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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. 

 

 
Stavební práce 
BRDE20201208001 
Německá stavební společnost má zájem o dlouhodobou spolupráci s malými a středními podniky 
nabízejícími malířské, sádrové, štukové nebo sádrokartonové konstrukce, pokud možno s německy 
mluvícími předáky. Cílený typ spolupráce je subdodavatelský a navázání dlouhodobého partnerství pro 
různé projekty. Dobré znalosti v oblasti ochrany proti korozi a oprav betonu jsou dále velmi vítány. 
 
Povlaky 
BRGR20210107001 
Řecká společnost hledá výrobce nebo dodavatele povlaků, jako je keramika nebo DLC, které zajišťují 
dobrou tvrdost, nízké opotřebení a nízký koeficient tření pro povlakování mechanismu. Mechanismus 
má v zásadě kluzné nosné zakřivené povrchy, které fungují jako ložiska klikového hřídele a fungují za 
stejných podmínek. (prototyp benzínového spalovacího motoru - 216 ccm na válec a v novém prototypu 
vzduchového kompresoru s pístovým čerpadlem). 
 
Recyklace plastů 
TRNL20200812001 
Nizozemská společnost zabývající se recyklací zejména plastových obalů pro spotřebitele na granulát, 
konkrétně polyetylen a polypropylen hledá partnery pro společný (další) vývoj jedné nebo více aplikací 
prostřednictvím zpracování jednoho nebo více vedlejších produktů, které vznikají při recyklaci plastů, a 
navázání spolupráce na zlepšení zpracování vedlejších produktů z recyklace na, pro příkladem nové 
udržitelné suroviny.  
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Automatické parkovací systémy 
BRPL20210108001 
Polská firma hledá výrobce nebo dodavatele automatizovaných parkovacích systémů pro automobily. 
Požadavek vyžaduje řešení prostorově efektivního parkování a různé parkovací systémy splňující 
požadavky stanovené firmou. Zájem o firmy specializované na automatizaci. 
 
3D tisk 
BRGR20201211001 
Řecká společnost působící v lékařství vyvinula přenosný lékařský přístroj, který se chystá uvést do 
hromadné výroby a hledá partnery aktivní v trojrozměrné (3D) aditivní výrobě, aby mohla zahájit 
reprodukci daného přístroje. Objem zakázky by pro začátek obsahoval cca 300 kusů zařízení měsíčně 
(celkem 3600 do roku 2021). Mimo 3D tisk se od partnera očekávají základy elektroinstalací. 
 
Interiérové dřevo 
BRDE20201216001 
Německá společnost hledá subdodavatele v oboru interiérového dřeva pro výrobu a montáž v oblasti 
výstavních ploch. Jsou požadovány zkušenosti s používáním CNC výroby a zdatné používání CAD 
softwaru. Plány projektů poskytne truhlářství. Výroba kompletních souprav musí být provedena 
subdodavatelem pomocí CNC technologie. V ideálním případě by měl subdodavatel také samostatně 
sestavit nebo částečně sestavit vyrobené soupravy v prostorách klienta.  
 
Odlitky 
BRDE20200731001 
Německá prodejní agentura hledá výrobce dílů tlakových odlitků, lisovaných dílů, ohýbaných trubek a 
profilů, filtrů a motorů, dále systémových integrátorů automatizační technologie a výrobce 
automatizačních komponent, robotického hardwaru a vývojáře robotického softwaru. Společnost nabízí 
prodejní a projektové řízení a logistickou podporu mezinárodním výrobcům výše uvedených dílů.  
 
Šicí dílny 
BRSE20200507001 
Inovativní švédská společnost zaměřující se na outdoorové vybavení hledá v ČR vhodnou šicí 
dílnu/společnost, která by šila prošívané outdoorové přikrývky. Společnost musí být schopna vyrábět 
prvotřídní výrobky, šít dvojitým stehem, nýtovat druky a vyšít logo. Zkušenosti s šitím outdoorového 
vybavení (spací pytle, houpací sítě) jsou výhodou nikoli podmínkou.  
 
