
Od 1. ledna Portugalsko stanulo s heslem "Čas 
jednat: spravedlivá, zelená a digitální obnova" 
v čele Rady Evropské unie a je tak druhou zemí z 
aktuálního předsednického tria, které tvoří spolu s 
Německem a Slovinskem. Portugalsko bude muset 
v předsednickém křesle mj. reagovat na výzvy spojené 
s dopady koronavirové pandemie v hospodářské, 
sociální i zdravotní oblasti, důsledky definitivního 
odchodu Velké Británie z vnitřního trhu a celní unie EU 
či otázky reflektující probíhající diskusi o reformě 
Světové obchodní organizace. K prioritám 
portugalského předsednictví patří v prvé řadě podpora 
udržitelné a inovativní hospodářské obnovy za 
pomoci zelené a digitální transformace, pro jejíž 
úspěch Portugalsko vnímá jako zásadní prohloubení a 
zajištění efektivního fungování vnitřního trhu.  

Nové předsednictví má rovněž ambici urychlit digitální 
transformaci EU, a to včetně otázek spojených s 
bezpečností sítí 5G a datové infrastruktury jako celku. 

Portugalsko rovněž již avizovalo důraz na rychlé 
projednávání důležité digitální legislativy jako je Akt o 
digitálních službách (DSA), Akt o digitálních trzích 
(DMA) či Akt o správě dat (DGA). Z pohledu vnějších 
vztahů je prioritou Portugalska posílení strategické 
autonomie a role Evropské unie jako významného 
globálního hráče při zachování otevřeného 
multilaterálního přístupu. Více informací včetně 
podrobného programu portugalského předsednictví je 
k dispozici zde a zde. 

V návaznosti na ukončení procesu Brexitu se od 
Nového roku pro obchodování s Velkou Británií 
uplatňuje nový režim, který pro české podnikatele 
přinesl řadu změn. UK již není členem celní unie ani 

vnitřního trhu EU. Z toho důvodu se prozatímně 
uplatňuje Dohoda o obchodu a spolupráci, jež byla mezi 
EU a UK uzavřena dne 24. prosince 2020. Vzhledem 
k tomu, že se EU a UK navzájem považují za velmi 
důležité obchodní partnery, se obě strany mj. 
dohodly na vytvoření ambiciózní zóny volného 
obchodu bez cel a kvót na výrobky, spolupráci 
v regulatorní oblasti a rovných podmínkách pro 
otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž. 
Takový režim však nikdy plně nenahradí úroveň 
integrace v rámci členství v EU, proto i přes 
uzavření dohody došlo k zásadním změnám v 
oblasti cel (celní kontroly, celní formality) nebo 
v oblasti kontrolních režimů. 

Pro více informací o obchodu s Velkou Británií (Anglie, 
Wales, Skotsko) můžete využít tento dokument 
zpracovaný Velvyslanectvím ČR v Londýně. Obchod se 
Severním Irskem se bude řídit Protokolem o Irsku a 
Severním Irsku. Nový portál EU Access2Markets by měl 
rovněž napomoci firmám vyznat se ve všech pravidlech 

obchodování se třetími zeměmi, která nově platí i pro 
UK. Aktuální informace nadále naleznete na portálech 
businessinfo.cz, brexitinfo.cz, stránkách MPO a ZÚ ČR v 
Londýně.  
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4. — 8. LEDNA 

https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=EN
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/povolovaci-a-licencni-rizeni-v-gesci-licencni-spravy-ve-vztahu-ke-spojenemu-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-od-1--1--2021--258676/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/o-brexitu/informace-o-novych-obchodnich-pravidlech-s-velkou-britanii-od-1--ledna-2021-aktualizace-30--12--2020--258497/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/brexit_a_export_informace_o_novych/index.html
https://www.brexitinfo.cz/cs_cz/aktualni-vyvoj/page/0/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/o-brexitu/informace-o-novych-obchodnich-pravidlech-s-velkou-britanii-od-1--ledna-2021-aktualizace-30--12--2020--258497/
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/brexit_a_export_informace_o_novych/index.html
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/brexit_a_export_informace_o_novych/index.html
mailto:bednarm@mpo.cz
http://www.mpo.cz/
mailto:is_rks@mpo.cz?subject=Aktuality%20z%20Evropské%20unie
http://www.businessinfo.cz/aktuality-mpo-eu
https://twitter.com/mpo_tweetuje
https://www.facebook.com/mpocr/
https://www.mpo.cz/

