
   

 

 

 

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM BODŮ JEDNÁNÍ 

RADY PRO KONKURENCESCHOPNOST 29. 9. 2016 

 

START-UPS A SCALE-UPS 

Malé a střední podniky hrají nezastupitelnou roli i v české ekonomice, jelikož představují 99,83 % všech 

podnikatelských subjektů. Jejich pozici jen podtrhují statistická data, která uvádějí, že cca 59 % pracovníků 

je zaměstnaných právě zaměstnavateli z řad malých a středních podniků.  

Dalším důležitým prvkem unijní politiky ke zlepšení podnikatelského prostředí je Investiční plán pro Evropu. 

Investiční plán poskytuje strategii na podporu pracovních míst, růstu a investic, a to jak prostřednictvím 

EFSI, tak v rámci pilíře pro odstranění regulatorních překážek pro investice v rámci Jednotného trhu. 

Zásadní součástí plánu je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), jehož cílem je vygenerovat investice 

v hodnotě 315 miliard EUR a je plánováno jeho výrazné navýšení. Podobně přichází prostředky na podporu 

podnikatelů a firem ze škály programů EU, zejména prostřednictvím rozvoje finančních nástrojů v rámci 

programů COSME a Horizont 2020, a v rámci ESIF (evropské strukturální a investičních fondů) a EASi 

(program pro zaměstnanost a sociální inovace) ke zvýšení půjček a rizikového kapitálu pro malé a střední 

podniky. Většina těchto finančních nástrojů je řízena místními finančními zprostředkovateli, jako jsou 

banky, fondy rizikového kapitálu a ostatních finančních institucí. V ČR jde zejména o ČMZRB, která mimo 

jiné spravuje záruky programu COSME, a o plánovaný projekt Národního inovačního fondu, který bude 

provozován ve spolupráci s EIB. 

SDĚLENÍ KOMISE: EVROPSKÝ PROGRAM PRO EKONOMIKU SDÍLENÍ 

Sdělení EK „Evropská agenda pro kolaborativní ekonomiku“ bylo přijato 2. června 2016. Uvedené sdělení 

pokrývá právní poučení a doporučení veřejných politik ve vztahu k vyváženému rozvoji kolaborativní 

ekonomiky, a to v klíčových oblastech regulace tzv. vstupu na trh, režimů odpovědnosti, ochrany 

spotřebitele, pracovního práva a daňových závazků. Podklad k diskuzi (12169/16) pak přikládá největší 

pozornost oblasti vstupu na trh, která musí zohlednit modernizující se strukturu ekonomiky. Ta dává vznik 

novým obchodním modelům založeným na základě peer-to-peer, tj. spotřebitel-spotřebitel či P2P, nebo 

skrze pokročilou kolaborativní platformu.  

Komise a ministři budou probírat současný stav a perspektivy celoevropské spolupráce při vytváření 

regulace kolaborativní ekonomiky na evropské a národních úrovních. Diskuzi uvede prezentace Komise 

ke sdělení „Evropská agenda pro kolaborativní ekonomiku“. 

 

 



AKTUÁLNÍ STAV EVROPSKÉHO OCELÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 

Ministři si vyslechnou prezentaci Komise a následně proběhne výměna názorů o dopadech politik a nástrojů 

EU, současné situaci a aktivitách v ČS a dalších možných opatřeních v sektoru ocelářství v dlouhodobém 

horizontu. 

Obtížná situace evropského ocelářského průmyslu, jenž hraje v ekonomice EU důležitou úlohu, již nějakou 

dobu figuruje v politické agendě EU na předním místě.  

