
Dne 28. listopadu Evropská komise a Komise 
Africké unie zveřejnily hodnocení plnění závazků 
ze summitu EU-Africká unie v únoru tohoto roku. 
Mezi přijaté závazky patří například obnovená a 
posílená spolupráce pro rozvoj či investiční balíček 
Global Gateway na podporu společných ambicí do roku 
2030 a Agendy 2063 Africké unie. Oba bloky se mj. 
dohodly na zahájení programu o objemu 750 milionů 
EUR na podporu investic do infrastruktury, včetně 
digitalizace a energetického propojení v Africe. Komise 
se také dohodly na zahájení dialogu o hospodářské 
integraci, jehož cílem bude posílit obchodní vztahy a 
udržitelné investice mezi oběma kontinenty na podporu 
rozvoje regionálních hodnotových řetězců a 
industrializace Afrického kontinentu. Podrobnosti jsou 
k dispozici zde. 

V úterý 29. listopadu Komise předložila 
revidovaná pravidla pro zajištění levnější, 
rychlejší a předvídatelnější ochrany průmyslových 
vzorů v celé EU. Návrh revize nař ízení a směrnice 
cílí na modernizaci stávajícího rámce pro průmyslové 
vzory a zlepšení podmínek pro inovace v podnicích. Oba 
návrhy by také měly pomoci zajistit, aby průmyslové 
vzory mohly být reprodukovány pro náhradní díly, což 
umožní spotřebitelům mít větší výběr při opravách 
složitých výrobků, například automobilů. Více informací 
je uvedeno zde.  

Rovněž v úterý dosáhlo české předsednictví 
předběžné politické dohody mezi Radou a 
Evropským parlamentem k návrhu nařízení o 
obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Díky tomuto 
návrhu, který mění směrnici o obecné bezpečnosti 
výrobků z roku 2001 na nařízení, by mělo také dojít 
ke snížení počtu nebezpečných výrobků prodávaných 
online i v kamenných obchodech, a spotřebitelé tak 
budou lépe chráněni před nebezpečnými výrobky 
pocházejícími ze třetích zemí. Návrh nařízení o obecné 
bezpečnosti výrobků za tímto účelem zavádí režim 
dozoru na vnitřním trhu, který se vztahuje na všechny 
výrobky. Spotřebitelé rovněž budou mít dle navrhované 
právní úpravy nárok na vrácení peněz nebo výměnu 
v případě, že si nebezpečný výrobek pořídili. Další 
informace naleznete zde a zde. 

Ve středu 30. listopadu uspořádalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou 
komisí pod záštitou českého předsednictví 
konferenci SME Assembly. Konference, jíž se 
účastnil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, patří 
mezi nejvýznamnější události pro unijní malé a střední 
podniky, které při této příležitosti mohly diskutovat o 
svých potřebách a možnostech jejich řešení a také 
podpory v souvislosti se současnými globálními krizemi. 
V rámci konference se konaly diskusní panely, 
workshopy a semináře, které se zaměřily na celou škálu 
témat od inovativních přístupů k financování malých a 

středních podniků, zelené a digitální transformace, 
inovací v oblasti energetiky až po bezpečnost 
dodavatelských řetězců a sdílení zkušeností při 
naplňování stanovených cílů v praxi. Více informací je 
dostupných zde. 

Ve stejný den Evropská komise zveřejnila výroční 
zprávu o fungování pracovní skupiny pro 
prosazování pravidel vnitřního trhu (SMET). Ta 
pravidelně jedná od začátku roku 2021 a zaměřuje se 
na identifikaci a odstraňování konkrétních překážek na 
vnitřním trhu prostřednictvím specificky zaměřených 
pilotních projektů. K aktuálním projektům skupiny SMET 
momentálně patří například „Přeshraniční omezení v 
oblasti regulovaných povolání (odstranění předběžné 
kontroly kvalifikace)“, díky němuž se podařilo odstranit 
napříč členskými státy 249 předběžných kontrol. U 
dalšího pilotního projektu cíleného na „Zjednodušení 
povolovacích postupů pro zavádění technologií 
obnovitelných zdrojů energie“ Komise členské země 
vyzvala, aby do konce roku 2022 dokončily mapování 
identifikovaných překážek v zavádění obnovitelných 
zdrojů s tím, že od roku 2023 má začít jejich 
odstraňování. České republika se umisťuje mezi 
členskými státy, kterým se daří v rámci SMET 
odstraňovat nejvíce překážek pro podniky. Další 
informace jsou uvedeny zde, samotná zpráva je 
dostupná zde. 

Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo v Bruselu velmi 
úspěšné zasedání Rady pro konkurenceschopnost 
v Bruselu, jemuž předsedal ministr průmyslu a 
obchodu Jozef Síkela, naposledy během českého 
předsednictví. Ministř i na jednání Rady schválil i 
tři obecné přístupy; 1) k návrhu nařízení/aktu o čipech, 
který patří k prioritám českého předsednictví, 2) k 
návrhu nařízení o ochraně zeměpisných označení 
řemeslných a průmyslových výrobků a 3) návrhu 
nařízení o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, 
které by na úrovni EU mělo nastavit společné standardy 
v oblasti porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních závazků deklarovaných ze strany 
firem. Rada rovněž projednala pokrok v odstraňování 
překážek pro podnikatele u vysílání pracovníků či v 
oblasti obnovitelných zdrojů energie zastřešovaných 
skupinou SMET. Více informací je  se můžete dočíst zde. 

Dne 8. prosince 2022 pořádá Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Evropskou 
komisí hybridní konferenci s názvem „30. výročí 
vnitřního trhu: motor udržitelného růstu EU v 
budoucí perspektivě“. Konference se zaměří na vývoj 
vnitřního trhu a vizi na příštích 30 let a vyhodnotí 
příležitosti a rizika pro další integraci. Dále se 
konference zaměří na přetrvávající překážky pro 
podnikatele a na iniciativy, které by měly pomoci 
malým a středním podnikům těžit z výhod vnitřního 
trhu. Detailní program a odkaz na on-line konferenci 
naleznete zde. 
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