Šicí dílny 2 
BRDE20201214001 
Německá společnost navrhla dětské batohy. Hledá šicí společnosti, které jsou ochotné tyto batohy 
vyrábět. Spolupráce může být založena na dohodě o výrobě nebo na subdodávkách. Batohy jsou 
vyrobeny ze silného bavlněného plátna a na spodní části jsou zdobeny syntetickou kůží. Uvnitř jsou také 
podšité bavlněnou látkou. K výrobě batohů potřebuje partner pouze běžné průmyslové šicí stroje.  
 
Šrot 
BRBG20201211001 
Bulharská společnost hledá spolupráci s novými dodavateli šrotu z měděného drátu, šrotu z měděných 
katod nebo šrotu z měděných tyčí. Potenciálními partnery mohou být podniky z různých odvětví 
vyrábějící měděný šrot jako odpadní produkt nebo obchodníci. Bulharská společnost je ochotna 
pracovat na základě dohody s dodavatelem.  
 
 
 



Ovoce a zelenina 
BRDK20201216001 
Dánský univerzitní spin-out vyvinul patentovanou technologii pro převod neprodaného ovoce a zeleniny 
na pyré vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. Aby mohli pokračovat v expanzi, hledají 
dodavatelské smlouvy s producenty ovoce a zeleniny, kteří mají pravidelně velké množství přebytečného 
a neprodejného materiálu, včetně bobulovin, bobulí, jablek, hrušek, mrkve a řepy. Společnost hledá 
producenty nebo velkoobchody s ovocem a zeleninou s pravidelnou přebytkovou produkcí nebo s 
produkcí, která musí být poslána na skládku kvůli estetickým problémům, ale kteří jsou jinak 
potravinářské kvality. Ideálním dodavatelem by bylo regionální družstvo nebo velký producent nabízející 
jak měkké ovoce, jablka a hrušky, tak přístup ke kořenové zelenině. 
 
Automobilové příslušenství 
BRFI20201110001 
Finská společnost hledá dodavatele auto příslušenství pro starší řidiče pro distribuci produktů ve Finsku. 
Společnost hledá řadu produktů: - brýle pro noční vidění - rukojeti bezpečnostních pásů - opěrky hlavy 
- nosiče - otočné polštáře - rukojeti z cukrové třtiny - šikovná madla - klínové sedáky. 
 
Výroba z nerezu 
Lucemburská společnost zabývající se prodejem domácích potřeb hledá výrobce stojanků z nerezové 
oceli. V případě Vašeho zájmu o zprostředkování přímých kontaktů se prosím obraťte na RHK Brno: 
Jaroslava Martinková, tel: 532 194 930, e-mail: martinkova@rhkbrno.cz 
 
Dodávejte do Arménie (Poptávka je platná do 30.06.2021) 
Naši kolegové zastupující síť Enterprise Europe Network v Arménii mají mnoho klientů, kteří projevili 
zájem o obchodní spolupráci s českými firmami. Níže naleznete kódy zboží a názvy produktů, které se 
týkají poptávaných kategorií a možnosti jejich dovozu do Arménie. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti z Izraele (Nabídka je platná do 30.1.2021) 
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 
 
Katalog rumunských firem z jižního regionu Munténie (Nabídka je platná do 11.3.2021) 
Rumunská společnost IPA SA koordinuje projekt, který je financován prostřednictvím Evropského 
sociálního fondu a podporuje tamější vybrané nové malé a střední podniky za účelem navázání 
obchodních partnerství a spolupráce se zahraničními firmami včetně ČR. Další podrobnosti ZDE 
 

 
AKTUÁLNÍ AKCE 2021 

 
Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy (přihlášky do 30. 
června 2021) 
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 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 
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Maďarská kooperační platforma – online (přihlášky do 31. srpna 2021) 
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 
 
MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020 - VIRTUAL (přihlášky do 28. února 2021) 
U příležitosti veletrhu MEDICA 2020, globálního místa setkání číslo 1 v oboru zdravotnictví, spustil ZENIT GmbH 
společně s partnery sítě Enterprise Europe Network za podpory RHK Brno dlouhodobou mezinárodní virtuální 
networkingovou platformu 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 
 
O Japonsku 
Využijte nabídku bezplatných webinářů, prostřednictvím kterých získají zájemci v lednu 2021 praktické informace 
ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Litva, Lotyšsko, Estonsko – webinář o příležitostech pro české firmy 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR pro vás připravilo webinář s ekonomickými diplomaty českých ambasád ve 
Vilniusu, Rize a Tallinu o příležitostech pro české firmy, který se bude konat 21. ledna 2021 ve 14:00 hodin SEČ. 
Další podrobnosti ZDE 
 
EU Fashion Match Amsterdam 10.0 (přihlášky do 22. ledna 2021) 
Ve dnech 25. - 26. ledna 2021 se uskuteční online webinář a dvoustranná jednání pro firmy z oblasti oděvnictví, 
módy, textilního  průmyslu, návrhářství a designu, které tak mohou jednoduše a bez zbytečných nákladů na 
cestování najít nové zahraniční obchodní partnery. Další podrobnosti ZDE 
 
The Startup Nation V4 Virtual StartUps Bootcamp (on-line) 
Přihlaste se na mezinárodní Bootcamp, který startuje již 25. ledna 2021.  Akce je určena především pro začínající 
start-upy a univerzitní studenty ze zemí V4. Účastníci obdrží zajímavé praktické informace od izraelských 
odborníků, mentorů a zástupců izraelské podnikatelské sféry. Na závěr série přednášek se bude konat Demo Day, 
kde účastníci budou mít možnost představit svoji firmu či podnikatelský záměr investorům ze zemí V4 a Izraele. 
Bootcamp se bude skládat z 9 online lekcí, které budou probíhat každý týden prostřednictvím Zoom. Další 
podrobnosti ZDE 
 
KLIMAHOUSE BUSINESS MATCH (přihlášky do 27. ledna 2021) 
Ve dnech 28. - 29. ledna 2021 pořádají naši kolegové z Bolzana virtuální kooperační burzu se zaměřením na 
energeticky efektivní a udržitelné budovy. Během ní budou mít zaregistrovaní účastníci příležitost setkat se a 
navázat nové kontakty s jihotyrolskými, italskými a dalšími zahraničními firmami online. Tato bezplatná B2B akce 
je adresována architektům, inženýrům, řemeslníkům, energetickým konzultantům, stavebním firmám, prodejcům, 
producentům i ostatním stavebním profesionálům. Další podrobnosti ZDE 
 
10 základních tipů v oblasti duševního vlastnictví k úspěchu v zahraničí 
Kde se mám zaregistrovat, abych byl plně chráněn? Musím jmenovat místního zástupce pro registraci v cizí zemi? 
Jak mohu zjistit práva IP, která by mohla bránit mé strategii internacionalizace? Tyto otázky týkající se duševního 
vlastnictví jsou jedny z nejčastěji kladených otázek ze strany malých a středních podniků v EU, které se snaží 
správně naplánovat svůj export. Více se dozvíte na webináři, který pořádá Latin America IP SME Helpdesk 28. 
ledna 2021. Další podrobnosti ZDE 
 
Bělorusko – online individuální konzultace s ekonomickým diplomatem 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR organizuje on-line individuální konzultace pro české firmy a podnikatele s 
ekonomickým diplomatem velvyslanectví České republiky v Minsku, které proběhnou 3. února 2021 od 9 - 12 
hodin SEČ. Další podrobnosti ZDE 
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Finsko – webinář o příležitostech pro české firmy 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR pro vás připravilo webinář s ekonomickou specialistkou velvyslanectví České 
republiky v Helsinkách o příležitostech pro české firmy ve Finsku, který se bude konat 4. února 2021 ve 14:00 
hodin SEČ. Další podrobnosti ZDE 
 
