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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 komisí z programu Single Market Programme a 

kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 

 
BRAT20211129001  
Matrace pro obytné vozy 
Rakouské kompetenční centrum kempů a „vanlife“ hledá partnera pro výrobu matrací. Firma přestavuje transportéry na 
útulné obytné vozy a prodává kempingové vybavení. Hledaným typem spolupráce je výrobní dohoda. V ideálním případě 
lze vyrábět i malé série. Výrobcům poskytne veškeré míry a požadavky. 
 
BRSI20211213004 
Sekačky na trávu a náhradní díly pro zemědělskou techniku 
Slovinská firma hledá výrobce sekaček na trávu a náhradních dílů pro zemědělskou techniku na dohodu o distribučních 
službách. Společnost má zájem o nákup a prodej elektrických sekaček od jiných společností.  Zájem má také o náhradní 
díly pro zemědělskou techniku: zahradní a lesní stroje (tlumiče, písty, válce, elektromotory, filtry, výfuky, řemeny, kladky, 
řetězy, ozubená kola, lopatky čerpadel, nádrže, spojky, karburátory, startéry, těsnění, vrtačky & ložiska,…).  
 
BRHR20211231001 
Diabetes a inkontinence 
Chorvatská společnost hledá výrobce nebo distributora produktů pro diabetes a také produkty pro inkontinenci pro 
dospělé na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo distribučních služebách. Typy produktů pro diabetes: Arkray, 
Glucocard S, Text Stripes, X-sensor, Dong Bang Acupuncture Inc, Nanolet lancety, Feel Tech Co. Feel Fine 29 G-32 G a 
produkty pro inkontinenci (plenky pro dospělé). 
 
BRSI20211213002 
Zemědělská technika 
Slovinská společnost hledá výrobce strojů a zemědělské techniky na zpracování půdy a balíkování, kteří by měli obchodní 
zájem rozšířit svůj prodej na slovinský trh. Má zájem uzavřít smlouvu o distribučních službách a/nebo smlouvu o 
komerčních službách. Dále by nabízeli servis nového strojního zařízení dodavatele.  
 
BRLT20220110001 
Kukuřičná krupice 
Litevský výrobce snídaňových cereálií hledá dodavatele/výrobce kukuřičné krupice, která se vyznačuje vysokým obsahem 
škrobu (až 78 %) a nízkotučnou hmotou (méně než 1 %). Nákupní množství by bylo asi 1000 tun za rok a objednávky by 
byly prováděny měsíčně.  
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BRUA20211213002 
Secí a sázecí technika 
Ukrajinská firma hledá dodavatele secí, sázecí techniky a čelních nakladačů na základě obchodních zastoupení a 
distribučních dohod. Potenciální partner by měl být schopen zajistit stabilní dodávky vysoce kvalitních produktů. 
 
BRES20211214001 
Produkty pro stavbu silnic 
Španělská firma hledá výrobce/dodavatele asfaltových směsí na základě dodavatelské smlouvy. Zájem o: 
• Asfalt v pevném stavu distribuovaný  
v sudech nebo big bagech s kapacitou dodávky 12 500 tun asfaltu tohoto typu ročně. Typické specifikace odpovídající 
bitumenům typu 35 / 50, 50 / 70, modifikovaným bitumenům 
• Bubnové taviče bitumenu s plynovým ohřevem, s tahem žlabu 7-9 t/h. Tavič by měl být napájen bubny nebo velkými 
vaky 
Výrobky by se používaly při výstavbě silniční infrastruktury podle nezbytných specifikací španělského národního trhu. 
 
BRSI20211213003 
Hydraulické válce a ozubená kola 
Slovinská společnost hledá dodavatele hydraulických válců a ozubených kol pro převodovky k traktorům. Firma je předním 
výrobcem zemědělské techniky. Společnost má zájem o podpis výrobní smlouvy. 
 
BRIT20211210001 
LED ovladače 
Italský výrobce elektrických komponentů pro osvětlení hledá stálého dodavatele vysoce kvalitních LED ovladačů, kteří mají 
zájem o export a jsou schopni vyrábět produkty na zakázku. Požadavky pro LED ovladače jsou následující: 
- budiče konstantního napětí 24V-48V; 
- univerzální ovladače; 
- měniče konstantního proudu pro venkovní použití (70W-150W, 1-10V, včetně měničů IP67); 
- budiče na konstantní proud pro vnitřní použití. 
Typické použití je venkovní osvětlení, pouliční a vnitřní osvětlení. 
 
