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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. 
 
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. 
 

 

BRPL20200615001 
Obrábění hřídelí, objímek a výkovků (Poptávka je platná do 16.10.2020) 
Polská společnost nabízející produkty a služby včetně výroby, montáže a opravy vysokotlakých, středních 
a nízkotlakých potrubních prvků, nádrží, malých a velkých mechanických zařízení a ocelových konstrukcí 
pro energetický, chemický, petrochemický a další průmysl hledá partnery specializující se na obráběcí 
hřídele, rukávy a výkovky. Další podrobnosti ZDE 
 
BRRU20200713001 
Technologie pro odstraňování ropných kalů (Poptávka je platná do 16.10.2020) 
Ruská společnost z Moskvy se zabývá realizací rozsáhlých projektů na likvidaci různých druhů odpadu a 
hledá účinnou technologii pro likvidaci ropných kalů, které vznikají při výstavbě ropných a plynových 
vrtů, při komerčním využívání ropných rafinérských polí, čištění odpadních vod, při čištění nádrží a 
dalších zařízení a také v energetice, dopravních, strojírenských, chemických a metalurgických podnicích. 
Další podrobnosti ZDE 
 
BRFI20200629001 
Kolejnice, rolety, žaluzie 
Finský výrobce řešení na ochranu proti slunci hledá dodavatele záclonových kolejnic a rolet a má zájem o 
spojení s výrobci nebo velkoobchodníky žaluzií, rolet a záclonových lišt na základě dohody o výrobě nebo 
s dodavateli. Firma dále hledá výrobce hliníkových kolejnic, kteří by byli schopni navrhnout a 
implementovat přizpůsobené profily pro vytlačování hliníkových záclonových lišt. Požadavky: vhodné 
nástroje, robotiku a lakovnu, aby mohla vyrábět kolejnice, lisovat hliníkové profily a vyrábět hliníkové 
komponenty. Poptávka společnosti po hliníkových kolejnicích je cca. 80 tun ročně. 
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BOUK20200520001 
Zpracování dat - SW 
Skotská firma vytvořila software, který poskytuje zprávy o udržitelnosti a odpovědnosti. Kombinace 
pozemských dat ze satelitů s jinými zdroji dat a rozvoj strategických, digitálních, geoanalytických 
poznatků, které používají podniky a vlády na celém světě. Hledá poradenské společnosti v oblasti 
monitorování životního prostředí jako agenty pro prodej s přidanou hodnotou; firmy poskytující 
environmentální služby, včetně sanačních služeb, recyklace oleje, čištění odpadních vod, nakládání s 
odpady, řízení přírodních zdrojů a environmentálního auditu, zejména společnosti poskytující služby v 
oblasti životního prostředí, které se zaměřují na více služeb a chtějí přidat hodnotu do svého portfolia 
služeb přidáním zpráv o udržitelnosti.  
 
BOPL20200714001 
Přírodní kosmetika 
Polská společnost hledá distribuční partnery nebo agenty, které by šířili a propagovali širokou škálu 
přírodní kosmetiky určenou pro lidi s citlivou, atopickou a alergickou pokožkou.  
 
BRUA20200525001 
Minerální hnojivo  
Ukrajinská společnost zabývající se prodejem minerálních hnojiv hledá dodavatele hnojiv pro distribuci 
na Ukrajině. Nakupuje minerální hnojiva od velkých ukrajinských výrobců a dovozců a poté je prodává 
malým a velkým zemědělcům. Společnost hledá partnera, který se specializuje na nová komplexní 
hnojiva známá jako NPK.  
 
BRD 20200714001 
Dezinfekční prostředky COVID-19 
Německá firma působící v oblasti péče o seniory hledá dlouhodobého partnera, který může dodávat 
dezinfekční prostředky pro použití na kůži, hlavně rukou. Zájem o virucidní dezinfekční prostředek v 
jednorázové lahvičce, kterou nelze znovu použít. Požadavky: baktericid vč. mykobakterií, fungicid s 
ohledem na COVID-19. Dezinfekční prostředek by neměl obsahovat žádný parfém, žádná barviva a 
hlavně formaldehyd.  
 
