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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. 

 

 
Tlakové 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.  
 
Kuchyňské doplňky 
BRRO20200219001  
Rumunská společnost prodávající domácí a kuchyňské doplňky z nerezové oceli, mědi a mosazi hledá 
dodavatele v EU i mimo ni na základě dohody o obchodním zastoupení. Velký zájem má také o 
příslušenství a zařízení používané při přípravě a skladování vína, destilaci a skladování přírodních 
alkoholů a éterických květinových olejů. 
 
Modulární systém prodlužovacích kabelů 
BRAT20201210001 
Rakouský inovátor hledá výrobního partnera, aby mohl na trh uvést vysoce modulární systém 
prodlužovacích kabelů. Společnost vyvinula inovativní, vysoce flexibilní systém prodlužovacích kabelů s 
dalšími funkcemi. Systém je volně škálovatelný podobným způsobem jako Lego s moduly elektrických 
zásuvek a volně volitelnými funkčními moduly. Fáze vývoje je blízko dokončení a je k dispozici prototyp. 
Dalším krokem je příprava uvedení na trh. Za tímto účelem společnost hledá výrobního partnera, který 
by zahájil další fázi a případně přispěl finančně. 
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Sáčky a pytle z polypropylenu 
BRFR20210121001  
Francouzský MSP se 40letými zkušenostmi v distribuci obalových řešení pro zemědělská a průmyslová 
odvětví hledá dodavatele polypropylenových tkaných sáčků a pytlů různých typů a velikostí. 
 
Platforma zdravotnického vybavení 
BRPL20200309002 
Polská online platforma nabízí propojení kupujících a prodejců zdravotnického vybavení. Platforma 
usnadňuje prodej vybavení do nemocnic, laboratoří atd. Polská společnost naváže dlouhodobou 
spolupráci s výrobci nebo distributory zdravotnického vybavení, kteří mají zájem propagovat a prodávat 
své výrobky v Polsku prostřednictvím této platformy. Preferovaným typem spolupráce je dohoda o 
distribučních službách. 
 
Softwarová obchodní řešení 
BRGR20210126001 
Řecký MSP v oblasti elektronických služeb zejména pro softwarová obchodní řešení vyvinula nový e-
shop, jehož cílem je rozšířit jejich podnikání v oblasti elektronického obchodu s elektronickými výrobky. 
Společnost hledá dodavatele nebo výrobce různých elektronických výrobků. Uvažovaným typem 
partnerství jsou dodavatelské nebo distribuční smlouvy. 
 
Neobvyklé dárkové předměty a doplňky 
BRUK20200211001 
Britská společnost specializující se na inovativní řešení, neobvyklé dárkové předměty, zábavní doplňky, 
lifestlylové předměty, předměty pro domácnost, cestování a produkty pro životní styl, hledá nové 
dodavatele jedinečných předmětů, které se liší od běžné produkce. 
 
Ekologické suroviny pro kosmetiku 
BRMT20210212001 
Maltská společnost zabývající se zdravím a krásou v oboru řemeslné výroby naléhavě hledá ekologické 
suroviny pro své výrobky (ručně vyráběné mýdlo, krémy, balzámy a peelingy, výrobky pro péči o vlasy, 
dětské výrobky). Většina jejich produktů je veganská, s výjimkou několika málo produktů, které používají 
místní med z etických zdrojů, včelí vosk a kozí mléko. Hledají dodavatele surovin a příslušenství k 
uzavření dodavatelské smlouvy.  
 
Vývoj softwaru 
BRRO20210208003 
Rumunská společnost hledá partnery specializované na vývoj webových aplikací, kteří mají odborné 
znalosti v oblasti minimálního životaschopného produktu (MVP) pro vývoj projektů v rámci smlouvy o 
outsourcingu. 
 
Sušené maso, zelenina a ovoce 
BRLT20190809001  
Litevský výrobce ekologického krmiva pro psy hledá výrobce masa sušeného vzduchem (králíci, divoké 
ryby, pernatá zvěř, kachny). Hledá také dodavatele zeleniny a ovoce sušeného vzduchem. Společnost by 
chtěla pracovat na základě výrobní dohody. 
 
Technologie energetika, voda, plyn 
BRFI20210120001 
Finská společnost zabývající se instalací a servisem energetických a plynových technologií, včetně 
vodíku, bioplynu a nemocničních plynových systémů, hledá evropské dodavatele pro distribuční a 
servisní smlouvy. 



 
Díly pro větrné turbíny 
BRES20210205001 
Španělská společnost hledá dodavatele repasovaných nebo nových náhradních dílů pro větrné turbíny. 
Společnost se zabývá údržbou větrných věží a turbín a hledá na základě dodavatelské smlouvy 
celosvětové dodavatele náhradních dílů pro větrné turbíny, jako jsou lopatky, čerpadla, převodovky, 
elektromotory nebo brzdy. 
 
