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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. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 

BRNL20200116001 
Šití textilií/plachtovin 
Nizozemská společnost vyvinula nový kryt na kola a hledá společnost pro výrobu tohoto produktu v 
zahraničí. Spolupráce bude založena na dohodě o výrobě. Hledají výrobního partnera, který má 
zkušenosti v oblasti šití technických textilií / tkanin, plachtovin a fólií. Pro výrobu krytů kol hledá 
společnost výrobní firmy, které mají zájem o šití výrobků na bázi plátna, fólie a technických 
textilií. Všechny díly jsou již nařezány na míru a budou dodány. 
 
BRRO20200220001 
Cukrovinky 
Rumunská společnost specializující se na distribuci balených potravinářských výrobků na 
maloobchodním trhu hledá nové dodavatele za účelem rozšíření svého portfolia na základě dohod o 
distribučních službách. Hledají balené sladkosti, jako jsou oplatky, sušenky a čokoládové výrobky. 
 
BRPL20200214001 
Ovoce, zelenina 
Polská společnost z potravinářského sektoru hledá dodavatele konzervovaného, mraženého, sušeného 
ovoce a zeleniny, oliv, džemů, olivových olejů a náplní do koláčů. Společnost hledá přímé výrobce, kteří 
by chtěli zahájit dlouhodobá partnerství na základě dohody o distribučních službách. 
 
BRLU20200212001 
Čaje, byliny 
Lucemburská společnost hledá výrobce čajů, bylinných výluhů nebo bylinných infuzí. Firma prodává 
produkty, jako jsou bylinné čaje a superfood prášky. Partner by měl být schopen dodat konečný produkt 
(míchání, krájení, čištění, míchání a porcování, kontroly bezpečnosti nápojů). 
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BRFI20200212001 
Náhradní díly pro traktory 
Traktorová servisní a dodavatelská společnost z Finska hledá velkoobchodníky nebo obchodníky s 
náhradními díly pro traktory. Možnou spoluprací může být dohoda o distribučních službách. Společnost 
používá náhradní díly ve svých vlastních servisních činnostech a také je prodává přímo zemědělcům a 
jiným majitelům traktorů. Potenciálními značkami traktorů pro dovoz jsou například John Deere, Massey 
Ferguson, Deutch-Fahr a zejména modely počínaje rokem 2017 a staršími.  
 
BRSE20200213001 
Svatební krajky/tkaniny 
Švédský návrhář ve svatebním průmyslu hledá dodavatele vysoce kvalitních krajek, tkanin a dekorací pro 
svatební a večerní šaty. 
Tkaniny: krajka, tyl, hedvábí, šifon, krep, charmeuse, organza, satén, Mikado, georgette, třpytivé 
tkaniny. Ozdoby: kamínky, flitry, korálky. Dekorace našité na látce: kamínky, flitry, korálky. Krajka: 
krajková krajka, Chantilly krajky. Podšívkové textilie: polyester, bavlna, viskózová, tkanina. 
 
BRFR20200214001 
Rostlinný olej 
Francouzská firma specializovaná na formulaci a výrobu maziv používaných v průmyslu nebo ve 
stavebnictví hledá dodavatele surového nebo recyklovaného rostlinného oleje jako náhradu za dosud 
používané minerální oleje ve svém portfoliu produktů. Hledané oleje mohou pocházet z jakýchkoli 
rostlin, olejnin, jako je řepka, len, atd. Oleje získané z olejnatých rostlin budou surové nebo recyklované; 
bez zápachu. Minimální roční objem by byl mezi 120 a 150 tunami; cena by neměla přesáhnout 0,60 EUR 
za litr.  
 
BRUA20200212001 
Umělá půda 
Ukrajinský institut pro výzkum a vývoj hledá partnery pro výrobu umělé půdy. Společnost hledá partnera 
s odbornými znalostmi v různých konfiguracích výroby kompozitních materiálů na bázi „chytrých“ 
hydrogelů a monomerů různé chemické povahy - hydrofilních, hydrofobních, ionogenních, bifunkčních a 
získání gelových materiálů různé konzistence a tvarů, a to i ve formě desek (délka od 10 mm do 20 cm a 
tloušťky od 0,5 do 5 mm), granule různých průměrů (0,5 - 2,5 mm) nebo gumovité hmoty. Společnosti 
zabývající se výrobou polymerů, hydrogelů, zemědělských produktů atd. pro masovou výrobu umělé 
půdy na evropském území. 
 
