
ZPRAVODAJ ZAHRANIČNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLO 6/2021 
 

  
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. 

 

 
BRSI20210507001 
Přírodní textilie 
Slovinský butik hledá výrobce ekologicky šetrných přírodních textilií (bavlněný mušelín a jiné bavlněné tkaniny, 
bambus, konopí) pro děti a těhotenskou módu na základě dohody o výrobě. 
 
BRUK20210524001 
Kosmetické přístroje 
Britská kosmetická společnost hledá výrobce kosmetických přístrojů – masážní přístroje na obličej a očního okolí, 
bezdrátový rozprašovač, přístroje na odličování, infračervené zařízení k podpoře zdravé pokožky atd.  
 
BRBE20210422001 
Ocelové nádrže 
Belgická strojírenská společnost, která vyrábí výrobní linky pro recyklační průmysl, hledá výrobce konkrétních 
ocelových bubnů/nádrží/tanků, aby vytvořili dlouhodobé partnerství ve formě dohody o výrobě nebo dodavateli. 
Konkrétní informace a know-how belgického konstrukčního týmu budou převedeny na partnera.  
 
BRRU20210521001 
Domácí chemikálie 
Ruský distributor hledá výrobce chemikálii -  sanitárních, hygienických a čisticích prostředků za účelem uzavření 
dohody o distribučních službách.  
 
BRXK20210527002 
Zdravotnictví 
Kosovský distributor pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky hledá další dodavatele na základě 
dohod o distribučních službách. Partnerem musí být výrobce farmaceutických produktů, farmaceutických 
produktů Para nebo zdravotnických prostředků, chirurgických rukavic, masek, testů na Covid, sterilního 
lékařského vybavení atd. Výrobky musí vyhovovat předpisům EU o zdraví (směrnice 2001/83 / ES). 
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BRUK20210311001 
Obličejový krém 
Britská společnost hledá výrobce masti / balzámu (krému) pro udržení vlhkosti pokožky ve 3 velikostech 13 g, 25 g 
a 45 g a zahrnuje 2 typy: unisex a ženské verze. Je zásadní, aby výrobní partner mohl z výrobního procesu vyrábět 
konzistentní uniformitu, kvalitu a opakovatelnost produktu. 
 
BRDE20210507001 
Personální agentura 
Německá personální agentura hledá evropské náborové partnery pro spolupráci na základě dohod o službách při 
náboru pracovních sil pro německý trh práce v různých odvětvích (mimo jiné ve zdravotnictví, strojírenství, 
potravinářském průmyslu, výrobě / výrobě, logistice). Je důležité, aby se pracovníci mohli přestěhovat do 
Německa a pracovat na základě nařízení EU o volném pohybu. 
 
BRIT20210507001 
Senzorové systémy 
Italská společnost hledá dodavatele inovativních skleníkových a otevřených senzorových systémů pro prodej na 
základě smlouvy o distribuci nebo komerčním servisu. Vyhledávaným partnerem může být malý a střední podnik, 
který vyrábí senzorické systémy a nástroje pro skleníkovou a otevřenou zemědělskou produkci a má zájem nabízet 
požadované produkty na základě smlouvy o distribuci nebo komerčním servisu.  
 
BRRO20210514001 
Stavební materiál 
Rumunská společnost hledá výrobce těžkých stavebních materiálů na základě dohod o distribučních službách. 
Zájem o rozmanitou paletu stavebních materiálů, včetně (ale nejen) výztuže, drátů, hřebíků, svařovaných sítí, 
pórobetonu, cihel, překladu, lepidel, tmelu, betonu, leštícího omítkového nátěru, mechanizované omítky, jemné 
omítky na zdi, vápna, kámen / minerální vlna, polystyren, OSB (desky s orientovanými dřevotřískovými deskami), 
obklady (plus příslušenství), šindele, sádrokartonové desky, nátěry, základní nátěr, polykarbonát, hydroizolační 
roztoky, polyuretanová pěna, těsnicí materiály, dlažební kameny, dlažby, obrubníky.  
 
