25. — 29. ČERVENCE
V pondělí 25. července Ministerstvo průmyslu a
obchodu představilo odborné veřejnosti nařízení/

s návrhy opatření, která mohou členské státy přijmout
za účelem snížení spotřeby zemního plynu. Při výběru

akt o digitálních službách (DSA). Nový právní
předpis má sjednotit unijní pravidla pro digitální služby,
udržovat bezpečné online prostředí a chránit práva

opatření ke snížení poptávky se členské státy dohodly,
že by měly upřednostňovat opatření, která nemají
dopad na chráněné zákazníky, jako jsou domácnosti a

uživatelů, čímž reaguje na nová rizika, která se
v posledních letech rozvíjela jako nelegální obsah nebo
nedostatečná ochrana práv uživatelů. ČR během

základní služby pro fungování společnosti, a to
například kritické subjekty, zdravotní péče a obrana.
Další informace jsou k dispozici zde a zde.

projednávání návrhu mj. zdůrazňovala roli mikro,
malých a středních podniků. Více informací je uvedeno
zde.

Také v úterý Rada rozhodla o prodloužení sankcí
vůči Rusku do 31. ledna 2023. Poprvé byly sankce
na Rusko uvaleny v roce 2014 v souvislostí s jeho anexí

Ve stejný den Evropská unie zvítězila ve sporu,
který vedla na půdě Světové obchodní organizace
(WTO) proti diskriminačním praktikám Turecka

Krymu. V reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu
v únoru tohoto roku byly tyto sankce významně
rozšířeny na odvětvové oblasti jako finance, energetika,

v souvislosti s farmaceutickými výrobky. Ve
svém odvolacím rozhodčím nálezu WTO shledává, že
lokalizační opatření ze strany Turecka diskriminuje

technologie a zboží dvojího užití, průmysl, doprava nebo
luxusní zboží. Podrobnosti naleznete zde.

zahraniční farmaceutické výrobky. EU tento verdikt
přivítala. EU od verdiktu očekává pozitivní hospodářský
dopad na unijní podniky a zároveň nepoužívání
diskriminačních praktik nucené lokalizace ze strany
třetích zemí, které nejsou slučitelné s pravidly WTO.
Turecko na základě výsledku tohoto sporu bude muset
zrušit opatření týkající se lokalizace a upřednostňování
okamžitě nebo ve lhůtě dohodnuté s EU či stanovené
rozhodcem WTO. Více informací se dočtete zde.

Ve

čtvrtek

28.

července

Evropská

komise

zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a
společnosti
(DESI)
za
letošní
rok. Zpráva
konstatuje, že členské země sice pokračovaly během
pandemie onemocnění COVID-19 v digitalizaci, nicméně
nedostatečně zaplňují mezery v oblasti digitálních
dovedností, digitální transformace malých a středních
podniků a zavádění sítí 5G. Podniky v malé míře
využívají klíčové digitální technologie jako umělá
inteligence a data velkého objemu. Nicméně během

V úterý 26. července mimořádně zasedala Rada
pro energetiku v Bruselu pod vedením ministra
průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. Ministři

pandemie COVID-19 podniky začaly více využívat
digitální řešení jako cloud computing. EU vyčlenila na
podporu digitální transformace 127 mld. EUR v rámci

členských zemí Evropské unie se na jednání shodli na
podpoře návrhu nařízení Rady o koordinovaném snížení
spotřeby zemního plynu o 15 % mezi 1. srpnem 2022 a

národních plánů pro oživení a odolnost, přičemž členské
země věnovaly na digitalizaci v průměru 26 % ze svých
přídělů z Nástroje pro oživení a odolnost. ČR v rámci

31. březnem 2023, který patří do balíčku opatření
připravenosti na zimu zveřejněného pod názvem Šetřit
s plynem pro bezpečnou zimu (Save Gas for a Safe

svého Národního plánu obnovy vyčlení na digitalizaci
celkem 27,8 mld. Kč.
Podrobné informace jsou
uvedeny zde.

Winter) a svou povahou se jedná o výjimečné opatření
s omezenou dobu platnosti. Jeho cílem je zabezpečit
dostatečné množství zemního plynu pro celou EU před
nadcházející zimou v souvislosti s možným přerušením
dodávek z Ruska. Součástí balíčku jsou i vodítka
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