BRUA20211213001 
Zařízení pro chov zvířat 
Ukrajinská společnost hledá výrobce strojů a zařízení pro chov zvířat a drůbeže na základě smlouvy o obchodním 
zastoupení nebo distribučních služeb. Firma hledá: zařízení pro chov skotu; vybavení pro chov prasat; zařízení pro chov 
drůbeže.  
 
BRFR20211110001 
Elektromotory 
Francouzský MSP specializovaný na výrobu pil na kulatinu hledá na základě dodavatelské smlouvy nového dodavatele 
elektromotorů pro své dřevorubecké pily. Současné technické vlastnosti motorů jsou: 
• 230v jednofázový motor 1,84 kw / 2,5 CV - 14 A - Třída izolace F - Frekvence 50 Hz - 1360 tr/min 
• 230v jednofázový motor 2,2 kw / 3CV - 15 A - Třída izolace F - Frekvence 50 Hz - 1370 tr/min 
Motory musí mít značku CE. Kromě kvality a spolehlivosti svých produktů musí partner poskytovat operativní poprodejní 
servis. 
 
BOTR20211122001 
Maloobchodní produkty vizuální identity 
Turecká společnost, která se specializuje na design, výrobu a instalaci všech typů venkovní a vnitřní reklamy a popisných 
prvků, nabízí spolupráci benzínovým stanicím, firmám z oblasti autosalonů, hotelům, bankám, obchodním řetězcům atd. 
Další podrobnosti ZDE 
  
Skleněné lahvičky s clip uzávěrem (Poptávka je platná do 30.03.2022) 
Švédská firma hledá dodavatele 5 ml skleněných lahviček s clip uzávěrem. Další podrobnosti ZDE 
  
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 
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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 
  
Membránová čerpadla (Poptávka je platná do 20.02.2022) 
Německá firma hledá dodavatele cca 1.000 čerpadel / rok pro detektory plynu z České republiky. Další podrobnosti ZDE 
  
Nabídka projektového partnerství ze Slovenska do nově vypsané evropské výzvy na udržitelná partnerství pro MSP 
Slovenský živnostenský svaz sdružuje profesní organizace a je nezávislým zástupcem slovenských řemeslníků a 
živnostníků. Přitom se snaží pomoci jim dosáhnout významného sociálního postavení, zajistit rovnocenné partnerství v 
sociálním dialogu doma i v Evropě a připravit podmínky pro jejich rozvoj, aby mohly aktivně působit v podmínkách 
společného trhu. Aktuálně hledá v ČR projektové partnery v rámci nové výzvy Sustainability Partnerships for SMEs 
adopting more sustainable practices. 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 
  
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 2022 
 
Expanze do Rakouska se silným partnerem za zády 
Rakouská telekomunikační jednička A1 Telekom Austria AG, která obsluhuje 7, 1 milionů zákazníků se zajímá o startupy 
z oblastí lifestyle, gaming, e-Health, e-commerce, Social Media, Financial Tech Services, které chtějí expandovat do 
Rakouska i dál a hledají partnera, jenž jim s expanzí pomůže, poskytne finanční podporu či pomoc s marketingem a 
prodejem na rakouském trhu. Další podrobnosti ZDE 
  
Online informační dny Misí Horizontu Evropa 
Mise EU jsou novinkou výzkumného a inovačního programu Horizont Evropa na období 2021-2027, jejímž cílem je řešit 
některé z největších výzev, kterým naše společnost čelí.  Během 18. – 19. ledna 2022 se bude diskutovat o všech pěti jejích 
hlavních tématech (Mise pro obnovu našich oceánů a vod do roku 2030, Mise zaměřená na boj proti rakovině, Mise pro 
přizpůsobení se změně klimatu, Mise pro 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030, Mise Dohoda o 
půdě pro Evropu) a budou se probírat konkrétní informace o výzvách nového pracovního programu, možnostech jejich 
financování a časovém harmonogramu. Další podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku 
Využijte nabídku bezplatných webinářů EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, prostřednictvím kterých získají 
zájemci v lednu 202 praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. 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 
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Get Ready For The Show - How to prepare for upcoming trade fairs in China: Cílem on-line semináře, který společně 
20. ledna 2022 připravují EU SME Centre a China IP SME Helpdesk, je poskytnout evropským malým a středním 
podnikům praktické rady, na co je třeba pamatovat při účasti na veletrzích v Číně v éře po skončení platnosti 
protikoronavirových nařízení, a zároveň sdílet osvědčené postupy. Další podrobnosti ZDE 
  
