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Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám Vám rádi poskytneme: 

e-mail: drholcova@rhkbrno.cz, tel.: 532 194 932, Magda Drholcová. 
 

Zájemci o zveřejnění firemního profilu v celosvětové databázi „POD“ zdarma, pište na: 

martinkova@rhkbrno.cz 
 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové 
smlouvy č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 

 
BRPL20210727001 
Přírodní kosmetika 
Polský podnik specializující se na distribuci kosmetiky chce rozšířit svou nabídku produktů na bázi přírodních složek. 
Společnost proto hledá zahraniční výrobce zelené, bezodpadové a přírodní kosmetiky (např. krémy, tělová mléka, 
tonery na obličej, čisticí prostředky, oleje na obličej a tělo, speciální krémy na celulitidu atd.)  
 
BRUK20210809001 
Ekologický prací prostředek 
Britský e-shop s pracími prostředky hledá výrobce ekologického pracího prostředku prostřednictvím dohody o 
výrobě s dlouholetými zkušenostmi ve vývoji ekologicky šetrných detergentů a produktů, aby se stal jejich 
dlouhodobým exkluzivním partnerem pro široký evropský dosah. Výrobek je inovativní alternativou běžných pracích 
prostředků s nulovým odpadem, formovanou do ultra stlačených listů, které se rozpouštějí v horké nebo studené 
vodě. Je 100% bez plastů, veganský, má velmi nízkou uhlíkovou stopu.  

 
BRIT20210803001 
Zemědělské nástroje 
Italský výrobce zemědělského nářadí na obdělávání půdy hledá výrobního a/nebo finančního partnera, který by 
pracoval na základě dohody o akvizici \ finanční \ joint venture. Ideálním partnerem je společnost zabývající se 
výrobou zemědělských nástrojů.  
 
BRHU20210422001 
Zemědělské a zahradní nástroje 
Maďarský distributor zemědělských, zahradnických nástrojů hledá výrobce a dodavatele na základě smlouvy o 
distribučních službách. Potenciální partneři by měli být přednostně výrobci všech druhů zemědělských, 
zahradnických produktů a nástrojů nejvyšší kvality se zájmem rozšířit svůj současný trh v Maďarsku na základě 
dohody o distribučních službách. 
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BRRS20210811001 
Šicí firmy 
Srbská šicí firma hledá společnosti, které pro své textilní výrobky potřebují zkušeného a spolehlivého distributora 
nebo agenta. Potenciálním partnerem by mohla být společnost působící v oblasti výroby/distribuce/maloobchodu 
s oděvy a příbuznými výrobky a zájmem o uvedení svých kvalitních produktů na srbský trh.  
 
BRFR20210420001 
Elektrické pohony  
Francouzská společnost v oblasti konstrukce elektromotorů a generátorů hledá subdodavatele v oblasti elektrických 
pohonů a elektromagnetických řešení jako jsou: 
- laboratorní dynamometr pro kalibraci generátoru zkušebního zatížení a měření výkonu pro budoucí aplikace 
automobilového příslušenství, 
- komponenty na míru (kompozitní materiály, specifická kombinace různých vláken, matrice, speciální výztužné 
architektury), 
- příďové a záďové rakety (snadné manévrování lodí a člunů), 
- průmyslový kartáčovaný motor přizpůsobený různým možnostem, 
- kompletní sortiment materiálů s permanentními magnety (průmyslové, komerční a spotřebitelské použití), 
- druhy elektrické oceli (laminace statorů a rotorů elektrických strojů).  
Budoucí partner bude pracovat jako subdodavatel v oblasti elektrických pohonů nebo elektromagnetických řešení. 
 
BRUK20210809002 
Aplikace proti krádeži kol 
Britská společnost vyvinula nové zařízení/aplikaci/software a cloudový systém správy pro připojení a zabezpečení 
proti krádeži jízdních kol. Firma hledá výrobce jízdních kol a příslušenství nebo jiné společnosti na cyklistickém trhu, 
kteří se snaží nabídnout svým zákazníkům řešení pro IoT konektivitu, ochranu proti krádeži a sledování. Měli by mít 
zkušenosti s výrobou chytrých zařízení a hardwaru, které mají být připevněny k jízdním kolům nebo LEV.  
 
BRRO20210720001 
Bednící systémy 
Rumunská stavební společnost hledá bednicí systémy a komponenty pro své stavební projekty. Společnost má 
zájem o mezinárodní spolupráci s výrobci bednicích systémů, které jsou nedílnou součástí skutečné fáze výstavby 
na místě. Partneři nabídnou konkrétní technické informace (rozměrové varianty příslušných dřevěných desek, typu, 
velikosti a množství adherentních systémů, konkrétních požadavků na konstrukci, montáž a kontrolu, data dodání) 
týkající se produktů na vyžádání před zahájením projektu. 
 
