
V úterý 28. září Evropská komise vyplatila České 

republice předběžnou platbu z Nástroje pro 

oživení a odolnost ve výši 915 mil. EUR z 

celkových 7 mld. EUR, které by měla Česká 

republika z tohoto nástroje obdržet. První 

předběžné financování pomůže zahájit realizaci 

investičních a reformních opatření, která jsou uvedena 

v českém Národním plánu obnovy. Ten počítá s tím, že 

42 % prostředků bude alokováno na reformy a 

investice, které podporují klimatické cíle, a 22 % na 

podporu digitální transformace. Více informací je 

k dispozici zde.  

Ve středu proběhlo jednání Rady pro 

konkurenceschopnost ve složení pro vnitřní trh a 

průmysl. Českou republiku zastupovala 

náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a 

zahraniční obchod Martina Tauberová. ČR na zasedání 

zdůraznila, že balíček Fit for 55 nesmí znevýhodnit 

průmyslové státy, oslabit konkurenceschopnost a 

energetickou soběstačnost. ČR upozornila na rostoucí 

ceny energie v důsledku příliš rychlé energetické 

transformace, která nedokáže pokrýt poptávku. ČR 

rovněž připomněla automobilový průmysl, který mohou 

změny navrhované v balíčku, jako vyřazení spalovacích 

motorů z prodeje do roku 2035, výrazně zasáhnout. 

Debata ministrů se zaměřila také na otázku vnitřního 

trhu. ČR podpořila práci unijní skupiny pro vymáhání 

pravidel jednotného trhu (SMET) a sdělila, že se jí v 

rámci činnosti této skupiny podařilo snížit 

administrativní zátěž pro podnikatele zrušením bezmála 

30 % nadbytečných předběžných kontrol u 

regulovaných profesí. Více se můžete dočíst zde. 

V návaznosti na zasedání Rady pro 

konkurenceschopnost Komise publikovala první 

zprávu k fungování strategické pracovní skupiny 

pro prosazování pravidel jednotného trhu (SMET). 

Zpráva zdůrazňuje důležitou roli SMET při odstraňování 

překážek, které na vnitřním trhu vznikly v důsledku 

pandemie onemocnění COVID-19. Jednalo se zejména o 

dostupnost základních zdravotnických pomůcek a 

ochranného vybavení. Pracovní skupina SMET také 

uspěla v úplném zrušení předběžných kontrol 

v odborných kvalifikacích u více než 160 profesí. Více 

informací je zde. 

Ve čtvrtek 30. září Komise zaslala členským 

zemím pozměňovací návrh na prodloužení 

dočasného rámce pro poskytování veřejné 

podpory podnikům zasaženým dopady pandemie 

COVID-19. Komise původně dočasný rámec př ijala  

v březnu 2020 a naposledy jeho trvání prodloužila 

v lednu tohoto roku. S ohledem na současný vývoj 

hospodářské situace v Unii Komise navrhuje prodloužení 

dočasného rámce v omezené podobě do 30. června 

2022. Toto prodloužení by mělo zajistit, aby podniky, 

které jsou stále postiženy pandemií, nebyly od potřebné 

pomoci odříznuty okamžitě, ale čas připravit se na její 

postupné ukončení. Další informace jsou dostupné zde.  

Ve čtvrtek v americkém Pittsburghu proběhlo 

inaugurační zasedání Rady pro obchod a 

technologie, která by nově měl a rámovat  

spolupráci mezi EU a USA. Obě strany se zavázaly 

k úzké spolupráci na sdílených prioritách jako jsou 

vývozní kontroly, screening zahraničních investic, 

kritické a vznikající technologické standardy, a to 

včetně umělé inteligence, a také na zajištění 

dodavatelských řetězců včetně polovodičů. Unie i 

Spojené státy se rovněž dohodly na spolupráci u řady 

dalších důležitých otázek, např. v oblasti mezinárodního 

obchodu, pracovního práva či prosazování klimatické a 

environmentální změny. Budoucí jednání Rady se 

zaměří na témata jako například správa dat, 

technologické platformy, čisté technologie, digitalizace 

malých a středních podniků nebo konkurenceschopnost. 

Podrobnosti jsou k dostupné 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 2021 

27. ZÁŘÍ — 1. ŘÍJNA 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_4912
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cr-na-rade-eu-pro-konkurenceschopnost-balicek-fit-for-55-musi-byt-celospolecensky-akceptovatelny-a-nesmi-znevyhodnit-prumyslove-staty--263631/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4948
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4962
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/

