
Evropská komise spustila platformu Covid-19 Clearing House (CCH), jejímž cílem je zajistit dodávky a posílit 
obchod se zdravotnickým materiálem mezi členskými státy EU v dodavatelských řetězcích 
zdravotnického materiálu. Tento clearingový systém bude fungovat jako doplněk k vytváření strategických zásob 
na základě programu Evropské komise RescEU. Podstatou platformy CCH je sběr dat o tom, jaké aktuální i 

dlouhodobé potřeby zdravotnického materiálu mají jednotlivé členské země EU. Prostřednictvím této platformy 
budou sdíleny i informace o volných kapacitách pro výrobu osobních ochranných prostředků, testovacích materiálů, 
vakcín nebo plicních ventilátorů. Systém, který může pomoci posílit export českých firem, je otevřený pro 
jakoukoli společnost prostřednictvím formuláře na webu Evropské komise. Více se můžete dozvědět zde. 
 
Ve středu 10. června Evropská komise zveřejnila výsledky soutěže o blockchainový projekt, kde se Česká republika 

umístila na sdíleném prvním místě s projektem na celoevropský decentralizovaný trh s dluhopisy pro 

malé a střední podniky. Projekt vzniklý za spolupráce veřejného a soukromého sektoru si klade za cíl pomoci 
malým a středním podnikům nejen přečkat následky nemoci Covid-19, ale především prostřednictvím investic udržet 
a obnovit jejich konkurenceschopnost. Za implementaci v celé EU bude ve spolupráci s partnery a Evropskou komisí 
zodpovídat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Úspěch projektu potvrzuje místo ČR mezi nejvyspělejšími zeměmi 
v jedné z nejmodernějších, takzvaných decentralizovaných technologií. Více informací zde. 
 

Ve středu 10. června na jednání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny státní tajemnice pro evropské 
záležitosti M. Hrdinková předběžně představila priority českého předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině 
roku 2022. Klíčový bude rozvoj vnitřního trhu, který patří mezi ústřední priority ČR v rámci EU. Mezi další 
důležitá témata bude patřit digitalizace, rozvoj moderních technologií, udržitelnost a sociální soudržnost. Více se 
můžete dočíst zde. 

V pátek 12. června se koná videokonference Rady EU pro konkurenceschopnost, kde ministři pro průmysl a 
vnitřní trh budou diskutovat o nástroji hospodářské obnovy EU s názvem „Příští generace EU“. V závěru jednání pak 
německý ministr hospodářství Peter Altmaier představí priority nadcházejícího německého předsednictví v Radě EU, 
které bude mít moto „Společně pro obnovu Evropy“.  

Dne 18. června pořádá MPO a MPSV online seminář „Dopady pandemie koronaviru na fungování 
vnitřního trhu pro malé a střední podniky“. Cílem semináře je poskytnout praktické rady a informace 

podnikatelům působícím na vnitřním trhu EU s ohledem na současnou pandemii koronaviru a opatření přijatá v 
sousedních státech. Seminář bude probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, a to od 13:30 do 15:00. 
Registrovat se můžete zde. Obsah a praktické informace k semináři jsou dostupné zde. 
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