25. — 29. LEDNA
V úterý 26. ledna Komise schválila projekt
evropského společného zájmu (IPCEI), jehož
cílem je vybudovat společný unijní podnik
v oblasti baterií. Projekt by měl pokrýt celý
hodnotový řetězec, a to od extrakce surovin, přes
technické návrhy a výrobu bateriových článků, až
po jejich recyklaci a likvidaci v rámci oběhového
hospodářství. Dvanáct členských států, jež se na
financování této inciativy podílejí, poskytne veřejné
investice v objemu 2,9 miliardy eur, přičemž se
očekává, že dalších 9 miliard eur se podaří získat díky
soukromým investicím. Projekt se zaměří na novou
generaci baterií a zároveň podpoří strategickou
autonomii Unie v tomto sektoru. Komise očekává, že
pozitivní vliv projektu pocítí i státy, kterého se ho přímo
neúčastní; mezi ně patří také Česká republika. Napříč
EU by totiž mělo vzniknout až 18 tisíc nových
pracovních míst. Podrobnější informace jsou k dispozici
zde a zde.
Ve čtvrtek 28. ledna Komise spolu s národními orgány
pro
ochranu
spotřebitele
zveřejnila
výsledky
průzkumu webových stránek ohledně identifikace
porušování unijního spotřebitelského práva na
online trzích. Tentokrát se průzkum poprvé zaměřil na
tzv. greenwashing, tedy na praktiky společností
v oblastech jako jsou kosmetika, oděvnictví nebo
domácí potřeby, které tvrdí, že pomáhají životnímu
prostředí více než odpovídá skutečnosti. Dle zprávy bylo
42 % tvrzení podniků ohledně jejich aktivit v oblasti
ochrany životního prostředí nadnesené, nepravdivé
nebo zavádějící. To se dle unijních pravidel může
kvalifikovat jako nekalá obchodní praktika. Fenomén
greenwashingu se objevuje v souvislosti se zvyšujícím
se zájmem spotřebitelů o nákup výrobků, které jsou
environmentálně šetrné. Více informací lze nalézt zde.
Ve čtvrtek 28. ledna Evropská komise rozhodla o
prodloužení a zvýšení některých limitů v rámci
Dočasného
rámce
pro
opatření
veřejné
podpory pro podniky zasažené dopady pandemie
COVID-19. Dočasný rámec byl prodloužen až do 31.
prosince 2021. Pokud jde o limity pro podporu v případě
nedostatku likvidity, původní limit 800 tisíc EUR na
podnik se víc než zdvojnásobil až na 1,8 milionu
EUR. Veřejnou podporu lze zároveň kombinovat
s podporou v režimu de minimis, a to ve výši až
200 tisíc EUR na podnik po dobu tří účetních období.
Limit pro kompenzaci nepokrytých fixních nákladů
byl z původních 3 milionů EUR navýšen až na 10

milionů EUR na podnik. O toto navýšení se zasadila
zejména koalice členských států v čele s Dánskem,
Rakouskem, Německem a Českou republikou,
které společně sepsaly non-paper apelující, aby
Komise Dočasný rámec prodloužila a navýšila.
Dočasný rámec Komise poprvé představila v reakci na
závažné ekonomické dopady, které řadu podniků
postihly v důsledku šíření nemoci COVID-19, v březnu
2020 a původně jeho platnost omezila do konce
loňského roku. Vzhledem k přetrvávajícím omezením,
které mají pomoci zamezit šíření nemoci, členské státy
apelovaly na Komisi, aby časovou působnost dočasného
rámce prodloužila – a zároveň navýšila příslušné limity.
V říjnu 2020 byl dočasný rámec prodloužen o půl roku,
a to do konce června 2021. Více informací se můžete
dočíst zde.
Zároveň si Vás v návaznosti na informace
zveřejněné belgickým ministerstvem zahraničí
dovolujeme upozornit na pokyny, které platí
v belgických přístavech od 1. ledna 2021, kdy
Spojené království definitivně opustilo celní unii a
vnitřní trh EU. Kontroly a postupy, které se používají
na vnějších hranicích EU ve vztahu ke třetím zemím, se
proto vztahují také na nákladní dopravu do a ze
Spojeného království. Více informací k přepravě přes
belgické přístavy naleznete zde.
Ve středu 26. ledna proběhl první letošní online
seminář k exportu do Velké Británie po brexitu. Na
semináři vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a
obchodu, agentury CzechTrade a Generálního ředitelství
cel. Řečníci se zaměřili na praktické obchodní aspekty
po konci přechodného období a v době probíhající
pandemie COVID-19. Prezentace ze semináře jsou
dostupné zde.

Ve čtvrtek Evropská komise rozhodla o
prodloužení a zvýšení některých limitů v
rámci Dočasného rámce pro opatření
veřejné podpory pro podniky zasažené
dopady pandemie COVID-19.

Mgr. Martin Bednář, LL.M. ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
T +420 224 853 062 | bednarm@mpo.cz | Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 www.mpo.cz
Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru? | Archiv | © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2020

