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ČÍSLO 4/2022
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 nového programu Single Market Program na základě grantové smlouvy č.
101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

BRDE20220406026
Výroba skříní reproduktorů pro inovativní systém ozvučení elektromobilů
Německá společnost vyvinula inovativní zvukový systém pro elektromobily. Systém se skládá z
vysoce výkonného reproduktoru, mobilního zdroje energie a aplikace pro vlastní návrh zvuků. Nyní
hledá partnera pro další vývoj reproduktorového systému a jeho výrobu, ideálně společnost, která
může podpořit vývoj nových/aktualizovaných zesilovačů prostřednictvím využití stávajících
hotových desek s obvody zesilovačů a jejich vložení do nového zakázkového pouzdra (s dalšími
vylepšeními/kombinacemi). Hledaným partnerem je výrobce skříní reproduktorů nebo zdrojových
reproduktorů/měničů, který může vyvinutý systém vyrobit. Výrobce by měl také sestavit
reproduktor plus kontrolovat/kontrolovat kvalitu.
BRDE20220322020
Zahradní produkty
Německá zásilková společnost, která se specializuje na personalizované dárkové předměty,
produkty pro domácnost a zahradu, by ráda dále rozšířila své portfolio různých zahradních produktů
a plotových doplňků. Hledají tedy výrobce a velkoobchodníky, kteří budou schopni zboží vyrobit a
držet skladem pro zákazníky. Společnost také hledá velkoobchodní partnery pro některé
velkoobjemové produkty. Hledá se obchodní partnerství v rámci dohod o výrobě nebo distribuci
služeb.
BRDE20220323022
Oděvy, šperky a dárkové předměty
Německá společnost realizuje různé oděvní a textilní výrobky, dále pak šperky a dárkové produkty
pod vlastními značkami. Ráda by rozšířila své portfolio, proto hledá výrobce a velkoobchodníky.
Spolupráce zahrnuje uzavření buď výrobní nebo distribuční smlouvy o službách nebo dodavatele
nových produktů jako jsou šperky; náramky; kroužky; náhrdelníky; přikrývky; dětské deky; ručníky;
oblečení; spodní prádlo; ponožky; trička; svetry; mikiny s kapucí; dárkové krabice atd.
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BRBE20220330008
Potravinářství
Belgická společnost specializovaná na potravinářský sektor nabízí obchodní zastoupení v Belgii a na
dalších exportních trzích, zejména v Nizozemsku a Lucembursku. Dnes hledá výrobce a dodavatele
potravin a to: mléčné výrobky, maso, ovoce a zelenina, potraviny, zařízení nebo technologie.
Potenciální partner by měl mít dostatečné výrobní a logistické kapacity, aby se mohl dostat na nové
exportní trhy do nebo z EU.
BRRO20220405002
Papír
Dobře zavedená rumunská tiskárna má zájem o rozvoj dodavatelských smluv na nákup různých typů
papíru a kartonu, potřebných pro tisk knih, časopisů, novin a dalších typů literatury a výrobu
papírenského zboží. Sortiment papíru, který klient hledá: 1. Ofset, rozsah 54-70 g/m2, rozměr 61x86
nebo 43x61; 2. Lesklý natíraný papír – 90 g/m2; 3. Matt Coated Paper- 170 gsm - rozměr 64x88,
45x64 nebo 64x90n. 4. Lehká povrchová úprava (LWC) – rozsah 55-80 g/m2. Celková množství se
mají pohybovat v rozmezí 10 tun za měsíc.
BRDE20220408007
Umělá kůže
Německý výrobce pěnových produktů/matrací hledá dodavatele umělé kůže. Roční poptávka je cca.
4000-5000 metrů. Partner musí být schopen dodat umělou kůži v různých barvách. Vyžaduje se
standard OEKO-TEX 100.
Business Intelligence v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce (Nabídka je platná do 31. 12.
