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Semináře  
 
Novinky ve vysílání pracovníků – silniční balíček a revidovaná směrnice o 
vysílání pracovníků  

Praktický webinář bude zaměřen na silniční balíček (balíček mobility, účinný od 2. 2. 2022), který přinesl řadu 

novinek v této oblasti. Mimo jiné stanovil různé podmínky pro řidičce v bilaterální a tranzitní dopravě oproti 

podmínkám řidičů v třetizemní dopravě a v kabotáži. Jednotlivé situace budou vysvětleny na praktických 

příkladech. Více informací o silničním balíčku najdete zde. 

Vedle toho budou ještě shrnuty novinky, které přinesla revize směrnice o vysílání pracovníků 96/71/ES. 

Účastníci webináře budou moci klást přednášející dotazy, a to jak před konáním akce, tak během ní i po jejím 

skončení. 

Přednáší RNDr. Jitka Ryšavá.  

Datum konání: 8. března 2022, on-line přes MS Teams 

 

EEN – Váš pomocník při vstupu na zahraniční trhy  
& CSR – Rozvoj Vaší firmy jinak 

První část semináře bude věnována službám, akcím a novinkám EEN, které jsou zaměřené na rozšíření 

mezinárodní spolupráce firem. Doplníme ji o představení nového nástroje EU, Access2Market, který 

poskytuje informace o dovozních a vývozních pravidlech, a tím usnadňuje firmám z EU obchod s třetími 

zeměmi.   

Ve druhé části – workshopu – představíme CSR (CSR-Corporate Social Responsibility, česky Společenská 

odpovědnost firem), nový směr, který pomáhá zatraktivnit firmu v očích zaměstnanců i obchodních partnerů. 

Datum a místo konání: 5. dubna 2022, Praha 

 
  

https://www.crr.cz/nova-pravidla-pro-ridice-v-mezinarodni-silnicni-doprave-vstupuji-v-ucinnost-jiz-2-2-2022/
https://www.crr.cz/kalendar/webinar-vysilani-silnicni-mobilita-2022/
https://www.crr.cz/kalendar/een-b2b-sluzby-csr-2022/
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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
MBM Tourism Prague 2022 

Podnikáte v cestovním ruchu? Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České 

republiky Vás spolu s a ABF, a.s. zve na mezinárodní jednání s podnikateli v cestovním ruchu při veletrhu 

Holiday World & Region World. 

Využijte časově i finančně zajímavé b2b akce k získání nových mezinárodních obchodních kontaktů. 

Schůzky trvají 20 minut – můžete uskutečnit až 15 jednání. Účast na obchodních jednáních je zdarma. 

Matchmaking business meetings = obchodní jednání = předem připravené obchodní schůzky podle Vašich 

požadavků. Partnery na jednání si vyberete z přihlášených firem, jejichž seznam naleznete v katalogu na 

webu projektu před akcí. 

Obory a aktivity, kterým bude MBM Tourism Prague 2022 určena: 

• Asociace, instituce a klastry z oblasti cestovního ruchu 

• Cestovní kanceláře a agentury,  tour operátoři 

• Hotely, restaurace, lázně, wellness 

• Digitální řešení pro cestovní ruch, podpůrné služby pro turismus 

• Doprava a udržitelná mobilita 

• Nové trendy, projektové partnerství 

• Kulturní dědictví, restaurování a renovace  

Webové stránky veletrhu: https://holidayworld.cz/ 

Datum a místo konání: 17. března 2022 (online na mbm-tourism-prague-2022.b2match.io) a  

18. března 2022, Výstaviště Letňany 

 
 

  

https://holidayworld.cz/
https://mbm-tourism-prague-2022.b2match.io/
https://mbm-tourism-prague-2022.b2match.io/
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Obchodní mise pro distributory řeckých a středomořských potravin a nápojů  

Akce je určena především firmám – distributorům, kteří mají zájem o tradiční řecké a středomořské potraviny 

a nápoje. Vítáni jsou distributoři pro potravinářské řetězce a HoReCa, prodejci řeckých/ středomořských 

potravin a nápojů, supermarkety a další. Obchodní mise je pořádána v rámci veletrhu FoodExpo 2022 a jeho 

doprovodného programu Hosted Buyers. 

Podmínky: vybraným účastníkům hradí organizátor cestovné a ubytování, včetně asistence při jednáních.  

Termín pro přihlášení: 4. března 2022 

Datum a místo konání: 12. – 14. března 2022, Atény nebo on-line  

 

Mise německých firem na veletrh FOR BIKES 

Partneři sítě EEN, Handwerkskammer Dresden a Centrum pro regionální rozvoj České republiky, připravují 

misi německých firem na veletrh FOR BIKES. Němečtí podnikatelé mají zájem o setkání s 

• výrobci náhradních dílů pro kola a elektrokola 

• výrobci kol a elektrokol na míru 

• středními školami technického zaměření - za účelem stáží v německých firmách 

Více informací podá Ing. Eva Hrubešová, tel. 225 855 312, e-mail eva.hrubesova@crr.cz.  

Datum a místo konání: 25. března 2022, Výstaviště Letňany 

 

  

mailto:eva.hrubesova@crr.cz
https://www.crr.cz/kalendar/mise-na-for-bikes-2022/
https://een.ec.europa.eu/events/foodexpo-2022-company-mission
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Technology & Business Cooperation Days 2022 

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR Vás zve na obchodní dvoustranné 

schůzky s podniky z EU v rámci strojírenském veletrhu při Hannover Messe.  

