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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
Brno Industry 4.0 

Zveme na 7. ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl – 

BRNO INDUSTRY 4.0. 

A na co se můžete těšit: 

• 15. února 2022 (fyzická konference) – plenární diskusní panely (budou živě přenášeny), odborné 

přednášky, osobní B2B, neformální networking 

• 16. února 2022 (online) – online B2B 

Objevte 4 aspekty moderní výroby – digitalizace, flexibilita, nové technologie a bezpečnost: 

• flexibilní výroba a pokročilá automatizace 

• digitalizace řízení výroby a osvědčené postupy 

• analýza dat a její využití pro optimalizaci výroby 

• případové studie v malých, středních a velkých podnicích 

• kybernetická bezpečnost v průmyslu 

• networking – předem domluvená B2B setkání 

Datum a místo konání: 15. a 16. února 2023, Brno 

 
Česko-německé setkání podnikatelek 

V březnu 2023 uspořádá Enterprise Europe Network další z řady úspěšných setkání českých a německých 

podnikatelek, organizované partnery sítě Centrum pro regionální rozvoj České republiky a 

Handwerkskammer Dresden a Okresní hospodářskou komorou Děčín. 

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

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

2022 a přijelo více než 40 podnikatelek z obou regionů. 

Datum a místo konání: 8 března 2023 (místo bude upřesněno) 

Přihláška a  
více informací   

Přihláška a  
více informací   

https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-2023/
https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-2023/
https://brno-industry-40-2023.b2match.io/
https://brno-industry-40-2023.b2match.io/
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MBM Tourism Prague 2023 

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

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

Holiday World & Region World. 

Využijte časově i finančně zajímavou b2b akci 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 projekt MBM Tourism Prague 2022 určen: 

• Asociace, instituce a klastry z oblasti cestovního ruchu 

• Cestovní kanceláře a agentury,  tour operátoři 

• Hotely, restaurace, lázně, wellness 

• Doprava a udržitelná mobilita 

• Digitální řešení pro cestovní ruch, podpůrné služby pro turismus 

• Nové trendy, projektové partnerství 

• Kulturní dědictví, restaurování a renovace 

Datum a místo konání: 16. a 17. března 2023, Praha 

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

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

Kalendář je průběžně aktualizován. 

 

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/kalendar/mbm-tourism-prague-2023/
https://www.crr.cz/kalendar/mbm-tourism-prague-2023/


  EUwatch 12/2022 5 

Novinky  Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehled změn, které se týkají 
podnikatelů od 1. ledna 2023 

Úprava 7 zákonů, 18 vyhlášek a pěti nařízení vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehledný 

souhrn změn, které se od nového roku týkají podnikatelů. Jde například o povinné datové schránky či snazší 

výstavbu menších obnovitelných zdrojů. 

Průmyslová práva v praxi. MPO vydalo newsletter 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo i v letošním roce newsletter z oblasti patentového ochrany a práva 

duševního vlastnictví „Průmyslová práva v praxi“. 

Začíst se lze do celé řady příspěvků odborníků z praxe, mezi nimiž je i předseda Úřadu průmyslového 

vlastnictví, který se ve svém příspěvku věnuje výhodám udržování si přehledu o světovém stavu techniky a 

patentové ochrany v jiných zemích prostřednictvím patentové databáze Espacenet.  

Na jaře příštího roku se uskuteční již šestý ročník semináře zaměřeného na ochranu průmyslových práv, 

pořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde se dozvíte další užitečné informace od odborníků z 

praxe i samotných patentujících firem. 

Lepší ochrana spotřebitelů v digitální době. České předsednictví dosáhlo 
předběžné dohody k bezpečnosti výrobků 

České předsednictví dosáhlo předběžné politické dohody mezi Radou a Evropským parlamentem k nařízení o 

obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). To zajistí lepší ochranu spotřebitelů. Budou se prodávat bezpečné 

výrobky, které splňují evropské normy. 

Nařízení pomůže snížit počet nebezpečných výrobků prodávaných jak online, tak v kamenných obchodech. 

Spotřebitelé budou také lépe chráněni před nebezpečnými výrobky pocházejícími ze třetích zemí a budou mít 

rovněž nárok na vrácení peněz nebo výměnu, pokud si nebezpečný výrobek zakoupili. 

Vzhledem k digitalizaci a rostoucímu množství výrobků prodávaných online přestávají některá pravidla pro 

bezpečnost výrobků vyhovovat. Nařízení GPSR, které nahradí směrnici z roku 2001, modernizuje pravidla pro 

výrobce, dovoze a distributory a aktualizuje pravidla pro prodej online a online tržiště. Online tržiště budou 

Více informací   

Více informací   

Více informací   

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-pripravilo-prehled-zmen--ktere-se-tykaji-podnikatelu-od-1--ledna-2023--271522/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prumyslova-prava-v-praxi--mpo-vydalo-newsletter---271344/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/lepsi-ochrana-spotrebitelu-v-digitalni-dobe--cz-pres-dosahlo-predbezne-dohody-k-bezpecnosti-vyrobku--271314/
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Udržitelnost 

Bezpečnost 
práce 

muset například zajistit, aby si prověřila obchodníky, kteří na jejich platformě zboží nabízejí. Zároveň budou 

spolupracovat s orgány dozoru nad trhem – ty pak budou moci vydávat opatření, na jejichž základě budou 

muset online tržiště odstranit nebezpečné výrobky z nabídky. 

Předběžnou politickou dohodu ještě musí formálně schválit Rada a Evropský parlament. 

 
Obalové materiály  

Evropská komise představila nová pravidla, jejichž cílem je snížit množství produkovaného odpadu z obalů. 

Veškeré obaly produktů by musely být od roku 2030 plně recyklovatelné a některé by se zcela zrušily. Návrh 

nyní bude projednávat Evropský parlament a Rada EU.  

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

skupiny/udrzitelnost/.  

 

Kampaň Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž 2020–2022 se chýlí ke konci. Agentura EU-OSHA by při 

této příležitosti ráda poděkovala své síti kontaktních míst a všem ostatním partnerům kampaně v celé Evropě 

za to, že přispěli k jejímu významnému úspěchu. Muskuloskeletální poruchy postihují miliony pracovníků a 

společným úsilím se nám podařilo zvýšit povědomí o tom, jak jim lze účinně předcházet a jak je zvládat. 

Již pracujeme na přípravě nadcházející kampaně na období 2023–2025 zaměřené na téma „Bezpečná a 

zdravá práce v digitálním věku“, která poukáže na dopad digitalizace na práci a pracoviště a na související 

výzvy a příležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Podívejte se, jak přední evropští odborníci a účastníci summitu s rozhodovací pravomocí oslavovali a sdíleli 

všechny dosažené úspěchy kampaně na nedávném summitu kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou 

zátěž 

Zjistěte více informací o nadcházející kampani nebo se seznamte s našimi materiály na téma digitalizace 

práce 

Více informací   

Více informací   

https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://healthy-workplaces.eu/en
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-partners/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-partners
https://summit2022.healthy-workplaces.eu/
https://summit2022.healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/campaigns-and-awards/healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/en/themes/digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/themes/digitalisation-work
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155
https://osha.europa.eu/cs/highlights/lighten-load-campaign-closes-we-turn-our-attention-our-digital-future?pk_campaign=oshmail_2022_12
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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.  

 

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. 

 

  

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/
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/
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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. 
 


