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Semináře  
 
série webinářů Středy s EEN 

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky připravuje sérii krátkých 

webinářů k těmto tématům: 

• Mezinárodní B2B akce v online prostředí (17. března) 

• Informační zdroje pro vysílání pracovníků (24. března) 

• Vyhledávání v TED (31. března) 

• Bezpečnost práce v době pandemie (14. dubna) 

Podrobnější informace jednotlivých webinářů včetně přihlášek najdete v prokliku tématu. Webináře se 

budou konat přes MS Teams. Začínáme již 17. března 2021! 

 

DPH v mezinárodním obchodě (při poskytování služeb, u vícestranných 
obchodů se zbožím) 

Předpokládaný obsah přednášky: 

1) Uplatňování DPH při poskytování služeb 

2) Uplatňování DPH při provádění zahraničního obchodu se zbožím a u třístranných a vícestranných obchodů 

se zbožím 

3) Vznik povinnosti registrace k DPH v souvislosti se zahraničním obchodem se zbožím a službami 

Přednáší Marek Reinoha, poradce a specialista v oblasti cel, uniního obchodu a DPH 

Datum konání: 7. dubna 2021, on-line přes MS Teams 

 

  

https://www.crr.cz/kalendar/webinar-een-b2b-akce-v-on-line-prostredi/
https://www.crr.cz/kalendar/stredy-s-een-informacni-zdroje-pro-vysilani-pracovniku/
https://www.crr.cz/kalendar/stredy-s-een-vyhledavani-v-ted/
https://www.crr.cz/stredy-s-een/
https://www.crr.cz/kalendar/seminar-dph-2021/
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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
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/  

 
MBM Tourism Prague 2021 (přesunuto na říjen) 

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. 

https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://www.crr.cz/kalendar/mbm-tourism-prague-2021/
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Novinky  

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 cca 2 měsíce před konáním jednání.  

Datum konání: 1. října 2021, Praha 

 

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. 

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.  

 

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://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2021/1/Pruvodce-zaklady-regulace-oblicejovych-masek--jakozto-OOP-a-ZP.pdf
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Konzultace 
pro EK  

Počet českých firem, s vlastníkem v daňovém ráji, v roce 2020 zaznamenal téměř šestiprocentní pokles. Ze zemí 

s daňovým zvýhodněním je aktuálně ovládáno 11 383 společností, což je o 719 méně než na konci roku 2019. 

Poprvé v historii sledování se největším majitelem, podle objemu ovládaného kapitálu v základním jmění, stalo 

Lucembursko, které předstihlo Nizozemí. 

V roce 2020 přijala Evropská komise nový Akční plán pro cirkulární ekonomiku, který podporuje udržitelnou 

spotřebu tak, aby použité zdroje vydržely co nejdéle.  

Ve Finsku přišli s řešeními pro stavebnictví, zemědělství a potravinářství, průmysl a domácnosti. Vybrali deset 

komunit, ve kterých zkouší, zda navržená řešení jsou ta správná. Nastavené indikátory měří například, kolik 

materiálu bylo spotřebováno, vyrobeno a recyklováno. Mohou měřit také ekonomickou aktivitu a pracovní místa, 

která vznikla vlivem zavedení principů cirkulární ekonomiky.  

Zástupci potravinářských firem z Itálie, Francie, Malty a Španělska navštěvují restaurace a radí jejich manažerům, 

jak zmírnit plýtvání potravinami.  

Z programu LIFE vznikl také projekt, jehož cílem byl nový způsob extrakce oxidu železa z železné rudy. Nová 

metoda neprodukuje žádné nebezpečné látky a zároveň snižuje spotřebu energie a vznik emisí na polovinu.  

Slovinští pěstitelé chmele uvítali nový typ motouzu, který je 100% recyklovatelný a rozloží se za zhruba 1 rok.  

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. 

• SME panel – Politika Společenské odpovědnosti malých a středních firem 

Panel je určen malým a středním firmám z těchto oborů: zemědělství a potravinářství, textilní a oděvní 

průmysl, doprava, maloobchod, farmaceutický průmysl, těžba a dobývání, cestovní ruch a pohostinství, 

bankovnictví, finance a pojišťovnictví.  

https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/mezi-danovymi-raji-lucembursko-predstihlo-nizozemi-exodus-ceskych-firem-pokracuje/
https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/mezi-danovymi-raji-lucembursko-predstihlo-nizozemi-exodus-ceskych-firem-pokracuje/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/circular-economy-how-life-projects-are-performing-all-round?pk_campaign=LIFE%20-%20Newsletter%20Jan%2FFeb-21
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/sme-feedback/sme-panely/


  EUwatch 2/2021 7 

Bezpečnost 
práce 

Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

 
Desetiletí opatření pro zdravé stárnutí a zdravější pracovní život 

Organizace spojených národů vyhlásila období let 2021–2030 Desetiletím zdravého stárnutí, aby poukázala 

na naléhavou potřebu přijmout globální opatření ke zlepšení životů starších osob. 

Stárnutí a ubývání pracovní síly je pro Evropu zásadním problémem. Očekává se, že do roku 2030 budou 

pracovníci ve věku od 55 do 64 let tvořit 30 % pracovních sil nebo více. Mnoho pracovníků zatím odchází z 

trhu práce dlouho před tím, než dosáhnou důchodového věku. 

Aby bylo možné tento negativní trend zastavit a z dlouhodobého hlediska zvýšit produktivitu, jsou nutná 

udržitelná řešení pro zajištění bezpečných, zdravých a spravedlivých podmínek od počátku pracovního života 

jednotlivce. 

Na podporu vývoje politik v této důležité oblasti realizovala agentura EU-OSHA před několika lety Bezpečnější 

a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v kontextu stárnoucí pracovní 

síly, jehož výsledkem je množství analýz politik a iniciativ zaměřených na stárnoucí pracovníky v celé Evropě. 

 

 
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.  

Poradenství   
Zaměření: poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační 
infrastruktury  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. června 2021  
Více informací naleznete zde.  

 

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://osha.europa.eu/cs/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/cs/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/cs/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xiii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-ii-poradenske-sluzby-pro-msp/
https://osha.europa.eu/cs/highlights/preventing-musculoskeletal-disorders-construction-sector?pk_campaign=oshmail_2021_01
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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. 

 


