
V pondělí 29. března Evropská komise zahájila 
veřejnou konzultaci ohledně revize směrnice o 
společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem a nařízení o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám. Cílem je 
získat názory zúčastněných stran na to, jak zjednodušit 
využívání obnovitelných a nízkouhlíkových plynů a 
posílit práva spotřebitelů, přičemž by měly být zajištěny 
integrované a interoperabilní trhy s plynem v rámci 
Unie. Podněty získané v rámci této veřejné konzultace 
chce Komise využít pro přípravu legislativních návrhů 
pro nový dekarbonizační balíček k regulaci trhů 
s vodíkem a plynem, který by měl být zveřejněn ke 
konci letošního roku. Veřejná konzultace je spuštěna do 
18. června tohoto roku. Podrobné informace jsou 
k dispozici zde. 

V pondělí Komise schválila český program 
podpory COVID Invest, jenž poskytne záruky na 
půjčky podnikům ovlivněným pandemií nemoci 
COVID-19. Program je zaměřen zejména na malé a 
střední podniky a velké podniky do 500 zaměstnanců, a 
to ve všech sektorech kromě společností aktivních ve 
finančním sektoru, těžbě uhlí, ropy, zemního plynu, 
výrobě a prodeji tabáku nebo v hazardních hrách.  
COVID Invest bude spravován Českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou. Komise zároveň schválila úpravu 
programu COVID Plus, jenž je zaměřen na poskytování 
záruk velkým vývozním podnikům. Oba programy jsou 
v souladu s podmínkami Dočasného rámce pro 
poskytování veřejné podpory. Oba programy mohou 
vygenerovat půjčky v objemu až 500 mld. Kč. Více 
informací zde. 

V úterý 30. března Komise spustila veřejnou 
konzultaci zaměřenou na revizi směrnice o 

energetické náročnosti budov v kontextu Zelené 
dohody pro Evropu s cílem dosáhnout klimatické 
neutrality do roku 2050. Veřejná konzultace je 
zaměřena převážně na způsoby, jakými může být 
renovace budov urychlena, a to nejen v souvislosti 
s vyšším počtem renovací, ale také jejich efektivitou 
v rámci dekarbonizace ekonomiky. Konzultace se 
zároveň zaměřuje na otázky spojené s přístupem k 
financování renovací budov prostřednictvím unijního 
plánu obnovy. Revize směrnice je také důležitá 
v kontextu návrhů balíčku Fit for 55, který má být 
představen v červnu a který by mj. měl zahrnovat i 
revizi směrnice o energetické účinnosti. Veřejná 
konzultace je otevřena všem zúčastněným stranám a 
občanům EU do 22. června tohoto roku. Podrobnosti 

jsou k dispozici zde. 

V úterý Komise také spustila veřejnou konzultaci 
ohledně pravidel zdanění tabákových výrobků 
v EU. Komise totiž shledala, že současné minimální 
daňové sazby na tabákové výrobky již ztratily svůj 
účinek. Veřejná konzultace je otevřena do 22. června 
tohoto roku. Další informace jsou zde. 

Ve středu 31. března proběhl první virtuální 
workshop v rámci česko-bavorského projektu „5G 
koridor Mnichov-Praha“, za nímž stojí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a Bavorské státní kancléřství. Na 
workshopu za účasti náměstka ministra průmyslu a 
obchodu Očka čeští i němečtí vědci a výzkumníci 
debatovali témata jako přeshraniční výměna 
medicínských dat, vzdělávací programy nebo 
inteligentní zařízení. Workshop byl zároveň příležitostí 
založit nová projektová konsorcia nebo rozšířit současná 
projektová partnerství. Další workshop se uskuteční 
v květnu na téma eHealth. Více informací zde. 

Ve středu 7. dubna Komise rovněž schválila 
podpůrný program podpory COVID Veletrhy o 
celkovém objemu až 600 mil. Kč. Program poskytne 
pomoc podnikům působícím v oblasti veletrhů a dalších 
aktivit zaměřených na propagaci a podporu jejich 
podnikání, které byly zasaženy dopady pandemie 
COVID-19 a přijímanými omezujícími opatřeními. 
Kompenzace nepokrytých fixních nákladů bude ve 
formě přímé dotace poskytnuta za období od března do 
října loňského roku těm podnikům, jejichž obrat 
v důsledku pandemie klesl oproti stavu před pandemií 
nejméně o 30 %. Více informací zde. 

Ve čtvrtek 8. dubna proběhlo jednání Platformy 
exportérů Svazu průmyslu a dopravy ČR na téma 
brexitu, jeho dopadů na české firmy a možného 

financování nákladů spojených s brexitem pomocí 
prostředků v rámci finančního nástroje Brexit 
Adjustment Reserve. Za Ministerstvo průmyslu a 
obchodu se debaty zúčastnila náměstkyně ministra 
Tauberová. Jednání se rovněž účastnil náměstek 
ministra dopravy Sechter. Podněty či dotazy k brexitu 
můžete sdělit prostřednictvím adresy brexit@mpo.cz či 
telefonicky na čísle 800 133 331. Aktuální informace 
naleznete na portálu Businessinfo.cz. 
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29. BŘEZNA — 9. DUBNA 

https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-launched-decarbonising-eu-gas-market-2021-mar-26_en
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/2994-evropska-komise-povolila-dalsi-koronavirove-podpory.htm
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-launched-revising-energy-performance-buildings-directive-2021-mar-30_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-excise-duties-for-manufactured-tobacco-products-updated-rules-/public-consultation
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cesko-bavorska-spoluprace-na-projektu-5g-koridor-mnichov---praha-zacina---260413/
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/2997-program-covid-veletrhy-ziskal-souhlasne-rozhodnuti-bruselu.html
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