
V úterý 2. června Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ohledně možného nového nástroje 

hospodářské soutěže, který by reflektoval rychlé změny ve stále více globalizovaném a digitalizovaném světě. 

Hospodářskou soutěž totiž ohrožují strukturální rizika, jako například narušování tržní rovnováhy, kterými se 

stávající pravidla nedokážou zabývat nebo je řešit. Nový nástroj hospodářské soutěže by tak měl Komisi umožnit 

takové strukturální problémy řešit a pomoci zajistit spravedlivé a konkurenční trhy v celém hospodářství. Do 30. 

června je možné Komisi zasílat stanoviska k počátečnímu posouzení dopadů, do 8. září je možné odpovědět na 

otázky v dotazníku. Více se můžete dozvědět zde. 

Rovněž v úterý 2. června Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k aktu o digitálních službách, která 

zahrnuje témata jako bezpečnost na internetu, svoboda projevu nebo rovné podmínky v digitální ekonomice. 

Stávající právní úprava digitálních služeb platí již 20 let a řada důležitých oblastí, jako např. úloha a odpovědnost 

online platforem, tak není v důsledku technologického pokroku pokryta. Řešením by proto měl být modernizovaný 

právní rámec, který by snížil stále se zvětšující roztříštěnost právní úpravy napříč členskými státy, dokázal by 

zajistit, že v Evropě bude každý občan i podnikatelský subjekt chráněn v online prostředí stejně jako v prostředí 

offline a poskytl by všem evropským podnikům rovné podmínky pro inovace růst a globální konkurenceschopnost. I 

tato veřejná konzultace Evropské komise je otevřena až do 8. září, přičemž do 30. června je možné je možné Komisi 

zasílat stanoviska k počátečnímu posouzení dopadů. Více informací k této iniciativě je dispozici zde. 

Ve středu 3. června Evropská komise schválila českou státní podporu v maximální výši 5 mld. Kč, která bude ve 

formě přímých plateb použita jako příspěvek na komerční nájem podnikatelům zasaženým 

koronavirovou krizí. Výše státního příspěvku na komerční nájem bude činit 50 procent, a to v případě, že ho 

majitel objektu o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Maximální výše státní podpory byla stanovena na deset 

milionů korun na jeden podnik a může pokrývat pouze období od dubna do června tohoto roku. V případě, že 

pronajímatelem je veřejná instituce, může příspěvek na nájem dosáhnout až 80 procent. Více informací naleznete 

zde. 

Dne 3. června Německo představilo společné priority nadcházejícího tzv. předsednického tria, které bude po dobu 

dalšího 1,5 roku tvořit Německo, Portugalsko a Slovinsko. Štafety se od 1. července ujme právě Německo. 

Společným cílem těchto tří zemí je, aby Evropa vzešla z krize způsobené pandemií nemoci COVID-19 

silnější, rovnější a udržitelnější než dříve. Proto se předsednické trio primárně zaměří na vyrovnávání se socio-

ekonomickými dopady pandemie a vylepšení evropského krizového managementu. Prioritou bude rovněž vyjednání 

Víceletého finančního rámce 2021 – 2027 společně s fondem obnovy „Next Generation EU“ a také cíle vytyčené ve 

Strategické agendě 2019 – 2024. Mezi tyto posledně jmenované cíle mj. patří zahájení konference o budoucnosti 

Evropy, digitální ekonomika, konkurenceschopnost nebo role EU ve světě. Více se dočtete zde. 
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