BRNL20200803001 
Masné výrobky 
Nizozemská společnost na zpracování různých druhů masa hledá partnery pro dohodu o výrobě nebo 
outsourcingu. Typ: výrobce v potravinářském odvětví, ideálně jako zpracovatel masa. Musí splňovat 
normy kvality BRC, IFS. Role: dodávky pečených kousků slaniny dle receptury společnosti (dohoda o 
výrobě) nebo může vyrobit podobný produkt (dohoda o outsourcingu), zabaleno v malých flowpackech. 
 
BRAT20200811001 
Byliny 
Rakouská společnost hledá dodavatele nebo distributory neošetřených a sušených rostlin. 
Dodávající nebo distribuční partner by měl být schopen dodávat neošetřené a sušené rostliny a části 
rostlin, jako jsou okvětní lístky, poupata a seno bez pesticidů. Ideálně dodávky ve větším množství 
neobsahující např. kameny. Vyžaduje se zaslání vzorků předem. 
 
BRDE20200605001 
Vzduchotechnické komponenty 
Německá společnost s dlouhou tradicí v plánování, výrobě a údržbě komponentů zařízení používaných 
ke sběru, dopravě a filtraci vzduchu, par, plynů, prachu a pevných látek ve vzduchu hledá dodavatele 
strojních součástí, komponentů pro úpravu vzduchu a systémových částí. Lze také zvážit servisní 
smlouvu a subdodávky.  



 
BRMD20200721001 
Stavební materiál 
Moldavská společnost působící ve stavebnictví má zájem najít obchodní partnery - dodavatele a výrobce 
surovin, a to: - pozinkovaná ocel v tloušťce válců 0,3 mm, 0,35 mm, 0,45 mm, 0,6 mm; - tloušťka 
válcované oceli 0,3 mm, 0,35 mm, 0,45 mm, 0,6 mm; - drátěné tyče, průměr 5,5 mm; - příslušenství pro 
oplocení (kolečka pro dveřní systémy, závěsy, ozdobné prvky). Společnost má zájem pracovat na základě 
dohody o partnerství s dodavateli. Typ hledaného partnera: dodavatelé a výrobci surovin pro 
stavebnictví. 
 
Chladicí systémy (Nabídka je platná do 10.10.2020) 
Výrobce chladicích systémů z Francie hledá v ČR obchodní zástupce a distributory svých výrobků. Firma s 
60ti letou historií nabízí zajištění podpory a kompletní servis. Aplikace systémů jsou vhodné pro: 
kanceláře a závody, letiště, nemocnice, průmyslová odvětví (potraviny, výroba energie, textil, 
automobilový průmysl ...) atd. Další podrobnosti ZDE 

 
Dámské oblečení do sauny (Nabídka je platná do 10.10.2020) 
Polský výrobce dámského oblečení do sauny hledá v ČR obchodní zástupce a distributory svých výrobků 
- 100% přírodní, bavlněné outfity do sauny pro dámy. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti z Izraele (Nabídka je platná do 17.10.2020) 
Naši partneři z Federation of the Israeli Chambers of Commerce (FICC) nabízí k dispozici aktuální nabídky 
izraelských firem, které mají zájem o mezinárodní spolupráci a také možnost zveřejnit i Váš kooperační 
profil. Další podrobnosti ZDE 
 
Seno pro koně (Poptávka je platná do 20.09.2020) 
Vzhledem k současnému suchu v Belgii hledá belgické jezdecké centrum z Valonska seno pro koně za 
přijatelné ceny. Potřebné množství: asi 100 balíků sena +/- 300/350 kg za rok více, pokud je cena 
opravdu atraktivní. Další podrobnosti na hrdlicka@rhkbrno.cz 

 
Kvalitní gumové podlahy pro koně (Poptávka je platná do 20.09.2020) 
Belgické jezdecké centrum z Valonska poptává gumové díly, které by měly pokrývat 30 koňských boxů. 
Například, pokud je guma nakrájena na skládačku, je potřeba 10 na krabici, takže asi 300 ks. Tloušťka by 
měla být asi 5 cm. Další podrobnosti na hrdlicka@rhkbrno.cz 