BRUK20210802001 
Rakve 
Britská firma hledá výrobce, aby vyráběli jejich nově vyvinutou řadu rakví z přírodního biopolymerního materiálu 
pomocí procesů vstřikování, který je přírodní i biologicky rozložitelný a poskytuje tak zelenější alternativu pro 
pohřby. Tyto rakve jsou k dispozici také pro pohřby domácích zvířat. Velikosti od 46 x 33 cm do 122 cm až 76 cm.  
 
BRIT20210721001 
Překližka 
Italský výrobce dřevěných polotovarů hledá dodavatele kvalitní překližky jakéhokoli druhu dřeva v kvalitě BB/CC, s 
následujícími rozměry: 3x228x1220mm; 9x2280x1220mm; 16,5x2440x1220mm na základě dohody s dodavatelem.  
 
BRAT20210514001 
Moto příslušenství  
Rakouská firma vyrábějící jednostopá elektrická dvoukolová vozidla v kategoriích L1e až L3e hledá evropské 
dodavatele na podporu své evropské výroby (dodavatelská dohoda). Jsou požadovány následující součásti 
produktu: tlumiče nárazů; světla; pneumatiky/kola; stupačky; úchyty; zámky; nárazníky. Budoucími obchodními 
partnery by měli být evropští výrobci nebo dodavatelé náhradních dílů pro jednoproudá vozidla s e-mobilitou a měli 
by být schopni prokázat evropský původ dílů. 
 
 
 



BRUK20210713002 
Bezlepkový chléb 
Britská pekárna se snaží outsourcovat výrobu jejich trvanlivého organického bezlepkového chleba do pekárny, která 
může podle jejich receptů vyrábět organický bezlepkový chléb s dlouhou životností. Zatímco společnost již vyrábí 
chleby s dlouhou životností, potřebuje partnera, který má sofistikovanější výrobní zařízení včetně čistých prostor 
bez bakterií, ve kterých může vyrábět chléb prodlužující životnost produktu ze současných tří týdnů na osm měsíců, 
což usnadňuje další celosvětový prodej produktů.  
 
BRDE20210713001 
Ocelový trup lodí 
Německý firma hledá partnera pro výrobu nebo outsourcing pro výrobu ocelových trupů lodí. Požadavky: získat 
požadovanou ocel (hlavně kvality S355; S235; AlMg3; AlMg4,5); schopnost zpracovávat plechy o tloušťce 2 - 20 mm 
a o rozměrech mezi 10 cm a trupy lodí o rozměrech 10x3x2 metr; požadované svařovací postupy jsou MIG a/ nebo 
WIG nebo MAG. 
 
BRDE20210601001 
Laminovací fólie 
Německý start-up hledá dodavatele ekologické a biologicky rozložitelné laminovací fólie ve speciálních velikostních 
formátech a objednacích číslech.  
 
BRFR20210617001 
Dárkové dřevěné boxy 
Francouzská společnost se specializuje na konečnou úpravu a balení krabic/obalů/dárkových boxů v odvětví lihovin 
a kosmetiky a hledá výrobce schopného vyrábět a montovat několik typů krabic ze dřevovláknitých desek střední 
hustoty, topolové překližky nebo tvrdého dřeva v závislosti na modelu. Očekávaným partnerem by měl být 
průmyslový výrobce dřeva. Partner by se mohl podílet na vývoji nových boxů. Rozměry, tloušťku a druh dřeva lze 
změnit, pokud dojde k úspoře nákladů při zachování technických vlastností krabice.  
 
BRRU20210707001 
Ovocné šťávy a pyré 
Ruská společnost má zájem v rámci dodavatelské smlouvy najít zahraniční partnery z potravinářského průmyslu. 
Společnost má zájem o dodávky šťáv a pyré z manga, mučenky, malin, třešní, černého rybízu a dalšího exotického 
ovoce a bobulí. Výrobky musí být zabaleny buď ve vzduchotěsné nádobě, nebo zmrazeny. 
 
BRDE20210706001 
Konopné produkty 
Německá společnost hledá dodavatele zdravotnických konopných produktů na základě dodavatelské nebo výrobní 
smlouvy. Partneři by měli být schopni pěstovat a vyrábět nebo získávat léčebné konopí podle požadavků 
německého trhu. Zájem o: kontrolované léky; doplňky stravy; přírodní kosmetiku. 
 
BRUK20210721001 
Vlna a příze 
Přední britská společnost, která poskytuje řadu produktů a vzorů pro ruční pletení a háčkování online, hledá nové 
dodavatele všech tříd, gramáží, vrstev a barev ručně pletené příze a vlny pro dovoz do Velké Británie 
prostřednictvím dohody s dodavatelem.  
 
