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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
BIKEBUSINESS ADVENTURE 

Společnost Saxony Trade & Invest Corporation zve odborníky z oboru, osoby s rozhodovací pravomocí a manažery 

z Evropy a Saska, aby se připojili k bezplatnému obchodnímu jednání, které financuje Saské státní ministerstvo 

hospodářství, práce a dopravy.  

Zaměření: komponenty jízdních kol, dodavatelé a výrobci. 

Využijte tuto příležitost k získání nových mezinárodních obchodních kontaktů. Neváhejte a registrujte se zde. 

Datum a místo konání: 6. – 9. září 2022, Drážďany 

 
InnoTrans BUSINESS DAYS - Networking & Partnerships 

V roce 2022 se opět uskuteční tradiční akce “InnoTrans“, která je otevřena všem zájemcům z oblasti dopravní 

techniky. Využijte četné nabídky sítě Enterprise Europe Network k získání nových mezinárodních obchodních 

kontaktů.  

International BUSINESS DAYS 2022 se konají během veletrhu InnoTrans 2022 a nabízejí mezinárodní obchodní 

jednání (BUSINESS MEETINGS), tematické prohlídky (BUSINESS TOURS) a také inspirativní prezentace na téma 

inovací v dopravních technologiích (BUSINESS SESSIONS).  

Datum a místo konání: 20. – 23. září 2022, Berlín 

 
Česko-německé setkání podnikatelek 

Setkání českých a německých podnikatelek se uskuteční dne 22.9.2022 v Ústeckém kraji. Po dvou letech se 

vracíme k organizování úspěšných akcí, které pořádají partneři sítě EEN v ČR a Sasku a okresní hospodářské 

komory v severních Čechách. Poslední setkání se uskutečnilo na podzim v roce 2019 a přijelo více než 30 

podnikatelek z obou regionů. Tato inspirativní, přátelská networkingová setkání „Lady Day“ doplněná o 

zábavný program přinášejí příjemné zpestření běžného pracovního života žen – podnikatelek.  

Více informací   

Více informací   

Více informací   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqAmlxygyW3Pv1FQ053rnk53CYZCaQQ6RrRx7oXlyDs56h2w/viewform?usp=sf_link
https://innotrans-business-days.b2match.io/
https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-9-2022/
https://business-saxony.com/en/bikebusinessadventure-a-trip-to-saxony
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Více informací poskytne Ing. Eva Hrubešová, tel. 225 855 312, e-mail eva.hrubesova@crr.cz. 

Datum a místo konání: 22. září 2022, Chřibská 

 
Mise německých firem na FOR ARCH 2022 

EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky společně s HWK Dresden pořádají misi německých řemeslníků 

a stavebních firem na největší stavební veletrh v ČR, FOR ARCH v Praze – Letňanech. Jednodenní mise se uskuteční 

dne 23.9.2022 a české stavební a řemeslné firmy, či živnostníci se mohou zúčastnit úvodních dvoustranných 

jednání i následné návštěvy veletrhu.  

Předběžná registrace zde. 

Datum a místo konání: 23. září 2022, Praha 

 

Kontakt - Kontrakt 2022 

V roce 2022 se při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně opět uskuteční tradiční B2B akce “Kontakt-

Kontrakt“. Využijte jedinečnou příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti a identifikace nových trhů a 

obchodních partnerů.  

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů 

inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními 

zdroji. 

Webové stránky akce https://cc-msv-2022.b2match.io/. 

Datum a místo konání: 4. – 7. října 2022, Brno 

 

 

  

Více informací   

Více informací   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf2tB5XF55n2GBfLrCH96zsR7a-lAqW_1L9IlvUnOb_rJ0tw/viewform?usp=sf_link
https://cc-msv-2022.b2match.io/
https://www.crr.cz/kalendar/mise-for-arch-2022/
https://cc-msv-2022.b2match.io/
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CEE Automotive Supply Chain 2022: Challenges for Automotive Supply Chain 

in 2023 and Beyond 

Již pátý ročník CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN se uskuteční v Žilině. V loňském roce (v Olomouci) se této 

akce, která nabízí zajímavý dvoudenní mix zahrnující mezinárodní konferenci, večerní neformální schůzky a 

oficiální b2b jednání mezi firmami z automobilového průmyslu, zúčastnilo více než 300 firem z 10 zemí. 

Hlavními organizátory jsou Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky a AutoSAP – Sdružení 

automobilového průmyslu. Partneři EEN zajišťují program druhého dne, tedy b2b jednání mezi zúčastněnými 

firmami. 

Téma konference bude: Výzvy pro automobilový dodavatelský řetězec v roce 2023 a dále, přítomni budou 

zástupci významných firem z automobilového průmyslu v regionu střední Evropy, ti jsou pak k dispozici i 

druhý den, kdy jejich nákupčí = „buyers“ jednají s přítomnými dodavateli. 

Obory: výroba automobilových částí a komponentů; systémy a moduly, IT, automatizace výroby, servis, R&D 

v automobilovém průmyslu, logistika. 

Poplatky:  

• Standard – 400 €, dvoudenní vstupenka zahrnuje účast na úterní konferenci a večerní recepci i 

středečních b2b jednáních, veškeré občerstvení během akce, Early bird –320 € při registraci do 9.9.2022 

• Basic – 360 €, pouze jednodenní vstupenka na konferenci a večerní recepci, občerstvení během akce, 

Early bird 280 € – při registraci do 9.9.2022. Nezahrnuje účast na b2b jednáních! Účastník s Basic 

vstupem se může b2b jednání zúčastnit pouze se svým kolegou z firmy, který má zaplacený Standard 

registrační poplatek. 

