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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. 

 

BRNL20210428001 
Mosazné doplňky na míru 
Holandský návrhář hledá výrobce, který vyrábí mosazné doplňky v malém množství (přibližně 100 kusů 
na jeden návrh) za rozumnou cenu pro kompletaci kožených výrobků, zejména kabelek a opasků.  
 
BRDE20210511002 
Znovupoužitelná víčka na balení jídla „to go“ 
Německá firma provozující udržitelnou donášku jídla prostřednictvím on-line aplikace hledá společnost 
zaměřenou na výrobu kvalitních plastových víček vstřikováním nebo lisováním (silikon a termoplastická 
guma (TPE), polypropylen (PP), polyethylen (PE)) pro přepravu pokrmů dle požadavků německé 
společnosti. Firma má již design víček navržený, tudíž hledá vhodného výrobce.  
 
BORU20210408002: 
Rašelina 
Ruský výrobce a zpracovatel rašeliny hledá distributory. 
 
RORU20210329002 
Třídění odpadu 
Ruský vývojář systému pro automatické třídění pevného odpadu pomocí umělé inteligence hledá 
distributory. 
 
BORU20210224009 
Vybavení zubní ordinace 
Ruský výrobce přístrojů a nástrojů pro zubní ordinace hledá distributory. 
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BRDK20210507001 
Inovativní kancelářské stoly pro home office 
Dánská firma, která se specializuje na výrobu ergonomického nábytku, navrhla a vyvinula výškově 
nastavitelný kancelářský stůl, který splní vysoké technické požadavky uživatelů. Hledá dlouhodobého 
výrobního partnera, se kterým bude spolupracovat prostřednictvím výrobní dohody. Partner by měl být 
schopen zorganizovat celou výrobu stolů od optimalizace designu, tvorby technických výkresů, výroby 
prototypu přes hromadnou výrobu, komunikaci se subdodavateli, montáž stolů, balení a přepravu do 
Dánska.  
 
BORU20210324006 
Vodiče a kabely 
Ruský vývojář inovativních vodičů a bleskových kabelů pro trolejové vedení hledá distributory 
v zahraničí. 
 
BORU20210329003 
Zdravotnické prostředky 
Ruský výrobce implantovatelných zdravotnických prostředků pro rentgenovou endovaskulární chirurgii 
hledá distributory. 
 
BORU20210329005 
Lékařské produkty 
Ruský vývojář a výzkumník vlastních inovativních lékařských produktů, endoprotéz a implantátů pro 
člověka hledá investory. 
 
BRLT20210513001 
Přeprava zboží 
Litevská spediční společnost poskytuje dopravní služby vlastním vozovým parkem a pomocí více než 200 
subdodavatelských vozidel. Společnost hledá nové partnery - společnosti, které mají volné kapacity pro 
přepravu zboží za prací na základě subdodavatelské smlouvy pro přepravu nákladu v Evropě a ve 
Skandinávii se standardními tautlinery nebo chladírenskými přívěsy. 
 
BRAL20210429001 
Látky 
Albánská výrobní firma specializovaná na výrobu pracovních oděvů hledá dodavatele surovin a látek pro 
pracovní oděvy, ochranu, uniformy atd. se složením 60% polyesteru a 40% bavlny; gramáž 220 g / m2 až 
350 g / m2. Dále má zájem o řetězy, filety, pásky (reflexní pásky / pásky) pro ochranný oděv / ochranu, 
prevenci úrazů atd.  
 
BRRO20210423001 
Textilie 
Rumunský výrobce dámského oblečení a šatů hledá dodavatele surovin na základě výrobních dohod 
s mezinárodními obchodními partnery schopných dodávat tyto materiály: len, tyl, závoj, látky pro 
svatební šaty a slavnostní šaty.  
 
BRIE20210324001 
Oděvy 
Irská oděvní společnost hledá výrobní partnerství s evropskými výrobci oděvů pro CMT (Cut, Make, Trim) 
nebo FPP (Full Package Production) unisexového pleteného zboží, šátků, košil, vest a bund. Zájem o: 
pletené zboží  - vlna, ponožky - vlna a směs vlny, čepice s čepičkou, flanelové košile, pyžamové kalhoty, 
kabáty do pasu a tvídové bundy.  
 



BRDE20210429001 
Dřevěné profily 
Německý výrobce dřevěného venkovního nábytku, jako jsou sudové sauny, kempy a zahradní sprchové 
kabiny, hledá nové dodavatele profilů z masivního dřeva, hoblovaných nebo surových. Požadované 
profily by měly být převážně ze smrkového a borového dřeva, ale zajímavé jsou také profily z osik nebo 
vrby Abachi v délkách 3,30 m. Německá společnost bude potřebovat přibližně 200 m³ dřevěných profilů 
ročně. 
 
