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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. 
 

 
BRIE20200305001 
Obaly 
Irská společnost hledá partnery pro výrobu, outsourcing nebo dodavatelskou dohodu o značkových 
ekologických obalových řešeních. Kooperativní partner by musel být schopen vyrábět trvanlivé obalové 
systémy (například: potištěné obalové krabice, vnitřní balicí papír a obalové sáčky) v různých velikostech 
podle specifikací společnosti. Vzorové rozměry: délka 324 mm, šířka 238 mm, hloubka 152 mm. Velikost 
desky je 1007 mm x 972 mm.  
 
BRUA2019121800 
Zdravotnictví 
Ukrajinská společnost působící v oblasti distribuce zdravotnického zařízení hledá výrobní společnosti 
lékařských nástrojů a zařízení pro dohodu o distribučních službách. Pro rozšíření svého podnikání hledají 
evropské partnery. Hledají vybavení pro: 
- chirurgická, urologická a gynekologická oddělení; 
- laboratoře a reprodukční centra IVF 
- sanitky a záchranné služby; 
- lékařská simulační centra 
 
BRSK20200107001 
Ovocné šťávy 
Společnost ze Slovenska, která prodává výrobky pro sportovní výživu a různé fitness vybavení 
prostřednictvím svých e-shopů, má zájem rozšířit své portfolio produktů o 100% zázvorové a citronové 
šťávy. Společnost hledá spolehlivé dodavatele nebo distributory z EU, kteří budou spolupracovat na 
základě dohody o distribučních službách.  
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BRPL20200228001 
Oleje, kyseliny… 
Polská společnost vyrábí přírodní kosmetiku včetně mýdel, ochranných krémů, peelingů, holicích mýdel 
atd. Výrobky jsou 100% přírodní. Firma se chystá zvýšit výrobu a hledá dodavatele olejů, kyselin, 
emulgátorů, rostlinných prášků, kosmetických jílů atd. Zájem o: nerafinované bambucké máslo - 50 kg / 
měsíc; kokosový olej - 50 kg / měsíc; extra panenský olivový olej - 70 kg měsíčně.  SCI (práškový kokoyl 
isethionát sodný); přírodní éterické oleje: • levandule 0,5 l / měsíčně • Litsea Cubeba 5l • Tee tree - 1 l • 
Eukalyptus - 1l • máta - 5l • - 5l • rozmarýn - 2l• hřebíčkový éterický olej - 0,5l• přírodní botanické 
prášky atd. 
 
BRJP20190214001 
Technologie 3D  
Japonská společnost hledá technologii 3D tisku k distribuci pro stavební konstrukce v Japonsku. 
Stavby by měly splňovat standardy kvality japonského stavebnictví. Partnerství s potenciálním 
partnerem by mohlo být provedeno v rámci dohody o obchodní agentuře, dohody o distribučních 
službách, licencování nebo smluv o službách. Potenciální partner by měl mít prokázané zkušenosti ve 
stavebním 3D polygrafickém průmyslu. Společnost očekává, že partner bude vlastnit nejmodernější a 
nejspolehlivější technologii 3D tisku pro výrobu 3D tiskových konstrukcí, zejména obydlí a komerčních 
budov.  
 
BRBG20200218001 
Kosmetika 
Bulharská kosmetická společnost hledá dodavatele a kosmetické výrobce. Mají zájem distribuovat / 
prodávat všechny druhy kosmetických výrobků. Např.:- přípravky pro péči o pleť, pokožku a vlasy 
(krémy, elixíry, tělové másla, peelingy a exfolianty, masky, krémy na opalování, masážní oleje, balzámy 
na rty, make-up produkty atd. 
 
BRUA20200224001 
Ovoce, zelenina 
Ukrajinský distributor čerstvého ovoce a zeleniny hledá nové dodavatele. Klient má zájem o navázání 
dlouhodobé spolupráce s obchodními partnery, kteří nabízejí dohodu o distribučních službách. Partneři 
by měli být schopni dodávat ovoce a zeleninu nejvyšší kvality za konkurenceschopné ceny. Hledané 
produkty: jablko, hruška, broskev, banán, pomeranč, kiwi, kokos, třešně, mandarinky, švestky, ananas, 
brambory, cibule, okurky, rajčata, lilek, mrkev, zelí, česnek atd. 
 
BRES20200210001 
Kovové víko 
Španělská společnost hledá výrobce kovového víka pro plechovky na nápoje určitého typu / velikosti s 
úchytkou, vhodných pro samoohřívací plechovky.  
 
