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KATALOG SLUŽEB CEBRE – ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU 
Rok 2016 

 
I - ZASTUPOVÁNÍ 
 
 

Zastupování v evropských platformách v Bruselu 

PROFIL ZÁKAZNÍKA: sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci, síti) 
sektorové nebo horizontální asociaci či firmy, která je členem dané platformy. Služba 
bude vykonávána na základě jasného zadání zákazníka, který dodavateli služby uvede 
přesné datum a místo jednání a předá příslušný mandát pro zastupování. Bude-li 
zastoupení mimo Brusel, zákazník uhradí CEBRE příslušné náklady spojené 
s cestovným a ubytováním. CEBRE na základě instrukcí zastoupí klienta na jednání 
(pracovní skupina, zasedání orgánů platformy, konferenci) a z jednání provede zápis, 
který do tří pracovních dnů zašle zadavateli služby.  
 

CENA: 70 000 Kč / rok* 
*cena dle intenzity 

CENA ZAHRNUJE: přípravu, osobní účast na jednání 
a zpracování zápisu z jednání  

 
 

Zastoupení na konferenci/semináři v Bruselu 

PROFIL ZÁKAZNÍKA: sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Jednorázové zastoupení zákazníka na konferenci či semináři v Bruselu pořádaném 
Evropskými institucemi, evropskými platformami, think-tanky apod. Služba je určena 
sektorovým nebo horizontálním asociacím a firmám, které se zajímají o téma dané 
konference či semináře. Služba bude realizována na základě jasného zadání 
zákazníka, který CEBRE služby uvede přesné datum a místo jednání, případně 
provede registraci dodavatele. CEBRE na základě instrukcí zastoupí klienta na 
konferenci a z jednání provede zápis, který do dvou pracovních dnů zašle zadavateli 
služby. Od CEBRE se nutně neočekává aktivní vystoupení na konferenci/semináři. 
 

CENA: 5 500 Kč / den CENA ZAHRNUJE: přípravu, osobní účast na jednání 
a zpracování zápisu z jednání 

 
 

Zastupování u institucí EU / ČR v Bruselu 
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PROFIL ZÁKAZNÍKA:  Sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Jednorázové nebo pravidelné zastoupení zákazníka u institucí EU v Bruselu nebo u 
českých partnerů v Bruselu (poslanci Evropského parlamentu, Stálé zastoupení ČR při 
EU, zastoupení regionů, apod.) na základě specifikace klienta. Může se jednat o 
osobní setkání s cílem informovat či hájit zájmy klienta. Služba je určena sektorovým 
nebo horizontálním asociacím a firmám. V případě jednorázového zastoupení CEBRE 
zašle klientovi zprávu ze setkání se zástupci EU do tří pracovních dnů. V případě 
pravidelného zastupování CEBRE bude klienta informovat o zastupování v měsíční 
zprávě. Od CEBRE se očekává aktivní účast při zastupování. 
 

CENA: 6 500 Kč / den* 
*v případě pravidelného 
zastupování bude cena 
snížena 

CENA ZAHRNUJE: příprava, osobní účast na jednáních a 
zpracování zápisů z jednání.  

 
 
II - INFORMOVÁNÍ 
 
 

Týdenní monitoring událostí v oblasti záležitostí EU  

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Pravidelný týdenní přehled událostí z EU obsahující klíčová zasedání 
a konference/semináře institucí EU, programy jednání výborů a pléna Evropského 
parlamentu, konzultačních orgánů EU, evropských platforem a think-tanků, politických 
skupin v Evropském parlamentu, předsednictví v Radě EU, Parlamentu ČR a CEBRE - 
České podnikatelské reprezentace při EU. Přehled rovněž obsahuje odkazy na 
jednotlivé akce s popisem téma, podkladových dokumentů, data a místa konání. 
Dodavatel zašle klientovi přehled každý týden v pondělí do 12h00.   
 

CENA: 28 000 Kč / rok CENA ZAHRNUJE: zpracování a zaslání přehledu    
 
 

Sledování vybrané legislativy (tzv. FactSheet) 

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
CEBRE na základě zadání klienta zpracuje stručný FactSheet (cca dvě strany A4) na 
zadané téma (ne/legislativní návrh Evropské komise). FactSheet obsahuje popis 
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návrhu, jeho klíčové body, průběh projednávání v Radě, Evropském parlamentu, 
vyjádření Evropské komise k pozměněním a stanoviska konzultativních orgánů EU. 
Dále jsou ve FactSheetu uvedeny odkazy na jednotlivé verze dokumentu (návrh 
pozměňovací návrhy EP, společná pozice Rady, atp.) a pozice jednotlivých zájmových 
skupin (evropských a českých platforem, sdružení a asociací, think-tanků). Ve 
FactSheetu nechybí ani akce pořádané v ČR a Bruselu na sledované téma. CEBRE 
zpracuje FactSheet a klientovi bude zasílat pravidelné aktualizace každých 14 dní vždy 
v pondělí. 
 

CENA: 28 000 Kč / rok CENA ZAHRNUJE: zpracování FactSheet a jeho 
pravidelnou měsíční aktualizaci   

 
 

Týdenní monitoring výzev na podávání projektů do programů a fondů EU 

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Pravidelný týdenní přehled výzev k podávání projektů publikovaných v rámci programů 
a fondů EU (komunitární programy, rámcové programy, programy vnější pomoci, 
apod.) obsahující základní český popis výzvy, dotačního titulu, termínu pro podání, 
kvalifikačních předpokladů uchazeče, prokliku na vlastní výzvu a podkladové 
dokumenty, apod. Služba je určena sektorovým nebo horizontálním asociacím a 
firmám. Přehled výzev bude klientovi zasílán pravidelně každé pondělí. 
 

