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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. 

 

 
 
BRDK20210907001 
Toaletní taška 
Dánská designová společnost hledá výrobce kvalitních cestovních toaletních tašek. Firma hledá partnera, která by 
byl schopen vyrábět celou sérii devíti různých modelů na základě dohody o výrobě. Potenciální partner by měl být 
flexibilní a mít krátké dodací lhůty a mít zkušenosti s výrobou vysoce kvalitních oděvů z PU kůže, zejména 
tašek/zavazadel. V neposlední řadě by měl mít možnost zajistit logistiku a přepravu výrobků do Dánska.  
 
BRDK20210830001 
Dřevěná okna 
Dánský výrobce klasických dveří a oken hledá výrobce pro svá dřevěná okna. Zavedená dánská společnost vyrábí 
staromódní okna s tradičním designem v kombinaci s moderními technikami, aby vyrobila okna, která se hodí do 
klasických budov a zároveň jsou plně funkční a mají moderní izolační vlastnosti. Společnost vyrábí řadu různých 
oken a dveří, včetně oken kastlových a multikřídlových a francouzských dveří, přičemž rámy jsou všechny vyráběny 
ze sibiřského modřínového jádra a nadpraží ze švédské borovice. Všechna použitá skla jsou kombinací 4mm 
plaveného skla a energetického skla nebo termálního skla 4-10-4LowE.  
 
BRUK20210902001 
Tlakové nádoby 
Britská inženýrská a projekční společnost působící v oboru vytápění, větrání a klimatizace hledá výrobce pro výrobu 
svých vysoce kvalitních nerezových a mosazných tlakových nádob, ventilů, šroubení a armatur. Potenciální výrobní 
partneři by měli při výrobě zařízení pro tlakové nádoby využívat CNC, certifikováni podle norem ISO 9001:2015, ISO 
3834, EN 1090, OHSAS 18001 nezbytné PED - vyžadováno 2014/68/EU, označení CE (UKCA od roku 2022). 
ASME. Roční požadavek společnosti přesahuje 80 tun a 5 000 kusů nádob různých velikostí včetně ventilů a armatur. 
Mezi ně patří např: 1) tlakové nádoby z nerezové oceli - informace o výrobku, výkresy. 2) nerezové Y sítko  
3) mosazné Y sítko DZR  
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BRUK20210903002 
Nutriční produkty 
Britská společnost chce rozšířit svou nabídku zdravotních produktů a doplňků stravy a hledá zahraniční partnery, 
kteří by měli zájem dodávat své výrobky do Spojeného království na základě dodavatelské smlouvy. Společnost má 
širokou síť nutričních terapeutů a zaměřuje se na firemní společnosti, které chtějí zlepšit zdraví a pohodu svých 
zaměstnanců.  
 
BRAT20210901001 
Tašky pro obytné vozy 
Rakouská firma hledá partnera pro výrobu tašek do kempingových dodávek. Společnost přestavuje transportéry na 
útulné obytné vozy a prodává kempingové vybavení. Společnost hledá výrobce tašek v rámci EU na základě dohody 
o výrobě. Je třeba zpracovat lemování, zipy a duté nýty. Musí být ušito 7 vrstev látky (cca 300-400 g/m²) a popruhy. 
Výrobce by měl být schopen vyrábět další podobné textilní výrobky, například stínítka na okna, balicí kostky atd. 
Materiál by poskytovala hornorakouská společnost.  
 
BRUA20210826001 
Lahvičky na parfémy 
Ukrajinský výrobce kosmetiky a parfémů hledá výrobce skleněných lahviček s uzávěrem a rozprašovače na parfémy 
  
BRDE20210830001 
Šitá obuv 
Německý podnikatel hledá obuvníky na základě dohody o výrobě, kteří jsou schopni ručně šít boty dle jeho 
požadavků. Hledaný partner by měl být zručný ve výrobě klasických modelů kožené obuvi (telecí a/nebo semišové). 
Hledaný obuvník by měl být rovněž schopen vyrábět tyto boty s koženou a/nebo gumovou podrážkou.   
 