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 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6311-znacici
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Obchodujte s Albánií 
Naši kolegové zastupující síť Enterprise Europe Network v Albánii mají mnoho klientů, kteří projevili zájem o 
obchodní spolupráci s českými obchodníky. Profily firem včetně nabízených komodit (potraviny, semena, rostliny, 
bylinky, oleje, čluny, oblečení, boty…) na vyžádání sindelkova@rhkbrno.cz 
 
 

 

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 červnu 2021 praktické informace 
ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Klíče k Japonsku (přihlášky do 2. července 2021) 
Pokud uvažujete o uvedení výrobku nebo služby na japonský trh, můžete v rámci programu „Keys to Japan“ získat 
podrobný a individuální podnikatelský plán pro tamní trh v hodnotě 10.000 EUR, který připraví JMEC. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Mobilita jako služba: Uhlíkově neutrální mobilita & vylepšená přístupnost 
Evropská komise nedávno zahájila Strategii udržitelné a inteligentní mobility. Cílem webináře, který pořádá 
Shromáždění evropských regionů 17. června 2021, je sdílet zkušenosti na téma mobilita jako služba (MaaS) z 
městských a venkovských perspektiv i z různých geografických kontextů. Webový seminář rovněž poskytne 
aktuální informace o nové Strategii mobility Evropské komise, politice transevropské dopravní sítě (TEN-T) a 
digitálním programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF2). Poskytnuté informace souvisí se Zelenou dohodou pro 
Evropu a širším tématem digitální transformace. Další podrobnosti ZDE 
 
Digitální networking na akci build.well.being 2021  
Univerzita aplikovaných věd v rakouském St. Pöltenu pořádá 18. června 2021 svůj každoroční Digital Healthcare 
Networking Event pro všechny "podnikavce" v oblasti digitálního zdravotnictví. Akce se koná již popáté, letos 
virtuálně prostřednictvím YouTube. Jazykem akce je angličtina. 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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European Logistics Innovation Day 2021 (přihlášky do 25. června 2021) 
Mezinárodní virtuální networkingová akce pořádaná 24. - 25. června 2021 německými partnery sítě Enterprise 
Europe Network je zaměřena na logistické řetězce, spedici, dodavatelské společnosti atd. Semináře a workshopy 
jsou doprovázeny dvoustrannými on-line jednáními s dopravními společnostmi, speditéry a službami, které se 
zaměřují na dodavatelství po celém světě. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
Webinář k praktickým aspektům v obchodování s UK (přihlášky do 25. června 2021) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s britským velvyslanectvím v Praze, Generálním ředitelstvím 
cel a Svazem průmyslu a obchodu ČR Vás srdečně zvou na bezplatný on-line seminář, který proběhne 28. června 
2021. Účastníci webináře budou mít možnost zástupcům české i britské státní správy pokládat otázky a dozvědět 
se vše praktické o obchodování s UK, včetně postupů a náležitostí, které se od 1. ledna 2021 uplatňují. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Trade & Industry towards Carbon Neutrality | EU-Japan Online Conference 
Vzhledem k tomu, že EU a Japonsko zrychlují úsilí o dekarbonizaci a jsou v této oblasti na čele celosvětových 
opatření, pořádá EU-Japan Centre for Industrial Cooperation roční cyklus bezplatných online akcí, na nichž se 
setkávají odborníci, vedoucí představitelé podniků a další zúčastněné subjekty z obou stran, aby si vyměnili 
nápady a zkušenosti a určili synergie a příležitosti pro společná opatření. Další z nich se bude konat 30. června 
2021. Další podrobnosti ZDE 
 
Digitalizace lázní a ozdravných zařízení - cesta k inovativní budoucnosti 
Oblast lázeňství, ozdravných zařízení a rehabilitací vyžaduje inovativní řešení. Na čem se pracuje v rámci výzkumu 
a jaká digitální řešení pro zdravotní péči nabízí podniky? Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) a European Campus 
Rottal-Inn (ECRI) Vysoké školy technické Deggendorf (THD) Vás zvou 23. září 2021 na online konferenci, která 
nabídne odpovědi na otázky, jak digitalizace pomáhá s péčí o hosty a pacienty před, během a po lázeňských 
pobytech a rehabilitacích. 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. září 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 
 