Horizon Europe Matchmaking Event on Digital and Emerging Technologies and Human-centred AI (přihlášky do 19. 
ledna 2022) 
Tato online matchmakingová akce o digitálních a vznikajících technologiích a umělé inteligenci zaměřených na člověka, 
která se uskuteční 24. ledna 2022 bude zaměřena na výzkumnou a inovační komunitu Kypru, Řecka, Polska, Slovinska, 
Maďarska a Litvy, ale je otevřena i dalším relevantním evropským zainteresovaným stranám. Cílem je vybudovat 
platformu pro všechny, kteří chtějí sdílet své nápady a najít partnery pro budoucí konsorcia ve výzvách programu 
Horizont Evropa, se zvláštním zaměřením na klastr 4 v rámci témat souvisejících s digitálními technologiemi. 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 v Brně, 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 
  
Intrastat pro rok 2022 (přihlášky do 26. ledna 2022) 
Cílem webináře, který pořádá RHK Brno 27. ledna 2022 je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování 
statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím, která budou aplikována od letošního ledna. Další podrobnosti ZDE 
  
Metropolitní rozvoj: Potenciál a limity lokální spolupráce a politiky soudržnosti 
Magistrát města Brna společně s Karlovou univerzitou, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a programem evropské 
meziregionální spolupráce ESPON, pořádají 27. ledna 2022 v Brně seminář, na kterém budou představeny výsledky 
výzkumného projektu ESPON METRO a proběhne debata nad posilováním role metropolitních oblastí v rámci kohezní 
politiky. Součástí bude i diskuze se zástupci MMR ČR ohledně budoucnosti metropolitní spolupráce, propojování 
územního a strategického plánování, či pojetí a harmonogramu nadcházejícího českého předsednictví Radě EU. Další 
podrobnosti ZDE 
  
Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022 (přihlášky do 26. ledna 2022) 
Rakouské konsorcium Health Tech Hub Styria (HTH Styria) pořádá 27. - 28. ledna 2022 online B2B setkání firem a 
výzkumných institucí z oblasti zdravotnických a bio technologií. Je určeno pro firmy, startupy, výzkumné společnosti, 
nemocnice a koncové uživatele, investory a organizace státní správy. Další podrobnosti ZDE 
  
EU Industry Days 
Dny průmyslu EU jsou stěžejní každoroční evropskou akcí, která upozorňuje na přední průmyslové podniky, probíhající 
diskuse o průmyslové politice a zlepšuje znalostní základnu evropského průmyslu. Jedná se o hlavní platformu pro diskusi 
o výzvách v oblasti průmyslu a společné vytváření příležitostí a politických reakcí v rámci inkluzivního dialogu se širokou 
škálou zúčastněných stran. Informuje o průmyslových politikách na evropské, národní, regionální a místní úrovni a 
zajišťuje soudržnost evropského průmyslu, aby v Evropě přinášel pracovní místa, růst a inovace. Letošní ročník proběhne 
v Bruselu  8. - 11. února 2022 a bude podněcovat diskuse napříč průmyslovými ekosystémy o jejich zelených a digitálních 
cestách, aby se posílila odolnost podniků a malých a středních podniků v EU. Další podrobnosti ZDE 
 
PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY V MEXIKU A STŘEDNÍ AMERICE 
Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR si Vás za podpory RHK Brno dovoluje pozvat 1. února 2022 na webinář o aktuálních 
podnikatelských příležitostech v Mexiku a střední Americe. Další podrobnosti ZDE 
 
Vývoz z EU, dovoz do EU... vše, co potřebujete vědět - online seminář o portálu Access2Markets 
Evropská komise spustila před nedávnem portál Access2Markets, který je malým a středním podnikům nápomocen při 
obchodování za hranicemi EU. O tom, jaké informace Vám zdarma nabízí, se dozvíte více na webináři, který se bude konat 
10. února 2022. Další podrobnosti ZDE 
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Successful R & I in Europe 2022 (přihlášky do 10. února 2022) 
Naši němečtí partneři ze společnosti ZENIT GmbH zvou již pojedenácté na konferenci, která spojí 17. - 18. února 2022 
v Düsseldorfu výzkumné pracovníky a podnikatele ze Severního Porýní-Vestfálska a dalších evropských regionů, aby našli 
nové evropské partnery pro výzkum a inovace (VaI) v projektech programu Horizont Evropa. Účastníci jsou vyzváni ke 
krátké prezentaci (nápadů a/nebo výsledků) se zaměřením na výzvy programu Horizont Evropa, kde je do roku 2027 k 
dispozici rozpočet ve výši přibližně 95,5 miliardy eur. Další podrobnosti ZDE 
  
