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ČÍSLO 5/2022 
 

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. 

 

 
BRPL20220415005  
Láhve na víno 
Polská firma hledá dodavatele lahví na víno. Má zájem o skleněné a PET lahve o objemu 1 l a 2 l 
vhodné pro alkoholické nápoje, elegantní, stylové s ojedinělým designem. 
 
BRES20220516009 
Elektricky poháněné motocykly 
Španělská společnost má zájem o distribuční smlouvu s partnery, kteří by mohli dodávat elektricky 
poháněné motocykly. Zájem o motocykly s baterií od 3,5 Kw do 15 kw, s vysokorychlostním 
nabíjecím systémem (tj. s rychlonabíječkou (6Kw) schopnou dobíjet v rozsahu od 1,5 do 2 hodin, při 
normálním napájení méně než 7 hodin) a s minimální autonomií 150 km.; APP ovládání; EU 
homologace L3e. 
 
BRDE20220504007  
Personální agentura 
Německá personální agentura zajišťuje nábor zaměstnanců pro své klienty v Německu v různých 
odvětvích (mj. zdravotnictví, strojírenství, potravinářství, výroba/výroba, logistika). Hledá spolehlivé 
evropské partnery v oblasti náboru pracovníků na základě smluv o poskytování služeb, aby zajistila 
dostatek pracovních sil pro Německo.  
 
BRAT20220509022  
Šití stuh na zakázku 
Rakouská obchodní firma s výrobky pro úpravu vlasů, hledá jako subdodavatele firmy zabývající se 
šitím textilu.  První objednávka by zahrnovala přibližně 500 kusů stuh do vlasů včetně 2 gumiček na 
každou z nich. Použitý materiál: samet na vnější straně a šicí rouno na vnitřní straně. Vzor a přesné 
rozměry výrobku budou dodány. 
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BRPL20220511014  
Textilie 
Polská společnost hledá zahraniční dodavatele netkaných textilií, různých gramáží a velmi vysoké 
kvality. 
 
BRMT20220513011  
Kartonové suroviny 
Maltská výrobní společnost, která vyrábí vlnité desky, kotouče, kartonové desky, příčky, krabice z 
drážkovaného kartonu a cateringové krabice, hledá spolehlivé mezinárodní dodavatele vysoce 
kvalitního a cenově výhodného surového kartonového papíru včetně flutingového, kraftlinerového, 
testlinerového, čistě bílého kraftového, čistě bílého linerového, polochemického, vysoce výkonného 
papíru Měsíčně je požadováno 150 tun testlineru, 200 tun flutingu, 100 tun kraftlineru, 50 tun bílého 
kraftlineru a 50 tun bílého testlineru. 
 
BRFR20220428036 
Zahradní výrobky a pomůcky  
Francouzský velkoobchod s výrobky pro úpravu zahrad, balkonů a teras hledá nové dodavatele 
výrobků: přírodní a PVC ploty, umělé rostliny a trávník, koše na kořeny stromů, opakovaně 
použitelné pytle na zelený odpad, obruby a koše na zeleninové zahrady. Francouzská společnost má 
zájem o různé typy partnerů: Výrobce, kteří jsou schopni vyrábět konkrétní výrobky podle specifikací 
designu a materiálů. Dodavatele, kteří jsou sami výrobci a nabízejí hotové výrobky, které může 
francouzská společnost prodávat pod svou vlastní značkou. Velkoobchodníky, ale pouze pokud jsou 
cenově konkurenceschopní. 
 
BRSE20220425013 
Dodavatelé oceli 
Inovativní švédská společnost hledá výrobce oceli, který může dodávat podlahové plechy. Případně 
i zájem o výrobky typu systému na míru pro ochranu asfaltových/zpevněných povrchů při manipulaci 
s přepravními kontejnery v oblasti přístavu. Systém je tvořen ocelovou a betonovou konstrukcí, 
která je usazena na čtyřech rozích spodního kontejneru, čímž vzniká robustní povrch, na který lze 
bezpečně naskládat až čtyři kontejnery na sebe.  
 
BRDE20220421021 
Kryty na sloupky 
Německá obchodní společnost hledá výrobce nerezových sloupkových uzávěrů podle požadavků 
německé společnosti. Sloupkové krytky se používají jako kryt dřevěných sloupků/plotových sloupků.  
 