InnoTrans BUSINESS DAYS - Networking & Partnerships (přihlášky do 30. prosince 2021) 
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 
 
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 
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https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation+for+SMEs#eTranslationforSMEs


 
Evropský portál investičních projektů – blíže investorům, více příležitostí 
Pracujete na projektu v některé ze zemí EU a chtěli byste oslovit potenciální investory z celého světa? Nebo jste 
investor, který by rád podpořil malé a střední podniky? Hledáte investiční příležitosti v oblastech, jako je 
energetická účinnost, doprava, zdravotní péče, obnovitelné zdroje energie či širokopásmové připojení k 
internetu? Na portálu najdete široké spektrum perspektivních projektů. Další podrobnosti ZDE 
 
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)  
Podniky všech velikostí z řady míst v ČR již do Kanady vyvážejí širokou nabídku zboží a služeb. Tato dohoda jejich 
činnost dále usnadní a zlevní. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní dohoda EU s Japonskem 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 
 
Průzkum potenciálu Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) pro evropské malé a střední 
podniky (bude probíhat do 9. července 2021) 
V červnu 2020 spustila Francouzská obchodní a průmyslová komora ve Vietnamu (CCIFV) helpdesk věnovaný 
EVFTA, který pomáhá evropským podnikům využívat výhod plynoucích z této dohody. Po téměř roce provádění 
EVFTA stále jiskří zájmem a působí jako katalyzátor příležitostí. CCIFV proto v této souvislosti připravila také 
průzkum týkající se očekávání od EVFTA a výzev, kterým čelí evropské malé a střední podniky. 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 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4878-evropsky-portal-investicnich-projektu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5035-komplexni-hospodarska-a-obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vietnamsky-trh-se-otevira--ceskym-firmam-muze-dohoda-o-volnem-obchodu-usetrit-miliony-korun--255985/
https://www.ccifv.org/en/vietnam/benefit-from-evfta.html
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6358-pruzkum-potencialu-dohody-o-volnem-obchodu-mezi-eu-a-vietnamem-evfta-pro-evropske-male-a-stredni-podniky
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
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/aktualizace-publikace-jak-spravne-preshranicne-poskytovat-sluzby-a-vysilat-pracovniky-7
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk


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 
 
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 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5371-ipr-sme-helpdesk-latinska-amerika
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https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6229-jste-pripraveni-na-indii
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https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/novy-preklak-publikace-jak-nakladat-s-dusevnim-vlastnictvim-na-veletrzich
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http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/bozp-v-eu/
https://een.rhkbrno.cz/clanky/378-oira-online-nastroj-pro-posuzovani-rizik
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/zmeny-v-ohlasovani-zamestnancu-vyslanych-do-cr


 
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 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 
 
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 
 
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 
 
 
 
 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/export-ceskych-firem-muze-posilit-platforma-covid-19-clearing-house--informuje-o-poptavce-po-zdravotnickem-materialu-v-eu--255075/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2531
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2288


 
Cíle udržitelného rozvoje coby rámec pro oživení měst a regionů po pandemii COVID-19 - Průzkum Evropského 
výboru regionů (bude probíhat do 18. 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 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 
 
ERRIN vybrán do expertní skupiny Evropské komise pro meziregionální investice do inovací (I3 Expert Group) 
Síť vědecko-výzkumných regionů ERRIN, ve které je členem také Jihomoravský kraj, byla vybrána do expertní 
skupiny Evropské komise pro meziregionální investice do inovací (I3 Expert Group). ERRIN bude ve skupině 
zastupovat Lucie Durocher, vedoucí kanceláře Région Sud EU a jedna z vedoucích pracovní skupiny ERRIN pro 
chytrou specializaci (S3) a za evropská business innovation centra také David Uhlíř z brněnského JIC. 
Meziregionální investice do inovací (I3) je nový program v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehož 
cílem je podpora komercializace a rozšiřování meziregionálních inovačních projektů ve sdílených prioritních 
oblastech chytré specializace. 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 
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