2. — 6. LISTOPADU
V úterý 3. listopadu Komise schválila prodloužení
programu COVID – Nájemné, a to v rámci
prodlouženého fungování dočasného rámce pro
opatření státní podpory na podporu hospodářství
při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID19. V současnosti běží druhá výzva programu COVID –
Nájemné, o níž se můžete dozvědět více zde.
Ve středu 4. listopadu Rada přijala postoj v prvním
čtení k návrhu směrnice o zástupných žalobách na
ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů v EU.
Směrnice vyžaduje, aby členské státy zavedly systém
zástupných žalob na ochranu kolektivních zájmů
spotřebitelů
proti
porušování
unijních
právních
předpisů. Směrnice se vztahuje na žaloby na opatření
na zdržení se jednání i na opatření pro odškodnění.
Evropský parlament by měl schválit postoj Rady
v prvním čtení do konce tohoto roku. Pokud se tak
stane, směrnici bude možné považovat formálně za
přijatou. Po jejím vyhlášení v Úředním věstníku EU
budou mít členské státy 24 měsíců na to, aby ji
provedly ve vnitrostátním právu. Dalších 6 měsíců
budou mít na to, aby začaly tato ustanovení uplatňovat.
Podrobnější informace jsou k dispozici zde a zde.

Podle hospodářské prognózy Komise z
podzimu 2020 se české hospodářství v
letošním roce propadne o 6,9 %.
V příštím roce by měla česká ekonomika
růst tempem 3,1 % a 4,5 % v roce 2022.
Na předkrizovou úroveň se české HDP
dostane koncem roku 2022.
Ve středu se také uskutečnil již čtvrtý online
workshop k připravovanému Aktu o digitálních
službách, který uspořádalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu společně se Svazem průmyslu a
dopravy. Téma semináře bylo tentokrát zaměřeno
na otázku regulace jak nelegálního obsahu, tak
legálního, avšak škodlivého obsahu se zaměřením
na dezinformace. Semináře se mimo zástupců státní
správy zúčastnili také představitelé společností Google,
Facebook, Sdružení pro internetový rozvoj České
republiky a dalších institucí. Poslední ze série
workshopů k Aktu o digitálních službách, který
proběhne 25. listopadu, se bude věnovat problematice
ex ante regulace digitálních platforem a online reklamě.

Ve čtvrtek 5. listopadu Komise zveřejnila hospodářskou
prognózu z podzimu 2020. České hospodářství se
v letošním roce propadne o 6,9 % zatímco EU jako
celek poklesne o 7,4 %. V příštím roce by měla česká
ekonomika růst tempem 3,1 % a 4,5 % v roce 2022,
zatímco unijní příští rok poroste o 4,1 % a o 3 % o rok
později. Na předkrizovou úroveň se české HDP dostane
až koncem roku 2022. Podle prognózy patří Česká
republika ke středně zasaženým státům.
Kapitola
prognózy věnující se ČR je ke stažení zde.
V souvislosti s blížícím se ukončením přechodného
období, které po odchodu Spojeného království z EU
platí do 31. prosince letošního roku, je třeba od 1. ledna
2021 počítat s novými opatřeními, jež ovlivní vzájemný
obchod na obou stranách kanálu La Manche. Komise
proto v rámci přípravy na konec přechodného
období přezkoumává a v případě potřeby
aktualizuje oznámení adresovaná zúčastněným
stranám o připravenosti jednotlivých odvětví na
ukončení přechodného období. Tato sektorová
oznámení v překladu do českého jazyka jsou
k dispozici zde. V této souvislosti si Vás
dovolujeme pozvat na webinář „Brexit & cla:
budoucnost byznysu s UK“, který příští středu 11.
listopadu pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve
spolupráci s Generálním ředitelstvím cel prostřednictvím
platformy Microsoft Teams. Zahájení webináře je
naplánováno na 11:00. Registrace je možná do
pondělí 9. listopadu vyplněním tohoto formuláře.
Více informací je k dispozici zde.
Rovněž si Vám dovolujeme připomenout, že ve
středu 25. listopadu britské velvyslanectví v Praze
pořádá virtuální „Industry Day“ za účasti britské
mezivládní skupiny „Border Protocol and Delivery
Group“
a
zkušených
úředníků
z
několika
ministerstev britské vlády. Diskuse se zaměří na
témata spojená s opatřeními zaváděnými na hranicích
Spojeného království od 1. ledna 2021, pokud se do
ukončení přechodného období nepodaří uzavřít mezi EU
a Spojeným královstvím obchodní dohodu. Více
informací,
včetně
registračního
formuláře,
naleznete zde.
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