CENA: 10 000 Kč / rok za 
jedno téma 36 000 Kč / 
rok za všechna témata 

CENA ZAHRNUJE: zpracování a zaslání přehledu    

 
III – ORGANIZACE / EVENT MANAGEMENT  
 
 

Organizace schůzek v Bruselu  

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  Sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Organizace setkání pro zákazníka na základě zadání klienta (policy, programmy EU a 
rozvojová pomoc, veřejné zakázky) se zástupci Evropských institucí, evropských 
platforem, think-tanků atp. v Bruselu. Služba je určena sektorovým nebo horizontálním 
asociacím a firmám. Služba bude realizována na základě zadání zákazníka, který 
dodavateli služby uvede termín, ve kterém by chtěl sjednat schůzky a specifikuje profil 
organizací/expertů, se kterými se chce sejít. CEBRE na základě instrukcí připraví 
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program setkání, zkonzultuje jej se zákazníkem a osloví dané organizace/jednotlivce. 
CEBRE během setkání doprovází klienta a z jednání provede zápis, který do dvou 
pracovních dnů zašle zadavateli služby.  
 

CENA: 6 500 Kč / den CENA ZAHRNUJE: organizaci setkání, doprovod a 
zpracování zápisu z jednání  

 
 

Organizace konference / semináře v Bruselu  

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Organizace konference/semináře pro zákazníka v Bruselu. Na základě specifikace 
klienta – termín, téma, profil řečníků a účastníků CEBRE připraví program a vyhledá 
prostory. CEBRE zajistí administrativní a organizační přípravu konference/semináře 
(vytvoření programu, oslovení řečníků, podkladových materiálů, seznamu potenciálních 
účastníků, rozeslání pozvánek, propagace akce, registrace účastníků) a logistiku 
(příprava sálu, IT a cateringu, moderování). Služba je určena sektorovým nebo 
horizontálním asociacím a firmám.  
 

CENA: od 10 000 Kč / 
akci podle rozsahu 
služeb 

CENA ZAHRNUJE: administrativní, organizační a 
logistickou přípravu a moderování konference/semináře 

 
 

Organizace pracovní stáže v Bruselu  

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Organizace vícedenní návštěvy Bruselu zaměřené na lepší poznání fungování 
bruselských institucí. Stáž je tematicky zaměřena dle zadání klienta a respektuje 
požadovanou úroveň jednání. Sestává z řady tematických schůzek s pracovníky 
evropských institucí, poslanci Evropského parlamentu, experty Stálého zastoupení ČR 
při EU, zástupci think-tanků, zájmových skupin a dalších bruselských zastoupení. Po 
celou dobu stáže doprovází klienta pracovník CEBRE. Stáž může být individuální nebo 
skupinová.  
 

CENA: 6 500 Kč / den * 
* cena podle velikosti 
skupiny 

CENA ZAHRNUJE: administrativní, organizační a 
obsahovou přípravu a realizaci stáže 

 



  

 

      CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU  

 Hájí zájmy českých podnikatelů a jejich organizací před orgány EU 

 Informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru 

 Školí české podnikatele a manažery přímo v Bruselu 

 Zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských federací  
 

 

CEBRE, 19 A/D Avenue des Arts, B-1000 Brussels, Tel: +32 2 502 07 66 (BE) nebo +420 246 031 707 (CZ), E-mail: brussels@cebre.cz 

Založeno CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
 

 

 

  

 

 

 

 

Pronájem pracovního místa  

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Možnost pronajmout si pro potřeby klienta krátkodobě (několik dnů až týdnů) pracovní 
místo v kanceláři CEBRE vybavené počítačem, tiskárnou, scannerem s připojením na 
internet a telefonní linkou.  
 

CENA: 25 000 Kč / měsíc CENA ZAHRNUJE: pronájem pracovního místa a služby 
(internet, základní hovorné, apod.) 

 
 
IV - NETWORKING 
 
 

Vyhledávání partnerů – projekty, sítě, klastry  

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Vyhledání partnera pro podání společného projektu v rámci komunitárních programů či 
rozvojové spolupráce, či vhodné evropské sítě nebo klastru. Služba je určena 
sektorovým nebo horizontálním asociacím a firmám. CEBRE zajistí vyhledání 
vhodného partnera, zkontaktování a předání kontaktu. Neručí tedy za úspěšnost 
partnerství, to už je na dalším jednání.  
  

CENA: 2 500 Kč /partnera CENA ZAHRNUJE: vyhledání partnerství  
 
 
V – BALÍČEK SLUŽEB 
 
 

SLUŽBA: Balíček služeb „na míru“ 

PROFIL ZÁKAZNÍKA:  sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma 

 
Poskytnutí široké škály služeb „na míru“ klienta. Služba je určena sektorovým nebo 
horizontálním asociacím a firmám. CEBRE na základě požadavku klienta sestaví 
balíček zahrnující několik typů služeb, jako např. vyhledání organizace debaty, setkání 
s klíčovými experty z Evropské komise a Stálého zastoupení ČR při EU a členy 
Evropského parlamentu, vyhledání vhodného partnera, zpracování přehledu 
projednávané legislativy, tendrových a projektových možností v dané oblasti.  
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CENA: * dle složení 
balíčku 

CENA ZAHRNUJE: * několik vybraných služeb  

 
 

 