BRDK20220420012  
Nylonové popruhy 
Dánská firma prodávající designové tašky a popruhy hledá partnery, kteří pro ni tyto popruhy vyrobí. 
Využity budou na nošení sportovních tašek či kytar, měly by být nastavitelné mezi 70 cm a 130 cm. 
Partner by měl zajistit celý výrobní proces. 
 
BRDK20220317026  
Oblečení 
Dánská oděvní firma shání partnery, kteří pro ni zajistí výrobu i dodávku oblečení. Výhodou jim bude 
loajální zákazník a stálý odbyt zboží. Partneři by měli být flexibilní a schopní dodat objednávky o 
velikosti cca 900 kusů v co nejkratším čase. Nutná je také komunikace v angličtině. 
 



BRDK20220331001 
Součástky k reproduktorům 
Dánská firma je jedním z lídrů ve vývoji high-end převodníků zvuku a shání více výrobců obráběných 
i lisovaných kovových součástek. Nabízí dlouhodobou spolupráci, technickou i praktickou podporu 
a dobré finanční podmínky – důraz je zejména na kvalitu zboží. Partner by měl zajistit celý výrobní 
proces a mít zkušenosti s výrobou součástek nejvyšší kvality – ne nutně do reproduktorů. Neočekává 
se pokrytí všech poptávaných dílů jedním výrobcem, ale specializace na vybraný typ součástky. 
 
BODK20220328017 
Osobní hygiena 
Dánská společnost vyvinula nový materiál, který dokáže nahradit plasty a syntetické příměsi 
v přípravcích osobní hygieny. Pro jeho výrobu a úspěšné uvedení na trh hledá partnery s technickými 
i chemickými znalostmi působící na trhu s osobní hygienou, kteří pomohou s dokončením vývoje. 
Výhodou jim bude také možnost materiál uzpůsobit i pro své vlastní použití. 
 
BODK20220323021 
Spony pro elektrikáře/instalatéry 
Dánská společnost vyvinula patentovaný klip, který usnadňuje elektrikářům a instalatérům frézování 
drážek. Nyní hledá distributora, který bude klip dodávat specializovaným obchodům a 
společnostem. Měl by být znalý v oblasti, aby mohl produkt úspěšně nabízet, být ideálně středně 
velký či větší, a se zkušenostmi s distribucí elektro-instalatérských pomůcek. 
 
BODK20220323014  
Zdravotní a sociální péče 
Dánská firma vyrábí zařízení a pomůcky, které usnadňují život handicapovaným uživatelům a jejich 
pomocníkům. Výrobky splňují nároky na kvalitu a udržitelnost, lze je také snadno adaptovat novým 
technologiím. Pro jejich distribuci hledají partnery, kteří mají zkušenosti s privátním i veřejným 
sektorem, znají daný trh a dokážou dostat produkty k zákazníkům. Postarat by se měli také o jejich 
servis a podporu. 
 
BODK20220323006  
Vybavení zvířecích stájí 
Dánská firma se zaměřuje na řešení ventilace a ovzduší v moderních stájích. Moderní systémy splňují 
nároky na udržitelnost i online integraci. Pro jejich prodej hledá distributory, kteří znají specifika 
zemědělského sektoru a produkty dostanou k zákazníkům. Postarat by se měli také o jejich servis a 
podporu. 
 
BRDK20220426013 (Poptávka je platná do 3. 8. 2022) 
Sportovní vybavení a dveřní součástky 
Dánská společnost hledá výrobce sportovního vybavení a dveřních součástek. Start-upová firma 
hledá výrobce sportovního vybavení a dveřních součástek pro své dva webové obchody. Z důvodu 
udržení nejnižší ceny na dánském trhu preferuje výrobce před dodavateli. Další podrobnosti ZDE 
 
BRDK20220412011 
Výroba dřevěných hraček (Poptávka je platná do 3. 8. 2022) 
Dánská společnost hledá výrobce dřevěných hraček s výukovou hodnotou. Firma se zabývá 
prodejem hraček pod vlastními i privátními značkami. Hledá proto výrobce dřevěných hraček s 
výukovou hodnotou. Výhodou je dlouhodobá spolupráce se zavedenou a finančně zajištěnou 
dánskou společností. Další podrobnosti ZDE 
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BRDK20220506015 (Poptávka je platná do 3. 8. 2022) 
Koňská hlava na tyči 
Dánská společnost dodává klasické hračky ve vysoké kvalitě do maloobchodní sítě po celé 
Skandinávii a hledá výrobce hraček, různé varianty, od spolehlivého dodavatele z ČR. Další 
podrobnosti ZDE 
 
BRDK20220428012 (Poptávka je platná do 3. 8. 2022) 
Dřevěné schody 
Dánská společnost hledá dodavatele dřevěných schodů. Dnes již firma nemá vlastní výrobu, shání 
proto partnera, který se o ni postará. Očekávaný roční odbyt je 2-300 schodů, nejlépe s potenciálem 
na výrobu 6-800 schodů. Dodací doba by měla být 2-3 týdny. Další podrobnosti ZDE 
 
BRDE20220406026 (Poptávka je platná do 11. 6. 2022) 
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. 
 