Qatar Virtual Matchmaking & Exhibition 2022 (přihlášky do 23. února 2022) 
Qatar Development Bank & EEN Qatar pořádají v termínu 22. - 24. února 2022 virtuální B2B networking a výstavní akci s 
cílem shromáždit katarské a zahraniční firmy, výrobce, distributory i další podniky, aby diskutovaly budoucí partnerství 
během předem připravených 1:1 on-line schůzek. Další podrobnosti ZDE 
  
VIETNAM TAX & TRANSFER PRICING (TP) UPDATES 
DFDL Vietnam  nabízí 24. února 2022 pozvání na webinář, kde Vás zahraniční a místní daňoví odborníci budou informovat 
o důležitých novinkách týkajících se pokynů OECD k TP, daňových smluv, finalizace vietnamské daně z příjmu právnických 
osob - uznávání příjmů a odpočitatelných nákladů a požadavků na dodržování TP. Další podrobnosti ZDE 
  
Panorama of EU support tool for Asia 
Jste zemědělsko-potravinářský malý a střední podnik z EU a máte ambice vyvážet do Japonska, Vietnamu a Koreje? 
Seznamte se na webináři 25. února 2022 s existujícími (bezplatnými) nástroji, které EU poskytuje malým a středním 
podnikům pro přístup na tyto trhy. Další podrobnosti ZDE 
  
Cycling Europe (přihlášky do 1. března 2022) 
Německý ZENIT GmbH ve spolupráci s partnery sítě Enterprise Europe Network pořádají virtuální akci, která během celého 
měsíce března nabídne prostor pro online matchmakingová setkání a 5 odborných přednášek z oboru cyklistika. Pokrývá 
témata jako elektrokola a mobilita, parkovací systémy pro jízdní kola, nové materiály a technologie, výroba jízdních kol a 
dodavatelský řetězec či udržitelnost a cirkulární ekonomika. Další podrobnosti ZDE 
  
Podnikatelská mise HK ČR do Severní Makedonie (přihlášky do 31. ledna 2022) 
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi HK ČR do Severní Makedonie, která se uskuteční v termínu 14. – 
16. března 2022. Mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, je zaměřena především na obory dopravní 
infrastruktura, zelené energie, zemědělské technologie, potravinářství a vinařství. 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 
  
 

https://horizont.zenit.de/en/events/successful-2022/
https://matchmaking.qdb.qa/
https://www.ccifv.org/evenements/a-venir/e/event/online-vietnam-tax-transfer-pricing-updates.html
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http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/


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 otevřená do června 2022 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 
  
Eastern Partnership Trade Helpdesk 
Nový nástroj na podporu obchodu a investic mezi EU a zeměmi Východního partnerství byl spuštěn 15. prosince 2022. 
Jeho asistenční služby otevírají nové tržní příležitosti pro dovozce a vývozce v EU a zemích Východního partnerství: 
Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko. Tato platforma pomůže firmám identifikovat nové 
příležitosti, potenciální partnery a zkontrolovat potřebné požadavky a postupy. 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 
  
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 
  
Evropská komise podporuje malé a střední podniky v EU, které chtějí obchodovat s Íránem, prostřednictvím Due 
Diligence Helpdesk on EU Sanctions 

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/
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https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en


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 
  
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 
  
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 2022 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 přichází 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 běžící do září 2023. Jeho 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 
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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 
  
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 
  
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 
  
Zveřejnění pracovního programu Horizont Evropa na období 2021-2022 Evropskou komisí 
Pracovní program stanovuje možnosti financování pro toto období a poskytuje přehled výzev k předkládání návrhů, které 
budou otevřeny. Celkový rozpočet pracovního programu Horizont Evropa na období 2021-2022 se zvýšil na 15,4 miliardy 
eur - což představuje nárůst o 723 milionů eur. Z tohoto navýšení bude 673 milionů eur věnováno na Mise EU a 50 milionů 
eur na opatření v oblasti klimatu, energetiky a mobility. V důsledku navýšení rozpočtu bylo vyhlášeno 19 nových výzev 
věnovaných zavádění pěti misi EU. Více informací o plánovaných misích EU lze přečíst zde. První kolo výzev v rámci misí 
EU bylo otevřeno 22. prosince 2021 a druhé kolo bude otevřeno 11. ledna 2022. Pracovní program Evropské komise pro 
mise EU je dostupný ZDE 
  