BRDE20210428001 Kompletace psacích potřeb (Poptávka je platná do 26.10.2021) 
Německá společnost (jeden z předních výrobců udržitelných dřevěných psacích potřeb pro reklamní průmysl), která 
vyrábí vysoce kvalitní a na míru šitá pera, dřevěná pera, biro, kuličková pera a propisky a mechanické tužky, aktuálně 
hledá kooperační partnery pro uzavření výrobní smlouvy a prostory pro montáž psacích potřeb v ČR. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Zdravotnické prostředky a vybavení v Polsku - report 2021 (Nabídka je platná do 31.12.2021) 
Polská agentura pro rozvoj podnikání (PARP) se s Vámi ráda podělí o nejnovější zprávu o oboru zdravotnických 
prostředků v Polsku, která kromě informací o stavu tohoto sektoru obsahuje také katalog 150 polských výrobců a 
distributorů působících v oblasti zdravotnictví, kteří chtějí najít nové obchodní partnery. Další podrobnosti ZDE 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/5651-kompletace-psacich-potreb-ze-dreva
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Domácí kuchyňské potřeby (Nabídka je platná do 06.11.2021) 
Portugalský výrobce domácích kuchyňských potřeb s nepřilnavým povrchem (pánve, hrnce, tlakové hrnce, grily ad.) 
hledá dovozce/distributory v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Hydraulické komponenty, ocelové konstrukční díly a odlitky (Poptávka je platná do 01.09.2021) 
Významná švýcarská strojírenská společnost má zájem o doplnění – rozšíření svých dodavatelů. Jde o komponenty 
pro hydrauliku, např. velkých hydraulických válců o délce do 10 m, ocelové konstrukční díly: svařované a mechanicky 
zpracované díly; hmotnost od 1 do 5 tun. Dále o odlitky od 1 do 4 tun, s mechanickým zpracováním nebo bez něj a 
mechanické obrábění svařovaných nebo litých dílů od 1 do 5 tun. Firma má dobré dlouhodobé zkušenosti se 
spoluprací s českými partnery. 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 
 
 

AKTUÁLNÍ AKCE 2021 
 
Propojení SW firem/start-upů z Brna s uruguayskými partnery (přihlášky do 13. října 2021) 
Aktuálně nás prostřednictvím brněnského magistrátu a honorárního konzulátu Uruguaye v Praze kontaktoval 
uruguayský software developer, který by se spolu s dalšími třemi tamními zájemci rád setkal s podobnými 
komplementárními českými podniky. Záměrem on-line setkání je hledání synergií a možnost vzájemného 
obchodního zastoupení na vzdálených kontinentech. Další podrobnosti ZDE 
 
Příprava kupních smluv při vývozu do Číny (přihlášky do 24. srpna 2021) 
EU SME Centre, EUROCHAMBRES, Istanbulská průmyslová komora a síť Enterprise Europe Network Vás zvou 26. 
srpna 2021 na online seminář, kde se dozvíte, jak připravit obchodní smlouvy při navazování obchodních vztahů s 
partnerem v Číně a získáte základní a praktické poznatky o smluvních aspektech čínského obchodu, například o tom, 
které doložky je nezbytné zahrnout, jak se vyhnout běžným smluvním chybám, jak vyřešit platby a další klíčová 
smluvní ustanovení. Další podrobnosti ZDE 
 
Maďarská kooperační platforma – online (přihlášky do 27. srpna 2021) 
Maďarští partneři sítě Enterprise Europe Network připravili stálou 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 
 
Turecké veletrhy a výstavy 
Velvyslanectví Turecka v ČR Vám nabízí přehled aktuálních veletržních akcí, organizovaných ministerstvy Turecké 
republiky či jinými institucemi (univerzity, obchodní komory apod.). Další podrobnosti ZDE 
 
B2B Digital Rail Convention 2021 (přihlášky do 31. srpna 2021) 
Online konference a virtuální B2B setkání na téma digitalizace železnice, organizovaná našimi německými partnery 
se uskuteční 7. - 10. září 2021. Bude zaměřena na témata digitalizace, železniční infrastruktura, internet věcí, 
skladování energie, komponenty/senzory, zpracování dat, motory, materiál/funkce v kompozitních materiálech, big 
data/umělá inteligence, železniční produkty a služby, chytrá energie/dodávky energie. Další podrobnosti ZDE 
 