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 
 
Podlahové vodicí lišty (Poptávka je platná do 5. 8. 2022) 
Německý distributor hledá v ČR výrobce podlahových vodicích lišt dle níže uvedené specifikace. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Výroba nerezových skříněk, beden, kbelíků, lopat a dalších výrobků (Poptávka je platná do 3. 8. 
2022) 
Francouzská společnost hledá v ČR výrobce nerezových skříněk, beden, kbelíků, lopat a dalších 
výrobků v níže uvedených množstvích. Další podrobnosti ZDE 
 
Distribuce elektrických servomotorů (Nabídka je platná do 3. 8. 2022) 
Dánský výrobce elektrických servomotorů hledá distributora v ČR se zkušenostmi v oblasti 
průmyslové automatizace, strojírenství a lékařské techniky. Mezi nabízená řešení patří regulátory, 
ovladače, mobilní bateriová řešení a software. Společnost se zaměřuje na poskytování služeb 
zákazníkům, kteří požadují kompaktní lineární pohyb a ovladače pro použití v aplikacích, kde hraje 
zásadní roli jak design a vzhled, tak i omezený prostor. Další podrobnosti ZDE 
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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 
 
Nový systém pro zrakově / sluchově / řečově postižené (Nabídka je platná do 31. 5. 2022) 
Bulharský vynálezce vyvinul speciální systém čtení a psaní pro uživatele se zrakovým, sluchovým a 
řečovým postižením (Bulgarika). V ČR hledá partnery pro spolupráci na dalším rozvoji. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o sociální projekt, tak je vynálezce připraven udělit autorskou licenci za 
symbolickou cenu jednoho eura. Další podrobnosti ZDE 
 
Bělení zubů ze Švédska – hledají se distributoři (Nabídka je platná do 31. 5. 2022) 
Švédská společnost, vyrábějící prostředky na bělení zubů, hledá distributory v ČR (e-shopy, lékárny, 
maloobchody, drogerie). Společnost je ochotná vyrábět i pod privátními značkami řetězců. Další 
podrobnosti ZDE. V případě zájmu kontaktujte: Lenka Votavová, votavova@rhkbrno.cz 
 
Dodávky náhradních dílů a příslušenství pro distribuci na polském trhu (Poptávka je platná do 31. 
5. 2022) 
Polská společnost působící v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s automobilovými díly a 
příslušenstvím hledá zahraniční výrobce a distributory všech druhů náhradních dílů a příslušenství 
pro automobily, kteří chtějí zvýšit prodej svých výrobků na polském trhu na základě smlouvy o 
distribučních službách. 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 
 
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 
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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 květnu 2022 praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Česko-angolské podnikatelské setkání (přihlášky do 18. května 2022) 
Dovolujeme si Vás pozvat na Česko-angolské podnikatelské setkání, které organizuje Hospodářská 
komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Akce se uskuteční 
dne 19. května 2022 v prostorách Ministerstva a průmyslu ČR v Praze. Další podrobnosti ZDE 
 
How to Internationalise to the USA 
Platforma „ENRICH in the USA“ pořádá 19. května 2022 hybridní workshop, jehož cílem rozšířit 
informace o tržních příležitostech v USA pro podniky a klastry a o existujících možnostech spolupráce 
a financování. Další podrobnosti ZDE 
 
Alternativní trhy v kontextu ruské agrese proti Ukrajině – Indie 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR si Vás dovoluje pozvat 19. května 2022 na akci v hybridním 
formátu, kterou ve spolupráci s dalšími partnery pořádá Sekce zahraničního obchodu a EU. Jedná se 
o další příspěvek do série exportních seminářů MPO v kontextu současné bezpečnostní situace v 
Evropě. Další podrobnosti ZDE 
 
ČESKO-SLOVENSKÉ PODNIKATELSKÉ FÓRUM  
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 SARIO a Slovenskou obchodní a průmyslovou 
komorou Žilina zvou 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 
 
