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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

Semináře  
 
série webinářů Vysílání pracovníků do EU v roce 2021 

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního 

sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na online diskusní fórum. Partnerem akce je Enterprise Europe 

Network.  

Hlavním cílem akce je informovat zaměstnavatele o vysílání pracovníků do zahraničí včetně informací o 

schválené revizi směrnice EU o vysílání pracovníků. Probrány budou i novinky a změny pro rok 2021 a některé 

rozsudky Soudního dvora EU. 

Přednáší RNDr. Jitka Ryšavá, zástupce vedoucí Oddělení Enterprise Europe Network při Centru pro regionální 

rozvoj České republiky.  

Datum konání: 16. února nebo 10. března 2021 on-line přes ZOOM 

 

MBM Tourism Prague 2021 

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás spolu s partnery sítě 

EEN v dalších zemích zve na obchodní jednání s českými i evropskými podnikateli v oblasti cestovního ruchu, 

památek a muzeí. 

Po loňském úspěšném prvním ročníku b2b jednání během veletrhu Holiday World v Praze, který se ještě 

uskutečnil prezenčně na výstavišti PVA v Letňanech, připravujeme spolu s partnery druhý ročník 

mezinárodních obchodních jednání i v roce 2021. 

Cestovní ruch patří mezi nejvíce zasažené obory pandemií. Pořádáním těchto b2b jednání chceme, společně 

s partnery z EEN, přispět ke zlepšení situace podnikatelů v cestovním ruchu a přidružených oborech a pomoci 

při navázání nových b2b kontaktů. 

Registrační poplatky: účast je zdarma 

Webová stránka projektu bude spuštěna v březnu 2021.  

Datum konání: jaro 2021, on-line 

Více informací  

Více informací  

https://registrace.spcr.cz/podnikatelske-forum?eventId=864&controller=event&task=individualRegister
https://registrace.spcr.cz/podnikatelske-forum?eventId=863&controller=event&task=individualRegister
https://www.crr.cz/kalendar/mbm-tourism-prague-2021/
https://www.crr.cz/kalendar/seminar-vysilani-pracovniku-16-2-2021/
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Novinky  

Technology & Business Cooperation Days 2021 

Veletrh Hannover Messe je největší průmyslový veletrh zahrnující široké spektrum oborů Průmyslu 4.0, 
Logistiky 4.0, R&D, průmyslové automatizace, průmyslové bezpečnosti, Smart výroby, mobility. V letošním 
roce se veletrh (stejně jako mnoho dalších) nekonal, nicméně pro rok 2021 se aktuálně připravuje “hybridní” 
Hannover Messe, kombinující omezenou přítomnost návštěvníků na veletrhu a masivní online akci. 

Od roku 2002 organizují partneři EEN v rámci veletrhu Hannover Messe obchodní jednání Technology & 

Business Cooperation Days (T&BCD). Tato akce se uskutečnila i v roce 2020 virtuální online formou za účasti 

mimořádného množství více než 900 firem. 

Jednání byla pouze online a i když někteří účastníci do té doby neměli žádnou zkušenost s virtuálními 

schůzkami, jednání se uskutečnila bez větších technických problémů a první kontakty takto byly úspěšně 

navázány. Stejný typ akce, tedy virtuální b2b jednání připravujeme společně s kolegy ze sítě EEN i v roce 

2021. 

Registrační poplatky: účast je zdarma. Při registraci a vyplňování proflilu „Choose your local support office“ 

vyberte „CZ – Centre for Regional Development of the Czech Republic“. Rádi Vám poskytneme asistenci a 

podporu před i během obchodních jednání.  

Datum konání: 12. – 15. dubna 2021, on-line na https://technology-business-cooperation-days-

2021.b2match.io/  

Přehled všech matchmakingových akcí 

pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete zde. Kalendář je v průběhu roku 

pravidelně aktualizován. 

 

Co je třeba splňovat při uvádění roušek a respirátorů na trh? Poradí průvodce 

Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů spadající pod Ministerstvo průmyslu a 

obchodu přijala materiál, který provádí základy regulace obličejových masek, tedy roušek a respirátorů. 

Dokument chce usnadnit především výrobcům a zadavatelům veřejných zakázek orientaci v platných 

pravidlech. 

