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Seminář 

Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
Podporujme zdraví na pracovišti komplexně 
Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání 

Věděli jste, že k bolesti kostí a svalů přispívá také duševní nepohoda? Jak zvládat přílišnou pracovní zátěž, 

časový tlak, úzkost či depresi, a zbavit se tak i fyzických obtíží, vám poradí odborníci na on-line semináři, 

který pro vás připravilo EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Svaz průmyslu a dopravy pod 

patronací Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU OSHA) ve spolupráci s 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Datum a místo konání: 3. listopadu 2022, on-line 

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb  

Seminář bude věnován přeshraničnímu poskytování služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů. To znamená 

od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a DPH, po 

poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedury s tím spojenými (vše bude 

vysvětleno na praktických příkladech). 

Forma semináře (on-line nebo na místě v Praze) bude upřesněna nejpozději 2 týdny před konáním akce.  

Datum a místo konání: 13. prosince 2022, Praha nebo on-line 

 

CONTACT "denkmal" 2022 - Networking & Matchmaking 

V roce 2022 se uskuteční hybridní B2B akce CONTACT “denkmal“, která je určena architektům, projektantům, 

zručným řemeslníkům, památkovým úřadům a restaurátorům, ale také investorům a vlastníkům budov.  

Využijte jedinečnou příležitost k získání nových partnerů. Tato matchmakingová akce pomáhá navazovat 

obchodní kontakty mezi společnostmi z Německa a zahraničí. 

Webová stránka akce: https://contact-denkmal2022.b2match.io/  

Datum a místo konání: 25. listopadu 2022, Lipsko nebo on-line 

Přihláška a  
více informací   

Přihláška a  
více informací   

Přihláška a  
více informací   

https://www.crr.cz/een
https://www.spcr.cz/
https://osha.europa.eu/
https://www.mpsv.cz/
https://contact-denkmal2022.b2match.io/
https://www.crr.cz/kalendar/seminar-podporujme-zdravi-na-pracovisti-komplexne/
https://www.crr.cz/kalendar/seminar-podporujme-zdravi-na-pracovisti-komplexne/
https://contact-denkmal2022.b2match.io/
https://contact-denkmal2022.b2match.io/
https://www.crr.cz/kalendar/sem-vysilani-2022
https://www.crr.cz/kalendar/sem-vysilani-2022
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Novinky  

 

Česko-německé setkání podnikatelek 

Po dvou letech se síť Enterprise Europe Network vrací k organizování úspěšného setkání českých a 

německých podnikatelek, které pořádají partneři sítě Centrum pro regionální rozvoj České republiky a 

Handwerkskammer Dresden a Okresní hospodářská komora Děčín. 

Tato inspirativní, přátelská networkingová setkání, doplněná o doprovodný program, přinášejí příjemné 

zpestření běžného pracovního života žen – podnikatelek. Poslední setkání se uskutečnilo na podzim v roce 

2019 a přijelo více než 30 podnikatelek z obou regionů.  

Letošní setkání se uskuteční v prostředí pivovaru Falkenštejn s následnou exkurzí v čokoládovně MANA. 

Datum a místo konání: 2. listopadu 2022, Krásná Lípa 

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

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

Kalendář je průběžně aktualizován. 

 

Aktualizace publikace: Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat 
pracovníky 

Pravidelně aktualizovaná publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se 

také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. Díky velkému množství odkazů 

na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný postup. 

Nová verze brožury v angličtině i češtině je umístěna na podstránce Publikace a odborné letáky EEN  

  

Více informací   

Více informací podá  

Ing. Eva Hrubešová   

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

Přihláška a  
více informací   

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://www.crr.cz/een/publikace-een/
https://www.crr.cz/een/publikace-een/
https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-9-2022/
https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-9-2022/
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Udržitelnost 

 
Digitalizace cestovního ruchu usnadní život úplně všem 

V současné době existují nebo se připravují různé digitální systémy, díky kterým by se měl lépe spravovat, 

řídit a koordinovat cestovní ruch. Jedním z nich je e-Turista, v kterém jde o výběr místních poplatků za 

ubytování. Další software (aplikace) GDS má soustředit a katalogizovat nabídku služeb a zážitků, které 

souvisejí s cestováním, na jednom místě. A konečně digitální (elektronické) turistické/destinační karty, které 

existují i ve fyzickém vyhotovení. S různými benefity, slevami, výhodnými vstupy, bezplatnou MHD, 

věrnostními body za delší či opakované pobyty aj. je návštěvníkům poskytují turistické oblasti, ať už se jedná 

o města, obce či kraje. 

MPO představilo příručku „Sítě 5G pro průmysl“ 

Příručka představuje přínosy sítí 5G pro průmyslové využití, příklady prvních instalací v ČR, seznam 

univerzitních pracovišť, kde lze sítě 5G navrhnout a otestovat včetně služeb na nich vyvinutých, otázky 

spektra a kybernetické bezpečnosti. 

 

 
Češi preferují zboží a služby od odpovědných firem, ale jen 18 % z nich si 
aktivně zjišťuje, které to jsou 

Odpovědnou značku si vybaví pouze 4 z 10 Čechů a aktivně si informace o nich zjišťuje necelá pětina 

populace, vyplývá to z průzkumu výzkumné společnosti Ipsos s názvem CSR&Reputation Research 2021. 