V podkladu pro jednání SK PRES odkazuje na závěry Evropské rady z března 2016 vyzývající k rychlému 

projednání sdělení EK k ocelářství (ze dne 16. 3. 2016) a přijetí opatření, zmiňuje zasedání Rady COMPET, 

která se sektoru v poslední době věnovala (mj. mimořádné zasedání v listopadu 2015), a upozorňuje, že by 

se k situaci v ocelářství měla vrátit říjnová Evropská rada. Uvádí také další fóra, kde byl sektor diskutován 

(EP, EHSV, Výbor regionů, Skupina na vysoké úrovni k energeticky náročným odvětvím (HLG EII), Summit 

EU-Čína, OECD atd.). Dále dokument zdůrazňuje důležitost sektoru pro ekonomiku EU, popisuje současnou 

situaci v sektoru a jeho výzvy (nadkapacity, klesající poptávka po oceli v některých státech, nekalé praktiky 

v oblasti mezinárodního obchodu, ceny energií, ekologizace výroby) a pokrok v naplňování výše zmíněného 

sdělení EK, zejména v oblasti obchodu a řešení nadkapacit.  

NORMALIZAČNÍ BALÍČEK 

V návaznosti na Strategii pro jednotný trh předkládá Komise tzv. „Normalizační balíček“. Komise v tomto 

normalizačním balíčku předkládá soudržnou vizi, jejímž cílem je dát normalizaci nový impuls s ohledem na 

podporu tvorby politik EU a sladit ji s rychle se měnícím hospodářským prostředím.  

Prvním krokem v tomto směru je dohoda o společné iniciativě v oblasti normalizace, jejímž úkolem je lépe 

propojit jednotlivé subjekty v rámci evropského systému normalizace se společným cílem splnit priority 

Komise a přispívat k růstu a zaměstnanosti v EU. Tato vize je založena na uceleném přístupu k normalizaci 

a zahrnuje rovněž nedávno přijaté sdělení týkající se norem v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. 

ROZVOJ AMBICIÓZNÍ PRŮMYSLOVÉ POLITIKY V EVROPĚ  

Belgická delegace připomene význam průmyslu pro další úspěšný rozvoj EU a bude apelovat na Komisi, aby 

předložila a prováděla ambiciózní průmyslovou politiku EU.  

Průmyslová politika EU patří do popředí zájmu Evropské komise. V lednu 2014 EK vydala sdělení Za obnovu 

evropského průmyslu. Potvrdila v něm průřezový charakter průmyslové politiky EU a potřebu náležitě 

zohledňovat konkurenceschopnost průmyslu ve všech dalších relevantních politikách.  

Potřebu posílené průmyslové základny zdůraznil v politické rovině taktéž předseda současné Komise Jean-

Claude Juncker, když mj. připomněl politický cíl 20% podílu průmyslu na HDP EU a předpoklady, jež jsou 

k jeho dosažení nezbytné: stimulace investic do nových technologií, zlepšení podnikatelského prostředí, 

usnadnění přístupu na trhy a k financování, pracovníci vybavení dovednostmi odpovídajícími potřebám 

průmyslu. Pokud jde o pracovní program Komise na rok 2017, mezi deset priorit, jež si EK vytyčila, patří 

i nadále lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna. 

 



URYCHLENÍ PŘECHODU SMĚREM K NÍZKOUHLÍKOVÉ EKONOMICE V EVROPĚ 

Evropská komise (EK) zveřejnila 20. července 2016 návrh balíku opatření pro urychlení přechodu EU 

směrem k nízkouhlíkové ekonomice.  

Návrh obsahuje celkem dvě sdělení a dva legislativní návrhy. První sdělení lze chápat jako zastřešující 

sdělení o urychlení přechodu EU směrem k nízkouhlíkové ekonomice, které se obecně věnuje důvodům 

pro uveřejnění návrhu opatření. Pro EU jsou k udržení jejího postavení a konkurenceschopnosti v oblasti 

snižování emisí skleníkových plynů další kroky v oblasti ochrany klimatu zásadní.  

Druhé sdělení je věnováno Evropské strategii pro nízko-emisní mobilitu. Přílohou tohoto sdělení je Akční 

plán pro nízko-emisní mobilitu, který konkrétní opatření vymezuje do tří tematických celků: optimalizace 

dopravního systému a zlepšení jeho účinnosti, širší využití alternativních zdrojů s nízkými emisemi 

a přechod k vozidlům s nulovými emisemi.  

Předkládané legislativní návrhy se týkají závazného každoročního snižování emisí skleníkových plynů 

členskými státy v období 2021-2030 (ESR) a zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich propadů v důsledku 

využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030 (LULUCF). 