 
Podestýlka z dřevěné štěpky pro koně (Poptávka je platná do 20.09.2020) 
Belgické jezdecké centrum z Valonska poptává dřevěné štěpky s malým množstvím prachu jako 
ekvivalent značky royalspan. To znamená, že pečlivě vybrané štěpky, 100% na bázi měkkého, 
neupraveného dřeva. Další podrobnosti na hrdlicka@rhkbrno.cz 

 
Dřevěný výběh pro paddock (Poptávka je platná do 20.09.2020) 
Belgické jezdecké centrum z Valonska poptává autoklávovaný dřevěný půlměsíc, průměr 4m, přibližně 
10 nebo 12. Požadované množství: 1 paleta (+/- 100). Sloupy s vlastním klíčem, průměr 8 nebo 10 v 
1m80 a 2m50. Požadované množství: +/- 100 (1 paleta). Další podrobnosti na hrdlicka@rhkbrno.cz 
 

Zveřejněte si i Vy svůj firemní profil v celosvětové databázi zdarma! 
Vyplňte kooperační profil v angličtině a zašlete jej na martinkova@rhkbrno.cz. Pokud Váš profil zaujme 
některou z firem, osloví nejdříve nás, jako vašeho partnera, a my Vám následně předáme její kontaktní 

údaje. 
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AKTUÁLNÍ AKCE 2020 
 
Dotazník pro malé a střední podniky týkající se narušení dodavatelských řetězců v Evropě kvůli 
pandemii COVID-19 (průzkum je otevřen do 4. září 2020)  
Šíření koronavirové nákazy (COVID-19) a následná pandemie způsobily nevídané zpomalení světového 
hospodářství. Postiženy byly zejména malé a střední podniky. Krize a její následky ohrožují 
podnikatelskou činnost a často vedou k narušení dodavatelských řetězců. Evropská komise ve spolupráci 
se sítí Enterprise Europe Network vyzývá malé a střední podniky v ČR, aby se podělily o své zkušenosti s 
tím, jak pandemie koronaviru ovlivnila jejich podnikání. Další podrobnosti ZDE 
 
Dotazník k obchodní a investiční politice EU (odpovědi na otázky je třeba zaslat do 15. září 2020) 
Evropská komise zahajuje přezkum obchodní a investiční politiky EU. Chce posoudit, jakým způsobem 
může obchodní politika přispět k rychlému a udržitelnému sociálně-ekonomickému oživení, posílit 
konkurenceschopnost v prostředí po pandemii COVID-19, řešit výzvy, kterým bude EU čelit, a pomáhat 
při prosazování našich hodnot a standardů. Druhým cílem je zjistit, jak může obchodní politika pomáhat 
při budování silnější EU na základě modelu „otevřené strategické autonomie“, která bude využívat 
výhod otevřenosti pro podniky, pracovníky a spotřebitele a zároveň je chránit před nekalými praktikami 
a posilovat odolnost v zájmu lepší připravenosti na budoucí výzvy. Další podrobnosti ZDE 
 
Průzkum EASME – kritické výzvy a příležitosti energetické účinnosti a obnovitelné energie (průzkum je 
otevřen do 4. září 2020) 
Cílem tohoto dotazníkového je identifikovat konkrétní priority trhu a obsahové nedostatky pro urychlení 
transformace energetiky v odvětví průmyslu a služeb, které mohou být řešeny v rámci připravovaného 
programu LIFE (2021-2027). Další podrobnosti ZDE 
 
Webinář: Zahraniční obchod po Covid-19 a brexitu (přihlášky do 4. září 2020) 
Mezinárodní obchod prochází kvůli pandemii COVID-19 a pro EU i kvůli blížícímu se konci přechodného 
období ve vztahu k Velké Británii bezprecedentním obdobím. Webinář, pořádaný MPO dne 8. září 2020, 
se v návaznosti na tuto situaci zaměří na budoucí podobu obchodní politiky po současné pandemii a na 
aktuální vývoj ohledně brexitu. V rámci webináře vystoupí zástupci Evropské komise a Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Financování inovačních projektů (přihlášky do 30. září 2020) 
Aktuálně je otevřena 26. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 
Čeští účastníci musí podat projekt do VIII. výzvy programu podpory Aplikace s plánovaným termínem 
vyhlášení 1. září 2020. Další podrobnosti ZDE 
 
