
V pondělí 11. července Evropská komise zaslala 

členským státům ke konzultaci předběžný návrh 

na úpravu dočasného krizového rámce pro 

veřejnou podporu, jenž byl přijat 23. března t.r. 

na podporu ekonomiky v souvislosti s válkou na 

Ukrajině. Navrhované úpravy mají podpořit cíle plánu 

REPowerEU, k nimž patří diverzifikace dodávek energie 

do EU. Komise dále navrhuje potřebu dalších opatření 

usnadňujících investice do energie z obnovitelných 

zdrojů, a to včetně vodíku z obnovitelných zdrojů. Více 

informací se dočtete zde. 

V úterý 12. července EU vyčlenila 1,8 mld. EUR na 

sedmnáct inovativních projektů velkého rozsahu 

v oblasti čistých technologií v rámci třetího kola 

udělování grantů z Inovačního fondu. Schválené 

granty podporují inovativní podniky v celé Unii ve vývoji 

prvotřídních technologií potřebných pro zelenou 

transformaci. Vybrané projekty pokrývají oblasti jako 

výroba, distribuce a používání zeleného vodíku, výroba 

vodíku z odpadů, skladování a recyklace baterií či 

zachycování a ukládání uhlíku. Podrobnosti jsou 

uvedeny zde. 

V úterý a ve středu vystoupil ministr průmyslu a 

obchodu Jozef Síkela před europoslanci, kde ve 

výborech Evropského parlamentu prezentoval 

priority českého předsednictví v oblasti 

energetiky, vnitřního trhu, ochrany práv 

spotřebitelů a mezinárodního obchodu. Ministr 

Síkela označil za nejvyšší prioritu plán REPowerEU, 

který pomůže zmírnit dopady prudkého růstu cen 

energie a vysokou závislost Unie na dovozu ruských 

fosilních paliv, přičemž v této souvislosti hrají 

významnou roli zvyšování energetické účinnosti a rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie. Klíčový je rovněž návrh 

nařízení/aktu o čipech, jenž má být odpovědí na 

nedostatek čipů pro podniky v EU a posílení unijního 

průmyslu. Prioritou ČR je rovněž zajištění fungování 

vnitřního trhu v době krize. V tom EU má pomoci 

očekávaný nouzový nástroj pro vnitřní trh, jehož 

představení ze strany Komise lze očekávat na podzim. 

ČR je připravena zahájit projednávání příslušného 

návrhu v Radě co nejdříve po jeho zveřejnění. Více 

informací naleznete zde a zde.  

Ve čtvrtek 14. července CZ PRES dosáhlo jednoho 

z prvních úspěchů v dosažení politické dohody 

Evropského parlamentu a Rady EU ohledně 

Politického programu 2030: Cesta k digitální 

dekádě, která stanoví mechanismus monitorování 

a spolupráce za účelem dosažení společných cílů 

obsažených v Digitálním kompasu 2030. Tyto cíle 

umožní naplnit digitální transformaci, díky níž bude EU 

inovativnější, inkluzivnější a udržitelnější. Pokrok bude 

měřen pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle 

aktualizovaného indexu digitální ekonomiky a 

společnosti (DESI) a hodnocen ve zprávě o stavu 

digitální dekády, která bude každoročně předkládána 

Evropskému parlamentu a Radě. Členské státy ve 

spolupráci s Komisí se pak společně zaměří na oblasti, 

v nichž bude identifikován nedostatečný pokrok nebo 

odchylky od vnitrostátních strategických plánů. 

Podrobné informace naleznete zde a zde.  

Ve stejný den Komise zveřejnila letní 

hospodářskou prognózu. Zpráva konstatuje, že 

z důvodu přetrvávající války na Ukrajině se zhoršuje 

vyhlídka ekonomického růstu EU. Dle prognózy unijní 

hospodářství v letošním roce vzroste o 2,7 % a 

v následujícím roce o 1,5 %, přičemž průměrná roční 

inflace v EU letos dosáhne 8,3 % a je tak na historicky 

nejvyšší úrovni. Avšak následující rok by inflace měla 

klesnout na 4,6 %. Ruská invaze na Ukrajině zapříčinila 

další tlaky na růst cen energií a potravin, které 

přispívají ke globálnímu nárůstu inflace, narušují kupní 

sílu domácností a vedou oproti předpokladům 

k rychlejší reakci měnové politiky. Unijní hospodářství 

je vzhledem ke své značné závislosti na dovozu ruských 

fosilních paliv nadále velmi zranitelné vůči vývoji na 

trzích s energiemi. V roce 2023 by se pak díky 

odolnějšímu trhu práce, zmírnění inflace, podpoře 

z Nástroje pro oživení a odolnost a velkému objemu 

nadměrných úspor dynamika čtvrtletního 

hospodářského růstu měla zvýšit. Více informací je 

k dispozici zde. 

Ve čtvrtek Výbor stálých zástupců (COREPER I) 

pod vedením českého předsednictví odsouhlasil 

předběžnou dohodu dojednanou mezi Radou a 

Evropským parlamentem k návrhu nařízení o 

zahraničních subvencích narušujících 

hospodářskou soutěž. Nařízení bude řešit narušení 

hospodářské soutěže způsobená subvencemi, jež třetí 

země poskytují podnikům působícím na vnitřním trhu 

v rozporu s unijnímu pravidly. V současné době probíhá 

finalizace textu, který bude následně schvalovat 

Evropský parlament a Rada. Podrobnější informace jsou 

uvedeny zde. 

 

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

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

Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru? | Archiv | © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2022 

11. — 15. ČERVENCE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4402
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministr-sikela-v-evropskem-parlamentu-ceske-predsednictvi-chce-snizovat-zavislost-na-ruskych-energetickych-surovinach-i-rozvijet-mezinarodni-obchod--268650/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220711IPR35010/ceske-predsednictvi-predstavilo-vyborum-ep-sve-priority
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4631
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4511
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3362-ceske-predsednictvi-dokoncuje-schvalovani-narizeni-o-zahranicnich-subvencich-narusujicich-soutez.html
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/

