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Ve dnech 17. a 18. září se v rakouském Linci uskutečnilo neformální zasedání Rady EU pro energetiku. Delegaci ČR 
vedla náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandra Rudyšarová a náměstek pro řízení sekce surovin a 
energetiky René Neděla. Představitelé členských států diskutovali zejména o inovativních technologiích v 
energetice, konkrétně o potenciálu vodíku. Dále pak o reformě trhu s elektrickou energií, zejména s ohledem na 
otázku flexibility a designu kapacitních mechanismů, což jsou zásadní témata související s návrhem nařízení o trhu 
s elektřinou. Samotnému jednání předcházela 17. září konference na vysoké úrovni věnovaná inovativním 
energetickým technologiím, především využití vodíku k dekarbonizaci sektorů průmyslu, energetiky a dopravy. Na 
okraj konference měli zástupci průmyslu možnost připojit se k „Vodíkové iniciativě“, kterou rakouské předsednictví 
předložilo k podpisu rovněž zástupcům členských států. Tiskovou zprávu naleznete na webu MPO. 
 
V úterý 18. září pak Evropská komise zahájila formální vyšetřování společností Daimler, BMW a Volkswagen kvůli 
možným nekalým praktikám. Rozsáhlé vyšetřování má za cíl posoudit, zda tyto automobilky v rozporu s pravidly 
EU neuzavřely tajné dohody, jejichž cílem bylo nekonkurovat si při vývoji a zavádění technologií pro čisté emise u 
benzinových a naftových osobních aut. Výsledkem takové dohody mohlo být, že spotřebitelům byla odepřena 
možnost koupit si méně znečišťující auta, přestože tuto technologii měli výrobci k dispozici. Legislativa neurčuje 
žádný termín, kdy by mělo být vyšetřování ukončeno. Doba vyšetřování bude záviset na množství faktorů, včetně 
složitosti případu, míře spolupráce společností a uplatnění jejich práva na obhajobu. Podrobnosti jsou dostupné 
zde. 
 
V červenci jsme Vás informovali o výzvě Evropské komise a spotřebitelských úřadů společnosti Airbnb ke sladění 
svých smluvních podmínek se spotřebitelským právem EU a transparentnímu informování o cenách. Ve čtvrtek 
20. září Komise oznámila, že se společnost Airbnb zavázala, že požadavkům vyhoví do konce roku 2018. V souladu 
s požadavky tak bude nyní uvádět celkovou cenu rezervace, včetně dalších poplatků, například poplatků za služby a 
úklid a ve svých smluvních podmínkách provede řadu změn tak, aby byly v souladu s pravidly EU pro ochranu 
spotřebitele. Vyplyne z nich, že spotřebitelé budou moci využít všech dostupných opravných prostředků, a zejména 
svého práva na žalobu hostitele v případě osobní újmy nebo jiné škody. Airbnb bude spotřebitele jasně informovat 
o jejich právu podat žalobu proti Airbnb u soudů země, v níž mají bydliště, a bude muset spotřebitele informovat, 
pokud se rozhodne ukončit smlouvu nebo odstranit obsah. Více informací naleznete v tiskové zprávě. 
 

 
 

Mgr. Martin Bednář, L.L.M 

ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu 
T +420 224 853 062 
bednarm@mpo.cz 
Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 
www.mpo.cz  

 
 

 
 
 

 
© 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru? 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ceska-republika-se-pripojila-k-mezinarodni-vodikove-iniciative--240132/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_cs.htm
mailto:bednarm@mpo.cz
http://www.mpo.cz/
mailto:is_rks@mpo.cz?subject=Aktuality%20z%20EU%20v%20agend%C3%A1ch%20MPO%20
https://www.facebook.com/mpocr/
https://twitter.com/mpo_tweetuje
https://www.mpo.cz/