Průzkum k připravenosti malých a středních podniků EU na výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti 
(průzkum je otevřen do 15. září 2020) 
Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) dnes zahajuje dvouměsíční veřejný 
průzkum pro malé a střední podniky v EU s cílem sdílet jejich zpětnou vazbu o stavu digitální bezpečnosti 
a připravenosti na krize, jako je COVID- 19. Cílem průzkumu je identifikace výzev v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a úrovně připravenosti čelit nejběžnějším hrozbám. Průzkum je určen jednotlivým 
vlastníkům a zaměstnancům malých a středních podniků v EU, jakož i sdružením malých a středních 
podniků na úrovni členských států i EU. Další podrobnosti ZDE 
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Série webinářů EU-Japonsko na téma COVID-19 
Delegace EU v Japonsku uspořádá od 11. června do 24. září 2020 sérii devíti bezplatných online 
webinářů v různých oblastech politiky, od zelené obnovy po obchod nebo veřejné zdraví, a shromáždí 
odborníky z EU a Japonska, aby prodiskutovali dopad, politickou reakci a spolupráci mezi EU a 
Japonskem, pokud jde o COVID- 19. Další podrobnosti ZDE 
 
Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy (přihlášky 
do 31. prosince 2020) 
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 do konce roku 2020 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 
 
Hledání návrhů na společné projekty R&D mezi Japonskem a sedmi zeměmi ze sítě EUREKA včetně ČR 
(přihlášky do 3. září 2020) 
Nabízíme možnost zapojit se do virtuálního tržiště, kde lze diskutovat o příležitostech společných 
projektů  ve vědě a výzkumu a usnadnit úvodní kontakt mezi organizacemi z Japonska a sedmi zemí 
(Česká republika, Francie, Německo, Španělsko, Kanada, Izrael a Velká Británie) ze sítě EUREKA, které se 
účastní této výzvy. Jde o otevřenou platformu pro bilaterální setkání mezi účastníky, která lze 
naplánovat jako videohovor. Další podrobnosti ZDE 
 
Veřejná konzultace k „Digital Service Act“( otevřená do 8. září 2020) 
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, která má za cíl shromáždit názory, důkazy a data od 
veřejnosti, firem, online platforem, akademiků, občanské společnosti a všech zúčastněných stran, aby 
pomohli utvořit budoucí pravidla pro digitální služby. Konzultace se týká bezpečnosti online, svobody 
projevu, spravedlnosti a rovných podmínek v digitální ekonomice. Zúčastnit se můžete zde 
 
Access to Finance: Moderní trendy financování technologických firem 
Síť Enterprise  Europe Network ČR ve spolupráci s experty připravila pro inovativní malé a střední 
podniky aktuální přehled zdrojů financování inovativních projektů. Využijte semináře, který proběhne 
15. září 2020 v Praze ke konfrontaci svých podnikatelských nápadů a přijďte se seznámit se zajímavými 
lidmi. Další podrobnosti ZDE 
 
InnoTrans BUSINESS DAYS ONLINE (přihlášky do 24. září 2020) 
Přestože v letošním roce se neuskuteční světově nejvýznamnější veletrh dopravních technologií 
INNOTRANS Berlin – je posunut na 27. - 30. dubna 2021 – můžete se v září, díky síti EEN, setkat se 
zahraničními partnery z oboru virtuálně. On-line B2B jednání se uskuteční v původním termínu veletrhu, 
tedy ve dnech 22. - 25. září 2020. Další podrobnosti ZDE 
 
Kooperační setkání firem při International Mechatronics Forum 2020 (přihlášky do 21. září 2020) 
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci a s ní související B2B setkání (s účastí buď na místě nebo v 
online prostředí), jež proběhne 23. - 24. září 2020 v rakouském Linci. Nabízí evropské tržiště 
technologické spolupráce, diskusi o výsledcích vědy a výzkumu či místo pro zahájení nových partnerství. 
Další podrobnosti ZDE 
 