2022)
DevelopmentAid je přední inovativní platforma poskytující svým členům komplexní informační
služby pro mezinárodní rozvojový sektor. Nabízí propojení možností financování, odborných znalostí
a pečlivě vybíraných dat a specializuje se na propojování dárců, agentur, poradenských firem,
nevládních organizací a jednotlivých konzultantů pracujících pro mezinárodní rozvoj. Další
podrobnosti ZDE
Slovenský cider s řadou mezinárodních ocenění hledá nového majitele nebo investora (Nabídka je
platná do 3. 6.2022)
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
Automatizace a inženýrské služby (Nabídka je platná do 27. 5. 2022)
Litevská firma se zkušenostmi v oblasti automatizace technologických procesů a elektrotechnických
služeb nabízí komplexní služby v oblasti elektroprojektování, vývoje softwaru, montáže elektrických
panelů, instalace a zprovoznění automatizačních systémů v různých průmyslových odvětvích jako je
potravinářský průmysl, mlékárny, pivovary, zpracování obilí atd., hledá partnery v ČR pro spolupráci
na základě subdodavatelské smlouvy. Další podrobnosti ZDE

BOLT20211008001 (Nabídka je platná do 27. 4. 2022)
Polypropylenové velké pytle
Litevský výrobce polypropylenových velkoobjemových pytlů hledá distributory a nabízí subdodávky
firmám v ČR. 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
Databáze moldavských firem
Obchodní a průmyslová komora Moldavské republiky (CCI RM) si Vám dovoluje představit nový
online nástroj pro vyhledávání potenciálních partnerů v Moldavsku pro spolupráci a investice. Další
podrobnosti ZDE

AKTUÁLNÍ AKCE 2022
The Supply Chain Resilience platform (přihlášky do 28. února 2023)
Zaregistrujte zdarma svůj podnik, spojte se s novými partnery a zabezpečte svůj mezinárodní
dodavatelský řetězec prostřednictvím portálu vytvořeného sítí Enterprise Europe Network ve
spolupráci s European Cluster Collaboration Platform a za podpory Evropské komise a agentury
EISMEA. Další podrobnosti ZDE
O Japonsku
Využijte nabídku bezplatných webinářů EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, prostřednictvím
kterých získají zájemci v dubnu 2022 praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. Další
podrobnosti ZDE
Jak na Inovační vouchery (přihlášky do 12. dubna 2022)
Agentura pro podnikání a inovace pro vás pořádá seminář, který se uskuteční 13. dubna 2022 online
a zároveň pro zájemce s možností osobní účasti na pobočce API v Brně (Holandská 3). Cílem akce je
představit aktuální VI. výzvu do Inovačních voucherů. Účastníci v druhé části semináře budou
seznámeni se vzorovou ukázkou podání žádosti do Inovačních voucherů v systému MS14+. Další
podrobnosti ZDE
EU-Canada Business Day
Virtuálním business meeting „Green Back Better“ pro evropské a kanadské stakeholdery se koná 13.
dubna 2022. Akci pořádá EU Chamber of Commerce in Canada a tematicky je zaměřena na
udržitelné investice a financování, cirkulární ekonomiku a městskou mobilitu. Ve třech panelech
budou prezentující diskutovat úspěšné kroky obou stran a jak společně postupovat směrem k
udržitelné budoucnosti. Součástí online platformy bude i networkingový prostor a můžete se tak
snadno spojit se zástupci kanadských firem a institucí. Další podrobnosti ZDE

Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění zahraničního obchodu se
zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (přihlášky do 19. dubna 2022)
V termínu 21. dubna 2022 připravuje RHK Brno pracovní seminář k problematice provádění
zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické
aspekty uplatňování DPH po změnách, které přinesly novely vybraných právních předpisů. Další
podrobnosti ZDE
120 vteřin: Příležitosti v aerospace, space a optice
Vyrábíte nebo dodáváte pro Tier 1 i 2? Je pro vaši firmu typický dlouhý vývoj a rychlá výroba?
