21.— 25. ZÁŘÍ
V neděli 20. a v pondělí 21. září proběhlo neformální
zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátů
ministrů pro obchod. Ministři debatovali o novém
nastavení obchodní politiky EU, aktuální situaci
v ocelářském průmyslu, volbě nového generálního
ředitele Světové obchodní organizace a vztazích mezi
EU a UK. Martina Tauberová, náměstkyně ministra
průmyslu a obchodu, která na jednání vedla delegaci
ČR, podpořila vyšší diverzifikaci dodavatelských
řetězců v rámci unijní obchodní politiky. Zároveň
zdůraznila důležitost výběru silného nového lídra WTO,
jenž by se zasadil o reformu této organizace, která je
z pohledu ČR garantem světového obchodního systému.
Více informací naleznete zde a zde.
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V pondělí 21. září Rada přijala závěry k roli
prohloubeného a plně fungujícího vnitřního trhu
jako nezbytného předpokladu pro úspěšnou
ekonomickou obnovu a konkurenceschopnou a
udržitelnou EU. Rada v závěrech rovněž vyzvala
Komisi, aby do poloviny ledna příštího roku publikovala
strategickou zprávu, která by zhodnotila odolnost
vnitřního trhu a sumarizovala ponaučení z krize
způsobené pandemií nemoci COVID-19. Zpráva by měla
také nabídnout konkrétní kroky pro odstraňování
překážek existujících na vnitřním trhu. Více se dočtete
zde.

pronájmu a snaha o zajištění dostupnosti bydlení,
představují naléhavé důvody obecného zájmu, které
umožňují odůvodnit vnitrostátní opatření vyžadující
povolení pro poskytování této služby. Města tak při
nedostatku bytů určených k dlouhodobému bydlení
budou moci regulovat krátkodobá ubytování typu
Airbnb. Soud dále stanovil, že členské státy musí při
zavádění takovéto regulace vždy zkoumat reálnou
situaci na trhu s bydlením a jeho dostupnost
v konkrétním regulovaném území. Více zde.
Ve čtvrtek 24. září Komise zveřejnila legislativní návrhy
v rámci balíčku předpisů pro oblast digitálních
financí, který by měl posílit konkurenceschopnost a
inovace EU ve finančním sektoru. Díky tomuto balíčku
budou moci spotřebitelé dosáhnout na lepší finanční
produkty a podniky na nové zdroje financování.
Součástí balíčku je také strategie v oblasti digitálních
financí. Ta má učinit finanční služby poskytované v EU
digitálně vstřícnějšími a rovněž stimulovat inovace a
hospodářskou soutěž poskytovatelů těchto služeb.
Kromě toho balíček obsahuje i strategii pro
maloobchodní platby, jejímž cílem je nabídnout
občanům i podnikům EU bezpečné, rychlé a
spolehlivé platební služby, a to včetně řešení
okamžitých přeshraničních plateb. Podrobnosti jsou
k dispozici zde.
Ve čtvrtek také zahájila svoji činnost nová zvláštní
komise pro umělou inteligenci v digitální době
(AIDA) ustanovená Evropským parlamentem. Jejím
účelem je analyzovat budoucí dopady umělé inteligence
na unijní ekonomiku zejména pak na průmysl,
energetiku, pracovní dovednosti nebo zaměstnanost.
Více se dočtete zde.

Soudní dvůr EU vydal v úterý 22. září 2020 dlouho
očekávaný rozsudek ve spojených věcech C-427/18 a
727/18 Cali Apartments, který se týká regulace
poskytování ubytovacích služeb přes Airbnb.
Soudní dvůr ve svém rozhodnutí uvedl, že na služby,
které spočívají v úplatném krátkodobém opakovaném
pronájmu, a které jsou poskytované prostřednictvím
Airbnb, se vztahuje směrnice EU o službách. Dále uvedl,
že boj proti nedostatku bytů určených k dlouhodobému
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