
V úterý 22. listopadu Evropská komise navrhla 

v rámci nouzových opatření reagujících na 

současné vysoké ceny energií mechanismus 

korekce trhu na ochranu podniků a domácností 

v EU před nadměrnými výkyvy cen plynu v EU. 

Tento nástroj dle Komise v případě potřeby umožní Unii 

automatické zásahy na trzích s plynem v případě 

extrémního nárůstu cen plynu s cílem snížit volatilitu na 

evropských trzích s plynem a zároveň zajistit 

bezpečnost dodávek plynu. O finální podobě návrhu 

nyní bude jednat Rada EU pod taktovkou CZPRES. 

Podrobné informace jsou dostupné zde. 

Ve stejný den Komise zahájila nový cyklus 

evropského semestru pro koordinaci 

hospodářských politik 2023, který je založen na 

hospodářské prognóze z podzimu 2022. EU 

v důsledku ruské invaze na Ukrajinu čelí mnohým 

složitým výzvám, mezi něž patří vysoké ceny energií, 

vysoká inflace, výpadky dodávek nebo rostoucí 

zadlužení. Letošní analýza hospodářského růstu rovněž 

zahrnuje program, který by měl koordinovanou 

politickou reakci EU posílit s cílem zmírnit negativní 

dopady složité situace na energetickém trhu na 

domácnosti i podniky. Podrobnosti jsou k dispozici zde a 

zde. 

Rovněž v úterý Komise v návaznosti na vstup 

nařízení/aktu o digitálních službách (DSA) 

v platnost založila nové Evropské centrum pro 

algoritmickou transparentnost. Toto centrum má 

podpořit prosazování nových pravidel díky vysoce 

kvalitní technické a vědecké expertíze. Centrum plně 

zahájí svou činnost v prvním čtvrtletí příštího roku a 

bude usilovat o to, aby se stalo klíčovým mezinárodním 

hráčem v oblasti výzkumu spadajícího pod působnost 

DSA. Více informací se můžete dočíst zde. 

Ve čtvrtek 24. proběhlo mimořádné zasedání 

ministrů pro energetiku, jemuž předsedal ministr 

průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Hlavním  

tématem diskuse byla otázka zajištění chybějících 

dodávek plynu na unijním trhu a zvýšení stability cen 

energií. Vedoucí delegací členských zemí se rovněž 

shodli na pravidlech nouzové povahy pro urychlenou 

výstavbu elektráren na obnovitelné zdroje. V neposlední 

řadě pak ministři došli ke shodě o podobě nařízení, jež 

zavádí mechanismus společných nákupů plynu a 

posiluje solidární opatření pro případ nejvyšší plynové 

nouze. Podrobnosti jsou dostupné zde. 

V pátek 25. listopadu se uskutečnilo zasedání 

Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů 

obchodu, kterému předsedal ministr průmyslu a 

obchodu Jozef Síkela. Mezi diskusní témata patř ila 

reforma Světové obchodní organizace a rovněž příprava 

na 13. zasedání Konference ministrů WTO. Debata se 

dále zaměřila na obchodní vztahy mezi Evropskou unií a 

USA, včetně přípravy zasedání společné Rady pro 

obchod a technologie. Jednání se dotklo také obchodní 

podpory Ukrajiny, která v důsledku ruské invaze čelí 

problémům spojeným se zničením výrobních kapacit 

nebo nedostupností dopravních prostředků. Více 

informací je k dispozici zde. 

V pátek rovněž proběhlo poslední jednání Skupiny 

pro vymáhání pravidel vnitřního trhu (SMET) 

pořádané za českého předsednictví v Radě EU. Na 

jednání byla představena výroční zpráva o činnosti 

SMET, která shrnuje odstraněné překážky na vnitřním 

trhu za rok 2022 a bude prezentována i na 

nadcházejícím zasedání Rady pro konkurenceschopnost 

dne 1. prosince. Zároveň byl projednán pokrok 

v pilotních projektech k vysílání pracovníků a 

urychlování zavádění zdrojů energií vyráběných 

z obnovitelných zdrojů.  

Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská 

komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu 

nařízení de minimis. Dle kontro ly účelnosti 

pravidel veřejné podpory v roce 2020 nařízení o 

podpoře de minimis splňuje svůj účel. V rámci revize 

nařízení je nyní mj. navrhováno zvýšení stropu pro 

podporu de minimis pro tři po sobě jdoucí účetní období 

na úroveň 275 tisíc EUR, přičemž současný strop je 

stanoven na částku 200 tisíc EUR. Veřejná konzultace je 

otevřena do 10. ledna 2023 a je dostupná zde. Více 

informací se můžete dozvědět také zde. 
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