
ZPRAVODAJ ZAHRANIČNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLO 7/2021 
 

  
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. 

 

BRXK20210702001 
Potraviny 
Kosovská společnost nabízí distribuční služby dodavatelům zdravých potravin a výživy, jako jsou výrobky HORECA 
a potravinářské výrobky vč. trvanlivých potravin. 
 
BRHU20210618001 
Zdravotnické prostředky 
Maďarský distributor zdravotnických prostředků hledá ortopedické, rehabilitační a všechny typy zdravotnických 
prostředků pro domácí použití a ortopedické a rehabilitační výrobky s označením CE, aby rozšířila své portfolio. 
Nabízí distribuční služby partnerům v zahraničí pro evropský trh, s výhradní možností distributora. 
 
BRUA20210614001 
Ferosilikomangan 
Ukrajinský dovozce kovových materiálů hledá výrobce ferosilikomanganu a usiluje o navázání partnerství s výrobci 
za účelem distribuce svých produktů na ukrajinský trh. Očekává se, že partner bude dodávat feroslitiny podle 
technické specifikace a dohodnutých podmínek. 
 

BRRO20210603001 
Sušené ovoce 
Rumunská společnost hledá dodavatele/výrobce sušeného ovoce a semen k uzavření dodavatelských 
dohod. Výrobky budou dodávány ve velkých obalech (krabice nebo pytle o hmotnosti 10-25 kg).  
 
BRNL20210618001  
Dřevěné hračky 
Nizozemský designér dřevěných vzdělávacích hraček hledá v Evropě výrobce, který by mohl vyrábět 
dřevěné hračky s označením CE pro děti ve věku od 6 do 10 let. Potenciální výrobci mohou očekávat 
dlouhodobou spolupráci při dodávkách dřevěných hracích boxů podle specifikací.  
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BRPL2021061100 
Běžecké oblečení 
Polská společnost hledá výrobce běžeckého oblečení a doplňků na základě smlouvy o výrobě např.: - trička, 
šortky, kalhoty, mikiny, čepice, ponožky, šály z rouna, běžecké batohy a hydratační balíčky, lahve na vodu, a další 
příslušenství užitečné pro běžce. Společnost se stejně zajímá o zateplené a běžné oblečení. Firma požaduje výrobu 
bílých štítků na základě dohody o výrobě. Partnerům poskytne své logo. Očekává se, že partner navrhne, vyrobí a 
dodá produkty. Ostatní podrobnosti (množství, dodací lhůta atd.) jsou otevřené k jednání. 
 
BRUK20210616001 
Plasty GRP 
Britský dodavatel vybavení hledá výrobce plastů GRP (plasty vyztužené skelnými vlákny), které mají být použity v 
jejích produktech, na základě dohody o výrobě nebo subdodavatelství. Společnost je předním návrhářem, 
výrobcem a dodavatelem vybavení a oděvů pro policejní síly a vězeňské služby po celém světě. Společnost by byla 
také ochotna diskutovat o spolupráci s výrobci uhlíkových vláken nebo kompozitních materiálů. 
 
BRMT20210602001 
Kartonový papír 
Maltský výrobce výrobků z vlnité lepenky (vlnité plechy a cívky, lepenkové desky a příčky, štěrbinové kartonové 
krabice a cateringové krabice) hledá mezinárodní dodavatele kartonového surového papíru, aby uzavřel 
dlouhodobé dodavatelské dohody. Měsíčně je potřeba 150 tun testlineru, 200 tun flétny, 100 tun kraftlineru, 50 
tun bílého kraftlineru a 50 tun bílé testovací vložky. Tloušťka se může pohybovat od 100 do 180 g / m2. Pokud jde 
o požadovanou gramatiku skládacího papíru, je to 90, 100, 105, 120 a 150 g / m2 od šířky 1800, 2000, 2100, 2300, 
2400 a 2500 mm. 
  
BRSE20200117001 
Obráběné díly 
Švédská společnost vyrábějící pokročilou technologii obrábění pro automobilový a letecký průmysl hledá v EU 
nákladově efektivního dodavatele CNC obráběných dílů. Produkční dávka v rozmezí od 50 ks do 200 kusů je 
hledána pro subdodavatelskou dohodu. Je důležité, aby dodavatel měl měřicí zařízení a byl schopen švédské 
společnosti předat kompletní měřicí protokol spolu s každým novým výrobkem. Dodavatel musí být zvyklý 
pracovat s několika různými povrchovými úpravami - např. černá oxidace, eloxování, práškové lakování, kalení 
atd. - vše v závislosti na údajích uvedených na výkresu švédské společnosti. 
 
