
V úterý 2. listopadu proběhla konference 

smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu v Glasgow. Předsedkyně Evropské komise 

Ursula von der Leyenová, Bill Gates, zakladatel projektu 

Breakthrough Energy, a prezident Evropské investiční 

banky Werner Hoyer uzavřeli partnerství o podpoře 

investic do klíčových klimatických technologií. Na 

partnerství mezi těmito třemi subjekty bude vyčleněna 

částka o objemu 820 mil. EUR, která pomůže s realizací 

ambicí stanovených v Zelené dohodě pro Evropu a 

plněním klimatických cílů EU do roku 2030. Investice 

budou směrovány do ukázkových projektů ze čtyř 

oblastí, a to čistý vodík, udržitelná letecká paliva, 

zachycování CO2 přímo ze vzduchu a dlouhodobé 

skladování energie. Více informací je k dispozici zde. 

Ve středu 3. listopadu Komise publikovala zprávu 

o národních opatřeních pro solventnost malých a 

středních podniků. Dle zprávy se malé a střední 

podniky a i další unijní podniky mohly vyhnout 

bankrotům díky široké škále národních opatření 

zaměřených na zachování solventnosti, která členské 

státy implementovaly v reakci na pandemii onemocnění 

COVID-19. Zpráva vyzdvihuje řadu různorodých 

opatření, jichž členské státy dokázaly efektivně 

využít.  Materiál je založen na zkušenostech, které 

sdílejí národní experti na oblast finančnictví v rámci a 

s podporou sítě zmocněnců pro malé a střední 

podniky.  Další informace jsou uvedeny zde. 

Ve stejný den EU a USA zahájily dialog ohledně 

globální dohody o udržitelné oceli a hliníku. Jde o 

významný milník v transatlantických vztazích, 

který zároveň posílí spolupráci v rámci společného 

systematického úsilí o dosažení dekarbonizace 

výroby oceli a hliníku. Produkce oceli a hliníku patří 

k největším zdrojům světových emisí uhlíku. Díky 

globální dohodě bude možné výrazněji podpořit jednak 

dlouhodobou životaschopnost průmyslu, a také 

nízkouhlíkovou výrobu oceli a hliníku i obchodování 

s nimi. Obě strany se rovněž shodly na tom, že je třeba 

na globální úrovni řešit i přebytky těchto materiálů. Za 

účelem diskuse o nejvhodnějších opatřeních vznikne 

pracovní skupina, která se nejprve zaměří na obecnou 

metodologii a sdílení dat o emisích spojených s ocelí a 

hliníkem. Tento krok navazuje na nedávné úspěchy 

restartu vztahů mezi Bruselem a Washingtonem, mezi 

něž zejména patří založení Rady pro obchod a 

technologie, která se má stát motorem globální digitální 

transformace. Podrobnější informace jsou k dispozici 

zde. 

Dovolujeme si Vás informovat, že od pátku 5. 

listopadu do neděle 7. listopadu bude probíhat 

evropská panelová diskuse občanů K diskusním 

tématům bude patřit silná ekonomika, sociální 

spravedlnost, zaměstnanost, vzdělání nebo digitální 

transformace. Panelové diskuse občanů jsou jedním 

z klíčových prvků Konference o budoucnosti Evropy. 

Každého ze čtyř panelů se zúčastní 200 občanů Unie na 

základě náhodného výběru ze všech členských států. 

Více informací se dočtete zde a zde.  

Rovněž si Vás dovolujeme upozornit na 

nadcházející seminář „Vodík – cesta 

k transformaci hospodářství“. Vodíkové technologie 

jsou nejen z pohledu ČR důležitým nástrojem 

k dekarbonizaci národního hospodářství a zároveň 

představují vrchol v oblasti technologických inovací. 

Seminář se uskuteční u příležitosti Mezinárodního 

strojírenského veletrhu (MSV) v Brně, a to ve čtvrtek 

11. listopadu od 10:00 do 13:30 hod. v České národní 

expozici (pavilon P, expozice č. 60). Ministerstvo 

průmyslu a obchodu budou na tomto semináři 

zastupovat náměstkyně ministra pro hospodářskou 

politiku a podporu podnikání Silvana Jirotková a 

zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové 

technologie Petr Mervart. Program je k dispozici zde. 

Dále se na MSV můžete těšit na semináře MPO a 

partnerů k tématům jako jsou: Programy 

ekonomické migrace pro české podniky, 5G pro Průmysl 

4.0 & Smart Cities nebo Vnitřní trh a české 

předsednictví v Radě EU. 

Dne 27. října proběhl online seminář Nové 

nástroje pro zlepšení podnikání na vnitřním trhu 

EU pořádaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Na semináři byla představena připravovaná legislativa a 

iniciativy na vnitřním trhu a byly diskutovány 

nejpalčivější problémy při přeshraničním poskytování 

zboží a služeb. Evropská komise byla zastoupena 

panem Alvydasem Stančikasem z Generálního 

ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP, 

který hovořil o prioritách Komise v souvislosti s 

vymáháním pravidel vnitřního trhu. Záznam semináře 

můžete shlédnout zde. 
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