
V pondělí 6. února proběhlo ve Stockholmu 

neformální zasedání Rady pro 

konkurenceschopnost ve formaci pro vnitřní trh a 

průmysl. Českou republiku zastupoval náměstek 

ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník. Jednání 

se zaměřilo na zavádění krátkodobých krizových 

opatření, posílení konkurenceschopnosti unijních 

podniků a přínos vnitřního trhu pro zelenou 

transformaci. Česká republika  při moderaci diskuse 

v rámci navazujícího ministerského workshopu 

zaměřeného na přínos vnitřního trhu pro zelenou 

transformaci poukázala na nevyužitý potenciál volného 

pohybu služeb, který významně zaostává za integrací 

volného pohybu zboží. Více informací je k dispozici zde. 

V pondělí 6. února Evropská komise vyzvala 

dotčené osoby k poskytnutí zpětné vazby u 

provádění nařízení o zahraničních subvencích. 

Toto nařízení vstoupilo v platnost letos 12. ledna. 

Komisi dává nařízení pravomoci prošetřit finanční 

příspěvky ze strany třetích zemí pro společnosti 

působící na vnitřním trhu. V případě potřeby pak 

Komise je oprávněna podniknout kroky k napravení 

jejich rušivých nekalých účinků. Podrobnější informace 

jsou dostupné zde a do 6. března je možné reagovat na 

výzvu Komise zde. 

Ve stejný den vznikla nová Rada pro obchod a 

technologie mezi EU a Indií. Obě strany tak posilují 

své vzájemné vztahy. Cílem nové Rady je prohloubit 

spolupráci ve strategicky důležitých oblastech, mezi něž 

patří konektivita, zelené technologie nebo odolné 

dodavatelské řetězce. Rada se prostřednictvím tří 

expertních pracovních skupin zaměří na oblast 

strategických technologií, digitální správy a digitální 

konektivity, dále na oblast zelených a čistých 

technologií a rovněž na oblast obchodu, investic a 

odolných hodnotových řetězců. Rada EU–Indie pro 

obchod a technologie je druhým podobným 

dvoustranným fórem EU a prvním takovým 

partnerstvím uzavřeným ze strany Indie. Další 

informace jsou k dispozici zde. 

Ve středu 8. února Komise schválila žádost o 

platbu pro Českou republiku v rámci Nástroje pro 

oživení a odolnost ve výši 928 mil. EUR ve formě 

grantů. Žádost o platbu založená na dosažení 31 

milníků a 6 cílů obsažených v prováděcím rozhodnutí 

Rady byla ze strany ČR předložena v minulém roce. 

Pokud bude ČR i nadále plnit svůj plán, může čerpat 

dotace o celkovém objemu 7,1 mld. EUR. Další 

informace jsou dostupné zde, zde a zde. 

Ve čtvrtek 9. února proběhlo v Bruselu mimořádné 

jednání Evropské rady, jehož se za Českou 

republiku zúčastnil předseda vlády Petr Fiala. 

K diskusním tématům, o nichž vrcholní lídři EU hovořili, 

patřila podpora Ukrajiny ve válce proti ruské agresi, 

hospodářská situace Unie a migrace. Jednání se rovněž 

účastnil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. 

V případě ekonomické situace EU a zároveň v reakci na 

podklad k diskusi ohledně opatření k posílení unijní 

ekonomické a průmyslové základny, který připravila 

Evropská komise, ČR podpořila otevřený vnitřní trh a 

rovné podmínky pro všechny. Česká republika spolu 

s ostatními členskými zeměmi v této souvislosti vyzvala 

k obezřetnosti před rizikem dotačních závodů. 

Podrobnosti jsou k uvedeny zde a zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o probíhající 

veřejné konzultaci k novým prioritám pro 

ekodesignu udržitelných výrobků. Cílem nedávného 

návrhu Komise k ekodesignu udržitelných produktů je 

zajistit, aby výrobky prodávané na vnitřním trhu 

podléhaly požadavkům týkajícím se výkonnost a 

udržitelnosti. V rámci veřejné konzultace Komise hodlá 

sesbírat názory zúčastněných stran na kategorie nových 

výrobků a opatření, která je třeba přijmout jako první. 

Veřejná konzultace je otevřena do 25. dubna 2023 a 

zapojit se do ní můžete zde. 
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