Investujete do vývoje významné prostředky? Věnujete se spíše kusové nebo malosériové výrobě a
potřebujete kombinovat SW a HW? Jsou pro vás důležité spolehlivost, bezpečnost a TOP class
výrobní procesy? Pokud alespoň na některou z otázek odpovídáte kladně, neměla by vaše firma
chybět na akci, která se koná 21. dubna 2022 na JIC v Brně. Další podrobnosti ZDE
Projektový cyklus, aneb začínáme s dotacemi (přihlášky do 19. dubna 2022)
Agentura pro podnikání a inovace pro vás pořádá seminář, který se uskuteční 21. dubna 2022 online
a zároveň pro zájemce s možností osobní účasti na pobočce API v Brně (Holandská 3). Jeho cílem je
seznámit potenciální žadatele s informačními zdroji, rolí API a se základními pojmy z výzev. Upozorní,
na co je třeba se připravit před podáním projektu, a co obnáší administrace projektů. Další
podrobnosti ZDE
Speed Match International Networking Event 2022 (přihlášky do 28. dubna 2022)
Virtuální networkingová akce, kterou organizuje turecká průmyslová komora z Eskişehiru ve dnech
27.- 28. dubna 2022, bude zaměřena na letecký, železniční a automobilový průmysl. Jejím cílem je,
aby firmy s podobnými výrobními možnostmi navázaly vzájemné vztahy a rozšířily své obchodní sítě.
Poskytne velkým společnostem, malým a středním podnikům, komorám, klastrům, investorům,
veřejným institucím a sdružením jedinečnou příležitost k navázání obchodních a technologických
partnerství prostřednictvím předem naplánovaných 1:1 setkání. Další podrobnosti ZDE
#startuji: Tajemství úspěchu amerických startupů
Uvažujete o podnikání? Rozjíždíte vlastní projekt? Nebo jste právě založili firmu a začínáte podnikat?
Americká podnikatelská scéna může být pro tu středoevropskou velkou inspirací. Pokud vás láká
vybudovat firmu, která bude aspirovat na to stát se bájným startupovým jednorožcem, tak právě
tipy a triky, které se dozvíte 27. dubna 2022 v Brně od zástupců jednoho z nejúspěšnějších
amerických startupových akcelerátorů z texaského Austinu vám můžou ukázat ten správný směr.
Další podrobnosti ZDE
Úspory energií vybudováním vlastní FVE (přihlášky do 21. dubna 2022)
Chcete snížit svoje náklady na energie? Uvažujete o vybudování vlastní FVE? Jste podnik, který má
vlastní budovy nebo výrobní areál, ve kterém by se FVE dala nainstalovat? Přijďte 28. dubna 2022
na workshop v Brně. Dozvíte se o podmínkách aktuální dotační výzvy. Na vlastní oči uvidíte, jak FVE
vypadá a jak vám začne šetřit náklady. Další podrobnosti ZDE

Konzultační den pro Jihomoravský kraj (přihlášky do 26. dubna 2022)
Agentura pro podnikání a inovace zve všechny zájemce z řad podnikatelů z Jihomoravského kraje na
online Konzultační den, který se koná 28. dubna 2022. Formou individuálních přibližně 45 min.
konzultací přes Microsoft Teams budete moci prodiskutovat své budoucí projektové záměry Vašeho
podnikání. Konzultovat s Vámi budou zástupci brněnské regionální kanceláře agentury API, která
administruje programy z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a posléze v novém
dotačním období i OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Další podrobnosti ZDE
Business Location AUSTRIA - Příležitosti pro české firmy (přihlášky do 20. dubna 2022)
Přemýšlíte o možnostech podnikání v Rakousku? Chtěli byste se dozvědět více o zdejším trhu,
výhodách, příležitostech či finanční podpoře pro zahraniční firmy? Chtěli byste si osobně popovídat
se zástupci rakouské státní agentury na podporu podnikání? Využijte možnosti zúčastnit se 28.
dubna 2022 informační schůzky v Brně, na níž Vám rakouští experti prozradí, proč je založení
podniku v Rakousku tou správnou volbou! Kromě příležitosti načerpat mnoho zajímavých a
užitečných informací Vám budou rakouští experti k dispozici také pro individuální rozhovory. Další
podrobnosti ZDE
Pozvánka na e-Talk: Rámec reflexe pro posílení rozměru udržitelnosti ve strategiích inteligentní
specializace
Tento webinář představí 28. dubna 2022 klíčová zjištění z výzkumu a seznámí účastníky s
revidovaným rámcem reflexe a sebehodnocení, který byl vyvinutý ve spolupráci s odborníky z praxe.