 
 
 

https://www.eujapanspa.jp/
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Obchodní jednání s německými stavebními firmami a návštěva veletrhu FOR ARCH 2020 
V letošním roce Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a 
Handwerkskammer Dresden připravují 24. - 25. září 2020 německou podnikatelskou misi a česko-
německá obchodní jednání při veletrhu FOR ARCH v Praze. V rámci mise se setkáte s německými i 
českými stavebními společnostmi, výrobci stavebních materiálů a dodavateli i odběrateli inovativních 
řešení ve stavebnictví. Další podrobnosti ZDE 
 
Kontakt-Kontrakt 2020 (přihlášky do 2. října 2020) 
Regionální hospodářská komora Brno pro Vás i letos v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network 
připravila další pokračování úspěšného mezinárodního projektu s možností předem naplánovaných 
schůzek ve dnech 5. - 7. října 2020, s ohledem na zrušení MSV letos ve virtuální formě. Další podrobnosti 
ZDE 
 
THE RIOJA ICT VIRTUAL TRADE MISSION 2020 (přihlášky do 30. září 2020) 
Virtuální obchodní mise organizovaná Obchodní federací La Rioja (FER) společně s inovativní obchodní 
skupinou ICT sektoru v La Rioja (AERTIC) ve spolupráci s partnery sítě Enterprise Europe Network nabízí 
5. - 9. října 2020 možnost propojení španělských ICT společností z regionu La Rioja s firmami z celého 
světa. Další podrobnosti ZDE 
 
EIF 2020 DIGITAL ENERGY CONGRESS & EXPO (přihlášky do 3. listopadu 2020) 
Turečtí kolegové z Ankary zvou na networkingovou virtuální akci „s možností on-line schůzek (nejen) 
s tureckými firmami pro registrované účastníky z celého světa, které proběhnou 4. - 6. listopadu 2020, 
oborově zaměřenou na obnovitelnou energii, energetickou účinnost, digitální technologie pro integraci, 
optimalizaci energetických systémů, alternativní energii, úspory energie, uhlí, ropu a plyn, elektrická 
vozidla, výrobu energie, přenos a přeměnu či nukleární energii. Další podrobnosti ZDE 
 
Online-akce Digitální zdravotnictví 
Časy jsou bouřlivé a vyžadují nová, inovativní řešení ve zdravotnictví. Především ve venkovských 
oblastech je zajištění lékařské péče, která je přístupná a zároveň založená na potřebách pacienta, stále 
obtížnější. Jaký je současný stav vědy a jaká digitální řešení pro zdravotnictví jsou nabízeny podniky? 
Pomocí online-akce, která se bude konat 12. listopadu 2020 vám bavorští, čeští a rakouští experti z vědy 
a hospodářství umožní nahlédnout do zákulisí této oblasti k níže uvedeným tématům. Další podrobnosti 
ZDE 
 
Zelené dny pro životní prostředí & energetiku & cirkulární ekonomiku POLLUTEC 2020 (přihlášky do 
13. listopadu 2020) 
Potkejte své technologické & obchodní partnery 1. - 4. prosince 2020 ve francouzském Lyonu. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Smart Manufacturing Matchmaking 2020  (přihlášky do 19. listopadu 2020) 
Virtuální kooperační setkání, které proběhne 18. - 20. listopadu 2020 nabízí příležitost setkání s vědci, 
výzkumníky a zástupci firem z oblasti inteligentní výroby a Průmyslu 4.0. Je to také příležitost 
k informování o nejnovějších vyspělých technologiích, poptávce po inovacích ze strany institucí a měst, 
nových aplikacích od malých a středních podniků a výzvách, kterým čelí velké firmy. Další podrobnosti 
ZDE 
 
