
Ve středu 6. října Evropská komise vyzvala 

členské země a ostatní zainteresované strany, aby 

se vyjádřily k některým navrhovaným změnám 

obecného nařízení o blokových výjimkách v  rámci 

pravidel veřejné podpory. Toto nař ízení 

prohlašuje zvláštní kategorie veřejné podpory 

za slučitelné se Smlouvou o fungování EU. Nová 

pravidla pomohou vytvořit vhodné základy pro 

udržitelnou ekonomiku v době, kdy se zotavuje 

z dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Členské 

státy tak budou mít více možností provádět opatření 

podpory zaměřené na ekologickou a digitální 

transformaci bez předchozího oznámení Komisi. Mezi 

konkrétní změny patří například zohlednění narůstající 

úlohy skladování energie z důvodu integrace energie 

z obnovitelných zdrojů do elektroenergetické soustavy, 

usnadnění investic do zeleného vodíku nebo pobídky 

pro ambiciózní projekty renovace budov. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

Ve stejný den Evropský parlament schválil 

aktualizovaná pravidla pro výběr energetických 

projektů společného zájmu. Tato pravidla podpoří 

vytváření udržitelné přeshraniční energetické 

infrastruktury. Mezi projekty společného zájmu patří 

například plynovody, zařízení pro skladování energie, 

vysokonapěťová přenosová soustava či inteligentní sítě. 

Podpora by se rovněž měla vztahovat na vodík nebo 

zachycování a skladování uhlíku. U projektů bude 

možné využít zrychlené administrativní řízení i finanční 

prostředky z unijních programů. Parlament naopak 

nesouhlasí s tím, aby finanční podpora směřovala 

k projektům zaměřeným na zemní plyn. Více informací 

zde. 

Ve čtvrtek 7. října členové Evropského 

parlamentu přijali zprávu, v  níž požadují, aby Unie 

vytvořila komplexní soubor opatření a ucelenou 

politiku pro oblast informačních technologií nebo 

zlepšení vojenské koordinace kybernetické obrany 

za účelem posílení kybernetické odolnosti EU. 

Parlament doporučuje vytvoření společné kybernetické 

jednotky, která by zlepšila sdílení informací mezi 

unijními institucemi, orgány a agenturami a rovněž 

posílila bezpečnou a rychlou informační síť. Více se 

můžete dočíst zde. 

Rovněž ve čtvrtek předsedkyně Evropské komise 

Ursula von der Leyen přednesla projev na první 

výroční konferenci, kterou uspořádala Komise k 

tématu udržitelného financování. Vrcholná 

představitelka Komise podpořila obnovitelné zdroje jako 

řešení pro růst cen energií a rovněž jako způsob, jak 

investovat do odolnosti unijních ekonomik. Podle 

předsedkyně von der Leyenové čelí globální podpora 

udržitelných investic dvěma hlavním výzvám, a to v 

otázce, jak přilákat více kapitálu do udržitelných 

investic, a pak také v tom, jak zapojit více zemí a zvýšit 

globální ambice. Unie pak jde dle Komise v této oblasti 

příkladem tím, že vybudovala největší trh s uhlíkem na 

světě a již v tomto měsíci zahájí vydávání zelených 

dluhopisů v objemu 250 mld. EUR jako součást nástroje 

Příští generace EU. Další informace jsou dostupné zde. 

Dovolujeme si Vás informovat, že ve středu 20. 

října 2021 se v chorvatském Záhřebu pod záštitou 

prioritní osy 8 Podunajské strategie a 

Podunajského nadnárodního programu uskuteční 

jednání řídící skupiny pro projekt GoDaNuBio. 

Jednání budou probíhat jak fyzicky, tak online. Pro 

účast je nutná registrace, která je k dispozici zde. 

Upozorňujeme, že v případě prezenční účasti je nutné 

se registrovat do 13. října 2021. Další informace 

naleznete zde a zde.  

Rádi bychom Vás také informovali o 

připravovaném webináři „Jak legislativní změny 

v AI ovlivní firmy a start-upy“, který rovněž ve 

středu 20. října uspořádá platforma Brno.AI ve 

spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

Svazem průmyslu a dopravy ČR, Úřadem vlády a 

Masarykovou univerzitou. Seminář je určen 

malým a středním podnikům, start-upům, akademické 

sféře, výzkumným centrům, kandidátům na Evropská 

centra pro digitální inovace nebo zájemcům o 

problematiku umělé inteligence. Podrobné informace 

včetně registračního formuláře jsou k dispozici zde. 

Mgr. Martin Bednář, LL.M. ředitel odboru evropských zálež itostí a vnitřního trhu  

T +420 224  853 062 | bednarm@mpo.cz | Polit ických vězňů 20, 112 49 Praha 1 www.mpo.cz  

Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru? | Archiv | © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2021 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_5027
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211001IPR14006/energy-infrastructure-parliament-ready-to-start-talks-on-rules-for-new-projects
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