
V pondělí 31. října proběhlo v Praze neformální 

jednání Rady pro zahraniční věci ve formaci 

ministrů pro obchod, kterému předsedal ministr 

průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Mezi hlavní 

diskusní témata patřil geostrategický význam obchodní 

politiky v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a její 

ekonomickou obnovou. Ministři rovněž diskutovali o 

obchodních vztazích mezi EU a Spojenými státy 

americkými, a to za účasti americké ministryně pro 

obchod Katherine Tai. USA jsou pro EU klíčovým 

exportním trhem, a proto má i rozvíjení vzájemné 

spolupráce zásadní ekonomický a geostrategický 

význam. V rámci debaty ministrů se řešil i kritizovaný 

americký zákon o snižování inflace, který má podpořit  

e-mobilitu v USA. Diskuse se dotkla také role digitálního 

obchodu, jedné z priorit českého předsednictví v Radě 

EU. Další informace jsou k dispozici zde. 

V úterý 1. listopadu vstoupil v platnost unijní akt 

o digitálních trzích. Cílem nového nařízení je ukončit 

nekalé praktiky velkých společností tzv. strážců, jež 

mají zásadní postavení v digitální ekonomice. Akt o 

digitálních trzích uvádí požadavky, které musí 

společnosti provozující jednu nebo více tzv. „hlavních 

služeb platforem“ splňovat, aby spadaly pod definici 

strážců. Mezi tyto služby patří online 

zprostředkovatelské služby, jako jsou obchody s 

aplikacemi, internetové vyhledávače, sociální sítě, 

některé služby zasílání zpráv, služby platforem pro 

sdílení videonahrávek, virtuální asistenti, internetové 

prohlížeče, služby cloud computingu, operační systémy, 

on-line tržiště nebo reklamní služby. V rámci nařízení 

existují tři hlavní kritéria, podle nichž se na danou 

společnost působnost nařízení vztahuje, a to velikost, 

která ovlivňuje vnitřní trh, dále kontrola důležité 

vstupní brány ke konečným spotřebitelům pro 

podnikatele a zavedené trvalé postavení. Podrobné 

informace jsou uvedeny zde. 

Rovněž v úterý komisařka pro energetiku Kadri 

Simsonová navštívila Ukrajinu, aby společně 

s představiteli ukrajinské vlády projednala 

způsoby, jak konkrétně a okamžitě podpořit 

ukrajinskou energetickou infrastrukturu, která je 

z více než 30 % narušená po cílených vojenských 

útocích ruské armády. Komisařka rovněž společně 

s ukrajinským ministrem energetiky Haluščenkem 

předsedala dialogu na vysoké úrovni mezi EU a 

Ukrajinou, jehož tématem byly současné potřeby, 

zajištění bezpečnosti dodávek a rekonstrukce a 

dekarbonizace ukrajinského energetického systému. 

Více informací se můžete dočíst zde. 

Ve čtvrtek 3. listopadu Komise spustila třetí výzvu 

pro projekty velkého rozsahu zaštítěnou 

Inovačním fondem. Na výzvu je vyčleněno 3 mld. 

EUR, tedy dvakrát více než na předchozí výzvu, a to 

díky zvýšeným příjmům z aukcí na trhu s emisními 

povolenkami. Současná výzva je zaměřena na priority 

plánu REPowerEU a poskytne tak dodatečnou podporu, 

která umožní Unii se rychleji zbavit závislosti na dovozu 

fosilních paliv z Ruska. Další informace naleznete zde. 

Ve čtvrtek 3. a v pátek 4. listopadu proběhla 

v Praze konference o bezpečné a inovativní 

digitální budoucnosti EU Secure and Innovative 

Digital Future. Hlavním diskusním tématem byla 

bezpečnost kybernetického prostoru, která patří 

k prioritám českého předsednictví v Radě EU. Odborné 

debaty se zúčastnily desítky českých i zahraničních 

expertů z veřejného i soukromého sektoru. Samotnou 

akci zahájila předsedkyně Evropské komise Ursula von 

der Leyenová a předseda vlády České republiky Petr 

Fiala. První den konference byl zaměřen na zajištění 

bezpečnosti dodavatelských řetězců ve světle 

kybernetické ochrany státu a občanů a také otázky jako 

pokrok a výzvy spojené s bezpečností dodavatelských 

řetězců nebo jak zajistit kybernetickou bezpečnost u 

produktů a služeb v oblasti informačních technologií. 

Druhý den konference se soustředil na rozvoj 

inovativního digitálního prostředí vedoucího k posílení 

odolnosti a bezpečnosti EU, a to včetně toho, jak 

podpořit inovace a spolupráci s důvěryhodnými partnery 

v digitální oblasti nebo podpořit rozvoj bezpečné umělé 

inteligence a datové ekonomiky. Akce byla 

organizována Úřadem vlády, Ministerstvem průmyslu a 

obchodu a Národním úřadem pro kybernetickou a 

informační bezpečnost. Podrobné informace naleznete 

zde a zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o konferenci 

Digitální stavebnictví, která proběhne v Praze ve 

dnech 9. a 10. listopadu. Konferenci za účasti 

ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely v rámci 

českého předsednictví v Radě EU pořádá Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou 

pro standardizaci a Odbornou radou pro BIM – 

buildingSMART Česká republika. Možnost přihlášení je 

k dispozici zde. 
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