BRRU20200213003 
Ocelový kabel 
Ruská společnost hledá technologie pro zpracování ocelového kabelu/lan získaného při recyklaci ojetých 
pneumatik do výrobků. Společnost je připravena ke koupi speciálního evropského zařízení, které jí 
umožňuje zpracovávat kovový kabel na výrobky (břitvy, hardware, tažné prosy, řezací stroje). 
Požadované zařízení by mělo zpracovat 5 000 tun ocelového kabeu/lan ročně.  
 
BRUK20200214001 
Monitorovací systémy 
Britská společnost navrhla a patentovala systém sledování kombinované péče a kontroly přístupu pro 
lidi, kteří jsou v domácnosti v důsledku věku, dlouhodobé nemoci nebo postižení a kteří mohou 
potřebovat v naléhavých případech požádat o pomoc nebo jiným způsobem poskytnout přístup 
profesionálním agenturám. Firma hledá partnera pro vývoj prototypu a výrobu tohoto vynálezu za 
účelem jeho uvedení na trh. Partner z odvětví:- elektronika,- poplachové systémy,- monitorovací 
systémy pro telekomunikační nebo jiné aplikace. 
 



BRDE20200219001 
Nábytek, dřevěné a ocelové díly 
Německý výrobce kancelářského nábytku a pracovních židlí hledá subdodavatele. Hledají výrobce 
dřevěných dílů, ocelových dílů a čalouněných komponentů. Potenciální partneři by měli být schopni 
poskytnout společnosti vysoce kvalitní produkty a služby v rámci subdodavatelské smlouvy a kteří by 
prefabrikovali části potřebné pro konečnou montáž nábytku v Německu. Jednalo by se o čalounické 
práce a výrobu dřevěných těl a rámů židlí. Německá společnost by dodávala technické výkresy ve 
standardních formátech souborů CAD. Zájem o: - čalounické komponenty pro stolní židle, pohovky a 
křesla; - dřevo, zejména dřevěná těla v různých provedeních; - kovoobrábění, jmenovitě kovové rámy 
(chromované + prášek-potažené), čtyřnohé rámy a kmitavé rámy na židle. 
 
BRTR20200211001 
Měděný šrot 
Turecký zástupce hledá dodavatele měděného šrotu. Čistota šrotu mědi musí být vyšší než 95%.  Odpad 
/ šrot z mědi ve formě měděného drátu bez izolace. Přednostně ne menší než 16 B&S drátu. Přijatelné 
maximální hodnoty nečistot jsou: olovo: 0,02, železo: 0,05, bizmut: 0,002, nikl: 0,1, cín: 0,03, hliník: 
0,005, arsen: 0,01, antimon: 0,005, mangan: 0,005, křemík: 0,005, fosfor: 0,001, kadmium: 0,005. 
 
Výroba svícnů Poptávka je platná do 28.02.2020) 
Švédská společnost, která navrhla speciální designový svícen, hledá českého výrobce pro výrobní 
dohodu, který by byl schopen dodat pro svícny sklo vysoké kvality a vyrobit dle zadání svícny v 
materiálové kombinaci sklo-nerez, sklo-mosaz a sklo-poniklovaný kov. Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídky ke spolupráci z Maďarska (Nabídka je platná do 06.03.2020) 
Naši partneři z Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar County nabízí k dispozici aktuální 
nabídky maďarských firem, které mají zájem o mezinárodní spolupráci. Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídky v sektorech ICT a robotiky z Rumunska  (Nabídka je platná do 16.03.2020) 
Kolegové z Transilvania IT Cluster pro Vás připravili výběr obchodních nabídek rumunských firem 
působících v oblasti ICT a robotiky. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti z Izraele (Nabídka je platná do 16.04.2020) 
Naši partneři z Federace izraelských obchodních komor nabízí k dispozici aktuální nabídky izraelských 
firem, které mají zájem o mezinárodní spolupráci. Další podrobnosti ZDE 