Více informací podá  

Ing. Eva Hrubešová   

tel. 225 855 312 

eva.hrubesova@crr.cz 

Více informací  

Více informací  

https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2021/1/Pruvodce-zaklady-regulace-oblicejovych-masek--jakozto-OOP-a-ZP.pdf
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/


  EUwatch 1/2021 5 

Bezpečnost 
práce 

Konzultace 
pro EK  

Materiál vypracovala Pracovní skupina pro zkušebnictví a certifikace ustavená v rámci Rady. Do činnosti byli 

zapojeni kromě zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest experti z České agentury 

pro standardizaci, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, z Institutu pro 

testování a certifikaci, Textilního zkušebního ústavu a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, z Asociace 

akreditovaných a autorizovaných organizací a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, 

Svazu průmyslu a dopravy ČR a společností INOTEX a Porta Medica. 

Průvodce je ke stažení zde.  

Realita Brexitu: počet firem z Británie v ČR klesá, majetek roste 

Velká Británie není od začátku ledna 2021 již oficiálně součástí Evropské unie. Uzavření tzv. pobrexitové 

dohody, která upravuje budoucí vztahy Spojeného království s unií, bylo pomyslnou tečkou za dlouholetým 

spojenectvím. Ačkoliv ekonomové po referendu, které o Brexitu rozhodlo očekávali, že se firmy budou 

z ostrova masivně stěhovat, zájem britských podnikatelů o byznys v Čechách kontinuálně klesá. 

 

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. 

 
Prevence muskuloskeletálních poruch ve stavebnictví 

Přemísťování břemen, nepřirozené polohy a vibrace při práci se strojním zařízením – to vše si na těle vybírá 

svou daň. Není tedy žádným překvapením, že stavební dělníci čelí zvýšenému riziku vzniku 

muskuloskeletálních poruch. 

Touto problematikou se zabývá nový diskusní dokument, přičemž se zaměřuje na důležitost účinného 

hodnocení rizik. Přibližuje také pokrok dosažený v Itálii, kde tamní úřad pro bezpečnost práce zavádí program 

Více informací  

Dotazník  

Více informací na 

www.bisnode.cz  

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2021/1/Pruvodce-zaklady-regulace-oblicejovych-masek--jakozto-OOP-a-ZP.pdf
https://osha.europa.eu/cs/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-construction-sector-examples-inail-incentive/view
https://osha.europa.eu/cs/highlights/preventing-musculoskeletal-disorders-construction-sector?pk_campaign=oshmail_2021_01
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/sme-feedback/sme-panely/
https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/realita-brexitu-pocet-firem-z-britanie-v-cesku-klesa-majetek-roste/
https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/realita-brexitu-pocet-firem-z-britanie-v-cesku-klesa-majetek-roste/
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Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

pobídek s cílem mechanizovat ručně prováděné úkony a modernizovat vybavení a zmírnit tak rizikové faktory 

muskuloskeletálních poruch ve stavebnictví. 

Více informací na OSHwiki o bezpečnostních rizicích a prevenci ve stavebnictví. 

Veřejná konzultace o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost 
při práci (na období 2021–2027) zahájena 

Krize způsobená pandemií COVID-19 poukázala na zásadní význam zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP). Tato iniciativa vychází z předchozího strategického rámce EU na období 2014–2020. 

Klade si za cíl udržet a zlepšit vysokou úroveň BOZP pracovníků v EU, a to i vzhledem k novým okolnostem, a 

přispět k přípravě na nové krize a hrozby. Identifikuje klíčové cíle a stanoví strategický rámec, aby povzbudila 

země EU a zúčastněné strany ke spolupráci na společných prioritách. 

O své názory na budoucí strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci (na období 2021–

2027) se s námi můžete podělit do 1. března. 

Evropská komise předloží nový strategický rámec Evropské unie pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci v 

rámci svého pracovního programu na rok 2021 s názvem Vitální Unie v křehkém světě. 

 
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.  

Výzva projektu COS-TOURINN-2020-3-04: Digitalizace pro cestovní ruch 

Cílem výzvy je podpora a posílení mezinárodní spolupráce a podpora inovativních a digitálních řešení pro 
cestovní ruch.  

Více informací  

Více informací  

https://oshwiki.eu/wiki/Construction_safety_risks_and_prevention
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xiii/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-/public-consultation
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourinn-2020-3-04-innovation-uptake-and-digitalisation-tourism-sector
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EUwatch 
 
Elektronický newsletter EUwatch vydává Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky. 

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. 

 


