
Od 1. září začalo platit nařízení EU o schvalování 

motorových vozidel a o dozoru nad trhem s nimi. 

Jeho účelem je mimo jiné zajištění kvality a nezávislosti 

schvalování typu a zkoušení vozidel. V praxi pak nařízení 

doplňuje snahy Unie o dosažení udržitelného a 

konkurenceschopného automobilového průmyslu. 

Více informací naleznete zde. 

 

„V úterý 8. září se od 10:30 uskuteční 

webinář MPO, který se zaměří na budoucí 

podobu obchodní politiky po současné 

pandemii a na aktuální vývoj ohledně 

brexitu.„ 

 

Ve čtvrtek 3. září Evropská komise představila akční 

plán pro kritické suroviny, který se zaměřuje na 

současné a budoucí výzvy a navrhuje opatření, jež mají 

snížit závislost Evropy na třetích zemích 

prostřednictvím diverzifikace dodávek z primárních 

i sekundárních zdrojů a zlepšení účinnosti a oběhovosti 

zdrojů za současného prosazování zodpovědného 

získávání surovin po celém světě.  Opatření podpoří 

přechod EU k zelené a digitální ekonomice a zároveň 

posílí její odolnost a zajistí otevřenou strategickou 

autonomii v klíčových technologiích potřebných pro tento 

přechod. Spolu s akčním plánem Komise rovněž 

zveřejnila aktualizovaný seznam kritických surovin 

k roku 2020, na který bylo nově zařazeno také lithium, 

jež hraje klíčovou roli pro rozvoj elektromobility. Česká 

republika patří se svými ložisky lithia v Krušných horách 

mezi největší naleziště této suroviny v Evropě. Více zde. 

 

Dne 4. září proběhl seminář MPO Implementace 

nařízení EU o vzájemném uznávání, který paralelně 

probíhal v prezenční i online formě. Cílem semináře bylo 

poskytnout informace o přínosech vnitřního trhu EU 

pro jednotlivé členské státy a představil nové 

nařízení o vzájemném uznávání, jež bylo 

implementováno do českého právního řádu dne 1. června 

2020. Cílem nového nařízení je primárně zlepšit 

fungování vnitřního trhu v oblasti vzájemného uznávání 

například posílením právní jistoty pro podnikatele a 

správní úřady. 

 

V úterý 8. září se od 10:30 uskuteční webinář MPO, 

který se zaměří na budoucí podobu obchodní politiky 

po současné pandemii a na aktuální vývoj ohledně 

brexitu. V rámci webináře vystoupí mimo jiné Dominika 

Svozilová z Generálního ředitelství Evropské komise pro 

obchod, náměstkyně Ministerstva průmyslu a obchodu 

Martina Tauberová a ředitel odboru obchodní politiky a 

mezinárodních organizací na MPO Oto Šimák. Registrace 

na seminář je možná do pátku 4. září. Více informací 

k semináři naleznete zde, speciál k brexitu včetně 

průvodce pro podnikatele k dopadům odchodu Velké 

Británie z EU je k dispozici zde. 
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31. SRPNA — 4. ZÁŘÍ 
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