 
 

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 2020 
 

Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN (UNDP) vyzývá 
každoročně zájemce k předložení žádostí o finanční podporu z fondu Czech-UNDP Partnership for Sustainable 
Development Goals. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní jednání při veletrhu INNOFORM (přihlášky do 28. února 2020)  
V termínu 4. března 2020 se v polské Bydhošti v rámci kooperační burzy uskuteční předem připravené schůzky pro 
zájemce z řady průmyslových odvětví včetně zpracování kovů, strojírenství, elektroniky a elektrické energie, 
automobilového průmyslu, železnice, letectví, domácích spotřebičů, potravinářského, zdravotnického, 
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chemického, farmaceutického a obalového průmyslu, která proběhne během veletrhu INNOFORM 2020, 
zaměřeném na výrobu nástrojů, strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Další podrobnosti ZDE 
 
Podnikání v Indii s ohledem na ochranu průmyslových práv  
Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Europe India IP Forum pořádá 17. března 2020 v Praze v rámci 
aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a 
vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání informací o podmínkách podnikání v Indii, zejména 
s ohledem na ochranu průmyslových práv. Další podrobnosti ZDE 
 
Česko-ruský business den v Brně (přihlášky do 16. března 2020) 
Ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás připravujeme 20. března 2020 v Brně konferenci se zajímavými 
vystupujícími a spoustou informací, týkajících se možností a spolupráce českých firem s ruskými partnery 
či  podmínek vstupu na ruský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Co-Matching 2020 (přihlášky do 18. března 2020) 
Kooperační akce organizovaná ABIGEM East Marmara se bude konat 19. - 20. března 2020 v tureckém Kocaeli v 
úzké spolupráci s obchodní komorou v Kocaeli a partnery sítě Enterprise Europe Network. Další podrobnosti ZDE 
 
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020 
Aktuální novinky a trendy v oblasti digitálních inovací a využívání prvků Průmyslu 4.0 v praxi se dozvíte 24. března 
2020 na akci, která proběhne v Brně. Další podrobnosti ZDE 
 
Access to Finance – granty, dotace a finanční nástroje pro inovace a rozvoj podnikání 
Síť Enterprise Europe Network ČR ve spolupráci s experty připravila 24. března 2020 v Praze aktuální přehled 
zdrojů financování inovativních projektů, které budou na semináři prezentovány. Další podrobnosti ZDE 
 
Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb 
Centrum pro regionální rozvoj ČR nabízí 24. března 2020 v Praze další seminář o přeshraničním poskytování služeb 
a vysílání pracovníků, který bude spojen s prezentací služeb a akcí sítě Enterprise Europe Network, které jsou 
zaměřené na rozšíření mezinárodní spolupráce firem. Další podrobnosti ZDE 
 
Pozvánka na automotive konferenci NEWMATEC 2020  
6. ročník konference NEWMATEC, kterou 24. - 25. března 2020 pořádá Svaz automobilového průmyslu Slovenské 
republiky se bude opět konat v hotelu Partizán na Tálech. Další podrobnosti ZDE 
 
