
V pondělí 26. září Evropská komise schválila 

dotaci ve výši 1,64 mld. EUR pro ČR v rámci Fondu 

pro spravedlivou transformaci. Finanční 

prostředky budou využity k postupné transformaci 

průmyslu včetně ukončení výroby energie z uhlí do roku 

2033 a přechodu ke klimatické neutralitě se související 

ochranou životního prostředí, a to zejména 

v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. 

Více se můžete dočíst zde. 

Také v pondělí Komise představila zprávu o 

implementaci směrnice o transparentnosti 

vnitřního trhu. Komise ve zprávě konstatuje, že 

členské státy jsou transparentnější z hlediska přijímání 

národních technických předpisů pro výrobky a služby 

informační společnosti. Zároveň se také zlepšila 

spolupráce členských států mezi sebou navzájem a také 

s Komisí ohledně reakce na potenciální výzvy spojené 

s fungováním vnitřního trhu. Více informací je uvedeno 

zde.  

Ve středu 28. září Komise předložila nová pravidla 

odpovědnosti za výrobky a umělou inteligenci. 

Dva nové legislativní návrhy cílí na modernizaci 

stávajících pravidel objektivní odpovědnosti výrobců za 

vadné výrobky a také poskytnou podnikům právní 

jistotu, aby mohly investovat do nových a inovativních 

produktů. Spotřebitelé pak v případě újmy způsobené 

vadnými výrobky, a to včetně digitálních produktů, 

budou moci získat spravedlivé odškodnění. Nová 

pravidla také mají pomoci vytvořit rovnější podmínky 

pro výrobce z EU a ze zemí mimo EU a postavit 

spotřebitele na stejnou úroveň jako výrobce. V praxi 

díky tomu budou výrobci muset například zveřejňovat 

důkazy, spotřebitelům bude poskytnuta větší flexibilita 

u lhůt pro vznášení nároků či dojde ke zmírnění 

důkazního břemene pro oběti ve složitých případech 

např. těch, jež se týkají léčivých přípravků či při využití 

umělé inteligence. Podrobnosti jsou k nalezení zde. 

Rovněž ve středu vysoký představitel EU pro 

zahraniční a bezpečností politiku J. Borell a 

předsedkyně Komise U. von der Leyenová 

představili nový, v pořadí již osmý, balíček sankcí 

v reakci na pseudoreferenda organizovaná na 

Ruskem okupovaných územích na Ukrajině. 

Sankce se dotknou jednak konkrétních osob a pak také 

především obchodu, přičemž by měly více izolovat 

ekonomiku Ruské federace. Konkrétně se bude jednat o 

zákaz dovozu určitých ruských výrobků nebo o rozšíření 

seznamu výrobků, jejichž vývoz bude do Ruska 

zakázán. Hlavní dopad sankcí by pak měl pocítit ruský 

obranný průmysl. Zákaz se bude týkat elektronických 

komponent nebo chemických látek. Třetí pilíř nového 

sankčního balíčku se dotkne ropy tím, že bude zaveden 

cenový strop. Díky němu by se měly snížit příjmy Ruska 

z prodeje ropy a zároveň by se měl stabilizovat globální 

trh s energiemi. Podrobnosti jsou k dispozici zde a zde. 

Ve čtvrtek 29. září v Bruselu proběhlo zasedání 

Rady pro konkurenceschopnost ve formaci pro 

vnitřní trh a průmysl, kterému předsedal ministr 

průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministř i 

členských zemí debatovali o připravovaném návrhu 

nástroje pro mimořádné situace na vnitřním trhu a také 

o návrhu nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, 

jehož cílem je zajistit, aby téměř veškeré fyzické zboží 

na vnitřním trhu bylo ekologičtější a energeticky 

účinnější. Návrh nouzového nástroje pro vnitřní trh 

členské státy podrobily dílčí kritice pro jeho 

intervencionistickou povahu a nové povinnosti pro 

podniky, CZ PRES tak bude v rámci dalšího vyjednávání 

hledat přiměřenější podobu tohoto nástroje. Ohledně 

nařízení o ekodesignu panovala mezi ministry obecná 

shoda. Závěrem členské země rovněž diskutovaly o 

odolnosti vnitřního trhu v souvislosti s válkou na 

Ukrajině, přičemž se shodly na nutnosti lépe integrovat 

ukrajinské podniky do hodnotových řetězců EU a 

naopak. Více informací je k nalezení zde a zde. 

V pátek 30. září v Bruselu proběhlo mimořádné 
zasedání Rady pro energetiku, jemuž rovněž 

předsedal ministr průmyslu a obchodu Jozef 

Síkela. Jednání ministrů bylo opětovně rámováno  

debatou k vysokým cenám energií a snahou o dosažení 

politické dohody ve vztahu k návrhu nařízení Rady o 

intervenci v mimořádné situaci, které má pomoci 

zmírnit současný silný tlak na občany a podniky díky 

opatřením, jež mají omezit poptávku po elektřině, a 

také shodou na principu solidarity přerozdělit nadměrné 

příjmy z odvětví energetiky ve prospěch konečných 

zákazníků. Rada se na tomto nařízení shodla. V dalším 

bodě ministři diskutovali o následujících krocích a 

možnostech ke zmírnění vysokých cen plynu, Rada 

apelovala na Komisi, aby co nejdříve navrhla nezbytná 

opatření, kterým se bude CZ PRES prioritně věnovat. 

Další informace jsou zde a zde. 
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