BRFR20210416001 
Kosmetika 
Francouzská společnost hledá poskytovatele kosmetického řešení pro noční použití, které zabrání tvorbě 
vrásek během spánku (tlakové linky, zarážky na tvářích, vrásky na hrudi a linie na čele), které by mohly 
být například: - systém lepivých proužků, silikonových polštářků nebo gelů, masek ...- inovativní měkký 
materiál pro polštáře nebo mastress, systém pro spaní na zádech ...- elixír, gel nebo krém, který může 
obsahovat velmi aktivní přírodní přísady a který musí vyschnout nebo ztuhnout, to znamená 
mechanickými vlastnostmi fixace tkání, aby se zabránilo vráskám. 
 
BRDE20210503001 
Porcelánové misky 
Německá online služba dodávky potravin hledá výrobce porcelánu pro stolní a hotelové nádobí, který by 
vyráběl zakázkové obaly na jídlo podle požadavků designu. Společnost pro své dodávky navrhla 
obdélníkové a kulaté porcelánové mísy/misky na základě dohody o výrobě. 
 
BODE20190718002 (Nabídka je platná do 27.07.2021) 
Nabídka značících strojů  
Německá společnost, která se již přes 50 let specializuje na výrobu značících zařízení pro průmyslové 
značení kovů, plastů a dalších materiálů, hledá v ČR distributory i využití pro subdodávky. Produktová 
řada této firmy zahrnuje značící elektrolytické stroje (jednoduché a rychlé značení elektrických vodivých 
materiálů), značící dot peen stroje (trvalé a hloubkové gravírování kovů a plastů) a značící laserové stroje 
(flexibilní a rychlé značení kovů a plastů). Další podrobnosti ZDE 
 
BOIT20200221001 (Nabídka je platná do 12.07.2021) 
HR inovativně; Employer Branding  
Italská společnost se specializuje na návrh a vývoj nástrojů manažerských simulací používaných pro 
nábor, školení a branding zaměstnavatelů. Jde o ideální „laboratoř“, kde jsou nápady a projekty 
využívány k upřednostňování kreativity a experimentování na propojených systémech souvisejících s 
technologickými, lidskými a manažerskými inovacemi. Českým zájemcům simulační nástroje pro 
hodnocení, školení, branding zaměstnavatele apod. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
Obchodní příležitosti z Izraele 
Naši partneři z Federation of the Israeli Chambers of Commerce, zastupující síť Enterprise Europe 
Network v Izraeli, představují aktuální nabídky/poptávky izraelských firem, které mají zájem o 
mezinárodní spolupráci a také možnost zveřejnit i Váš kooperační profil. Další podrobnosti ZDE 
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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 27. 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 
 
O Japonsku 
Využijte nabídku bezplatných webinářů, prostřednictvím kterých získají zájemci v květnu 2021 praktické 
informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
International Technological Forum «Innovations. Technologies. Manufacturing 
Zveme vás na VII. ročník mezinárodního technologického fóra, které se uskuteční 24. - 25. května 2021 v 
ruském Rybinsku a vzhledem k epidemiologické situaci a současným omezením se bude konat v online 
formátu. Další podrobnosti ZDE 
 
ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021 (přihlášky do 16. května 2021) 
Obchodní jednání, která budou na dálku pořádat 25. května 2021 naši partneři z Polské agentury pro 
rozvoj podnikání PARP, jsou určena širokému publiku v oboru IT – podnikům, vědecko-výzkumným 
organizacím i investorům. Další podrobnosti ZDE 
 
Jak podnikat na internetu od Dolní Lhoty po Tokio aneb E-marketingová konference trochu jinak 
Po koronavirové stagnaci je třeba zase šlápnout do pedálů a probudit v sobě kreativní nápady. Doba se 
ale změnila a marketing v době covidové změnil pravidla. Aktivujte opět své stávající zákazníky a 
přilákejte nové. Posuňte své podnikání do online prostředí a naučte se v něm přijít na kloub všem 
strategickým fíglům, marketingovým kampaním, reklamním systémům a know-how v oblasti 
e-commerce. Krajská hospodářská komora MSK pro vás 26. května 2021 připravila bezplatnou 
marketingovou online konferenci spojenou s výše uvedenými tématy. Další podrobnosti ZDE 
 
