odvětví. Pozvání směřuje k osobám, které se zabývají aplikací Průmyslu 4.0 a/nebo posílení regionálnich 
kompetencí pro implementaci I4.0, např. MSP a jejich sdružení, aktérům ve vzdělávání, vědě a 
hospodářství, studentům a zprostředkovatelům. Další podrobnosti hrdlicka@rhkbrno.cz 
 
B2B-jednání při summitu Průmysl 4.0 v Rakousku (přihlášky do 9. prosince 2019) 
12. prosince 2019 se v Linci uskuteční Summit Industry 4.0., kterého se zúčastní přibližně 300 akademiků 
a odborníků na oblast průmyslu 4.0. Akce proběhne formou konference, jíž budou v rámci 
doprovodného programu předcházet smluvená B2B jednání. Nabízí možnost navázání nových 
obchodních, technologických nebo výzkumných partnerství. Hlavními tématy B2B sekce jsou smart 
engineering, inteligentní výroba a průmyslové služby. Další podrobnosti ZDE 
 
Tunisia Business Export Forum 
Obchodní a průmyslová komora Sfax si dovoluje pozvat české odborníky působící v zemědělsko-
potravinářském sektoru na druhý ročník fóra, které proběhne v tuniském městě Sfax v termínu 12. - 13. 
prosince 2019. Další podrobnosti ZDE 
 
FURNITURE 2020. Brokerage Event (přihlášky do 21. ledna 2020) 
Nábytek klasický, venkovní, čalouněný, kuchyňský, nábytek pro mladé i děti, domácí textil, osvětlení, 
dekorace, design. Tyto i další druhy nábytku zahrnuje 7. ročník veletrhu Furniture Exhibition, který se 
bude konat ve španělské Zaragoze. V rámci optimalizace účasti na veletrhu doporučujeme využít 
přidružené matchmakingové akce Furniture 2020 a dopředu si tak na základě kooperačních profilů 
sjednat schůzky v termínu 21. - 22. ledna 2020. Účast je zdarma. Další podrobnosti ZDE 
 
Healthcare & Medical Technologies | Japonsko (přihlášky do 22. listopadu 2019) 
Ve dnech 15. - 18. března 2020 se bude předem vybraných až 40 nejinovativnějších evropských 
společností specializovaných na zdravotnictví a zdravotnické technologie účastnit obchodní mise do 
Japonska, kde představí své nejnovější inovace na veletrhu Medtec Japan 2020, který se koná v Tokiu. 
Další podrobnosti ZDE 

 
Information & Communication Technologies | Singapore & Thailand (přihlášky do 21. února 2020) 
Od 8. do 13. června 2020 se můžete zapojit do obchodní mise evropských IT firem do Singapuru a 
Thajska s možností prezentace na veletrhu Nxt Asia. Další podrobnosti ZDE 
 
Mise do Soulu zaměřená na životní prostředí a vodní technologie (přihlášky do 15. května 2020) 
V rámci této mise financované EU, který proběhne 21. - 25. září 2020 během dvou výstavních dnů 
představí až 50 vybraných evropských společností své technologie cílenému publiku potenciálních 
obchodních partnerů. Program poskytuje nepřetržitou podporu ve všech fázích a zajišťuje, aby všichni 
účastníci využívali výhody této úspěšné iniciativy EU a začali s navázáním dlouhodobé obchodní 
spolupráce v Koreji. 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 
 
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 
 
EU podepsala obchodní a investiční dohody s Vietnamem 
Komisařka Cecílie Malmströmová a rumunský ministr obchodu Oprea jako zástupce předsednictví 30. 
června 2019 v Hanoji stvrdili svým podpisem dojednané obchodní a investiční dohody s Vietnamem. 
Firmy tak již brzy budou moci čerpat výhody těchto dohod. 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 
 
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 
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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 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 července 
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 
 
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 
 
Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou 
Expozice nebezpečným látkám je na evropských pracovištích častější, než si řada lidí dokáže představit. 
Nebezpečné látky na pracovišti mohou způsobovat celou řadu zdravotních problémů a onemocnění i 
bezpečnostní rizika. Cílem kampaně pro období 2018–2019  je zvýšit povědomí o rizicích, která 
představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik. Další podrobnosti ZDE 
 
Pokuty uložené podle rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu jsou v 
rozporu s unijním právem 
Velvyslanectví ČR ve Vídni se dlouhodobě zabývá problematikou přeshraničního vysílání zaměstnanců v 
souladu s rakouským zákonem o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG), který má dopad 
nejen na jednotlivé firmy, ale také na obchodní vztahy mezi Rakouskem a Českou republikou. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Upozornění pro české firmy - nepodceňujte obezřetnost při obchodu se subjekty z Velké Británie 
Velvyslanectví ČR v Londýně registruje pokusy o podvody v obchodním styku s Velkou Británií. Přinášíme 
českým firmám a občanům rady a doporučení, jak obezřetným přístupem předejít problémům. Další 
podrobnosti ZDE 
 
MPO plní úkoly z Inovační strategie a spouští nový web 
Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští zcela nový web k Inovační strategii. Představuje tam devět 
strategických pilířů Inovační strategie, které jsou vzájemně provázány a které jsou pro dosažení ambice 
zařadit se mezi inovační lídry Evropy rozhodující. Další podrobnosti ZDE 
 
Program TREND, PP2: Oznámení termínu vyhlášení 2. VS a předběžných parametrů (soutěžní lhůta 
bude otevřena do 5. února 2020) 
Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu 
průmyslového výzkumu  a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – Nováčci, jejíž vyhlášení se 
plánuje 4. prosince 2019. Další podrobnosti ZDE 
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