
Ve středu 10. února se Rada EU po několikaletém 
projednávání shodla na společné pozici k 
revidovaným pravidlům pro oblast ochrany 
soukromí a důvěrnosti při využívání služeb 
elektronických komunikací tzv. e-privacy 
směrnici. Zahájení trialogů k tomuto legislativnímu 
návrhu tak již nic nebrání. Předmětný návrh se na 
základě nového technologického vývoje, vývoje na trhu 
a vzniku nových prostředků pro sledování chování 
uživatelů na internetu snaží zaktualizovat stávající 
směrnici o soukromí a elektronických komunikacích 
z roku 2002 tak, aby odpovídajícím způsobem 
reagovala na současnou situaci panující v rámci 
Jednotného digitálního trhu. V případě přijetí se nové 
nařízení bude vztahovat na obsah elektronických 
komunikací přenášený prostřednictvím veřejně 
dostupných služeb a sítí a také na metadata, která s 
komunikací souvisejí. Stěžejním principem, na kterém 
celý návrh staví, je důvěrnost dat přenášených 
prostřednictvím elektronických komunikací. Jakékoli 
zasahování do dat, včetně příposlechu, monitorování a 
zpracování dat jinou osobou než koncovým uživatelem, 
bude až na výjimky dané nařízením zakázáno. Více 
informací je k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 11. února Rada v návaznosti na středeční 
schválení Evropským parlamentem schválila 
nařízení zřizující Nástroj na podporu oživení a 
odolnosti, který je hlavní součástí unijního plánu 
obnovy po koronavirové pandemii známého pod 
názvem Příští generace EU. Nástroj na podporu oživení 
a odolnosti se skládá ze šesti pilířů, mezi něž patří 
ekologická transformace, digitální transformace nebo 
hospodářská, sociální a institucionální odolnost. Po 
zveřejnění nařízení v Úředním  věstníku EU budou 
členské státy moci  předkládat své národní plány 
obnovy, do nichž budou promítnuty reformy a veřejné 
investiční projekty, jež bude možné díky tomuto 
nástroji financovat ať už ve formě přímých dotací, nebo 
ve formě úvěrů a záruk. Celkem bude v rámci tohoto 
nástroje k dispozici 672,5 mld. EUR. Podrobnosti jsou 
k dispozici zde. 

Ve čtvrtek Evropská komise zveřejnila zimní 
hospodářskou prognózu na rok 2021, v níž uvádí, 
že HDP České republiky v důsledku pandemie nemoci 
COVID-19 v roce 2020 pokleslo o 5,6 %. Nicméně 
ve druhém čtvrtletí tohoto roku Komise předpokládá 
počátek oživení. Růst HDP by se měl dostat na 
předkrizovou úroveň, tj. 3 %, před koncem roku 2021, 
přičemž prostředky Nástroje na podporu oživení a 

odolnosti podpoří růst o další přibližně 0,2 %. V roce 
2022 by pak růst HDP ČR měl dosáhnout 5 %. Obchodní 
bilance by dle výhledu Komise měla být mírně pozitivní 
jak v tomto roce, tak v roce 2022, a to díky postupné 
hospodářské obnově klíčových obchodních partnerů ČR. 
V případě vývoje hospodářství samotné Unie prognóza 
předpovídá růst o 3,7 % pro tento rok a v roce 2022 o 
3,9 %.  Více informací je k dispozici zde a zde. 

Rovněž ve čtvrtek vydali spolupředsedové Společného 
výboru EU-UK pro provádění výstupové dohody 
společné prohlášení ohledně připravovaného 
jednání Společného výboru pro implementaci 
Protokolu o Irsku a Severním Irsku a pro řešení 
přetrvávajících problémů. Místopředseda Komise 
Šefčovič a britský ministr Michael Gove mimo jiné 
vyjádřili své plné odhodlání zachovat stabilitu v regionu 
v souladu s Velkopáteční dohodou a zamezit vytvoření 
„tvrdého“ hraničního režimu na hranici mezi Irskem a 
Severním Irskem. Více se můžete dočíst zde. 
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