Kooperační akce WindEnergyMatch 2020 (přihlášky do 4. prosince 2020) 
Síť Enterprise Europe Network připravuje v termínu 3. - 4. prosince 2020 b2b jednání v rámci jednoho z 
nejvýznamnějších veletrhů zaměřeného na větrnou energii Wind Energy Hamburg 2020. Tato 
kooperační platforma Vám nabízí příležitost setkat se s potenciálními obchodními partnery, partnery z 
oblasti V&V a rozšířit síť kontaktů v oblasti větrné energetiky. Další podrobnosti ZDE 

https://www.crr.cz/kalendar/nemecka-mise-for-arch-2020/
https://cc-msv-2020.b2match.io/page-3961
https://rioja-ict-virtual-trade-mission.b2match.io/
https://www.maabir.co/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6052-online-akce-digitalni-zdravotnictvi
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6058-zelene-dny-pollutec-2020
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6009-virtualni-kooperacni-burza-smart-manufacturing-matchmaking-2020
https://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/b2b-vetrna-energie-2020


 
Zajímáte se o EXPO v Dubaji? (přihlášky do 31. prosince 2020) 
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 
 
Průvodce podnikáním v Evropě 
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v EU. 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 
 
Databáze přístupu na trhy třetích zemí 
Market Access DataBase představuje co do rozsahu i aktuálnosti dat unikátní informační kanál 
monitorující situaci na trzích třetích zemí. Databáze slouží jako on-line zdroj, který evropským 
exportérům umožňuje zdarma získat informace důležité pro pronikání a expanzi na vnější trhy. 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 

 
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 
 
Jak importovat do Evropy?  
Bezplatný online průvodce „TRADE HELPDESK“, který nabízí Evropská komise, Vám pomůže zabezpečit 
mezinárodní dodavatelské řetězce tak, aby vaše koncové produkty byly konkurenceschopnější na 
globálních trzích. Další podrobnosti ZDE 
 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5434-zajimate-se-o-expo-2020-v-dubaji
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4662-prakticky-online-pruvodce-podnikanim-v-eu
http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4878-evropsky-portal-investicnich-projektu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4978-databaze-pristupu-na-trhy-tretich-zemi-2
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/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_cs.htm
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5072-jak-importovat-do-evropy


Praktické informace ohledně brexitu 
Evropská komise spustila webovou stránku věnovanou dopadům brexitu, na kterou bude postupně 
umisťovat důležité dokumenty týkající se budoucího fungování vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. 
Další podrobnosti ZDE  
 
Pomoc při vstupu na trhy ve Středozemí 
Mechanismus na usnadňování euro-středomořského obchodu a investic (EuroMed Trade 
Helpdesk/EuroMed Trade and Investment Mechanism – TIFM) byl předběžně spuštěn dne 30. června 
2017. 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 brožury „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ 
Publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně 
právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. V nové aktualizované verzi ji najdete 
ZDE 
 
Export do Izraele 
v návaznosti na naši spolupráci se zástupci Federace izraelských obchodních komor nabízíme možnost 
předání Vašich obchodních nabídek izraelským importérům. Další podrobnosti ZDE 
 
IPR SME HELPDESK 
Využijte bezplatné nástroje pro správu Vašich práv duševního vlastnictví a řízení rizik ve vztahu k Číně, 
Latinské Americe a jihovýchodní Asii, které nabízí praktické, objektivní a faktické informace. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Zajímá Vás Asie?  
Hledáte způsob, jak rozšířit své podnikání směrem na východ? Program EU Gateway | Business Avenue 
cílí v roce 2020 na různé obory i země v tomto teritoriu. 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 
 
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 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/afrika-a-blizky-vychod/euromed-trade-helpdesk-je-vitanym-pomocnikem-pri-vstupu-na-rychle-se-rozvijejici-trhy-ve-stredozemi--235242/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5369-zajimate-se-export-do-izraele
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4771-zajima-vas-asie
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/material-o-moznostech-financovani-v-oblasti-ict-a-digitalizace
http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/bozp-v-eu/


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 
 
Jak se chovat na pracovišti v souvislosti s koronavirem 
Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci zpracovala příručku pro nelékařské provozy 
o koronaviru. V příručce najdou zaměstnavatelé i zaměstnanci informace o tom, jak pomoci zabránit 
šíření respiračních infekcí a co dělat, pokud se na pracovišti nachází někdo s podezřením nebo 
potvrzením, že má Covid-19. Další podrobnosti ZDE 
 
