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Semináře

Rizika při práci z domova – přesunuto na jiný termín
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU – OSHA) vyhlašuje od října 2020 novou
kampaň na téma „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky proto ve spolupráci se
Svazem průmyslu a dopravy uspořádá v rámci kampaně a za přispění EU-OSHA seminář, který si „posvítí“
nejen na problematiku muskoskeletálních problémů pracovníků, ale zejména na nejrůznější rizika při práci
z domova.
Hlavní přednášející – odborníci – MUDr. Vladimíra Lipšová probere psychosociální problémy a zdraví
pohybového aparátu, JUDr. Martin Mikyska se bude zabývat legislativními aspekty této relativně nové
formy práce.
Věříme, že i pro vás bude téma aktuální a přinese vám nové poznatky.
Datum konání: 26. listopadu 2020, on-line

DPH u vývozu a dovozu
KHK MSK, partner sítě Enterprise Europe Network, zve na online pracovní seminář k problematice
uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách pro rok 2020.
Webinář je určen zejména pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a
vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů
a zákona o DPH.
Na webináři najdete odpovědi mimo jiné na otázky:
•

Jaké daňové doklady musím odevzdat při vývozu/dovozu zboží?

•

Jak dovážet nebo vyvážet z třetích zemí?

•

Jak správně odvádět DPH?

Datum konání: 16. listopadu 2020, on-line
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CONTACT “denkmal”–kulturní dědictví
Veletrh denkmal je nejdůležitějším evropským veletrhem pro památkovou péči, restaurování a sanaci staré
zástavby. Koná se od roku 1994 každé dva roky v Lipsku. Je určen především architektům, řemeslníkům,
úřadům památkové péče, restaurátorům, investorům, stavebníkům. Jako přední evropský veletrh je denkmal
vynikající platformou pro komunikaci, kde je možné navázat kontakty s domácími i zahraničními
poskytovateli služeb. Mezinárodní kooperační burzy CONTACT „denkmal“ 2018 se zúčastnili účastníci z
Německa, Francie, Itálie, Číny, Polska, Česka, Gruzie a Litvy.
Datum konání: 6. listopadu 2020, on-line https://contact-denkmal2020.b2match.io/

ITAPA Online Matchmaking 2020
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR, člen sektorové skupiny EEN Mobility,
vás zve na obchodní b2b jednání, která jsou organizována v rámci IT kongresu ITAPA.
Mezinárodní b2b jednání jsou určena pro IT podniky, inovační centra, start-upy, technologické firmy
zaměřené na inovativní IT technologie. Akce se uskuteční formou online virtuálních jednání. I v případě, že by
byl kongres zrušen, ITAPA Online Matchmaking 2020 se koná.
Průmyslové obory: e-government, kybernetická bezpečnost, finanční digitalizace, města budoucnosti, chytrý
průmysl, digitalizace zdravotnictví…..
Registrační poplatky: účast je zdarma. Účast na b2b jednáních nezahrnuje vstupenku na kongres!
Datum konání: 10. – 11. prosince 2020, on-line https://itapa-b2b-2020.b2match.io/

Přehled všech matchmakingových akcí
pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete zde. Kalendář je v průběhu roku
pravidelně aktualizován.
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Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští kampaň Chytrá volba. Čechům má
pomoci vyhledávat příležitosti k úsporám energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím kampaně Chytrá volba chce vnést nové impulzy do
vnímání úspor energie, podpořit aktivní řízení spotřeby v domácnostech, firmách i veřejné správě, a přispět
tak k lepšímu využívání energie.
Ačkoli jsou úspory energie tématem, které se čím dál častěji dostává do povědomí široké veřejnosti, a
energetické úspory nabývají na významu, v lepším využívání energie mají domácnosti, firmy a instituce stále
ještě rezervy. I když energetická náročnost českého hospodářství dlouhodobě klesá a možnosti, jak spořit
energii, se rozšiřují, Češi se ještě nenaučili plně využívat tyto výhody.
Kampaň má naučit širokou veřejnost, podnikatele, státní správu i samosprávy vnímat příležitosti k úsporám
energie všude kolem nás, aktivně vyhledávat příležitosti ke změně, nebát se hledat vhodná opatření či využít
pomoc odborníků.

Nový webový portál pro obchodování se zahraničím
Evropská Komise spustila 13. října nový obchodní portál #Access2Markets. Ve všech 24 úředních jazycích EU
včetně češtiny poskytuje podnikatelům informace o clech a daních, pravidlech původu, požadavcích na
výrobky, celních postupech, obchodních překážkách a různé statistiky. Na portálu se dozví také novinky
a trendy ze světových trhů.

Bezmála 7 000 akciových společností bude muset po 1. lednu 2021 podstoupit zásadní změny. Čeká je změna
stanov a struktury. Změny se budou týkat všech takzvaně monistických akciových společností, tedy těch,
které mají místo představenstva a dozorčí rady (tedy dualistických) statutárního ředitele a správní radu.
Volbu uspořádání umožnil zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014.
Firmy bez zapsaného akcionáře budou muset měnit strukturu tak, že budou mít pouze správní radu, která
musí být nejméně tříčlenná, nestanoví-li stanovy něco jiného. Předpokládá se totiž, že mají víc akcionářů.
Alternativou pro ně bude změnit strukturu vnitřního uspořádání na dualistickou a mít jednoho člena
představenstva a jednoho člena dozorčí rady.
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Konzultace
pro EK

Aktuální dotazníková šetření pro Evropskou komisi
V minulých dnech otevřela Evropská komise tato dotazníková šetření:
•

SME panel – dopady opatření proti covid-19 na vaši firmu s ohledem na dodavatelské řetězce

Panel je určen malým a středním podnikům bez ohledu na obor činnosti.

Bezpečnost
práce

Bezpečná práce v zemědělském podniku
Zemědělství je odvětví s jedním z největších výskytů muskuloskeletálních poruch, jelikož obvykle zahrnuje
práci s těžkými břemeny, jakož i pohyby s vysokou četností a statické polohy. Nový diskusní dokument
pojednává o příkladu z italského regionu Marche a zkoumá, jak může mechanizace omezit rizikové faktory
muskuloskeletálních poruch.
Tento i další dokument, který se zaměřuje na hodnocení rizik muskuloskeletálních poruch horních končetin v
zemědělství a který bude zveřejněn později v tomto roce, byly vypracovány v rámci dohody o výzkumu mezi
agenturou EU-OSHA a italským Národním institutem pro pojištění proti pracovním úrazům.

Finanční
zdroje pro
podnikání

Aktuální výzvy v OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Technologie
Zaměření: pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
Datum ukončení příjmu žádostí: 2. března 2021
Více informací naleznete zde.
Inovace (inovační projekt)
Zaměření: nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana
duševního vlastnictví
Datum ukončení příjmu žádostí: 29. ledna 2021
Více informací naleznete zde.
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Elektronický newsletter EUwatch vydává Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky.
Služby Enterprise7Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové
smlouvy č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
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