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Prioritní oblasti CRP I
• Vnit řní trh

– SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, 

standardizace, digitální agenda, vysílání pracovníků, ADR/ODR

– SMA II - sektor služeb (zvýšení transparentnosti), neharmonizovaná sféra – SMA II - sektor služeb (zvýšení transparentnosti), neharmonizovaná sféra 

zboží, digitální agenda, „governance“ vnitřního trhu, duševní vlastnictví

Doprava, telekomunikace a energetika – infrastruktura (CEF)

• Společná zemědělská politika a životní prost ředí
- reforma (rozpočet, greening, capping, rozvoj venkova, zjednodušení), klima, LIFE, 
7. Akční program 

• Věda, výzkum, inovace, vzd ělávání
– Horizont 2020, COSME, Erasmus pro všechny, evropská inovační partnerství



Nástroje EU pro řešení problém ů 
na vnit řním trhu

Systém řešení na vnit řním trhu  - SOLVIT

– neformální, bezplatný systém

– řeší problémy mezi občanem/podnikatelem a správním orgánem 
ČS EU, který se týká nesprávné aplikace evropských předpisů

– kontaktní osoba – Barbora Hanáková (solvit@mpo.cz), 
www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/



Nástroje EU pro řešení problém ů 
na vnit řním trhu

Jednotná kontaktní místa – JKM

– asistence a pomoc pro podnikání v Evropské unii a České 
republice

– JKM jsou v ČR jak fyzická (vybrané živnostenské úřady), tak 
elektronická

– funkci elektronického JKM plní  webový portál businessinfo –
www.businessinfo.cz



Nástroje EU pro řešení problém ů 
na vnit řním trhu

Informa ční síť o požadavcích na výrobky  - ProCoP

• síť složená z jednoho kontaktního místa v každém ČS

• informuje o technických pravidlech a jejich uplatňování v oblasti 
neharmonizovaných výrobků

• poskytuje služby bezplatně do 15 pracovních dnů

• kontakt - procop@mpo.cz, http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-
trh/pozadavky-na-vyrobky/



Nástroje EU pro řešení problém ů 
na vnit řním trhu

Enterprise Europe Network  - EEN

– síť složená z organizací z více než 50 zemí podporujících 
podnikatele 

– one-stop-shop pro vyhledání obchodních partnerů, získání 
informací o zdrojích financí, hledání investorů

– zaměřuje se primárně na MSP

– http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/



Nástroje EU pro řešení problém ů 
na vnit řním trhu

Síť Evropských spot řebitelských center - Sí ť ESC

• síť složená z 29 evropských spotřebitelských center (EU-27 + NO a 
ISL) 

• poskytuje pomoc a poradenství spotřebitelům při řešení stížností na 
obchodníky z jiného ČS 

• http://ec.europa.eu/consumers/ecc/about_ecc_cs.htm



Nástroje EU pro řešení problém ů 
na vnit řním trhu

Portál Your Europe

• portál obsahující informace o právech občanů a praktické tipy při 
cestování nebo přestěhování do jiného ČS EU

• samostatná část věnována informacím o podnikání v jiných ČS

• http://europa.eu/youreurope/index.htm



Projekty vn ější spolupráce EU - podpora CZ 
subjekt ům v projektech vn ější pomoci EU

• Poskytování informací CZ zájemcům o realizaci unijních projektů ve třetích 
zemích

• Organizování pravidelných Sektorových seminářů v Bruselu pro podnikatele 

• Pomoc při řešení překážek při účasti v tendrech

• Statistiky úspěšnosti CZ subjektů 



Projekty vn ější spolupráce EU

• Důležitá zpětná vazba od firem 

• Velmi cenné jsou informace o chystaných projektech získané přímo • Velmi cenné jsou informace o chystaných projektech získané přímo 
na místě od místních úřadů, Delegací EU

• Prosazování CZ priorit do programových dokumentů

• Podpora při vytváření konsorcií

Spolupráce mezi SZEU a ZÚ klíčová pro podporu CZ subjektům, 
zejména v projektech vnější pomoci EU



Webové stránky SZ Brusel „EU pro 
podnikatele

• http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatel
e/index.html

• Obsah webu  - pět hlavních sekcí:
- jak ovlivnit předpisy v EU- jak ovlivnit předpisy v EU
- jak najít spojence
- jak podnikat v zahraničí
- jak získat peníze z EU
- jak řešit problémy

• Aktuality

• Všechny informace obsažené v prezentaci, včetně odkazu na portál Your 
Europe, naleznete na webu „EU pro podnikatele“.



Děkuji za pozornost

Jakub Dürr