Alternativní trhy v kontextu ruské agrese proti Ukrajině – severní Afrika  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce zahraničního obchodu a EU ve spolupráci s dalšími 
partnery pořádá 26. května 2022 (online) seminář k alternativním trhům v kontextu ruské agrese 
proti Ukrajině. Další podrobnosti ZDE 
 
Jednání s obchodním radou Rumunska a rumunskými firmami v Brně (přihlášky do 27. května 
2022) 
Využijte možnost osobního setkání se zástupci firem z oblastí IT, stavebnictví, HR, potravinářství a 
turismu, které přijedou 1 . června 2022 do Brna. Další podrobnosti ZDE 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6678-the-supply-chain-resilience-platform
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https://komora.cz/event/cesko-australsky-podnikatelsky-seminar-2-2/
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https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6763-rumunsko-2022


Technology & Business Cooperation Days (přihlášky do 24. května 2022) 
Od 30. května do 2. června 2022 se hannoverské výstaviště opět stane globálním centrem pro 
byznys. Přední světový průmyslový veletrh Hannover Messe 2022, který se zaměřuje na digitalizaci 
a udržitelnost, dává jasné impulsy pro transformaci podnikání a průmyslu. Do jeho doprovodného 
programu se formou předem naplánovaných B2B setkání v rámci kooperační akce Technology & 
Business Cooperation Days mohou zapojit i české firmy. Další podrobnosti ZDE 
 
Jak uspět na BALKÁNSKÝCH trzích 
Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko: 
Jaká je situace na tamních trzích, makroekonomická data, interkulturní komunikace při obchodních 
jednáních na Balkáně, perspektivní obory, plánované veletrhy & akce a individuální konzultace s 
řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. To vše Vám zdarma nabídne konference, která se koná 
31. května 2022 v Brně. Další podrobnosti ZDE 
 
Webinář k portálu Access2Market 
Nejste si jisti postupy při dovozu nebo vývozu vašeho zboží nebo služeb do zahraničí? Přihlaste se 
na online seminář pořádaný 1. června 2022 Evropskou komisí, kde se dozvíte, co vše portál obsahuje 
a jak se dostanete k informacím, které potřebujete vědět. Další podrobnosti ZDE 
 
Uvádění výrobků na trh: Označení CE – současnost a výhled do budoucnosti  
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky pořádá 1. června 2022 
seminář v Praze, který se bude věnovat problematice uvádění výrobků na trh, a to zejména označení 
CE. Ačkoliv totiž zůstávají obecné základy pro jeho používání stejné, došlo k mnoha dílčím změnám, 
které budou předmětem přednášek odbornic z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví (ÚNMZ). Výrobci, distributoři i další zájemci uslyší proto s předstihem, co mohou 
v této oblasti očekávat a jak by je to mohlo v budoucnosti ovlivnit. 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 
 
Build.well.being - Digital Healthcare Networking 
Pod heslem "Digital Therapeutics and Rehabilitation for All – From Education to (Clinical) Practice" 
zvou Evropský Region Dunaj-Vltava, Erasmus+ DIRENE a vysoká škola St. Pölten 10. června 2022 na 
šestý ročník konference v anglickém jazyce jako odborné hybridní akce v St.Pöltenu a na 
Youtube. Další podrobnosti ZDE 
 
Jak šetřit vodou (přihlášky do 10. června 2022) 
V termínu 14. června 2022 připravujeme na RHK Brno další seminář / webinář z cyklu Go Green, jeho 
tématem tentokrát budou úspory vody. Další podrobnosti ZDE 
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Digitalizujte svůj podnik s dotací (přihlášky do 13. června 2022) 
Průběžná digitalizace podnikových procesů již často nebývá motivována ani tak získáním 
konkurenční výhody, jako spíš snahou nezaostat za nejlepšími podniky v oboru. Často se však jedná 
o nákladově náročné investice, které navíc nemusí znamenat skokové navýšení výrobní kapacity jako 
u jiných investic. Na jedné straně proto podniky vnímají investice do digitalizace jako nevyhnutelné, 
na straně druhé je často upozaďují ve světle jiných technologických či aktuálně energetických 
investic. Více informací o dotacích na digitalizaci podniku se dozvíte na semináři, který se bude 
konat  15. června 2022 na RHK Brno. Další podrobnosti ZDE 
 