V plánu je rovněž moderovaná diskuse s účastníky. Další podrobnosti ZDE
Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na Rakousko)
Seminář, který připravuje CRR ČR 3. května 2022 v Praze bude věnován přeshraničnímu poskytování
služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů. To znamená od pracovně-právních podmínek vyslaných
zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a DPH, po poskytování služeb osobami samostatně
výdělečně činnými a procedury s tím spojenými (vše bude vysvětleno na praktických příkladech).
Zaměří se také na novinky, především na revizi směrnice o vysílání a nový silniční balíček (balíček
mobility). Další podrobnosti ZDE
Česko-americké podnikatelské fórum "A Climate of Opportunity"
Dovolujeme si Vás pozvat na česko-americké podnikatelské fórum, které organizuje Velvyslanectví
USA v Praze ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a American-Czech Business Council. Bude se
konat 4. května 2022 v paláci Žofín v Praze. Další podrobnosti ZDE
Online podnikatelské fórum Mexiko, Chile (přihlášky do 15. dubna 2022)
Hospodářská komora ČR si Vás dovoluje oslovit s nabídkou on-line podnikatelského fóra s firmami z
Mexika a Chile, které plánuje uskutečnit v termínu 11. - 12. května 2022 u příležitosti konání
Iberoamerického týdne organizovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Další podrobnosti ZDE
Hybridní kooperační akce “WOD-KAN” 2022 (přihlášky do 11. května 2022)
Akce, organizovaná polskými partnery sítě EEN v termínu 11. - 12. května 2022, která proběhne
v Bydhošti, je určena všem zájemcům z oblasti strojů a zařízení pro vodovody a kanalizace. Cílem je
široké spektrum společností, univerzit a výzkumných pracovníků z Evropy se zájmem sdílet nové
nápady na projekty a najít partnery pro spolupráci. Další podrobnosti ZDE

Med2Meet – kooperační setkání pro oblast healthcare (přihlášky do 11. května 2022)
Najděte nové dodavatele, zdroje informací a inspirace, novinky z oboru. Navažte 18. května 2022
nové obchodní spolupráce během virtuální B2B akce, organizované našimi polskými kolegy v rámci
aktivit sítě Enterprise Europe Network, která je určena pro vědecko-výzkumné instituce, investory a
firmy působící ve zdravotnickém sektoru či přidružených oborech. Další podrobnosti ZDE
ČESKO-SLOVENSKÉ PODNIKATELSKÉ FÓRUM (přihlášky do 2. května 2022)
Velvyslanectví České republiky v Bratislavě ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
Krajskými hospodářskými komorami Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje,
Regionální hospodářskou komorou Brno, agenturou CzechTrade Slovensko a agenturou SARIO a
Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou Žilina si Vás dovolují pozvat 26. května 2022 do Žiliny
na B2B individuální jednání českých a slovenských firem, která jsou určena pro podniky z odvětví
strojírenství, elektrotechnika, energetika a ekologie. Další podrobnosti ZDE
Technology & Business Cooperation Days 2022 (přihlášky do 24. května 2022)
Letošní veletrh Hannover Messe 2022 je plánován podle aktuální pandemické situace COVID-19 jako
hybridní akce na výstavišti a možností vystavovat v různých online formátech. Naše každoroční
matchmakingová akce proběhne v termínu 30. května – 2. června 2022 s možností B2B setkání na
výstavišti v Hannoveru či účasti online. Další podrobnosti ZDE
B2B akce na veletrhu Itálie, Bologna
Dne 25. – 27. 5. 2022 se uskuteční B2B jednání firem při mezinárodním veletrhu automobilového
vybavení a náhradních dílů Autopromotec, Bologna, Itálie. Tento prestižní veletrh přitahuje
špičkové vystavovatele z celého světa a pro světové obchodníky z oblasti automobilového průmyslu
je jednou z nejvýznamnějších akcí v oboru, na které se setkávají světoví obchodníci s náhradními
díly. Další podrobnosti ZDE
Konference NEWMATEC 2022
Slovak Business Agency jako partner sítě Enterprise Europe Network si Vás v termínu 7. - 8. června
2022 dovoluje pozvat na 6. ročník konference NEWMATEC, kterou pořádá Svaz automobilového