Cukrářské výrobky 
BRUA20210103001 
Ukrajinský MSP specializující se na dovoz cukrářských výrobků rozšiřuje své produktové portfolio a hledá 
evropské výrobce se zájmem o ukrajinský trh.  
 
Automobilový design 
BRIT20210202001 
Italská společnost specializující se na design automobilů a výrobu speciálních vozidel má v úmyslu 
přiřadit návrhové pracovní balíčky poskytovatelům inženýrských služeb. Outsourcované balíčky mohou 
zahrnovat služby Computer Aided Design (CAD) a Computer Aided Engineering (CAE) založené na 
vstupech poskytovaných koncovými zákazníky.  
 
Keramika 
BRNL20210211001 
Nizozemská společnost by ráda rozšířila své portfolio o dodavatele keramiky z terakoty v oblasti 
hrnčířských a kuchyňských trendových výrobků. Dodací lhůta, speciální požadavky a další podrobnosti 
budou vyřešeny prostřednictvím dohody o distribučních službách po prvním kontaktu. 
 
Dětský dřevěný nábytek 
BRFR20210203001 
Francouzská firma navrhuje a prodává špičkový dřevěný nábytek a hledá subdodavatelského partnera 
pro výrobu dětského nábytku, jako jsou pracovní stoly, stoličky, stoly, police. Partner musí pracovat s 
masivním dřevem (dub, ořech, buk) a dřevovláknitou deskou se střední hustotou (MDF) a musí být 
schopen malovat, lakovat vysoce kvalitním sortimentem na zakázku podle podrobných plánů ve 
středních sériích. Partner by měl být schopen dodat hotový produkt zabalený a připravený k odeslání 
konečnému zákazníkovi. Partner bude muset zajistit přepravu do svého skladu ve Francii. 
 
Polštáře 
BRNL20210205001  
Nizozemská společnost specializující se na domácí trendy a interiérové produkty hledá výrobce luxusních 
polštářů v různých materiálech, jako je samet a další textilní materiály. Potenciálními partnery by mohli 
být výrobci domácího textilu nebo velkoobchody s domácím textilem s výrobním zařízením. 
 
Textilie 
BRIT20210127001 
Sicilská společnost zabývající se módou hledá pro novou kolekci krejčovských doplňků dohodu o výrobě 
s výrobci deštníkových látek/ s výrobci tkanin pro výrobu pláštěnek a tašek z polyetylenu a nylonu. 
 

Patentované akustické zařízení pro akordeony 
BOSI20210106001 (Nabídka je platná do 28.4.2021) 
Slovinský podnik hledá obchodní partnery v ČR, kteří se zabývají se výrobou, servisem a distribucí 
hudebních nástrojů (akordeony) za účelem komercializace svých produktů v hudebním sektoru. Další 
podrobnosti ZDE 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6198-slovinska-spol-akordeony


 
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 
 
Spolupráce v IT službách (Poptávka je platná do 16.04.2021) 
Výzkumná infrastruktura ESS (Evropský spalační zdroj) ze švédského Lundu zveřejnila poptávku po 
rámcové spolupráci v IT službách. Specifikace požadovaných služeb v rámci tendru na léta 2021-2026 je 
níže. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti z Izraele (Nabídka je platná do 30.6.2021) 
Naši partneři z Federation of the Israeli Chambers of Commerce, zastupující síť Enterprise Europe 
Network v Izraeli, nabízí k dispozici aktuální únorové nabídky izraelských firem, které mají zájem o 
mezinárodní spolupráci a také možnost zveřejnit i Váš kooperační profil. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti s Kosovem (Nabídka je platná do 25.04.2021) 
V rámci spolupráce se zahraničními partnery sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání si 
Vás dovolujeme informovat o aktuálních nabídkách kosovských společností, které hledají partnery ke 
spolupráci také v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Udržitelné tašky (Poptávka je platná do 08.05.2021) 
Dánská společnost zaměřená na design a branding hledá v ČR dodavatele jednoduchých tašek 
z udržitelných materiálů v různých velikostech. 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 
 
Maďarská kooperační platforma – online (přihlášky do 31. srpna 2021) 
Maďarští partneři 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 či 
posílení obchodních vztahů. Další podrobnosti ZDE 
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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 
 