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 
 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5780-rumunske-nabidky-v-sektorech-ict-a-robotiky
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5728-obchodni-prilezitosti-z-izraele


Inovativní systém řízení výroby a spotřeby energií pro průmyslové podniky (Nabídka je platná do 
01.07.2020) 
Italská firma hledá zájemce o spolupráci v ČR, má zájem poznat český trh, zejména co se týká oborů, ve 
kterém působí: drcení kameniva, výroba betonu a živice, recyklace papíru a plastů, zemědělská výroba a 
výroba potravin. Rádi by navázali spolupráci s místním agentem, který by působil jako distributor služeb 
a který by reprezentoval firmu na národní úrovni, rozvinul místní klientskou základnu a asistoval českým 
průmyslovým zákazníkům. Ideálně, nejvhodnějším kandidátem by byla firma, která zná místní 
průmyslový trh, má zájem propagovat energetickou efektivnost a úspory energie. 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 
 

Cena EU pro ženy inovátorky pro rok 2020 
Evropská komise vyhlásila v pořadí již 7. ročník soutěže pro ženy inovátorky. Oceňovat bude unikátní 
inovativní produkty a služby na trhu, které výrazně přispěly k technologickému či společenskému 
pokroku. Úspěšné inovátorky ze svého okolí můžete nominovat do 21. dubna. Další podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku 
Bezplatné webináře, prostřednictvím kterých získají zájemci v březnu 2020 praktické informace ohledně 
vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
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 
 
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. Využijte této 
akce ke konfrontaci svých podnikatelských nápadů a přijďte se seznámit se zajímavými lidmi! Další 
podrobnosti ZDE 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5762-inovativni-system-rizeni-vyroby-a-spotreby-energii-pro-prumyslove-podniky
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https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5836-podnikani-v-indii-s-ohledem-na-ochranu-prumyslovych-prav
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5834-co-matching-2020
https://czechinno.cz/digitalni-transformace/brno
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/access-to-finance-granty-dotace-a-financni-nastroje-pro-inovace-a-rozvoj-podnikani


 
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 
 
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 do 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 
 
International Partnering – IFAT 2020 
Nabízíme možnost zapojit se 4. - 5. května 2020 do kooperační akce s možností předem připravených 
B2B setkání, organizované našimi německými kolegy v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network 
během světového veletrhu pro vodu, odpadní vodu a odpadové hospodářství v Mnichově. Další 
podrobnosti ZDE 
 
FinTech Roadmap 
Rádi bychom Vás pozvali na konferenci zaměřenou na současné trendy FinTech a jejich dynamický vývoj, 
která proběhne 20. května 2020 v Brně. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
Pozvánka na automotive konferenci NEWMATEC 2020  
6. ročník konference NEWMATEC, kterou pořádá Svaz automobilového průmyslu Slovenské republiky se 
bude opět konat v hotelu Partizán na Tálech, z důvodu šíření koronaviru je plánována v novém termínu 
9. - 10. června 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 
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https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4117-wcm-mise


Získejte nové technologie první  
Přední světový veletrh průmyslových technologií HANNOVER MESSE 2020 se bude konat na výstavišti v 
německém Hannoveru v důsledku šíření viru Covid-19 v novém termínu od 13. do 17. července 
2020. Prostřednictvím RHK Brno zde můžete využít účast na dvou B2B kooperačních burzách s možností 
předem domluvených schůzek. 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 
 
 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5438-ziskejte-nove-technologie-prvni-4
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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 
 
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 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/eu-podepsala-obchodni-a-investicni-dohody-s-vietnamem--247263/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_cs.htm
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5033-uspesne-inovovat-na-rozvijejicich-se-trzich
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5072-jak-importovat-do-evropy
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/afrika-a-blizky-vychod/euromed-trade-helpdesk-je-vitanym-pomocnikem-pri-vstupu-na-rychle-se-rozvijejici-trhy-ve-stredozemi--235242/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5369-zajimate-se-export-do-izraele


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 
 
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 
 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5371-ipr-sme-helpdesk-latinska-amerika
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4771-zajima-vas-asie
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https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-plni-ukoly-z-inovacni-strategie-a-spousti-novy-web--250080/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rodinne-podniky-mohou-ziskat-zvyhodnene-bankovni-uvery-a-zaruky--251890/


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 
 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/na-jakou-podporu-mohou-dosahnout-cesti-podnikatele--mpo-vydalo-prehled-s-podrobnymi-informacemi--251359/
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/zmeny-v-ohlasovani-zamestnancu-vyslanych-do-cr
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https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/vyhlaseni-8-narodni-vyzvy-inter-eureka

