
V pondělí 7. prosince proběhlo neformální jednání 
ministrů zodpovědných za ochranu spotřebitele. 
Hlavním bodem jednání byl Nový program pro 
spotřebitele. Česká republika podpořila tento 
program, protože přispěje ke zvýšení důvěry 
spotřebitelů a zároveň i k hospodářskému oživení. ČR 
se dlouhodobě zasazuje o ochranu spotřebitelů při 
nakupování online a mj. podpořila aktivity Komise 
zaměřené například na účinné vymáhání práva na 
opravu.  

V pondělí také proběhlo neformální zasedání ministrů 
zodpovědných za oblast telekomunikací a 
digitálních politik, jehož ústředním bodem byl 
nedávno zveřejněný návrh nařízení o správě dat (Data 
Governance Act). Unijní země v rámci debaty podpořily 
interoperabilitu dat napříč strategickými sektory a 
zajištění jejich bezpečnosti, na druhé straně ovšem 
v reakci na novou právní úpravu zaznívaly i obavy 
ohledně vzniku nadměrné administrativní zátěže. Česká 
republika spolu s dalšími členskými státy mimo jiné 
zdůraznila důležitost zachování a zajištění bezpečnosti 
toků dat mezi EU a třetími zeměmi, mj. i s ohledem na 
plnění mezinárodních závazků EU.  

V úterý 8. prosince Rada EU a Evropský parlament 
dosáhly dohody u legislativního návrhu zřizujícího 
Program pro jednotný trh. Rozpočet EU tak vůbec 
poprvé bude mít vyčleněnou položku ve výši 4,2 mld. 
eur výhradně pro vnitřní trh, a to zejména pro podporu 
implementace a vynucování práva v oblasti zboží a 
služeb, monitorování trhu, standardizaci, 
konkurenceschopnost a finanční služby. Program pro 
jednotný trh rovněž poskytne dotace na poradenství 
malým a středním podnikům nebo finance pro zajištění 
efektivní ochrany spotřebitelů. Podrobnosti zde. 
Přehledná infografika o plánovaném rozvoji vnitřního 
trhu po roce 2020 je k dispozici zde. 

Ve dnech 10. a 11. prosince proběhlo zasedání 
Evropské rady, během něhož se hlavy států 
unijních zemí  dohodly na  víceletém finančním 
rámci pro roky 2021 až 2027 a balíčku finanční 
podpory určenému na obnovu hospodářství EU po 
pandemii koronaviru. Jejich schválení bylo 
doposud blokováno Polskem a Maďarskem  v reakci na 
jejich nesouhlas se zavedením podmínky dodržování 
principů právního státu. Kompromis spočívá v připojení 
deklarace, která upřesňuje detaily pro fungování 
nového mechanismu na ochranu finančních zájmů Unie. 
Mezi další zásadní témata jednání patřila diskuse o 

koordinaci opatření zaváděných proti šíření nemoci 
COVID-19, nový cíl EU v oblasti snižování emisí do roku 
2030 nebo vnější vztahy v souvislosti s aktuálním 
vývojem ve východním Středomoří a posilováním 
spolupráce se zeměmi tzv. Jižního sousedství. Na okraj 
jednání Evropské rady se uskutečnilo také tradiční 
každoroční zasedání eurosummitu. Jeho výsledkem je 
prohlášení, v němž lídři zemí eurozóny podpořili hlubší 
ekonomickou integraci v rámci Unie například skrze unii 
kapitálových trhů. Podrobnosti jsou k dispozici zde a 
zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o nové odborné skupině 
Průmyslové fórum, kterou založila Komise 
v návaznosti na Novou průmyslovou strategii pro 
Evropu. V současnosti je spuštěna výzva 
k vyjádření zájmu o účast ve fóru pro zástupce 
zainteresovaných stran, a to včetně 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, veřejných orgánů, 
občanské společnosti a investorů. Jednou z aktivit 
Průmyslového fóra bude poskytování poradenství 
Komisi ohledně provádění průmyslové strategie, 
vydávání pravidelných zpráv, přispívání k analýzám 
průmyslových ekosystémů nebo poskytování 
doporučení. Průmyslové fórum bude rovněž přispívat ke 
koordinaci hospodářské obnovy a k činnostem Rady pro 
konkurenceschopnost. Potenciální zástupci mohou 
projevit svůj zájem nominací zaslanou Komisi do 4. 
ledna 2021 dle pokynů zde. Více na odkazech zde 
a zde. 

Rovněž bychom Vás chtěli informovat o konání dvou 
webinářů ve dnech 15. a 16. prosince 
k připravenosti na hranicích v souvislosti 
s potenciálním ukončením působení UK  na 
vnitřním trh a v celní unii. Oba webináře 
organizuje britská mezivládní skupina „Border Protocol 
and Delivery Group“ a jejich cílem je poskytnout 
nejaktuálnější informace o změnách v obchodním 
režimu s UK (zejm. celní formality, kontroly), které 
nastanou po konci přechodného období, tj. od 1. ledna 
2021. Více informací o akci 15. 12. zde a o akci 16. 
12. zde. Na této adrese jsou pak k dispozici 
informace k nouzovým opatřením zaváděným ze 
strany EU, která mají pokrýt období, než bude 
sjednána mezi EU a UK nová dohoda o vzájemných 
vztazích. V případě, že by se nepodařilo nové dohody 
dosáhnout,  pak tato opatření po uplynutí pevně 
stanovené doby uvedené v jednotlivých nouzových 
opatřeních skončí. 
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7. — 11. PROSINCE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2357
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-single-market-beyond-2020_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/lidri-prolomili-rozpoctovy-pat-podporili-kompromisni-navrh-o-pravnim-statu/
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=45304
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3743
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/dialogue-expert-advice_cs
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