BRNL20210607001 
Solární panely 
Nizozemský výrobce ekologicky šetrných solárních silničních vlaků hledá evropské výrobce transparentních 
solárních panelů pro mobilní aplikace různých velikostí a křivek, v závislosti na montážní poloze na střeše tažného 
vozidla silničního vlaku a následujících vozů. Aby se zvýšil pocit udržitelnosti pro cestující, měly by být panely 
přednostně průhledné. Solární panely by měly být vysoce účinné a měly by generovat energii pro další kapacitu 
pohonu a / nebo instalované systémy vytápění / chlazení. 
  
BRUK20210628002 
Pletená textílie 
Britská společnost zabývající se digitálním potiskem textilií hledá dodavatele potahované pletené textilie ze 100% 
bavlny pro přímý pigmentový tisk na textil pomocí pásových inkoustových tiskáren. Zájem o dlouhodobou dohodu 
prostřednictvím dodavatelské smlouvy. V ideálním případě by bavlna měla být certifikována jako organická a 
udržitelná. Tkaniny musí být kompatibilní s inkoustovými tiskárnami s mechanismem podávání lepicího pásu. 
Tkaniny musí být dodávány v rolích 50 - 100 m na 3 "jádrech. Výhodou by byla schopnost nabízet certifikaci OEKO-
TEX 100 (udržitelná výroba textilu) nebo GOTS (Global Organic Textile Standard). Požadované specifické vlastnosti 
jsou: - Single Jersey 100% bavlna 180 g/m2, Interlock Jersey 100% bavlna 160 g/m, Interlock Jersey 100% bavlna 
220 g/m. 

 
 
 
 



BRFR20210615001 
Kolečka pro hračky 
Francouzská společnost hledá průmyslového partnera pro výrobu koleček pro dřevěné hračky (průměr 
100 mm / 150 mm) s integrovanými kuličkovými ložisky a černou polyuretanovou pneumatikou. Tato 
kola musí být kvalitní, aby byla zajištěna bezpečnost mladých uživatelů a dlouhou životnost produktu. 
Kola by měla být symetrická a měla by být k dispozici v černé / šedé barvě se dvěma různými průměry 
(100 mm / 150 mm). 
 

BRHR20210420001  
Výrobky DIY (udělej si sám ) 
Chorvatská společnost zabývající se distribucí inovativních a praktických produktů v odvětví barev a laků, 
stavebnictví a kutilství (udělej si sám) hledá dlouhodobou spolupráci s výrobci těchto produktů na 
základě distribuční smlouvy. Požadovaný partner by se měl zabývat výrobou zboží, které lze uvést na trh 
ve stavebnictví, kutilství, v odvětví barev a laků nebo v souvisejícím odvětví.  
 
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 
 
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 
 

AKTUÁLNÍ AKCE 2021 
 
 
Qatar Virtual Matchmaking & Exhibition 2021 (přihlášky do 15. července 2021) 
Třetí ročník virtuální kooperační B2B akce organizované EEN Qatar/Qatar Development Bank proběhne 
13. - 15. července 2021 s cílem shromáždit katarské a zahraniční firmy, výrobce, distributory i další 
podniky, aby diskutovaly budoucí partnerství během předem připravených 1:1 on-line schůzek. 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 
 
Inn4mech 2021 B2B Event (přihlášky do 13. července 2021) 
Na virtuální matchmakingové akci pořádané v rámci konference Inn4Mech 2021 se 15. července 2021 
setkají firmy, výzkumná centra z mnoha evropských zemí. Jedná se o jedinečnou příležitost k získání 
nových technologických transferů a obchodních kontaktů a kontraktů. Hlavní témata on-line B2B 
schůzek se budou týkat mechatroniky pro vozidla. Především simulace, rozšířená/virtuální realita, umělá 
inteligence/strojové učení, ekologické technologie pro vozidla, technologie pohonu, technologie 
senzorů, vývoj softwaru, aditivní výroba / 3D tisk, nové/inovativní materiály. Další podrobnosti ZDE 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6311-znacici
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5728-obchodni-prilezitosti-z-izraele
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https://ittesmost.b2match.io/
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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 
 
Mise německých firem do Prahy 
Používáte klasické i moderní stavební metody, zajímáte se o udržitelnou výstavbu, technologie pro 
zelené stavby a další inovační řešení? Hledáte novou spolupráci s německými firmami? EEN při Centru 
pro regionální rozvoj České republiky zve 23. - 24. září 2021 podnikatele ve stavebnictví k setkání s 
německými řemeslníky a stavebními firmami. Další podrobnosti ZDE 
 

