
V úterý 6. října se uskutečnil videokonferenční hovor 

mezi ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem 

a jeho německým protějškem Peterem Altmaierem. 

Ministr Havlíček hovořil o pro Českou republiku 

klíčových tématech jako vnitřní trh a průmysl, plán 

obnovy, digitalizace nebo energetika, přičemž 

ocenil práci německého předsednictví v Radě EU. 

Oba ministři se dále shodli na důležitosti podpory 

vodíkových technologií, při této příležitosti ministr 

Havlíček seznámil svůj protějšek s průběhem přípravy 

národní vodíkové strategie a nabídl německým 

subjektům spolupráci na přeshraničních projektech, 

které pod její hlavičkou hodlá ČR realizovat.  

 

Ve čtvrtek 15. října se uskuteční online 

seminář MPO k Vnitřnímu trhu EU – 

Nařízení EU o vzájemném uznávání a 

nová práva podnikatelů.  

Ve středu 7. října Evropský parlament v poměru hlasů 

515 pro ku 110 proti podpořil výkonného předsedu 

Evropské komise Valdise Dombrovskise ve změně 

portfolia. Dombrovskis tak s konečnou platností 

nahradil svého předchůdce ve funkci komisaře pro 

obchod Phila Hogana, který koncem srpna 

letošního roku odstoupil. Více informací je zde.  

Ve středu 7. října Komise oznámila, že připravované 

dluhopisy EU v rámci nástroje SURE vydá jako 

sociální dluhopisy. To znamená, že mobilizované 

finanční prostředky budou sloužit především sociálnímu 

cíli, zejména na ochranu zaměstnanců a zachování 

pracovních míst. V praxi tak chce Komise přilákat 

investice mimo jiné i pro účely správy a řízení 

podniků. Nástroj SURE byl vytvořen v reakci na 

mimořádnou situaci způsobenou pandemií COVID-19 

jako dočasná podpora na zmírnění rizik 

nezaměstnanosti, jejíž hodnota může dosáhnout až 100 

miliard eur. Více informací je k dispozici zde. 

Ve středu Komise v rámci antidumpingových 

opatření také uvalila cla na ocel z Číny, Taiwanu a 

Indonésie, a to konkrétně na za tepla válcované svitky 

a plechy z nerezové oceli. Nově se tak na tyto produkty 

bude vztahovat antidumpingové clo ve výši 19 % 

v případě dovozů z Číny, v případě dovozů z Indonésie 

pak 17,3 % a 7,5 % z Taiwanu. Tato opatření mají 

pomoci ochránit téměř 200 tisíc pracovních míst 

v unijním ocelářském průmyslu. Více informací 

naleznete zde. 

Ve čtvrtek 8. října Česká republika spolu s dalšími 13 

členskými státy EU zaslala Evropské komisi společný 

poziční dokument k umělé inteligenci. Signatářské 

země s vědomím velkého potenciálu a zároveň určitých 

rizik, které sebou rozvoj AI pro společnost a ekonomiku 

nese, podporují vývoj inovativní a důvěryhodné umělé 

inteligence zaměřené na potřeby člověka (human-

centric). Přístup k AI by měl správně vyvažovat rizika, 

která sebou její rozvoj nese tak, aby nebyla zbytečně 

brzděna technologická inovace. Signatáři se zároveň 

zasazují o vznik takového regulatorního rámce na 

úrovni EU, který by v oblasti AI umožnil zformování 

skutečně jednotného trhu otevřeného vůči 

inovacím, jenž by podporoval růst unijních 

podniků a jejich konkurenceschopnost v globální 

ekonomice. To by zároveň významně přispělo 

k obnově hospodářského růstu a tvorbě nových 

pracovních míst v EU jako takové. Celé prohlášení si 

můžete stáhnout zde. 

Ve čtvrtek 15. října se uskuteční online seminář 

k tématu Vnitřní trh EU v  oblasti 

neharmonizovaného zboží – Nařízení EU o 

vzájemném uznávání a nová práva podnikatelů. 

Cílem semináře bude představit zejména podnikatelům 

nové nařízení EU o vzájemném uznávání a výhody, 

které z něj pro exportéry zboží plynou. Na semináři 

budou představeny aktuální otázky spojené s aplikací 

nařízení v praxi a bezplatné služby MPO pro podnikatele 

na vnitřním trhu EU.  Registrace možná zde. 
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