Průzkum před školením o vládních zakázkách v Kanadě (běží do 16. března 2021) 
Po implementaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a Evropskou unií jsou 
možnosti vládních zakázek v Kanadě otevřenější než kdy dříve nabídkám evropských firem. V této 
souvislosti nabídne v dubnu 2021 Delegace EU v Kanadě bezplatná školení evropským společnostem, 
které mají zájem o nabídkové řízení na smlouvy v Kanadě, a představí praktické tipy a osvědčené 
postupy sdílené kanadskými odborníky. Další podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku 
Využijte nabídku bezplatných webinářů, prostřednictvím kterých získají zájemci v únoru 2021 praktické 
informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Investujte v Indonésii (přihlášky do 24. února 2021) 
Velvyslanectví Indonéské republiky v ČR Vás srdečně zve na virtuální interaktivní akci „Invest in 
Indonesia: Opportunities in Asia's Economic Powerhouse“, která proběhne 25. února v 10:00 SEČ. 
Indonésie je největší ekonomikou sdružení ASEAN, která představuje 35% HDP ASEAN a 40% populace 
ASEAN, a je tak nejpřesvědčivějším investičním cílem tohoto regionu. Webinář si klade za cíl ukázat, co 
dělá Indonésii tak přitažlivou pro investory, a zve vás na první událost této série, která se bude konat v 
blízké době. Další podrobnosti ZDE 
 
Pozvánka na webinář Access2Markets  
Evropská komise má tu čest pozvat vás 25. února 2021 na on-line seminář k nově spuštěnému portálu 
Access to Markets. Tento nástroj si klade za cíl pomoci společnostem v mezinárodním obchodu díky 
poskytování různých užitečných informací, jako jsou například: obchodní dohody, cla, pravidla původu, 
obchodní překážky a obchodní formality. Další podrobnosti ZDE 
 
Webinář o příležitostech pro české firmy v Argentině a Chile 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR pro vás připravilo 25. února 2021 bezplatný on-line seminář s 
ekonomickými diplomaty velvyslanectví České republiky v Argentině a Chile. Další podrobnosti ZDE 
 
Virtual - Qatar Matchmaking Event 2021 (přihlášky do 3. března 2021)  
Druhý ročník virtuální kooperační B2B akce organizované EEN Qatar/Qatar Development Bank proběhne 
2. - 3. března 2021 v on-line formátu s cílem shromáždit špičkové katarské i zahraniční firmy, výrobce, 
distributory a další podniky, aby diskutovaly a rozvíjely budoucí partnerství. Další podrobnosti ZDE 
 
CONTACT - Business Meetings 2021 (přihlášky do 22. 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 
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Informační kampaň k programu Horizont Evropa 
Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT pořádá informační kampaň k programu Horizont 
Evropa v termínu 8. – 11. března 2021. Jednotliví NCP v oblastech své působnosti detailněji představí 
nové příležitosti, plánované výzvy a pravidla programu Horizont Evropa. Účastníci se dozví, co se 
očekává v pracovních programech, jaká budou podporovaná témata ve výzvách v roce 2021, jaké jsou 
hlavní strategické cíle i návaznosti programu na evropské politiky. 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 
 
BRNO INDUSTRY 4.0 | ONLINE (přihlášky do 15. března 2021) 
RHK Brno a Industry Cluster 4.0 Vás zvou 16. - 17. března 2021 na 5. ročník mezinárodní B2B konference 
o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl. Zahrnovat bude např. tyto témata: flexibilní 
výroba a pokročilá automatizace, digitalizace řízení výroby & case study, datová analytika a její využití 
pro optimalizaci výroby, případové studie v malých, středních i větších společnostech, kybernetická 
bezpečnost v průmyslu a networking - předem sjednaná virtuální B2B jednání. Další podrobnosti ZDE 
 
Wind, Renewable and Smart Energy Matchmaking 2021 (přihlášky do 17. března 2021) 
Naši finští kolegové pořádají ve dnech 16. - 17. března 2021 virtuální networkingovou akci s možností 
předem domluvených 1:1 on-line schůzek, během kterých můžete představit Vaše řešení, technologie, 
produkty a služby v oblasti větrné, obnovitelné a inteligentní energie. EnergyVaasa Talks také nabídnou 
v průběhu roku 2021 sérii webinářů, které budou hostovat organizace a projekty představující témata 
související s energetickými technologiemi a cleantech – více informací naleznete zde. Registrace na B2B 
schůzky je pak otevřena ZDE 
 
