
V roce 2023 slaví Evropská unie 30. výročí vzniku 
vnitřního trhu, který patří ke klíčovým prvkům 
ekonomické integrace Evropské unie a na základě čtyř 
svobod umožňuje volný pohyb zboží, služeb, osob a 
kapitálu. Tím se zasadil o nebývalou tržní integraci 
členských států a také se stal hybnou silou unijní 
konkurenceschopnosti a podpořil globální hospodářskou 
a politickou sílu Unie. Vnitřní trh zahrnující 450 mil. 
spotřebitelů zásadním způsobem 
napomáhá ekonomickému rozvoji členských zemí EU a 
prohlubující se ekonomická spolupráce členských států 
vytváří vhodný tlak i prostor pro odstraňování překážek 
při vstupu na trh a podporu růstu. Zásadní význam 
vnitřního trhu mj. podtrhly i nedávné krize způsobené 
pandemií nemoci COVID-19 nebo vysokými cenami 
energií v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Díky 
vnitřnímu trhu se občanům Unie zlepšil život například 
ve vztahu k urychlení přechodu na ekologičtější a 
digitálnější ekonomiku či vysoké úrovni bezpečnosti a 
technologických standardů. Oslavy 30. letého výročí 
vnitřního trhu zahájila prosincová konference českého 
předsednictví na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
V průběhu letošního roku se v rámci oslav tohoto výročí 
uskuteční série debat, výstav a kampaní, na jejichž 

organizací se budou podílet zainteresované strany 
v celé EU. Již 16. ledna proběhne na plenárním 
zasedání Evropského parlamentu debata a hlasování o 
usnesení k 30. výročí založení vnitřního trhu. 
Následovat bude v dubnu světový veletrh průmyslových 
technologií Hannover Messe a v květnu konference 
k vnitřnímu trhu ve Stockholmu. Na podzim se pak 
uskuteční výroční konference sítě Enterprise Europe 
Network a SME Assembly. Tyto události bude 
doprovázet putovní výstava, která by měla probíhat od 
dubna do prosince tohoto roku průběžně napříč všemi 
členskými státy.  Cílem těchto akcí bude jak propagace 
úspěchů vnitřního trhu, tak snaha ještě více zapojit 
občany Unie do diskuse o jeho budoucnosti. Komise v 
této souvislosti vydá sdělení, v němž vedle přínosů 
vnitřního trhu upozorní i na nedostatky v jeho realizaci 
a stanoví budoucí priority pro to, aby vnitřní trh hrál i 
nadále klíčovou úlohu při politické a ekonomické 
integraci Evropy. Více informací je uvedeno zde a zde. 

Počátkem letošního roku Švédsko nahradilo 
Českou republiku v roli předsednické země v Radě 
EU jako poslední země předsednického tria, které 
v minulém roce zahájila Francie. Ke klíčovým 
prioritám švédského předsednictví patří bezpečnost, 
odolnost, prosperita, demokratické hodnoty a vláda 
práva. Švédsko jako předsednická země bude klást 

důraz na konkurenceschopnost, na níž závisí síla, 
odolnost a globální postavení Evropské unie. Více se 
můžete dočíst zde, podrobné informace jsou k dispozici 
zde a zde. 

V pondělí 9. ledna byla zahájena implementace 
politického programu Digitální dekáda 2030. Jeho 
prostřednictvím se členské státy ve spolupráci 

s Evropským parlamentem, Radou a Komisí budou 
snažit ve čtyřech klíčových oblastech o zlepšování 
základních digitální dovedností občanů a prohlubování 
těch pokročilých, zajištění širšího využívání nových 
technologií v podnicích EU, rozvoj konektivity, výpočetní 
a datové infrastruktury nebo zpřístupnění veřejných 
služeb a správy online. V nadcházejících měsících pak 
Komise společně se členskými státy vytvoří klíčové 
ukazatele výkonnosti, které využijí ke sledování 
pokroku při plnění jednotlivých cílů v rámci každoroční 
aktualizace indexu digitální ekonomiky a společnosti 
(DESI). Podrobné informace jsou dostupné zde. 

Ve stejný den Komise rozšířila působnost svého 
anonymního nástroje pro oznamovatele 
protiprávního jednání (tzv. whistleblowery) tak, 
aby zahrnoval i oblast spojenou se slučováním 
podniků či problémy ohledně poskytování veřejné 
podpory. Jednotlivci tak budou moci upozornit Komisi 
na různé druhy narušení unijních pravidel ve vztahu ke 
konkurenceschopnosti, a to při zachování vlastní 
anonymity. Od roku 2017, kdy byl nástroj spuštěn, díky 
němu Komise obdrží přibližně sto podnětů ročně, jež 
pak Komisi pomáhají rychleji reagovat na porušování 
pravidel. Více informací je k dispozici zde. 

Ve čtvrtek 12. ledna vstoupilo v platnost nařízení 
o zahraničních subvencích. Nařízení se vztahuje na 
všechny hospodářské činnosti v rámci Evropské unie 
jako spojování podniků (fúze a akvizice), veřejné 
zakázky a veškeré další tržní situace. Díky novým 
pravidlům Komise může prošetřit nekalé financování ze 
strany třetích zemí společnostem vyvíjejícím 
hospodářskou činnost v Unii. Nová pravidla totiž udělují 

Komisi vyšetřovací pravomoci a v případě, že Komise 
shledá, že zahraniční subvence byla poskytnuta 
neprávem a narušuje vnitřní trh EU, může porovnat 
negativní účinky narušení s účinky pozitivními. 
V případě, že budou negativní účinky převažovat, může 
Komise společnostem uložit nápravná opatření nebo 
finanční sankce. Podrobné informace jsou uvedeny zde. 
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