Výsledky z něj poukazují na skutečnost, že samotná implementace ESG principů automaticky nevede k tomu, 

aby veřejnost danou firmu vnímala jako odpovědnou. Současný stav je tak příležitostí pro odpovědné firmy 

ke zvýšení povědomí o sobě. Z dat totiž také vyplývá, že čtvrtina Čechů by si přála více slyšet o odpovědnosti 

firem a každý osmý Čech doposud nezaznamenal, že by taková kampaň již probíhala. 

 

Stránky Centra věnované Udržitelnosti najdete na odkaze https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-

skupiny/udrzitelnost/.  

Více informací  

Více informací   

Více informací   

https://storage.googleapis.com/businessinfo_cz/2022/10/2b1f0b2f-5g_book.pdf
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://csrd.cz/cesi-preferuji-zbozi-a-sluzby-od-odpovednych-firem-ale-jen-18-z-nich-si-aktivne-zjistuje-ktere-to-jsou/
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2022/10/Digitalizace-cestovniho-ruchu-usnadni-zivot-uplne
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/msv-brno-mpo-predstavilo-prirucku-_site-5g-pro-prumysl_--270226/
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Bezpečnost 
práce 

Dotazníkové 

šetření EK 

 
Evropská komise přijala v souvislosti se „Zelenou dohodou pro Evropu“ strategii „Od zemědělce ke 

spotřebiteli“, jejímž cílem je podpořit přechod na udržitelný potravinový systém. Strategie „Od zemědělce ke 

spotřebiteli“ oznámila iniciativu týkající se rámce pro udržitelné potravinové systémy, který Evropská komise 

předloží v roce 2023. Tento průzkum zjišťuje názory malých a středních podniků na tuto politickou 

iniciativu. 

Rámec pro udržitelné potravinové systémy bude horizontálním rámcovým zákonem, jehož cílem bude 

usnadnit přechod k udržitelnosti a zajistit, aby potraviny uváděné na trh EU byly stále udržitelnější. 

Dotazník je určen výrobcům nebo distributorům potravin.  

 

Celá řada diskusních dokumentů a článků se zabývá vlivem, který psychosociální rizikové faktory (např. 

nadměrné pracovní zatížení) mohou mít na rozvoj muskuloskeletálních poruch. 

Patří sem i publikace zabývající se dopady, které má digitalizace na expozici pracovníků fyzickým rizikovým 

faktorům (např. opakovaným úkolům) pro muskuloskeletální poruchy související s prací. 

Tyto publikace se rovněž zabývají společnou prevencí psychosociálních rizik a muskuloskeletálních poruch a 

představují osvědčené postupy pro udržitelný návrat do práce. 

Zde naleznete podrobné informace: 

- Návrat do práce po pracovní neschopnosti v důsledku muskuloskeletální poruchy v kontextu 

psychosociálních rizik při práci

- Psychosociální rizikové faktory při práci a výskyt a prevence muskuloskeletálních poruch (v kontextu nových 

forem práce a digitalizace)  

- Psychosociální rizikové faktory pro muskuloskeletální poruchy – preventivní přístupy 

 

Více informací  

Dotazník 

https://www.crr.cz/dokumenty/smepanel-potraviny
https://osha.europa.eu/en/publications/return-work-after-msd-related-sick-leave-context-psychosocial-risks-work/view
https://osha.europa.eu/en/publications/return-work-after-msd-related-sick-leave-context-psychosocial-risks-work/view
https://osha.europa.eu/cs/publications/digitalisation-work-psychosocial-risk-factors-and-work-related-musculoskeletal-disorders/view
https://osha.europa.eu/cs/publications/digitalisation-work-psychosocial-risk-factors-and-work-related-musculoskeletal-disorders/view
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risk_factors_for_MSDs_%E2%80%93_prevention_approaches
https://osha.europa.eu/cs/highlights/psychosocial-risk-factors-and-msds-what-can-we-learn-about-impact-digital-technologies-prevention-and-return-work
https://www.crr.cz/dokumenty/smepanel-potraviny
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Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

 

Obnovitelné zdroje energie (větrné elektrárny) 

Zaměření: výstavba větrných elektráren  

Datum ukončení příjmu žádostí: 1. února 2024 

Více informací naleznete zde.  

 

Úspory energie  
Zaměření: snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2022 
Více informací naleznete zde. 
 

Aplikace 
Zaměření: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2022 
Více informací naleznete zde. 
 

Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků 
Zaměření: podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení 
digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Služby se musí zaměřovat 
na identifikaci procesů, jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení vedoucí k digitální transformaci 
podniků, včetně zhodnocení nákladů a dopadů.  
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. března 2023 
Více informací naleznete zde. 

 

Inovace 
Zaměření: zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2022 
Více informací naleznete zde.  

  

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up-3-0/narodni-plan-obnovy-_-vyzva-pro-predkladani-zadosti-czech-rise-up-3-0-_-poradenstvi-pro-digitalni-transformaci-podniku--270326/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovace-optak/inovace-vyzva-i-op-tak/
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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. 
 