Future of Building 2021 | Virtual (přihlášky do 18. března 2021) 
ADVANTAGE AUSTRIA a její partner, síť Enterprise Europe Network za podpory RHK Brno organizuje 
exkluzivní on-line konferenci  spojenou s možností předem domluvených 1:1 schůzek, na kterou zveme i 
české zájemce. Seznamte se 23. března 2021 s nejnovějšími technologiemi a materiály, sdílejte nové 
projektové nápady a najděte mezinárodní spolupracující partnery pro nové obchodní příležitosti. 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 (přihlášky do 4. dubna 2021) 
Letošní HANNOVER MESSE, jeden ze světově nejdůležitějších veletrhů v rámci strojírenského odvětví a 
prvotřídní platforma pro prezentaci novinek z oblasti průmyslové automatizace a IT, energetických a 
environmentálních technologií a vývoje a výzkumu ve strojírenství bohužel s ohledem na aktuální vývoj 
proběhne pouze digitálně. Do jeho doprovodného programu se mohou od 12. do 15. dubna 2021 
zdarma zapojit také české firmy. Formou předem připravených on-line schůzek prostřednictvím virtuální 
networkingové akce „Technology & Business Cooperation Days 2021“ lze za podpory a asistence RHK 
Brno navazovat kontakty, vyměňovat si znalosti i zkušenosti a společně diskutovat o nových produktech, 
projektech a inovacích. Další podrobnosti ZDE 
 
 

https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/informacni-kampan-k-programu-horizont-evropa
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6184-machinery-2021
https://brno-industry-40-online.b2match.io/
https://www.vaasa.fi/energyvaasa-talks/
https://energyvaasa-talks-2021.b2match.io/
https://fob2021.b2match.io/
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/mbm-tourism-prague-2021
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/


b2b ("SoftWareDays",21) #future of digital business (přihlášky do 5. května 2021) 
V termínu 10. - 12. května 2021 proběhne ve Vídni a on-line 6. ročník největší softwarové akce ve střední 
Evropě, která se zaměřuje na společnosti z oblasti digitalizace a výzkumné a vývojové instituce z celého 
světa. Cílem je výměna informací, odborných znalostí a především navázání přímých obchodních 
kontaktů. Další podrobnosti ZDE 
 
ZDRAVOTNICKÝ KONGRES ERDV 2021 
Zatímco zboží, služby a kapitál bez námahy překonávají hranice, nejsou synergie v přeshraniční místní 
zdravotní péči dosud skutečně použitelné. Evropský region Dunaj-Vltava, Akademie Východní Bavorsko-
Čechy, Východobavorská technická univerzita (OTH) Amberg-Weiden a univerzitní asociace TRIO vás 
proto zve na virtuální kongres, který se bude konat 10. a 17.06.2021. Společně se bude oba dny 
diskutovat o tématech „e-zdraví ve venkovských oblastech“ (10.06.21) a „zdraví bez hranic“ (17.06.21), 
stejně jako o aktuálních výzvách, jako jsou nová řešení a prozkoumat potenciál digitalizace. Kromě 
odborníků z oblasti lékařské techniky a zdravotnictví z Rakouska, České republiky a Svobodného státu 
Bavorsko budou k podnětné diskuzi k dispozici i praktici a zástupci z politiky. 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 
 
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 
 
Ekologický program EU „Low Carbon Business Action“ v Kanadě jako příležitost pro české firmy 
Kanada je domovem mnoha inovativních firem, přesto zde existuje nenasycená poptávka po čistých 
technologiích. Zmíněný program se zaměřuje na odvětví s velkou uhlíkovou stopou, v rámci nichž by se 
právě české čisté technologie či řešení oběhového hospodářství mohly uplatnit. Mezi hlavní cílové 
oblasti patří dopravní infrastruktura a elektrifikace vozidel, stavebnictví a energetická úspornost budov, 
automatizace provozu spojená s detekcí úniku vody či plynů, skladování energie, recyklace na konci 
životnosti, digitální senzorické systémy či monitoring přítomnosti mikroplastů. 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 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6191-b2b-software-days-2021
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https://www.export.cz/aktuality/ekologicky-program-eu-v-kanade-je-sanci-i-pro-ceske-firmy/
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 

 
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 
 
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 
 
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 únoru 2021 publikaci „Jak 
správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“. V nové verzi ji najdete 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 
 
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 

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://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/seznamte-se-s-novou-publikaci-o-ochrane-a-vyuziti-dusevniho-vlastnictvi
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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 
 
2. výzva k podávání návrhů projektů do V4-Japan Joint Research Program (termín pro předkládání 
návrhů projektů: 9. dubna 2021) 
Japonsko, Česká republika (MŠMT), Maďarsko, Polsko a Slovensko vyhlašují 2. výzvu v rámci „V4-Japan 
Joint Research Program“ k podávání návrhů společných projektů v oblasti výzkumu pokročilých 
materiálů. 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 13. října 2020 nový 
portál, na kterém najdete všechny potřebné informace. Další podrobnosti ZDE 
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