průmyslu Slovenské republiky. Další podrobnosti ZDE
Tunisia Business Export Forum 2022
Obchodní a průmyslová komora ve Sfaxu (CCIS) pořádá 3. ročník akce, která ve dnech 8. - 9. června
2022 nabízí mezinárodním dovozcům a nákupčím možnost setkat se během na míru připravených
jednáních s tuniskými výrobci a exportéry. Organizátoři pro ně připravují speciální B2B program
včetně bezplatného zajištění ubytování a transferů z Tunisu do Sfaxu po dobu konání fóra. Další
podrobnosti ZDE
Sourcing Day Tschechien - Setkání českých firem s nákupčími německých společností (přihlášky
do 27. dubna 2022)
Agentura CzechTrade a Spolkový svaz nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME) zvou
české firmy na největší tuzemské setkání českých výrobců s německými nákupčími, které se bude
konat 22. června 2022 v Plzni. 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
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 únoru 2022 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
Nová pravidla pro řidiče v mezinárodní silniční dopravě
Od 2. 2. 2022 jsou účinná nová pravidla pro řidiče v mezinárodní dopravě, která je do určité míry
zjednodušují. Jedná se o implementaci směrnice 2020/1057, která stanovuje zvláštní pravidla o
vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. 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
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
Možnost bezplatného hodnocení rizik bezpečnosti práce ve firmě
Hodnocení rizik ve firmách je nezbytným prvním krokem v prevenci pracovních úrazů a zhoršování
zdravotního stavu zaměstnanců a proto v roce 2009 vyvinula OSHA (Evropská agentura pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci) online interaktivní hodnocení rizik (OiRA), který tento proces
usnadňuje. 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
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

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
Finanční podpora na ochranu duševního vlastnictví
Po loňském úspěšném pilotním projektu navyšuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
finanční příspěvky pro malé a střední podniky na rok 2022. Do kategorie duševního vlastnictví
spadají například názvy společností, tvary výrobků, software i výrobní procesy a metody. Další
podrobnosti ZDE
Průzkum zlepšování obchodních příležitostí v rámci Dohody o hospodářském partnerství (EPA)
mezi EU a Japonskem (otevřen do 29. dubna 2022)
Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) posiluje a usnadňuje obchod mezi EU a Japonskem nejen
odstraněním nebo snížením cel, ale také odstraněním regulačních překážek, které stojí v cestě
společnostem z EU vyvážejícím své produkty a služby do Japonska. Tyto překážky mohou zahrnovat
odlišné nebo zbytečně složité technické normy, složité postupy pro schvalování výrobků na
japonském trhu nebo nákladné kontroly k zajištění jejich souladu s japonskými předpisy. EPA
zahrnuje mechanismy, které EU a Japonsku umožňují spolupracovat s cílem řešit stávající regulační
překážky a zabránit vzniku nových. Toho lze dosáhnout například společným vývojem nových norem
nebo zajištěním toho, aby normy a technické předpisy každé strany byly co nejvíce založeny na
mezinárodních normách. Cílem tohoto průzkumu je zjistit stávající regulační překážky, které brání
vývozu EU do Japonska a potřeby vyvinout nebo sladit nové normy a technické předpisy, které by
usnadnily a zlepšily obchod mezi EU a Japonskem. Další podrobnosti ZDE
Druhá vlna výzev k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa (otevřena do 17. května
2022)
Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, organizacím a orgánům veřejné správy z členských států EU,
zemí Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru. Plánované
investice: 249 milionů eur. Oblasti k zapojení: datové prostory (včetně dat pro kulturní dědictví),
evropská blockchain infrastruktura, školicí kurzy digitálních technologií pro pokročilé, digitální řešení