BRMK20210820001 
Kovové suroviny 
Společnost ze Severní Makedonie, která vyrábí strojní součásti, nástroje a služby, hledá dodavatele surovin, 
konkrétně kovů, tyčí a profilů. Partneři by měli být spolehliví a schopni jim pravidelně dodávat kvalitní suroviny, 
splňovat normy pro řízení kvality, ochranu životního prostředí a normy pro automobilový průmysl. 
 
BRDK20210803001 
Plastové vaničky 
Dánská společnost, která již více než 10 let dodává a instaluje zelené střechy, hledá nového dodavatele specifických 
plastových vaniček a zásobníků z plastových i udržitelných materiálů bez plastů. Výrobek společnosti představuje 
dodatečnou vrstvu položenou na stávající střechy s trávou a další vegetací, která pozitivně přispívá k biodiverzitě a 
přispívá ke snížení klimatických změn. Specifikace zásobníků jsou následující: Délka: 58 - 60 cm, šířka: 38 - 40 cm, 
celková výška: 5 - 6 cm. 
 
BRUK20210818001 
Elastické pásky 
Britská společnost zabývající se zdravotnickými technologiemi hledá elastické pásky, které se používají u 
diagnostických přístrojů pro zdravotní poruchy. Tyto elastické pásky se suchým zipem "loop" v různých délkách, ale 
standardní šířce se používají pro upevnění sledovacích zařízení na hrudníku pacientů. Společnost hledá dodavatele 
nebo výrobní dohodu. 
 
BRUK20210819001 
Automatizační zařízení 
Britský konstruktér a výrobce automatizačních a manipulačních zařízení se nabízí jako distributor nebo výrobce v 
licenci pro zahraniční společnosti, které chtějí vstoupit na britský trh.  
 
BRPL20210727001 
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/nabidky/6407-zdravotnicke-prostredky-a-vybaveni-v-polsku-2021


 
BOSI20210817001 Plnící a etiketovací zařízení (Nabídka je platná do 24.11.2021) 
Slovinská firma nabízí plnící a etiketovací zařízení vhodné pro malé pivovary (malosériová výroba), ale lze je 
přizpůsobit i pro jiná průmyslová odvětví (víno, jiné kapaliny, potraviny, kosmetika). Další podrobnosti ZDE 
 
BODE20200909001 Ekologické úsporné topné systémy (Nabídka je platná do 24.11.2021) 
Německý výrobce ekologických úsporných topných systémů hledá distributory. Firma se specializuje na 
infračervené topné systémy pro průmyslové haly, sklady, logistické haly a sportovní haly. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
Digitální HR nástroj (Nabídka je platná do 27.11.2021) 
Lotyšská firma hledá distributora pro digitální HR nástroj v ČR a partnera se zkušenostmi z oblasti HR / osobnostní 
tréning. Ocenění spolupráce proběhne formou solidní provize. Další podrobnosti ZDE 
 
Spodní prádlo – podprsenky (Poptávka je platná do 08.11.2021) 
Dánská návrhářská firma hledá v ČR výrobce vysoce kvalitního spodního prádla. Výrobce by měl být schopen dodat 
perfektně padnoucí podprsenky s lehkými pružnými kosticemi a vyztuženými košíčky, kalhotky, vyrábět z jemných 
mikro vlákenných úpletů (neprůhledné látky), použít natištěné označení na výrobek, nikoli našitím cedulky, vyrábět 
nejen standardní velikosti, ale i poloviční velikosti a využívat materiály, které splňují požadavky EU kladené na 
udržitelnost a férové pracovní podmínky (certifikáty GOTS nebo OEKO-TEX). V případě zájmu kontaktujte Lenku 
Votavovou, votavova@rhkbrno.cz 
 
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 
 
Softwarová aplikace využívající virtuální realitu (Nabídka je platná do 27.10.2021) 
Italská inovativní firma vyvinula unikátní softwarovou vzdělávací aplikaci založenou na využití virtuální a rozšířené 
reality a aktuálně hledá distributory v ČR. 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 
 