Návrat na pracoviště po COVID-19 
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vydala příručku, kterou ocení 
zaměstnavatelé různých oborů. Ve zkratce zmiňuje oblasti, které by měl podnik vyhodnotit ještě před 
tím, než umožní návrat svých zaměstnanců zpět na pracoviště. Další podrobnosti ZDE 
 
Na jakou podporu mohou dosáhnout čeští podnikatelé? MPO vydalo přehled s podrobnými 
informacemi 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, kde přináší ucelený přehled poskytovatelů a 
programů podpory pro malé a střední podniky. Chce tak poskytnout podnikatelům jasné informace o 
dostupných možnostech podpory a pomoci jim při výběru toho nejvhodnějšího. 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 
 
Plzeň má nové sdílené prostory pro mladé firmy z oblasti virtuální reality, umělé inteligence a dalších 
oborů 
V centru Plzně začíná fungovat nový sdílený prostor, jehož zázemí zajistila městská společnost BIC Plzeň, 
která se zabývá podporou podnikání v Plzni. BIC Port je sdílený kancelářský prostor pro mladé firmy 
využívající virtuální či rozšířenou realitu, umělou inteligenci, strojové učení a podobné technologie. 
Kromě pracovních míst a kanceláří pro 4 – 6 členné týmy nabídne širšímu okruhu podnikatelů možnost 
využít reprezentativní jednací místnost vybavenou nadstandardní prezentační technikou. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Platforma výsledků programu H2020 – potenciál pro investory 
Od loňského roku funguje na pilotní bázi Platforma výsledků programu Horizont 2020. Cílem platformy 
je zajistit, aby se výsledky výzkumu mohly co nejrychleji a nejúčinněji „přetavit“ v potřebné inovace, a 
nabídnout investorům nástroj pro nalezení vhodných investičních příležitostí. Další podrobnosti ZDE 
 
 
 
 

https://een.rhkbrno.cz/clanky/378-oira-online-nastroj-pro-posuzovani-rizik
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/jak-se-chovat-na-pracovisti-v-souvislosti-s-koronavirem
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/navrat-na-pracoviste-po-covid-19
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/na-jakou-podporu-mohou-dosahnout-cesti-podnikatele--mpo-vydalo-prehled-s-podrobnymi-informacemi--251359/
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://www.bic.cz/novinky/virtualni-prohlidka-omrknete-jak-to-v-bic-portu-vypada
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/platforma-vysledku-programu-h2020-potencial-pro-investory


Trade and Connectivity Challenge 2020 (přihlášky do 1. října 2020) 
Výzva Trade and Connectivity Challenge (TCC) využívá v Singapuru pulzující ekosystém globálního 
obchodu, propojitelnosti a inovací jako výzvu k řešení, která povedou k partnerství v letectví, námořní 
dopravě, pozemní mobilitě, logistice a obchodu. Nyní, ve svém druhém roce, TCC 2020 nadále poskytuje 
příležitosti pro začínající i malé a střední podniky, aby společně inovovaly, nasazovaly a přijímaly 
inovativní řešení. Další podrobnosti ZDE 
 
Veřejná konzultace o meziregionálních inovacích a inovačních investicích (otevřena do 30. září 2020) 
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucí iniciativě pro meziregionální inovace (I3, známá 
také jako komponent 5). Komise navrhla novou iniciativu, aby pomohla subjektům zapojeným do 
strategií inteligentní specializace (S3) sdružovat se, rozšiřovat a přinášet inovace na evropský trh. To 
přispěje k jejímu nastíněnému cíli „posílení inovací v evropských regionech“ v období 2021–2027. 
Přečtěte si další informace o konzultaci zde a vyplnit ji můžete zde. 
 
 

 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6055-trade-and-connectivity-challenge-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/30-07-2020-public-consultation-on-interregional-innovation-investment#_ftnref1
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/interregional_innovation_investment

