
V pondělí 10. října proběhla v rámci předsednictví 

České republiky v Radě EU mezinárodní 

konference Evropský soutěžní den. Tu uspořádal 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za účasti 

čelných představitelů soutěžních úřadů v členských 

státech EU a Evropské komise, kterou reprezentovala 

její výkonná místopředsedkyně   pro hospodářskou 

soutěž Margrethe Vestagerová. K tématům, jimiž se 

konference zabývala, patřily například výzvy pro 

soutěžní politiku ve spojitosti s přechodem k zelenější a 

digitální ekonomice nebo problematika veřejné podpory 

v souvislosti s financováním projektů významného 

evropského zájmu (IPCEI). Další informace jsou 

dostupné zde. 

Ve stejný den Výbor Evropského parlamentu pro 

mezinárodní obchod přijal návrh pozice k návrhu 

nařízení na zavedení nového nástroje, který má 

Evropskou unii chránit před ekonomickým 

vydíráním. Nový nástroj je zaměřen na ochranu 

unijních strategických a ekonomických zájmů a pomůže 

Unii odpovědět na případné ekonomické vydírání ze 

strany neunijní země přijetím konkrétní politiky nebo 

postoje, například usnesením Evropského parlamentu. 

Mezi konkrétní odpovědi na ekonomický nátlak může 

patřit pozastavení celních výhod. V příštím týdnu bude 

o návrhu pozice hlasovat Evropský parlament v plénu, a 

pokud bude návrh pozice přijat, budou zahájena 

vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Radou o 

konečné podobě návrhu tohoto nařízení. Podrobnosti se 

můžete dočíst zde. 

V úterý 11. října Evropská komise vydala druhou 

výroční zprávu o provádění a prosazování 

obchodních dohod EU. Vývoz z Unie do preferenčních 

partnerských zemí v minulém roce poprvé překročil 1 

bilion EUR. Ze zprávy rovněž vyplývá, že obchodní 

strategie Unie, jež se mj. soustředí na odstranění 

překážek obchodu a podporu malých podniků, 

napomáhá vývozu z EU a tím také k podpoře tvorby 

pracovních míst. Obchodní dohody EU usnadňují také 

dovoz surovin, přičemž v současné době preferenční 

obchodní partneři dováží 24 % kritických surovin. 

Očekává se, že tento objem vzroste na 46 % po 

uzavření aktuálně vyjednávané dohody mezi EU a 

Austrálií. Podrobnosti jsou uvedeny zde. 

V úterý také Komise podpořila novou alianci 

fotovoltaického průmyslu, jejímž cílem je zvýšení 

objemu výroby inovativních výrobků a komponent 

pro fotovoltaiku. Aliance, která je jednou 

z konkrétních iniciativ solární strategie představené 

letos v květnu, tak přispěje k zrychlení zavádění solární 

energie napříč EU a pomůže tak rovněž k posílení 

unijního energetického systému. Podrobné informace 

naleznete zde. 

Ve středu 12. října proběhlo v Praze neformální 

jednání Rady pro energetiku. Diskuse ministrů se 

zaměřila na doporučení pro Komisi ve vztahu k jasnému 

cílení připravovaných legislativních návrhů ohledně 

společných nákupů plynu nebo možného zastropování 

cen. Hlavním prvkem legislativního návrhu řešícího 

vysoké ceny plynu by měla být funkční platforma pro 

jeho společné nákupy, úpravu cenového indexu a 

posílení jeho odolnosti vůči spekulativnímu jednání. 

V další části jednání proběhla debata ohledně širších 

aspektů fungování unijního trhu s elektřinou. Ten by 

měl být nastaven tak, aby dokázal lépe reagovat na 

současnou krizovou situaci a zároveň být připravený pro 

budoucí energetický mix, jenž bude nízkouhlíkový a 

bude zahrnovat jaderné a obnovitelné zdroje energie. 

Více se můžete dočíst zde. 

Ve čtvrtek 13. října proběhl v pořadí již druhý 

dialog mezi EU a USA v rámci úzké spolupráce 

obou stran ohledně politik hospodářské soutěže 

v oblasti technologií. Setkání se zaměřilo na posílení 

vzájemné spolupráce v technologickém sektoru, který 

hraje klíčovou roli při naplňování cílů v oblasti digitální 

transformace jak v Unii, tak ve Spojených státech 

amerických. Díky tomuto úsilí bude zajištěna 

spravedlivá hospodářská soutěž, z níž budou těžit nejen 

podniky, ale také spotřebitelé a pracovníci na obou 

březích Atlantiku. Další informace jsou zde. 

V pátek 14. října se v rámci předsednictví České 

republiky v Radě EU uskutečnilo neformální 

zasedání Skupiny Rady na vysoké úrovni pro 

konkurenceschopnost a růst. Představitelé členských 

zemí a Evropské komise hovořili o fungování a 

možnostech prohlubování vnitřního trhu v oblasti 

služeb, dvacátém výročí fungování služby SOLVIT, jež 

občanům a podnikům bezplatně pomáhá řešit právní 

problémy týkající se diskriminačních požadavků či 

nespravedlivého zacházení ze strany úřadů jiné členské 

země, a také se setkali se zástupci podniků ŠKODA 

Auto a Lasvit, kteří se podělili o své praktické 

zkušenosti s fungováním služeb na vnitřním trhu. 

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

T +420 224 853 062 | bednarmartin@mpo.cz | Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 www.mpo.cz  

Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru? | Archiv | © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2022 

10. — 14. ŘÍJNA 

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3422-zastupci-antimonopolnich-uradu-resili-na-evropskem-souteznim-dni-v-praze-ekonomickou-krizi-i-vztah-k-zelene-politice.html
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20221010IPR42635/meps-back-new-trade-instrument-to-protect-the-eu-from-economic-blackmail
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_6069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_6106
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/v-praze-jednali-ministri-zodpovedni-za-energetiku--270387/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6167
mailto:bednarm@mpo.cz
http://www.mpo.cz/
mailto:is_rks@mpo.cz?subject=Aktuality%20z%20Evropské%20unie
http://www.businessinfo.cz/aktuality-mpo-eu
https://twitter.com/mpo_tweetuje
https://www.facebook.com/mpocr/
https://www.mpo.cz/