O Japonsku 
Využijte nabídku bezplatných webinářů EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, prostřednictvím kterých získají 
zájemci v září 2021 praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
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Série webinářů "Pravidla zahraničního obchodu"  
Cyklus 10 podzimních vzdělávacích online akcí, které v termínu 10. září - 22. listopadu 2021 pořádá BIC Plzeň, je 
zaměřen na zahraniční obchod. Díky webinářům si ujasníte, co zahraniční obchod obnáší z hlediska sledování 
pohybu zboží v rámci EU, jaká pravidla se nově uplatňují v oblasti e-commerce, jak ovlivňují dodací doložky 
INCOTERMS uplatňování DPH a celních předpisů a zejména porozumíte problematice DPH v zahraničních 
obchodních operacích (obchod se zbožím a službami v EU a mimo EU). Získáte základní přehled nebo si prohloubíte 
dosavadní znalosti v dané problematice. Další podrobnosti ZDE 
 
International Lightweight Talks: Urban, Circular, Innovative (přihlášky do 15. 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 
 
Po nás potopa aneb Go Green! Kick-off (přihlášky do 21. září 2021) 
Přijďte 23. září 2021 na RHK Brno a vykopněte s námi do světa iniciativu Go Green a sérii s(w)eminářů na témata 
udržitelného podnikání a enviromnentálně příznivého přístupu. Na dopolední seminář, který bude živě přenášen, 
navážou dvoustranná jednání mezi účastníky. Účastnit se můžete jak osobně na místě, tak i online. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Life Science Partnering 2021 (přihlášky do 21. září 2021) 
Tato virtuální událost s předem domluvenými schůzkami, kterou 21. září 2021 pořádají naši rakouští partneři 
Standortagentur Tirol a Life Science Cluster Tirol, propojuje akademickou sféru Life Science s průmyslem. Vědci i 
firmy budou mít možnost prezentovat průmyslově relevantní vědecké poznatky a identifikovat zajímavé oblasti 
spolupráce. Představuje tak ideální platformu pro hledání nových projektových partnerů se zaměřením na 
zdravotnické technologie. Další podrobnosti ZDE 
 
Virtuální kulatý stůl s malými a středními podniky u příležitosti čtvrtého výročí dohody CETA (přihlášky do 17. 
září 2021) 
Evropská komise ve spolupráci s Obchodní komorou Evropské unie v Kanadě (EUCCAN) pořádá 21. září 2021 kulatý 
stůl pro malé a střední podniky u příležitosti čtyř let od prozatímního vstupu dohody CETA v platnost. MSP si 
vyslechnou zkušenosti jiných evropských společností s využíváním dohody při vstupu na kanadský trh a dozvědí se 
o příležitostech, které dohoda CETA vytváří, a od odborníků získají praktické informace o tom, jak využívat zdroje, 
jako je portál EU Access2Markets, síť Enterprise Europe Network (EEN) a služby vnitrostátních orgánů na podporu 
obchodu. Konkrétní návrhy, které během kulatého stolu zazní, budou podkladem pro akční plán EU-Kanada, který 
má pomoci malým a středním podnikům lépe využívat příležitostí, jež dohoda CETA nabízí. Další podrobnosti ZDE 
 
Financování startupů a vstup na čínský trh 
EU SME Centre, EUROCHAMBRES a Slovenian-Chinese Business Forum organizují online seminář, který se uskuteční 
21. září 2021. Vybraní odborníci v rámci jeho programu představí start-upový ekosystém v Číně a připraví evropské 
malé a střední podniky na využití nadcházejících příležitostí. Další podrobnosti ZDE 
 
Příležitosti pro české firmy v Indii 
Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář o příležitostech 
pro české firmy v Indii. Akce se bude konat dne 22. září 2021 od 10:00 v Zrcadlovém salónku Černínského paláce v 
Praze. 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 22. - 23. září 2021 podnikatele ve stavebnictví k setkání s německými řemeslníky a stavebními firmami. 
Další podrobnosti ZDE 
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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 
 

