
V pondělí 19. července Evropská komise schválila 

Národní plán obnovy ČR. Stanovisko Komise 

v Praze v rámci své pracovní návštěvy potvrdila 

předsedkyně Ursula von der Leyenová. Schválení 

Národního plánu obnovy je nezbytným předpokladem 

pro čerpání finančních prostředků určených na obnovu 

hospodářství po krizi způsobené dopady nemoci COVID-

19. V rámci 6 pilířů národního plánu, který reflektuje 

podmínky uvedené v nařízení o Nástroji pro oživení a 

odolnost (RRF), půjde z celkového objemu 7 miliard 

EUR téměř 42 %  na podporu cílů v oblasti klimatu. 

Investice budou mířit do oblasti podpory výroby energie 

z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí 

dálkového vytápění či zlepšení energetické účinnosti 

obytných a veřejných budov a udržitelné mobility. Na 

podporu digitální transformace, mj. např. v oblasti 

digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, 

digitalizace podniků anebo podpory digitálních projektů 

v kulturních a kreativních odvětvích a opatření ke 

zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních je 

určeno 22 %.  Návrh prováděcího rozhodnutí Rady 

k přijetí Národního plánu obnovy ČR by měl být 

předložen ke schválení Radě EU pro hospodářské a 

finanční věci v první polovině září t. r. Více informací se 

dočtete zde a zde.   

V pondělí také Evropská komise spustila činnost 

Aliance pro procesory a polovodičové technologie 

a Aliance pro průmyslová data, edge computing a 

cloud. Každá z těchto aliancí bude sdružovat podniky, 

akademickou obec, zástupce členských států, výzkumné 

a technologické organizace, ale i samotné uživatele. 

Průmyslová aliance pro procesory a polovodičové 

technologie se především zaměří budování kapacit, 

vývoj a výrobu mikročipů a procesorů nové generace, 

které jsou klíčovou součástí elektronických strojů a 

zařízení. Aliance pro průmyslová data, edge a cloud 

computing podpoří zejména posílení kapacit a budování 

nové infrastruktury pro zpracování dat a také vývoj  

přelomových technologií v oblasti cloudu a edge 

computingu, jež pomohou posílit ochranu citlivých 

údajů a zabezpečení interoperability a využívání údajů 

napříč podniky, veřejným sektorem i občany. Pro více 

informací klikněte zde. 

 

Téhož dne EU v rámci Světové obchodní 

organizace (WTO) požádala Rusko o konzultace 

ohledně diskriminačních opatřeních, která omezují 

prodej zboží a služeb poskytovaných unijními podniky 

ruským státním podnikům a dalším subjektům. Podle 

názoru EU řada opatření přijatých ruskou 

stranou  odporuje pravidlům WTO. EU nesouhlasí 

zejména se třemi opatřeními, která se dotýkají 

posuzování nabídek u veřejných zakázek, kvót na podíl 

domácí výroby při zadávání veřejných zakázek a 

vydávání povolení pro nákup zahraničních výrobků. 

Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve středu 21. července do České republiky na 

pracovní návštěvu přicestovala ministryně 

průmyslu Francie Agnès Pannier-Runacher, aby 

společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem 

Havlíčkem diskutovala o prioritách blížícího se 

francouzského předsednictví v Radě EU a posílení 

spolupráce mezi Francií a Českou republikou 

v rámci předsednického tria. Jednání se také 

dotklo řady dalších témat, např. v oblasti 

energetiky, kde obě země spojuje zájem o posílení 

role jaderné energetiky a zemního plynu při 

přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.   

Ve středu a ve čtvrtek 22. července proběhlo ve 

Slovinsku neformální zasedání Rady pro 

konkurenceschopnost, které se v rámci úsilí EU 

akcelerovat zelenou a digitální transformaci zaměřilo na 

dva důležité průmyslové ekosystémy – textilní průmysl 

a energeticky náročná průmyslová odvětví. Českou 

republiku na jednání zastupovala náměstkyně ministra 

průmyslu a obchodu Martina Tauberová, která se 

v rámci diskuse zasazovala o posílení investic na 

modernizaci obou sektorů tak, aby fungování 

dodavatelských řetězců a zejména zavádění nových 

technologií umožnilo plně využít výhod oběhového 

hospodářství, eliminovalo negativní dopady na životní 

prostředí, a tím posílilo i jejich odolnost. I energeticky 

náročná odvětví, jako jsou např. ocelářský či chemický 

průmysl, budou muset investovat značné prostředky do 

modernizace výroby, náměstkyně Tauberová proto 

apelovala na zajištění flexibility a technologické 

neutrality. Dále zdůraznila, že v českých podmínkách by 

transformaci energeticky náročných odvětví měla 

napomoci i národní Vodíková strategie ČR. Pro více 

informací klikněte zde. 

Mgr. Martin Bednář, LL.M. ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu  

T +420 224 853 062 | bednarm@mpo.cz | Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 www.mpo.cz  

Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru? | Archiv | © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2020 

19. — 23. ČERVENCE 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/evropska-komise-schvalila-cesky-narodni-plan-obnovy--262467/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3748
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/klimaticky-balicek-fit-for-55-musi-respektovat-technologickou-neutralitu-a-zohlednit-i-nakladovou-efektivitu--rika-namestkyne-tauberova---262544/
mailto:bednarm@mpo.cz
http://www.mpo.cz/
mailto:is_rks@mpo.cz?subject=Aktuality%20z%20Evropské%20unie
http://www.businessinfo.cz/aktuality-mpo-eu
https://twitter.com/mpo_tweetuje
https://www.facebook.com/mpocr/
https://www.mpo.cz/