Přeshraniční poskytování služeb OSVČ 
Praktický webinář CRR ČR bude 26. května 2021 zaměřen na přeshraniční poskytování služeb OSVČ v 
rámci EU. Účastníci budou seznámeni s pravidly pro daně z příjmu, DPH, povinné sociální a zdravotní 
pojištění či ohlašovacími procedurami. Důraz bude kladen i na rozlišení, kdy se jedná o legální 
přeshraniční poskytování služeb a kdy jde naopak na tzv. falešné podnikání (nelegální zaměstnávání). 
Další podrobnosti ZDE 
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Vodohospodářství ve Středomoří se zaměřením na Itálii a Maroko (přihlášky do 26. května 2021) 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádá ve spolupráci s RHK Brno 27. května 2021 online seminář o 
obchodních příležitostech pro české firmy se zaměřením na oblast vody a její úpravy, odpadní vody a 
odpadové hospodářství, recyklaci, cirkulární ekonomiku, životní prostředí a související obory v Itálii a 
Maroku. Další podrobnosti ZDE 
 
Cirkulární ekonomika: Jak zvýšit recyklaci odpadů 
Přemýšleli jste, jak udělat z odpadu zdroj a jaké technologie k tomu využít? Kladete si otázku, čím zajistit 
vyšší recyklaci odpadů nebo podpořit prodej výrobků s obsahem druhotné suroviny z odpadů? Zajímají 
Vás možnosti podpory výzkumné činnosti v oblasti ověřování nových aplikací využití recyklátů z obalů? A 
jak probíhá realizace projektů cirkulární ekonomiky ve veřejném prostoru, např. zelených tramvajových 
tratích? Co za úskalí při tom na Vás číhají? BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, Vás ve 
spolupráci s firmami EKO-KOM, a.s., BRENS EUROPE, a.s. a CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. zve 3. června 
2021 na on-line seminář k tématu cirkulární ekonomiky. Další podrobnosti ZDE 
 
Nové obchodní kontakty z Portugalska (přihlášky do 28. května 2021) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR si Vás dovoluje pozvat k účasti na chystané roadshow 
portugalských podniků po České republice, kterou připravuje ve spolupráci mj. s portugalskou 
ambasádou v Praze, agenturou CzechInvest a portugalskou agenturou ICEP. Její součástí je i virtuální 
fórum, které by 8. června 2021 mělo sloužit k seznámení potenciálních účastníků pro B2B jednání. Další 
podrobnosti ZDE 
 
EACP Virtual B2B – Aerospace aplikace a technologie (přihlášky do 8. června 2021) 
Inspirující on-line konference evropských stakeholderů působících v leteckém a kosmickém průmyslu a 
virtuální B2B setkání slibují 8. - 10. června 2021 zajímavé nahlédnutí na tento trh a nové obchodní 
kontakty i pro české zájemce o účast. Další podrobnosti ZDE 
 
B2MOTO 2021 (přihlášky do 9. června 2021) 
Polští kolegové ze Staropolské obchodní a průmyslové komory v Kielcích Vás 9. června 2021 zvou na 
virtuální B2B setkání zaměřené na automobilový a dopravní průmysl. Další podrobnosti ZDE 
 
Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event (přihlášky do 2. června 2021) 
Enterprise Europe Network ve spolupráci s irskými partnery sítě pořádá 9. června 2021 virtuální 
networkingovou akci, která účastníkům nabízí jedinečnou příležitost zúčastnit se přímých virtuálních 
obchodních setkání se senior nákupčími potravin z celého Irska a dalších zemí EU. 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. června 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 
 
European Research and Innovation Days 
Evropské dny výzkumu a inovací jsou každoroční stěžejní akcí Evropské komise pro výzkum a inovace, 
které spojuje tvůrce politik, výzkumníky, podnikatele a veřejnost, aby diskutovali a utvářeli budoucnost 
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Letošní ročník se bude konat online ve dnech 23. a 24. června 
2021 a umožní všem zapojit se odkudkoli. Další podrobnosti ZDE 
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VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2021 (přihlášky do 23. června 2021) 
ENEA, partner Enterprise Europe Network’s Bridg Economies Consortinum, organizuje 24. – 25. června 
2021 v rámci akce Inovation Village 2021 virtuální networkingovou akci s možností předem 
domluvených schůzek, která poskytuje unikátní příležitost pro setkání se společnostmi, start-upy a 
výzkumnými centry pracujícími na vyvíjení nových technologiích pro přechod na ekologickou energii. 
Další podrobnosti ZDE 
 
MBM Tourism Prague 2021 
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve 1. října 2021 na 
obchodní jednání s českými i evropskými podnikateli v oblasti cestovního ruchu, památek a muzeí. 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 
 
World Class Manufacturing (přihlášky do 10. června 2021) 
Zajímá Vás, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu? Pětidenní výcvik Vám poskytne 
hloubkovou analýzu metodiky japonské výroby a informace o japonských výrobních technikách: Kaizen, 
Lean, JIT...Vzhledem k současné celosvětové situaci v důsledku šíření Covid-19 uspořádá EU-Japan 
Centre for Industrial Cooperation další interaktivní on-line verzi svého školení „World Class 
Manufacturing Training“ v reálném čase od 15. do 19. listopadu 2021. Tento tréninkový kurz je zdarma. 
Další podrobnosti ZDE 
 
