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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                     Brusel, 15. října 2010 
 

Čeští podnikatelé hlasovali v Evropském parlamentu! 
 

Dvaadvacet podnikatelů z České republiky a dalších 729 jejich kolegů z 26 států Evropské unie mělo možnost 
hlasovat a vyjádřit tak svůj názor v Evropském parlamentu v rámci akce "Evropský parlament podniků". 
Velkolepou akci pořádala 14. října Evropská asociace obchodních a průmyslových komor 
EUROCHAMBRES, jejímž členem je i Hospodářská komora České republiky. Podniky reprezentovaly různé 
sektory, aby tak bylo dosaženo co nejdemokratičtějšího výsledku: 65,9 % ze sektoru služeb, 29,8% ze 
sekundárního sektoru (výroba) a 4,3% ze sektoru primárního (zemědělství). Průměrný rok založení hlasujících 
společností byl 1970. Nejstarší společnost byla založena v roce 1577, nejmladší v roce 2010. 

Za Českou republiku přijeli do bruselského sídla Evropského parlamentu podnikatelé, reprezentující různá 
odvětví, a to od zástupců malých a středních podniků po velké firmy v čele s prezidentem Hospodářské komory 
České republiky Petrem Kuželem. Záměrem celého setkání bylo podnikatelům 
umožnit aktivně se podílet na legislativním procesu EU a odpovědně hlasovat o otázkách, které se velmi dotýkají 
podnikatelského prostředí (jako je flexibilita trhu práce, hospodářská recese a ochrana duševního vlastnictví). V 
neposlední řadě zde byla i snaha usnadnit institucím EU lépe pochopit potřeby, zájmy a problémy, se kterými 
jsou podnikatelé denně konfrontováni a které jsou nuceni řešit. 

Jak vyplynulo z hlasování, evropští podnikatelé se domnívají, že potřeby a požadavky malých a středních 
podniků nejsou Evropskou unií dostatečně brány v potaz a tzv. princip mysli nejdříve na malé není pravidelně 
respektován. Podnikatelé také zaslali jednoznačný signál Komisi, že podporují plnou harmonizaci 
spotřebitelských práv a Evropskému parlamentu, aby se neodchyloval od tohoto přístupu. 
Většina firem je toho názoru, že v otázce pozdních plateb by měly být stanoveny pro veřejné orgány, které jsou 
tradičně horšími neplatiči, striktnější podmínky než pro podnikatele. Členové Evropského parlamentu, kteří budou 
o návrhu hlasovat v říjnu na plenárním zasedání, by měly tento postoj vzít v potaz. 96% firem je pro zavedení 
volitelného statutu Evropské soukromé společnosti, která by usnadnila podnikání a usazování firem v Evropské 
unii. Rada pro konkurenceschopnost by měla co nejrychleji najít pragmatické řešení u této priority Aktu pro malé 
a střední podnikání. 

Většina firem uvedla, že environmentální normy stanovené pro výrobky pocházející z Unie snižují 
konkurenceschopnost evropských firem v porovnání s podnikateli ze zemí mimo EU. Ti se nemusí vypořádávat 
s početnými povoleními a administrativní výdaji spojenými s touto normalizací. Hlasování podnikatelů na místě 
sledovali např. předseda Evropské komise José Manuel Barroso, předseda Evropského parlamentu Jerzy 
Buzek, předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a v neposlední řadě belgický ministr hospodářství a 
reforem Vincent Van Quickenborne, jako zástupce Belgického předsednictví v Radě EU. Výsledky hlasování 
byly předány všem institucím Evropské unie včetně Belgie současně předsedající země Unie. Čeští podnikatelé 
také diskutovali v dopoledních hodinách o problémech a překážkách podnikání s členy Evropského parlamentu 
Janem Zahradilem a Evženem Tošenovským, Radkem Malým z Evropské komise a Lucií Šestákovou a 
Věrou Knoblochovou ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. Českou delegaci podnikatelů 
celý den doprovázeli zástupci CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU. 

 

Dopolední seminář uspořádaly CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU společně se Stálým zastoupením ČR při 
EU, Hospodářskou komorou ČR a Evropskou skupinou konzervativců a reformistů. Seminář se uskutečnil v rámci projektu  
KZPS na podporu priorit české zahraniční politiky. Pro další informace kontaktujte ředitele CEBRE Michala Kaderu na: 

Michal.Kadera@cebre.cz. 
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