
V pondělí 23. května Evropská komise zahájila 

veřejnou konzultaci ohledně pravidel pro 

obnovitelný vodík. Tato inciativa vyplývá z nedávno 

představeného plánu REPowerEU, který má ukončit 

závislost EU na dovozu ruských fosilních paliv. Veřejná 

konzultace se týká návrhů dvou delegovaných aktů, 

které mají vyjasnit pravidla ohledně využívání 

obnovitelného vodíku. První návrh pokrývající 

obnovitelná paliva nebiologického původu stanoví 

kritéria pro výrobky, které spadají do kategorie 

obnovitelného vodíku a mohou být použita k dosažení 

cílů v rámci sektoru dopravy. Druhý návrh ohledně 

metodiky úspor emisí skleníkových plynů předkládá 

detailní schéma výpočtu životního cyklu emisí v případě 

obnovitelného vodíku a recyklovaných paliv s obsahem 

uhlíku. Další informace jsou k nalezení zde, veřejná 

konzultace je přístupná zde. 

V úterý 24. května Komise a Spojené státy vydaly 

společné prohlášení o evropské energetické 

bezpečnosti. Prohlášení konstatuje, že Ruská federace 

se prokázala jako nespolehlivý dodavatel energií do 

Evropy. Komise a Spojené státy odsoudily postoj Ruska, 

které využívá energetické zdroje jako politický nástroj a 

přijalo neodůvodněné a nepřijatelné kroky jako 

odříznutí Finska od dodávek elektřiny a zemního plynu 

či zastavení vývozu zemního plynu do Polska a 

Bulharska. Evropská komise i Spojené státy si 

uvědomují nutnost přijmout taková opatření, která 

povedou ke snížení dovozu paliv z Ruska, pomohou 

diverzifikovat dodávky zemního plynu a urychlí zavádění 

technologií, které zvyšují energetickou účinnost. 

Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

Ve stejný den Komise přijala dohodu o partnerství 

s Českou republikou, která stanoví investiční 

strategie ČR v rámci politiky soudržnosti 

v hodnotě 21,4 mld. EUR na období let 2021-2027. 

Fondy politiky soudržnosti budou nadále podporovat 

české regiony při prosazování hospodářské, sociální a 

územní soudržnosti při plnění priorit EU jako je 

ekologická a digitální transformace. ČR tak konkrétně 

obdrží 3,4 mld. EUR na digitalizaci svého hospodářství, 

podporu výzkumu a inovací. Tyto finanční prostředky 

budou sloužit také na zvýšení růstu a 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků, na 

podporu podnikání, průmyslové transformace a 

inteligentní specializace. Další investice, o objemu 6,5 

mld. EUR, bude využita na zvýšení podílu obnovitelných 

zdrojů energie nebo snížení spotřeby energie a emise 

skleníkových plynů ve veřejných budovách. Investice ve 

výši 1,5 mld. EUR z Fondu pro spravedlivou 

transformaci je pak určena na restrukturalizaci podniků 

při jejich přechodu na nízkouhlíkové hospodářství nebo 

diverzifikaci hospodářství v českých regionech, které 

jsou nejvíce ovlivněny přechodem na klimaticky 

neutrální hospodářství. Další informace jsou k nalezení 

zde. 

Ve středu 25. května Komise ustanovila pracovní 

skupinu v rámci generálního ředitelství 

odpovědného za energetickou politiku EU, která 

má poskytovat podporu platformě EU pro energie. 

Pracovní skupina, jež zahájí činnost již příští týden, tak 

pomůže implementovat cíle plánu REPowerEU na snížení 

závislosti EU na dovozu ruských fosilních paliv. 

K hlavním úkolům pracovní skupiny bude patřit 

koordinace společných nákupů a vyjednávání o 

dodávkách energií s cílem pomoci členským státům i 

sousedícím zemím získat přístup k alternativním a 

bezpečným dodávkám energií za dostupné ceny. Nově 

ustavená pracovní skupina svou činností přispěje 

ke zvýšení energetické bezpečnosti a nezávislosti EU. 

Více informací zde. 

V sobotu 28. května vstoupí v účinnost směrnice o 

lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů 

Unie na ochranu spotřebitele. Tato pravidla 

aktualizují nástroje pro výzvy, kterým čelí digitální trhy. 

Spotřebitelé a příslušné orgány budou mít k dispozici 

účinnější nástroje, jako například možnost uvalit větší 

penalizaci nebo obdržet vyšší odškodnění. Především 

spotřebitelé pak budou lépe chráněni proti neférovým 

praktikám v online prostředí stejnou měrou, jako jsou 

chránění při nákupech mimo internet. V případě, kdy 

spotřebitel bude hledat výrobek online, platformy 

zobrazující výsledky hledání mu musí poskytnout 

informace ohledně toho, jak jsou nabídky řazeny. Díky 

tomu dojde k omezení zavádějících obchodních praktik. 

V této souvislosti Komise rovněž spustila konzultaci, v 

níž zainteresované strany mohou ohodnotit účelnost 

vybraných legislativních předpisů souvisejících 

s ochranou spotřebitele. Více informací zde, dotazník 

naleznete zde.  
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