Komise v rámci Nástroje pro propojení Evropy investuje více než miliardu eur do inovativního a bezpečného připojení 
Evropská Komise přijala 16. prosince 2021 první pracovní program pro digitální část Nástroje pro propojení Evropy. 
Vymezuje se v něm oblast působnosti a cíle opatření podporovaných EU, která jsou nezbytná ke zlepšení evropských 
infrastruktur v oblasti digitální konektivity, na období tří let. Tato opatření obdrží prostředky přesahující jednu miliardu 
eur (2021–2023). Další podrobnosti ZDE 
  
Novinky z japonského průmyslu a politiky (listopad - prosinec 2021) 
EU-Japan Centre in v Tokiu pravidelně zveřejňuje "Industry and Policy News" z různých japonskojazyčných zdrojů 
potenciálního zájmu, včetně nově vydaných politických dokumentů, průzkumů a oficiálních prohlášení v kontextu 
průmyslové spolupráce mezi EU a Japonskem. Nové vydání jejich zpravodaje najdete ZDE 
  
 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6124-portal-access2markets
https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/step1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_983
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/nova-strategie-eu-otevrena--udrzitelna-a-asertivni-obchodni-politika--259727/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/firmy-mohou-vyuzit-nove-voditko-eu-k-rizikum-a-eliminaci-nucene-prace--262509/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_5545
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6830
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/November-December%20%202021.pdf


Výzva k předkládání žádostí o partnerství v oblasti udržitelnosti pro malé a střední podniky (otevřena do 15. března 
2022) 
Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) otevřela výzvu k předkládání návrhů 
na partnerství v oblasti udržitelnosti pro malé a střední podniky, které zavádějí udržitelnější postupy. Jejím cílem je využít 
odborných znalostí nevládních organizací (NGO) a organizací občanské společnosti (CSO) na pomoc malým a středním 
podnikům (MSP) při jejich přechodu na udržitelnější modely podnikání. Jejím cílem je posílit spolupráci mezi malými a 
středními podniky a nevládními organizacemi/občanskými sdruženími působícími ve stejných regionech a zároveň 
financovat praktické projekty schopné ovlivnit environmentální a/nebo sociální výkonnost malých a středních podniků. 
Další podrobnosti ZDE 
  
Výzva projektu RIPEET- zrcadlové ekosystémy (otevřena do 31. ledna 2022) 
Projekt RIPEET (Responsible research and Innovation Policy Experimentations in Energy Transition -  Odpovědný výzkum 
a experimentování s inovační politikou pro přechod k energetice) který je financovaný z programu Horizont 2020 a jehož 
zastřešujícím cílem je podpořit politické experimenty v oblasti energetické transformace v různých evropských regionech 
tím, že spojí širokou škálu zúčastněných stran z inovačního ekosystému buduje komunitu nadšených regionálních 
zástupců, kteří se zavázali utvářet regionální energetickou vizi budoucnosti.  Do této Komunity praxe (CoP) je možno se 
zapojit podáním přihlášky do aktuálně otevřené výzvy pro zrcadlové ekosystémy. Další podrobnosti ZDE 
  
MSP mohou žádat o dotace na ochranu duševního vlastnictví a poradenství 
Také české malé a střední podniky mohou ušetřit až 2 250 eur díky dotacím na ochranu duševního vlastnictví a dotacím 
na poradenství o duševním vlastnictví, o které mohou žádat u EUIPO už od 10. ledna 2022. Další podrobnosti ZDE 
  
Autonomní celní suspenze a celní kvóty 

Dovozci komponentů a surovin, které se v EU 🇪🇺 nevyrábějí a jsou určeny pro další zpracování, mohou do 10. února 2022 
požádat o pozastavení dovozního cla. Další podrobnosti ZDE 

https://www.rhkbrno.cz/go-green/6589-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-partnerstvi-v-oblasti-udrzitelnosti-pro-msp-je-nyni-otevrena
http://ripeet.eu/call-mirror-ecosystems
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/podpora-msp-v-oblasti-ochrany-dusevniho-vlastnictvi-pokracuje-i-v-roce-2022
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-a-polotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty--10962/