Konference o synergiích a financování výzkumu a inovací v Evropě 
Jedna z prvních událostí pořádaných v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie proběhne 
hybridní formou (v Praze nebo online) ve dnech 7. a 8. července 2022.  Představitelé Evropské 
komise a členských států zde budou prezentovat své názory a diskutovat o tom, jak odstranit 
přetrvávající bariéry a usnadnit synergie. Další podrobnosti ZDE 
 
European Research and Innovation Days 2022 
Evropské dny výzkumu a inovací, které organizuje Evropská komise, se budou konat online ve dnech 
28. - 29. září 2022. Spojují tvůrce politik, výzkumné pracovníky, podnikatele a občany, aby diskutovali 
a utvářeli budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Letošní ročník dává  příležitost 
diskutovat a utvářet nová řešení k posílení odolnosti Evropy a její strategické autonomie. Nabízí se 
tak možnost debatovat o novém evropském inovačním programu, evropském roce mládeže, 
bohatství evropské kulturní kreativity, misích Horizont Evropa a mnoha dalších tématech. Další 
podrobnosti ZDE 
 
BIOTECH Cluster/SME Mission (přihlášky do 9. června 2022) 
Od roku 2013 pořádá EU-Japan Centre mise v oblasti farmacie, biotechnologií a věd o živé přírodě. 
V současné době vypisuje výzvu k podávání přihlášek na příští misi biotechnologických klastrů a 
malých a středních podniků do Japonska, která se bude konat ve dnech 11. - 14. října 2022 společně 
s výstavou "BioJapan". 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 
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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. února 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 
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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 
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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 
 
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 
 
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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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 
 
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 
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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 
 
Podpora startupů v Polsku (otevřena do 30. června 2022) 
V Polsku spustili program Poland Prize, který má za cíl nalákat zahraniční startupy, aby zahájily svou 
činnost v Polsku. Další podrobnosti ZDE. V případě zájmu se můžete obrátit na našeho tamního 
kolegu Tomasze Krawczyka (tj.krawczyk@uw.edu.pl) 
 
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 
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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 
 
Enrich in the USA 
Posláním tohoto projektu je poskytovat služby v oblasti spolupráce, financování a podpory 
komercializace evropským výzkumným pracovníkům/podnikatelům, startupům a malým a středním 
technologickým podnikům a zároveň jim usnadňovat přístup k univerzitním ekosystémům, včetně 
amerických investorů, aby se maximalizovaly jejich šance na úspěch v Severní Americe. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Možnosti kaskádového financování - Funding & Tenders portal 
Evropská komise vytvořila novou stránku na portálu Funding & Tenders, aby našla a shromáždila 
všechny možnosti kaskádového financování ze všech projektů EU. Kaskádové financování, také 
známé jako finanční podpora pro třetí strany (FSTP), je mechanismus Komise pro rozdělování 
veřejných finančních prostředků s cílem pomoci příjemcům, jako jsou začínající podniky, rozvíjející 
se podniky, malé a střední podniky a/nebo společnosti se střední tržní kapitalizací, při přijímání nebo 
rozvoji digitálních inovací. Všechny kaskádové výzvy pak budou dostupné na stránce standardních 
možností financování, což zajistí mnohem větší viditelnost. Další podrobnosti ZDE 
 
Panel malých a středních podniků - modernizace digitálního práva obchodních společností 
(otevřen do 3. června 2022) 
Tato konzultace panelu MSP souvisí s novou iniciativou v oblasti práva obchodních společností 
nazvanou „Modernizace práva obchodních společností“, kterou Evropská komise plánuje přijmout 
počátkem roku 2023. Útvary Komise by se proto za použití stručného dotazníku chtěly seznámit 
zejména s názory a zkušenostmi malých a středních podniků a uvítaly by Vaši účast. Další 
podrobnosti ZDE 
 
REPowerEU: Společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii 
Evropská komise dnes v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu navrhla nástin plánu, jehož cílem je 
učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech v dostatečném předstihu před rokem 2030, 
počínaje plynem.Tento plán rovněž nastiňuje řadu opatření s cílem reagovat na rostoucí ceny 
energie v Evropě a doplnit zásoby plynu na příští zimu. Evropa se již několik měsíců potýká se 
zvýšenými cenami energie, avšak nyní je problém vyostřován nejistotou ohledně dodávek. 
REPowerEU bude usilovat o diverzifikaci dodávek plynu, urychlení zavádění plynů z obnovitelných 
zdrojů a nahrazení plynu při vytápění a výrobě elektřiny. To může do konce roku snížit poptávku EU 
po ruském plynu o dvě třetiny. Další podrobnosti ZDE 
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