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 
 
CUBES WORKSHOP: INNOVATING CULTURAL HERITAGE 
Kulturní dědictví pozitivně ovlivňuje sociální soudržnost, regionální rozvoj a udržitelný cestovní ruch. V kontextu 
kulturního dědictví mají inovace v oblasti technologií, sociálního dopadu, tvorby politik, správy a podnikání klíčovou 
roli. Pracovní skupina pro kulturu v rámci Shromáždění evropských regionů (AER) a projekt CUBES proto pořádají 
28. září 2021 on-line workshop s názvem Inovace kulturního dědictví., který nabízí příležitost diskutovat o aktuálních 
výzvách a příležitostech pro evropské regiony investovat do inovací kulturního dědictví a dozvědět se o udržitelném 
a participativním managementu kultury. Účastníci budou, mimo jiné, provedeni novou digitální platformou 
vytvořenou CUBES a budou mít možnost se zapojit do projektu. Další podrobnosti ZDE 
 
Podnikatelská mise do Ázerbájdžánu a Arménie (přihlášky do 15. září 2021) 
Dovolujeme si Vás pozvat na doprovodnou podnikatelskou misi ministra zahraničních věcí ČR Jakuba Kulhánka v 
termínu 29. září – 1. října 2021 do Ázerbájdžánu a Arménie, jejíž organizací byla pověřena Hospodářská komora ČR. 
Další podrobnosti ZDE 
 
MBM Tourism Prague 2021 (přihlášky do 19. září 2021) 
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás spolu s partnery sítě EEN v 
dalších zemích zve v termínu 30. září - 1. října 2021 na virtuální mezinárodní jednání s podnikateli v cestovním ruchu. 
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 
 
Subfornitura meccanica 2021 (přihlášky do 17. září 2021) 
Italsko-česká obchodní komora společně s Promos Italia (nejvýznamnější italská exportní asociace) spolupracuje na 
organizaci virtuální akce, která se bude konat 5. - 6. října 2021 a aktuálně disponuje 1 pozvánkou pro nákupčího 
z ČR, který by se rád zúčastnil B2B meetingů s italskými společnostmi z oblasti strojírenství. Další podrobnosti ZDE 
 
Chem-Match: Corporates meet Startups 2021 “Green & Digital”(přihlášky do 6. října 2021) 
Hessen Trade & Invest s Enterprise Europe Network a projektovými partnery European IP Helpdesk, CIEX Europe 
Conference, 5-HT Digital Hub Chemistry & Health a Infraserv v Industry Parku Höchst nabízí 7. - 8. října 2021 virtuální 
setkání a diskusi o možnostech spolupráce firem a startupů v chemickém průmyslu a propojení korporací se 
startupy z oblasti chemie, biotechnologií, bioelektroniky, environmentálních technologií a udržitelnosti, digitálního 
řízení procesů a digitálních inovací. Další podrobnosti ZDE 
 
 
 

https://www.evropskyregion.cz/temata-spoluprace/save-the-date-digitalizace-lazni-a-ozdravnych-zarizeni-993.html
https://bio-pharma-osaka-2021.b2match.io/
https://www.eventbrite.com/e/cubes-workshop-innovating-cultural-heritage-registration-163970838191?fbclid=IwAR2rDYVSylDySAF1bPriFTRLNe_4DJztYuPnN1jYGCkT4gYSPVK37lpkTqg
https://www.komora.cz/event/doprovodna-podnikatelska-mise-ministra-zahranicnich-veci-cr-jakuba-kulhanka-do-azerbajdzanu-a-armenie/
https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io/
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/6437-subfornitura-meccanica-2021
https://chem-match2021.b2match.io/


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) 
V termínu 12. - 13. října 2021 se 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 
 
Interreg CYBER: Paving Europe's Digital Future 
Online matchmakingová událost, kterou pořádá Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost v termínu 13. 
října 2021, představuje příležitost zjistit více informací o řadě regionálních iniciativ v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. Na akci budou představeny iniciativy, které byly úspěšně implementovány a zvýšily kybernetickou 
bezpečnost. Zároveň nabízí jedinečnou možnost setkat se s partnery projektu CYBER a dozvědět se více informací 
o jejich osvědčených postupech a zkušenostech v této oblasti. Její součástí budou panelové diskuze, networking, 
ale i prezentace nápadů. 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 
 