Kooperační setkání Smart Building Levante (přihlášky do 12. února 2021) 
Akce se zaměří nejen na pokročilé technologie v oblasti telekomunikací, domácí automatizace, zabezpečení a 
spotřeby energie, ale také na technologie ke zmírnění globálního oteplování v typicky středomořských 
prostředích. Proběhne ve dnech 19. – 20. února 2021 (v režimu online i na místě).  Další podrobnosti ZDE 
 
CONTACT - Business Meetings 2021 (přihlášky do 15. února 2021) 
RHK Brno a němečtí partneři ze Saska v rámci Enterprise Europe Network Vás zvou 3. března 2021 k účasti na 14. 
ročníku virtuální networkingové akce s možností předem domluvených schůzek během atraktivní dvojice 
digitálních veletrhů, kterou tvoří mezinárodní výstava obráběcích strojů a automatizace výroby „Intec“ a 
mezinárodní subdodavatelský veletrh subdodávek dílů, modulů a technologií „Z“. Další podrobnosti ZDE 
 
The Factory of Tomorrow - International Machinery and Plant Engineering Forum 2021 (přihlášky do 12. března 
2021)  
Ve dnech 11. - 12. března 2021 pořádá Hospodářská komora Rakouska ve spolupráci se sítí Enterprise Europe 
Network a Advantage Austria mezinárodní konferenci a b2b jednání v rámci akce, která proběhne ve virtuálním 
formátu. Další podrobnosti ZDE 
 
WCM (World Class Manufacturing) - březnový online tréninkový kurz  (přihlášky do 4. února 2021) 
Zajímá Vás, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu? Pětidenní výcvik Vám poskytne hloubkovou analýzu 
metodiky japonské výroby a informace o japonských výrobních technikách: Kaizen, Lean, JIT...Vzhledem k 
současné celosvětové hygienické situaci v důsledku Covid-19 uspořádá EU-Japan Centre for Industrial Cooperation 
další interaktivní on-line verzi svého školení „World Class Manufacturing Training“ v reálném čase od 8. do 12. 
března 2021. Další podrobnosti ZDE 
 
MBM Tourism Prague 2021 
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve 9. dubna 2021 na obchodní 
jednání s českými i evropskými podnikateli v oblasti cestovního ruchu, památek a muzeí. Další podrobnosti ZDE 
 
Technology & Business Cooperation Days 2021 
Zveme Vás na obchodní dvoustranné schůzky s podniky nejen  z EU při Hannover Messe, během největšího 
průmyslového veletrh zahrnující široké spektrum oborů Průmyslu 4.0, Logistiky 4.0, R&D, průmyslové 
automatizace, průmyslové bezpečnosti, Smart výroby, mobility. Další podrobnosti ZDE 
 
Zajímáte se o EXPO v Dubaji? (přihlášky do 30. června 2021) 
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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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 
 
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 
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 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2531
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6183-brexit-a-export-informace-o-novych-obchodnich-pravidlech-s-velkou-britanii
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5035-komplexni-hospodarska-a-obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vietnamsky-trh-se-otevira--ceskym-firmam-muze-dohoda-o-volnem-obchodu-usetrit-miliony-korun--255985/
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/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/afrika-a-blizky-vychod/euromed-trade-helpdesk-je-vitanym-pomocnikem-pri-vstupu-na-rychle-se-rozvijejici-trhy-ve-stredozemi--235242/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/aktualizace-publikace-jak-spravne-preshranicne-poskytovat-sluzby-a-vysilat-pracovniky-6
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5369-zajimate-se-export-do-izraele
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


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 
 
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 
 
MSP mohou žádat o grant související s ochranou duševního vlastnictví 
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 13. října 2020 nový portál, na kterém 
najdete všechny potřebné informace. Další podrobnosti ZDE 
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