pro lepší vládní služby, projekty pilotující využití umělé inteligence k boji proti zločinu. Navíc se čeká
investice v hodnotě 43 milionů eur ve formě grantů, které podpoří kybernetickou bezpečnost v
odvětví zdravotnictví a rozmístění sítě center, která mají členským státům pomoci provádět
příslušné právní předpisy EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. Další podrobnosti ZDE
Rozšíření sankčního režimu vůči Rusku
Praktické informace pro podnikatele k rozšíření sankcí vůči Rusku v návaznosti na omezující opatření
přijaté EU vzhledem k novým činnostem RF destabilizujícím situaci na Ukrajině najdete ZDE

SaveUAStartup
Ukrajinský startupový fond vytvořil platformu, která propojuje ukrajinské startupy (zaregistrováno
více jak 250 firem) a zahraniční organizace a firmy za účelem poskytnutí finanční pomoci, odborných
služeb nebo pomoci s relokováním do nových kanceláří. Jejím cílem je podpořit ukrajinské firmy
v jejich další činnosti – navzdory okolnostem na Ukrajině. Zástupci sítě Enterprise Europe Network
ČR se také připojili k této iniciativě. Další podrobnosti ZDE
EU se dohodla s Kanadou na vzájemném uznávání profesní kvalifikace architektů
Evropská unie a Kanada dokončili vyjednávání vzájemného uznávání profesní kvalifikace architektů
v rámci dohody o volném obchodu CETA. Jedná se o první dohodu k uznávání profesní kvalifikace,
kterou Evropská unie, na základě doporučení profesních asociací, dojednala. Další podrobnosti ZDE
Dotazník pro panel malých a středních podniků týkající se revize nařízení REACH (otevřený do 6.
května 2022)
Evropská komise v současné době reviduje nařízení REACH (1907/2006). Cílem tohoto dotazníku je
poznat názory malých a středních podniků, pokud jde o zdokonalení způsobu, jakým by revidované
nařízení REACH mělo pro MSP fungovat. Nařízení REACH si klade za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví
a životního prostředí prostřednictvím lepší a dřívější identifikace vnitřních vlastností chemických
látek. To se provádí čtyřmi procesy REACH: registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemických
látek. REACH má rovněž za cíl zajistit volný oběh chemických látek v EU a posílit inovace a
konkurenceschopnost chemického průmyslu EU. Celkovým cílem revize je zajistit, aby ustanovení
nařízení REACH odrážela ambice Komise v oblasti inovací pro bezpečné a udržitelné chemické látky
a vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí při zachování vnitřního trhu, jak je stanoveno
ve Strategii pro udržitelnost v oblasti chemických látek. Další podrobnosti ZDE
Veřejná konzultace k harmonizaci patentového práva (otevřená do 30. dubna 2022)
Evropský patentový úřad ve spolupráci se členskými státy Evropské patentové organizace připravil
společný konzultační dokument s cílem zjistit zpětnou vazbu evropských uživatelů týkající se
vybraných aspektů harmonizace evropského patentového práva, mj. grace period, konfliktních
přihlášek a práva předchozího uživatele. Na základě výsledků vypracuje poté Úřad průmyslového
vlastnictví „národní zprávu“, která bude zaslána Evropskému patentovému úřadu jako podklad
celkového přehledu za členské státy Evropské patentové organizace. Další podrobnosti ZDE
Jak snížit stres pacientů z plánovaných operací
Plánované operace / lékařské zákroky jsou spojeny s velkým stresem ze strany pacienta. Proto
vznikl projekt STARS, jehož smyslem bylo navrhnout, vyvinout a otestovat podpůrný nástroj
sloužící pacientům, které čeká plánovaná operace, snížit stres a obavy a zároveň zlepšit zdravotní
podmínky pacienta v průběhu celé procesu péče. Podrobné informace o řešeních jsou popsány na
webové adrese projektu zde.
Výsledky klinických testů, které probíhají již druhým rokem, budou prezentovány na online
závěrečné konferenci projektu 22. června 2022. Pro více informací a pozvánku využijte
předregistrace na e-mailové adrese jc@zenit.de (pan Juan Carmona-Schneider).