European Biotech ＆ Pharma Virtual Partnering Conference 2021 (přihlášky do 21. září 2021) 
Konference, která se v minulosti konala v Ósace, se již druhým rokem uskuteční online a zdarma nabízí 
27. - 30. září 2021 obchodní kontakty profesionálům z oboru, kteří hledají potenciální partnery pro 
zajištění udržitelného rozvoje a růstu podnikání. Během ní budou mít obchodní zástupci firem z EU 
možnost zúčastnit se předem domluvených virtuálních B2B schůzek s japonskými firmami z regionu 
Kansai. Akce slouží jako ideální platforma pro setkání se zástupci japonských společností a urychlení 
příležitostí pro potenciální obchodní partnerství mezi společnostmi z EU a Japonska. 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 
 
Green Days 2021 (přihlášky do 20. září 2021) 
Podpořte své podnikání a objevte nové příležitosti v odvětvích životního prostředí, energetiky a 
oběhového hospodářství. Vaše technologické & obchodní partnery můžete potkat 12. - 15. října 2021 ve 
francouzském Lyonu nebo prostřednictvím virtuální networkingové akce s možností předem 
domluvených B2B schůzek. Další podrobnosti ZDE 
 
Future of Workwear (přihlášky do 29. října 2021) 
Virtuální networkingová akce (kombinující řadu zajímavých workshopů, přednášek, diskusí a 
matchmakingu) s možností předem domluvených 1:1 on-line schůzek, kterou pořádají naši němečtí 
kolegové z Düsseldorfu, se bude konat od 25. do 29. října 2021 a zaměřuje se na mladé i zkušené 
podnikatele v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci, textilních inovací, nositelných materiálů, 
dodavatelů a logistiky. Další podrobnosti ZDE 
 
Turning Contacts Into Contracts | Virtual B2B Event (přihlášky do 2. listopadu 2021) 
Naši kolegové z Průmyslové komory v turecké Ankaře a Srbské obchodní a průmyslové komory zvou 1. - 
5. listopadu 2021 velké firmy, malé a střední podniky, univerzity, výzkumné a vývojové instituce, 
startupy, klastry, sdružení, agentury, veřejné i soukromé organizace k účasti na online matchmakingové 
akci se zaměřením na ICT & software & digitální služby, medicínu & zdravotnictví & farmacii, nábytek, 
potraviny a nápoje, odlévání a obrábění, která vám pomůže obnovit a znovu navázat spolupráci s 
mezinárodními partnery prostřednictvím obchodních, technologických a výzkumných partnerství. Další 
podrobnosti ZDE 
 
 
 

https://www.evropskyregion.cz/temata-spoluprace/save-the-date-digitalizace-lazni-a-ozdravnych-zarizeni-993.html
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6371-mise-nemeckych-firem-do-prahy
https://bio-pharma-osaka-2021.b2match.io/
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/mbm-tourism-prague-2021
https://green-days-pollutec-2021.b2match.io/
https://future-workwear.b2match.io/
https://turning-contacts-into-contracts.b2match.io/


MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021 (přihlášky do 14. listopadu 2021) 
U příležitosti veletrhu MEDICA 2021, celosvětového setkání číslo 1 pro zdravotnický sektor, pořádá 
společnost ZENIT GmbH společně se sektorovou skupinou Healthcare sítě Enterprise Europe Network za 
podpory RHK Brno v průběhu 1. října - 23. prosince 2021 mezinárodní kooperační akci s možností 
předem domluvených B2B schůzek. Cílem je pomoci podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při 
hledání partnerů po celém světě pro vývoj produktů, výrobní a licenční dohody, distribuční partnerství, 
spolupráci ve výzkumu, společné podniky, financování/investice, veřejné nákupčí nebo jiné typy 
partnerství. 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 
 
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 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6394-medica-healthcare-brokerage-event-2021
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5434-zajimate-se-o-expo-2020-v-dubaji
https://innotrans-business-days.b2match.io/home
https://europa.eu/youreurope/index_cs.htm
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation+for+SMEs#eTranslationforSMEs
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/


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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 

https://www.ccifv.org/en/vietnam/benefit-from-evfta.html
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
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5371-ipr-sme-helpdesk-latinska-amerika
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6365-evropska-komise-podporuje-male-a-stredni-podniky-v-eu-ktere-chteji-obchodovat-s-iranem-prostrednictvim-due-diligence-helpdesk-on-eu-sanctions
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/seznamte-se-s-novou-publikaci-o-ochrane-a-vyuziti-dusevniho-vlastnictvi


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 
 
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 
 
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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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 
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