InnoTrans BUSINESS DAYS - Networking & Partnerships (přihlášky do 23. září 2022) 
Největší přehlídka nové železniční techniky na světě, spojená s berlínským veletrhem InnoTrans se 
uskuteční až v září roku 2022. Již nyní však můžete zdarma a on-line navazovat nové obchodní kontakty 
pomocí virtuální edice InnoTrans BUSINESS DAYS. Další podrobnosti ZDE 
 
Průvodce podnikáním v Evropě 
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 
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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 
 
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 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 
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 
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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 
 
Podpora pro MSP z Evropské unie, obchodující s Íránem 
Helpdesk pro hloubkovou kontrolu v souvislosti se sankcemi EU (Due Diligence Helpdesk on EU 
Sanctions) je služba financovaná Evropskou unií. Jejím cílem je poskytnout podporu zejména malým a 
středním podnikům z EU, které jsou ochotné se angažovat v Íránu, a zajistit tak, aby postupovaly řádně v 
souladu s právními předpisy EU a Společného komplexního akčního plánu (JCPoA). Helpdesk usnadňuje 
práci MSP při realizaci jejich legitimních obchodních příležitostí v Íránu a financování legitimních 
obchodních aktivit v Íránu evropskými bankami, což dokazuje, že EU je odhodlána i nadále plnit své 
závazky v rámci JCPoA. Další podrobnosti ZDE 
 
Spuštění 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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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 
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Datová zpráva 2021 
Vysoká koncentrace pracovníků ve výzkumu a vývoji a zároveň největší podíl veřejných peněz 
investovaných do této oblasti mezi českými kraji. To jsou hlavní důvody toho, proč jižní Morava dokáže 
v oblasti inovací konkurovat vyspělým evropským regionům. Ve druhém ročníku datové zprávy 
na jednom místě najdete vše podstatné o inovacích, podnikání, vzdělání a výzkumu v našem regionu. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Cíle udržitelného rozvoje coby rámec pro oživení měst a regionů po pandemii COVID-19 (průzkum 
bude probíhat do 11. června 2021) 
Evropský výbor regionů (VR) a OECD chtějí zhodnotit pokrok, kterého dosáhly města a regiony při 
provádění cílů udržitelného rozvoje, posoudit, jaký dopad měla v tomto směru pandemie COVID-19, a 
analyzovat, jak může územní přístup k cílům udržitelného rozvoje pomoci městům a regionům při 
navrhování a provádění dlouhodobých strategií oživení po pandemii COVID-19. Tím, že se zúčastníte 
tohoto průzkumu, pomůžete ukázat orgánům EU a vládám členských států, jak neochvějně se regiony a 
města angažují v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje, a zároveň jim poskytnete vodítko pro to, jak by 
mohly využít cílů udržitelného rozvoje při navrhování a provádění svých strategií na podporu oživení. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Evropská digitální dekáda: Komise zahájila konzultaci a diskusi týkající se digitálních zásad EU (bude 
probíhat do 2. září 2021) 
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se formulace souboru zásad na podporu a 
prosazování hodnot EU v digitálním prostoru. Cílem konzultace je zahájit širokou společenskou diskusi a 
shromáždit názory občanů, nevládních organizací a organizací občanské společnosti, podniků, správních 
orgánů a všech zainteresovaných stran. Tyto zásady budou pro EU a členské státy vodítkem při 
navrhování digitálních pravidel a předpisů, které přinesou výhody digitalizace pro všechny občany. Další 
podrobnosti ZDE 
 
 
 

Dotazník spokojenosti se službami EEN 
Snažíme se zlepšovat služby poskytované našim členům a klientům, a proto bychom Vás prosím do 15. 6. 

2021 rádi požádali o vyplnění krátkého on-line dotazníku spokojenosti se službami sítě Enterprise 
Europe Network za období 2019-2020. Další podrobnosti ZDE 

 

 

 

https://brnoregion.brandcloud.pro/cs#/document/35379/103833
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2021SurveyImplementationSDGs?surveylanguage=CS&_cldee=aHJkbGlja2FAcmhrYnJuby5jeg%3d%3d&recipientid=contact-8241d82c1b0ce8118113005056a043ea-c1d5b3541c00484c87b36270f81e1132&esid=8cedfc5b-dcac-eb11-8118-005056a043ea
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2288
https://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4848-pruzkum-spokojenosti-klientu
https://een.rhkbrno.cz/