Aktuální otázky česko-ruských ekonomických vztahů (přihlášky do 10. září 2021) 
Pokud Vás zajímá, jakým směrem a způsobem se bude vyvíjet situace v česko-ruských obchodních vztazích, přijměte 
naše pozvání na diskuzi v rámci kulatého stolu, kterého se 14. září 2021 na RHK Brno budou mj. účastnit nový 
generální konzul Ruské federace v Brně Alexander Alexandrovič Kalačev, předseda představenstva a.s. ALTA 
Vladimír Plašil a jednatel společnosti ExploR Capital a.s. Martin Černoušek. Další podrobnosti ZDE 
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International Lightweight Talks: Urban, Circular, Innovative (přihlášky do 13. září 2021) 
V termínu 21. září 2021 Vám v rámci digitální konference němečtí kolegové ze Stuttgartu zdarma zprostředkují on-
line kontakt s mezinárodními společnostmi z oboru „lightweight“, a to velmi pohodlně a bez nutnosti cestovat 
prostřednictvím živého přenosu. Tentokrát se zaměří na témata architektury, mobility a logistiky a také oběhového 
hospodářství. 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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
CEE Automotive Supply Chain 2021 (přihlášky do 6. října 2021) 
Po roční přestávce se 12. - 13. října 2021 v Olomouci uskuteční již čtvrtý ročník akce, která je určena pro dodavatele 
a subdodavatele do automobilového a přidruženého průmyslu. Jde o největší automotive událost v Česku a na 
Slovensku, která nabízí jedinečnou možnost setkat se a navázat spolupráci s významnými představiteli tohoto 
sektoru z regionu V4. 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 

https://www.leichtbau-bw.de/aktuelles/termine/detailansicht/event/international-lightweight-talks-urban-circular-innovative.html
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://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6394-medica-healthcare-brokerage-event-2021
https://green-days-pollutec-2021.b2match.io/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6406-cee-automotive-supply-chain-2021
https://future-workwear.b2match.io/


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 
 
TORINO FASHION MATCH 2021 (přihlášky do 11. listopadu 2021) 
Cílená on-line 1:1 setkání a informativní rozhovory organizovaná našimi italskými partnery sítě EEN z Unioncamere 
Piemonte slibují 15. - 18. listopadu 2021 získání znalostí a nových obchodních kontaktů v módním průmyslu. Na 
této match-makingové akci se pravidelně setkávají firmy, nákupčí, dodavatelé, odborníci a investoři z velkého počtu 
evropských zemí. Další podrobnosti ZDE 
 
BE Smart Manufacturing Matchmaking 2021 (přihlášky do 12. listopadu 2021) 
Pokud se pohybujete v oblasti průmyslu 4.0, pak se chopte příležitosti a v rámci akce „Smart Manufacturing 
Matchmaking 2021“ v termínu 17. - 19. listopadu 2021 se online potkejte s vědci, výzkumníky a zástupci firem z 
oblasti inteligentní výroby, kybernetické bezpečnosti a průmyslu 4.0. Zúčastnit se můžete i dvou virtuálních 
obchodní misí 23. září 2021 s tématy „Simulace podnikání jako vzdělávací aktivita“, anebo „Hry jako nástroje 
vzdělávání, výběru zaměstnanců a získávání talentů“. Další podrobnosti ZDE 
 
DEICy 2021 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity (přihlášky do 22. listopadu 2021) 
Virtuální B2B akce s možností předem sjednaných schůzek, kterou organizují naši polští kolegové bude zaměřená 
na digitální ekonomiku, internet věcí, kyberbezpečnost (globální výzvy a příležitosti v digitální transformaci) 
a  proběhne on-line v termínu 24. - 25. listopadu 2021. 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 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 (v termínu 23. - 25. ledna 2022) 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 
 

https://turning-contacts-into-contracts.b2match.io/
https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/
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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 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 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
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https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en


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 
 
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 
 
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, jehož 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 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6229-jste-pripraveni-na-indii
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/seznamte-se-s-novou-publikaci-o-ochrane-a-vyuziti-dusevniho-vlastnictvi
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/novy-preklak-publikace-jak-nakladat-s-dusevnim-vlastnictvim-na-veletrzich
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/material-o-moznostech-financovani-v-oblasti-ict-a-digitalizace
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/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
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
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6183-brexit-a-export-informace-o-novych-obchodnich-pravidlech-s-velkou-britanii
https://www.export.cz/aktuality/program-eu-nabizi-v-kanade-sance-i-pro-ceske-ciste-technologie/


MSP mohou žádat o grant související s ochranou duševního vlastnictví (přihlášky do 30. září 2021) 
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 
 
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 
 
Možnost spolupráce s japonskými partnery v oblasti výzkumu a vývoje (Termín pro podání přihlášek je 23. září 
2021) 
Středisko EU-Japan Centre for Industrial Cooperation nabízí evropským firmám možnost přijmout japonské 
studenty vědy a techniky jako stážisty pro aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Prostřednictvím programu „Vulcanus 
in Europe“ se nyní mohou hlásit podniky, které mají zájem přijmout stážisty na období srpen 2022 až březen 2023. 
Hlásit se mohou firmy ze všech průmyslových sektorů, které se zaměřují také na R&D. Další podrobnosti ZDE 
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