Ceny nezahrnují DPH 20 %. 

Nabídka pro klienty EEN: sleva 10 % při uvedení promo kódu – na požádání obratem zašleme. 

Webová stránka akce: https://www.ceeautomotive.eu/ 

Datum a místo konání: 11. – 12. října 2022, Žilina  

 

Více informací   

https://www.ceeautomotive.eu/
https://www.ceeautomotive.eu/
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Novinky  

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

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

Kalendář je průběžně aktualizován. 

 

První rok zákona o prověřování zahraničních investic. MPO řešilo 12 případů a 
389 notifikací 

Prověřování zahraničních investic má zamezit vstupu rizikového investora do české firmy, která je strategicky 

důležitá z hlediska bezpečnosti ČR či vnitřního nebo veřejného pořádku. Tento mechanismus zabraňuje 

například tomu, aby rizikový aktér získal kontrolu nad významným prvkem kritické infrastruktury, nebo 

přístup k citlivým technologiím a informacím. Zákon je zaměřen na investory ze třetích zemí (tedy mimo EU), 

ale zároveň umožnuje prověřit i ty investice, které na první pohled vykonává evropský investor, jenž je však 

ovládán mimoevropským majitelem. 

MPO spustilo nový web pro podnikatele 

Web www.stopbyrokracii.cz na jednom místě prezentuje opatření, která již platí a nechybí konkrétní 

připravované kroky. Dále informuje o klíčových digitálních projektech, které by rovněž měly přispět ke 

snižování byrokratické zátěže. Jde například o Portál podnikatele, který by se měl stát východiskem pro 

veškeré elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům. Dalším významným digitálním projektem je 

dokončení Portálu živnostenského podnikání.  

V neposlední řádě tam podnikatelé najdou informaci o opatřeních, která již MPO ve spolupráci s dalšími 
resorty prosadilo, jakými jsou např. změny zákonů pouze dvakrát ročně nebo větší podpora rodinného 
podnikání. 

 

Více informací podá  

Ing. Eva Hrubešová   

tel. 225 855 312 
eva.hrubesova@crr.cz 

Více informací   

Více informací  

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://www.stopbyrokracii.cz/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prvni-rok-zakona-o-proverovani-zahranicnich-investic--mpo-resilo-12-pripadu-a-389-notifikaci--268920/
https://www.stopbyrokracii.cz/
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Bezpečnost 
práce 

Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

 
Umělá inteligence a řízení pracovníků: rizika a příležitosti v oblasti BOZP 

Využívání systémů pro řízení pracovníků založených na umělé inteligenci může pomoci vytvořit zdravá a 

bezpečná pracovní místa a pracoviště, ale může přinášet i rizika pro pracovníky, jako je intenzivnější práce, 

ztráta kontroly práce a dehumanizace. 

Nová zpráva poukazuje na rizika a příležitosti v oblasti BOZP související s těmito systémy. Zahrnuje analýzu 

statistických údajů z průzkumu ESENER z roku 2019 a vychází z průzkumu literatury a rozhovorů s odborníky. 

Navazuje na souhrnnou zprávu na toto téma, přičemž rozvádí možná preventivní opatření a klade důraz na 

nutnost zaměření se na lidi a potřebu „prevence prostřednictvím koncepce“ v zájmu zajištění zdraví, 

bezpečnosti a pohody pracovníků. 

Zjištění doplňují dva informační dokumenty, které uvádějí doporučení ohledně řešení rizik a navrhují 

preventivní opatření. 

Podívejte se na další publikace o nových formách řízení pracovníků s využitím umělé inteligence.  

 

 
Záruka Energie 

Cílem této záruky je pomoci malým a středním podnikatelům v období prudkého nárůstu cen energií. Záruku 

lze vystavit za bankovní úvěr, jímž budou financovány běžné provozní výdaje. Tyto projekty lze realizovat 

kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. 

Obory: zpracovatelský průmysl ▪ stavebnictví ▪ maloobchod a velkoobchod ▪ doprava a skladování ▪ 

ubytování, stravování, pohostinství ▪ informační a komunikační činnosti a další

Více informací naleznete zde.  

  

Více informací  

https://visualisation.osha.europa.eu/esener/en/survey/overview/2019
https://osha.europa.eu/en/publications/artificial-intelligence-worker-management-overview
https://osha.europa.eu/en/publications-priority-area/ai-and-worker-management
https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/zaruka-energie/
https://osha.europa.eu/cs/highlights/ai-worker-management-risks-and-opportunities-osh?pk_campaign=oshmail_2022_08
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Národní plán obnovy 

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace 
Zaměření: cílem výzvy je podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak 
na projekty samostatných fotovoltaik, tak i systémů s akumulací energie (bateriových úložišť). 
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. srpna 2022 
Více informací naleznete zde.  
 

Cirkulární řešení v podnicích 
Zaměření: pořízení strojů a zařízení včetně případného software 
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. září 2022 
Více informací naleznete zde. 

 

Digitální podnik 
Zaměření: Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení 
nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, 
související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či 
rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny. 
Datum ukončení příjmu žádostí: do 16. září 2022 
Více informací naleznete zde.  
 

Virtuální podnik 
Zaměření: Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových 
služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, 
související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti. 
Datum ukončení příjmu žádostí: do 16. září 2022 
Více informací naleznete zde.  

 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-cirkularni-reseni-v-podnicich-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy--268668/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268061/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-virtualni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268079/
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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. 

 


