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Vážený pane prezidente,
z pověření ministra prŮmyslu a obchodu lng, Jozefa Síkely reaguji na Váš dopis ze dne 31. března 2022,

ve kterém jste pana ministra žádal v návaznosti na vysoké ceny zemního plynu o nastavení kroků spojených
s podporou konkurenceschopnosti pro sklářský a keramický průmysl.
S vážným

znepokojením bereme na vědomí informaci, že s ohledem na enórmnínárůštcen zemního plynu

se výrobci skla a keramiky dostávajído kritické situace. Situaci ve Vašem odvětvl stejně jako v řadě dalších

energeticky náročných odvětvích, vnímáme velmi pozorně a plně si uvědomujeme, že případnéohrožení
a útlum sklářské a keramické výroby zásadně ovlivní celý dodavatelský řetězec s dopadem na pracovní trh.

Současný mimořádný nárůst cen energií není záležitostí pouze ČR, ale má širšírámec, týkající se Evropské

unie (EU), a v případě plynu jde dokonce o problém globální, Opatření proti celoevropskému růstu cen
proto nemohou být řešena izolovaně jen na úrovni ČR,ale musí jít o řešení dohodnutá v rámci EU.
V oblasti pomoci podnikům nebo průmyslovým odvětvím má vláda ČR omezenější prostor, neboť k ní lze

použítpouze taková podpůrná opatření, která jsou v souladu s pravidly státní podpory a pravidly
mezinárodních subvencí, nenarušujíhospodářskou soutěž nebo nevedou k roztříštěnostivnitřníhotrhu.
V současné době analyzujeme možnosti podpory firem v rámci takzvaného ,,Dočasného krizového rámce
pro opatřenístátní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůčiUkrajině". Také bych rád zmínil,
že vláda ČR o možnostech podpory jedná se Svazem průmyslu a dopravy ČR, s Hospodářskou komorou
a dalšímizainteresovanými subjekty s cílem adresně směřovat podpůrná opatření nejvíce postiženým

sektorům.
V této souvislosti chci poděkovat za Vámi zaslané podněty a návrhy a očekávám, že budeme nadále

v kontaktu, co se týká situace ve sklářském a keramickém odvětví i možných řešení pro její zlepšení.
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