EU Singapore Matchmaking Event (přihlášky do 21. září 2021) 
V rámci Singapurského týdne inovací a technologií (SWITCH) uspořádá Evropská komise (DG GROW) virtuální 
networkingovou akci, která je naplánována na 11. a 12. listopadu 2021. Jejím účelem je usnadnit výměnu informací 
a podpořit obchod a možnosti navazování kontaktů pro evropské klastrové organizace a jejich členy s partnery ze 
Singapuru a uzavírání nadnárodních obchodních a technologických partnerských dohod s podporou sítě EEN. 
Účastníci by měli být aktivní v jedné nebo více z následujících tematických oblastí, na které se akce zaměřuje, nebo 
o ně alespoň projevovat velký zájem: chytrá města a technologie internetu věcí (IoT), pokročilá výroba, čistá 
energie, digitální ekonomika, zdraví a wellness, potraviny a zemědělství, umělá inteligence a robotika či nové 
technologie. Další podrobnosti ZDE 
 
Kontakt-Kontrakt 2021 (přihlášky do 6. listopadu 2021) 
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 8. - 10. 
listopadu 2021 v rámci MSV v Brně. 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 
 

https://green-days-pollutec-2021.b2match.io/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6406-cee-automotive-supply-chain-2021
https://www.interregeurope.eu/cyber/events/event/4622/interreg-europe-cyber-paving-europe-s-future/
https://future-workwear.b2match.io/
https://turning-contacts-into-contracts.b2match.io/
https://eu-singapore-matchmaking-event.b2match.io/page-4881
https://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/5972-kontakt-kontrakt-2020
https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/


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. října 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 
 
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 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6396-be-smart-manufacturing-matchmaking-2021
https://deicy2021.b2match.io/
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
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https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vietnamsky-trh-se-otevira--ceskym-firmam-muze-dohoda-o-volnem-obchodu-usetrit-miliony-korun--255985/
https://www.ccifv.org/en/vietnam/benefit-from-evfta.html


 
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 
Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo v srpnu 2021 publikaci, která je zaměřena především na 
přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou 
problematikou. Podává základní přehled o tom, jak postupovat ve velice konkrétních případech. Díky velkému 
množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný 
postup. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
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 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_cs.htm
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Jak nakládat s duševním vlastnictvím na veletrzích 
Mnoho firem, které se zabývají vývojem nových výrobků nebo služeb, často své inovace veřejně předvádí na 
veletrzích nebo na jiných specializovaných výstavách. Mají-li být nové výrobky náležitě ochráněny, je naprosto 
zásadní, aby firma podnikla konkrétní kroky k jejich ochraně, a to pokud možno ještě předtím, než je veřejně vystaví. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Materiál o možnostech financování v oblasti ICT a digitalizace 
V rámci služeb pro malé a střední podniky připravilo Oddělení rozvoje podnikání ve spolupráci s dalšími kolegy 
Technologického centra AV ČR materiál o možnostech financování v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a digitalizace. Materiál se zaměřuje na národní, i evropské zdroje. Další podrobnosti ZDE 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA EU) usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla 
bezpečnější, zdravější a produktivnější - ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit pracovní 
podmínky v Evropě prosazuje kulturu prevence rizik. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
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 
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Evropská digitální dekáda: Komise určuje směr k dosažení digitálně silné Evropy do roku 2030 
Evropská komise představila 9. března 2021 vizi, cíle a způsoby úspěšného dosažení digitální transformace Evropy 
do roku 2030. Tento krok má rovněž zásadní význam pro dosažení přechodu na klimaticky neutrální, oběhové a 
odolné hospodářství. Ambicí EU je dosáhnout svrchovaného postavení na poli digitalizace v otevřeném a 
propojeném světě. EU rovněž chce provádět digitální politiky, které občanům a podnikům do budoucna přinesou 
prosperitu v rámci udržitelnější digitalizace zaměřené na člověka. Další podrobnosti ZDE 
 
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 
 
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 do 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 
 
Panel malých a středních podniků o opožděných platbách (Termín pro vyplnění do 15. října 2021) 
Tato konzultace probíhá v rámci „Studie o vytváření odpovědného přístupu k platbám v EU: zvyšování účinnosti 
směrnice o opožděných platbách (2011/7/EU)“. Cílem této studie, kterou iniciovalo GŘ GROW Evropské komise, je 
určit opatření, jež mají zabránit opožděným platbám a zmírnit jejich dopady. Další podrobnosti ZDE 
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