Průmyslové obory: Průmysl 4.0 a Smart Factory, průmyslová automatizace, výroba komponentů, energeticky 

úsporné výrobní technologie, udržitelná výroba, energie & mobilita a mnoho dalších průmyslových oborů. 

Proč se zúčastnit obchodních jednání T&BCD: 

- Představíte svůj výrobek / projekt / technologii / službu během dvoustranných schůzek i na webových 

stránkách projektu  

- Využijte svou šanci inovovat! Získejte nové příležitosti a konkurenční výhody prostřednictvím výzkumu a 

vývoje, technologické i obchodní spolupráce. 

Účast zdarma, registrace je otevřena do 24. května 2022 na webové stránce projektu https://technology-

business-cooperation-days-2022.b2match.io/

Datum a místo konání: 30. května – 2. června 2022, Hannover nebo on-line 

 

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete na een.ec.europa.eu/events. 

Kalendář je průběžně aktualizován. 

  

https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/


  EUwatch 2/2022 7 

Novinky  

Dotazníková 
šetření pro EK 

Nová pravidla pro řidiče v mezinárodní silniční dopravě od 2. 2. 2022 

Od 2. 2. 2022 jsou účinná nová pravidla pro řidiče v mezinárodní dopravě, která je do určité míry 

zjednodušují. Jedná se o implementaci směrnice 2020/1057, která stanovuje zvláštní pravidla o vysílání řidičů 

v odvětví silniční dopravy. 

Podrobný návod, zda se jedná, či nejedná o vyslané zaměstnance v mezinárodní silniční dopravě, připravila 

Evropská komise. Dokument je v angličtině a obsahuje také řadu praktických příkladů. 

Další důležitou změnou je povinný návrat řidičů do domovské země jednou za 4 týdny. Toto platí již od srpna 

2020, od února 2022 se budou muset vracet jednou za 8 týdnů i vozidla. 

Od 2. 2. 2022 také vzniká zaměstnavatelům v mezinárodní silniční dopravě povinnost ohlásit vyslané 

zaměstnance pomocí jednotného EU formuláře přes systém IMI.  

 
Aktualizace brožury k tématu vysílání pracovníků 

Aktualizovaná brožura z února 2022 je k dispozici v češtině a angličtině v sekci Publikace a odborné letáky 

EEN.  

 
Evropská komise otevřela tato dotazníková šetření  

• Kyberbezpečnost firem – určeno firmám, které se kyberbezpečností aktivně zabývají. Cílem dotazníku je 

zjistit potřeby firem v tomto oboru a následně pak připravit e-prostor pro investory, projekty a další 

rozvoj.  

• Nový legislativní rámec - dotazník se týká Směrnic nového přístupu (především označení CE) a je otevřen 

všem zainteresovaným osobám. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057&qid=1629353216056
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-01/Guidance-on-posting-of-drivers.pdf
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.crr.cz/een/publikace-een/
https://www.crr.cz/een/publikace-een/
https://www.crr.cz/nova-pravidla-pro-ridice-v-mezinarodni-silnicni-doprave-vstupuji-v-ucinnost-jiz-2-2-2022/
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/sme-feedback/sme-panely/
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Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

Bezpečnost 
práce 

 

Nový informační dokument agentury EU-OSHA popisuje zjištění a poznatky studie o právních předpisech, 

politikách, strategiích, iniciativách, opatřeních a programech týkajících se BOZP v oblasti práce 

prostřednictvím digitálních platforem. Vychází ze čtyř případových studií, z nichž tři představují legislativní 

iniciativy ve Španělsku, Itálii a Francii. Čtvrtá případová studie vysvětluje opatření, která mohou přijmout 

inspektoráty práce a sociálního zabezpečení k řízení rizik BOZP. 

Přečtěte si celý informační dokument Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prostřednictvím digitálních 

platforem: poznatky z právních předpisů, politik, opatření a iniciativ 

Podívejte se na tyto čtyři případové studie 

Přečtěte si zprávu Práce prostřednictvím digitálních platforem a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

přehled 

 

 
Program LIFE  

Evropská komise vyčlenila €110 milionů na integrované projekty v rámci programu LIFE. Peníze jsou určeny 
na projekty v těchto zemích: Česko, Dánsko, Estonsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, 
Slovinsko a Finsko. Tyto dodatečné finanční zdroje pomohou kofinancovat projekty v rámci programů Next 
Gen EU, Green Deal, EU Biodiversity Strategy for 2030 a EU Circular Economy Action Plan.  

Výzva v programu OP PIK 

Inovační vouchery   
Zaměření: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných 
organizací a certifikovaných zkušeben 
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2022  
Více informací naleznete zde.  

https://osha.europa.eu/cs/publications/occupational-safety-and-health-digital-platform-work-lessons-regulations-policies-actions-and-initiatives
https://osha.europa.eu/cs/publications/occupational-safety-and-health-digital-platform-work-lessons-regulations-policies-actions-and-initiatives
https://osha.europa.eu/cs/publications/actions-labour-and-social-security-inspectorates-improvement-occupational-safety-and-health-platform-work
https://osha.europa.eu/cs/publications/digital-platform-work-and-occupational-safety-and-health-review
https://osha.europa.eu/cs/publications/digital-platform-work-and-occupational-safety-and-health-review
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-vi/
https://osha.europa.eu/cs/highlights/digital-platform-work-eu-member-states-regulations-policies-and-initiatives
https://cinea.ec.europa.eu/news/eu-invest-more-eu110-million-life-integrated-projects-2022-02-17_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=_life_newsletter_-_february_-_eu_to_invest_more_than_%E2%82%AC110_million_in_life_integrated_projects_
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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 SMP na základě smlouvy č. 101052765 a 

kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 