Základy Průmyslu 4.0 pro podniky & exkurze 
Společně s týmem evropského projektu „InnoPeer AVM“ a podporou Jihočeského vědeckotechnického parku Vás 
ERDV zve 25. - 26. března 2020 na dvoudenní rychlokurz „Digitální transformace“ na téma Průmysl 4.0 do Českých 
Budějovic. Tento bezplatný kvalifikační program se zaměřuje na výrobní podniky, zejména malé a střední,  všech 
odvětví, poradce, agentury na podporu podnikání, klastry, iniciativy vytváření sítí, organizace poskytující služby 
pro přizpůsobení I4.0 v podnicích a instituce, které nabízí školení a podobné aktivity v rámci Průmyslu 4.0. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Digitální procesy / Řízení nebo chaos? (přihlášky do 13. března 2020) 
Zveme vás 31. března 2020 na seminář v Brně, jehož cílem je upozornit na aktuálnost tématiky digitalizace 
firemních procesů, sdílet zkušenosti z praxe a ze současné přípravy studentů na vysokých školách, kde vystoupí 
kromě OR-CZ a FP VUT Brno velmi zajímaví hosté z praxe: ŠKODA AUTO, BOSCH DIESEL, VEBA, G-Tech, TOS 
ZNOJMO a také experti z Technické univerzity v Liberci a Západočeské univerzity v Plzni, pro které je otázka reálné 
znalosti procesů stěžejní, například pro rozvojové strategie. Další podrobnosti ZDE 
 
Získejte nové technologie první  
Přední světový veletrh průmyslových technologií HANNOVER MESSE 2020 se bude konat na výstavišti v 
německém Hannoveru od 20. do 24. dubna 2020. Prostřednictvím RHK Brno ve spolupráci se sítí Enterprise 
Europe Network zde můžete využít účast na dvou B2B kooperačních burzách s možností předem domluvených 
schůzek. Další podrobnosti ZDE 
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Celní řízení – změny pro rok 2020 
Seminář, který proběhne 21. května 2020 v Brně shrne průběh zavádění změn po dobu přechodného období od 
nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměříme se na problematické oblasti a na oblasti, kde 
došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2019, a dále na změny, které postupně nabývají účinnost v roce 
2020.  Další podrobnosti ZDE 
 
Výroba světové úrovně: červnová mise do Japonska (přihlášky do 19. března 2020) 
Jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu! Pětidenní tréninková mise 22. - 26. června 2020 poskytne 
hloubkovou analýzu metodiky japonské výroby a informace o japonských výrobních technikách: Kaizen, Lean, JIT. 
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 
 
Zajímáte se o EXPO v Dubaji? 
Aktuálně prověřujeme v souvislosti s touto světovou výstavou případný zájem podnikatelů z našeho regionu o 
účast na obchodní misi (předběžně v termínu 18. – 24. ledna 2021) s možností předem domluvených B2B jednání, 
která bude multioborová a má za cíl podpořit co nejširší spektrum MSP, současně ale bude kladen důraz na 
prioritní obory evropské ekonomiky, a to: udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomika, ICT, doprava a logistika, inovace 
a Průmysl 4.0. Navíc nebudou opomenuty i následující sektory: automotive a e-mobilita, life science a 
biotechnologie, eko-technologie, životní prostředí a obnovitelné zdroje, eko-stavebnictví, cestovní ruch a také 
služby. 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 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
 
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 
 
Rodinné podniky mohou získat zvýhodněné bankovní úvěry a záruky 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo v rámci 
stávajícího programu Záruka 2015 až 2023 možnost čerpat záruku k úvěru od komerčních bank. Na aktivity, které 
souvisí s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky se budou poskytovat 
až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč. Další podrobnosti ZDE 
 
Na jakou podporu mohou dosáhnout čeští podnikatelé? MPO vydalo přehled s podrobnými informacemi 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, kde přináší ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory 
pro malé a střední podniky. Chce tak poskytnout podnikatelům jasné informace o dostupných možnostech 
podpory a pomoci jim při výběru toho nejvhodnějšího. 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 
 
Výzva pro česko-německé projekty v rámci EUREKA (otevřena do 31. března 2020) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a a Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) 
vyhlásily výzvu k předkládání společných projektů ve výzkumu a vývoji německých a českých partnerských 
institucí. Výsledkem projektu by měl být výrobek, služba nebo technologie s vysokým tržním potenciálem v 
Německu, České republice a/nebo Evropě. Výzva bude spravována podle předpisů programu EUREKA. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Vyhlášení 8. národní výzvy INTER-EUREKA (uzávěrka soutěžní lhůty je 31. března 2020) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích 
podprogramu INTER-EUREKA (LTE220) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve 
výzkumu a vývoji – EUREKA. Další podrobnosti ZDE 
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