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Koukáme se za Vás Unii pod prsty, abyste měli čas na to, na čem Vám záleží
Chystá se
Podpora investorů. Komise
19. 7. 2018 vydala doporučení, která pomohou investorům z EU dovolávat se u správních orgánů a soudů
svých práv. Členským státům pomohou chránit veřejný zájem v souladu
s unijním právem. Cílem je zlepšit podnikatelské
prostředí v zájmu investorů z EU. Doporučení stanovuje konkrétní postupy, které mají chránit práva
investorů. Má se tak zabránit tomu, aby členské
státy přijímaly opatření v rozporu s unijním předpisy. V neposlední řadě má také pomoci právníkům s uplatňováním předpisů EU.

V legislativním procesu
Rada jednala o rozpočtu. Velvyslanci při EU se 11. 7. 2018 dohodli na
postoji Rady k návrhu rozpočtu EU na
rok 2019. Rada v rozpočtu na rok
2019 počítá s 164,1 mld. eur v prostředcích na závazky a 148,2 mld.
eur v prostředcích na platby. To v porovnání
s rokem 2018 představuje nárůst o 2,09 % u prostředků na závazky a o 2,34 % u prostředků na
platby. Závazky zahrnují celkovou výši právních
závazků, jež je možné v daném rozpočtovém roce
podepsat, přičemž mohou zahrnovat smlouvy,
grantové dohody či rozhodnutí. Platby naproti
tomu zahrnují výdaje, které jsou splatné v běžném
roce a které vyplývají z právních závazků uzavřených v běžném roce nebo v dřívějších letech. Rada
dále podporuje navýšení prostředků pro klíčové
programy v oblastech jako je výzkum a inovace,
výměny mládeže a cílené investice do infrastruktury.
Scénáře brexitu. Komise 19. 7. 2018 vydala sdělení týkající se příprav odchodu Spojeného království z EU, ve kterém nastiňuje probíhající přípravy
na různé varianty vystoupení. Předložený dokument vyzývá členské státy i soukromé subjekty k intenzivnějším přípravám na odchod Velké Británie
z EU a upozorňuje také na to, že by se měly zapojit i orgány na vnitrostátní a regionální úrovni. Především by se měli připravit soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci. Text nastiňuje dva
možné hlavní scénáře. Pokud bude dohoda o vystoupení ratikována před 30. 3. 2019, přestane
právo EU v Británii platit dne 1. 1. 2021, tj. po
uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců.

Druhou možností je, pokud by dohoda o vystoupení do 30. 3. 2019 ratikována nebyla, že žádné
přechodné období nenastane a právo EU přestane platit od 30. 3. 2019. Jednalo by se tak o tzv.
tvrdý brexit, tedy scénář bez dohody.

Pro informaci
Zaměstnanost v EU roste. Komise
13. 7. 2018 zveřejnila přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace
v Evropě za rok 2018. Přehled analyzuje příležitosti a rizika spojená
s technologickými inovacemi, demograckými změnami a globalizací. Zpráva potvrzuje, že pozitivní trendy na trhu práce pokračují
a sociální situace se dále zlepšuje. Zaměstnanost
v EU je na vrcholu a práci má téměř 238 mil. lidí.
Oproti roku 2016 se počet zaměstnaných osob
v roce 2017 zvýšil o více než 3,5 milionu. Nejistota však přetrvává při pohledu na dopady technologického vývoje, respektive na budoucí účinky
automatizace a digitalizace.
Airbnb porušuje pravidla EU. Komise a úřady na
ochranu spotřebitelů 16. 7. 2018 vyzvaly společnost Airbnb, aby sladila své smluvní podmínky
s platnou unijní legislativou. V rozporu se směrnicí
o nekalých obchodních praktikách je způsob, jakým Airbnb zobrazuje ceny, a skutečnost, že jasně
nerozlišuje soukromé a profesionální hostitele.
Společnost Airbnb má upravit zobrazování informací o cenách tak, aby spotřebitel znal celkovou
cenu včetně všech povinných poplatků např. za
služby a úklid, nebo v případě, že není možné
stanovit konečnou cenu předem, aby o případných
dodatečných poplatcích byl jasně informován.
V souladu s unijní legislativou by také měla zřetelně uvádět, zda ubytování nabízí soukromý, nebo
profesionální hostitel.
Hodnocení Junckerova plánu. Komise
18. 7. 2018 informovala o tom, že Evropský fond
pro strategické investice (EFSI) mobilizoval od
července 2015 v celé EU investice ve výši 335
mld. eur. Komise a skupina Evropské investiční banky (EIB) tedy splnily dříve stanovený závazek mobilizovat 315 mld. eur dodatečných investic. Celkově bylo schváleno 898 akcí, které měly aktivovat investice ve výši 335 mld. eur ve všech členských státech EU. Unie hodlá v investičním plánu
pokračovat minimálně do roku 2020 s cílem mobilizovat alespoň 500 mld. eur.

Nová digitální práva v EU. Komise 27. 7. 2018
informovala o nových digitálních právech pro
občany EU. Od září 2018 bude možné elektronické doklady totožnosti (eID) vydané v jejich zemi
častěji používat pro přístup k veřejným službám
v celé Unii. Od prosince 2018 bude zaveden volný pohyb neosobních údajů a od 3. 12. 2018
Komise počítá s možností nákupu na internetu bez
neoprávněné diskriminace, ať se spotřebitel nacház kdekoli v EU. Rok 2019 by pak měl přinést
lepší srovnatelnost a snížení cen za přeshraniční
dodávání balíků. Díky dohodnutým pravidlům
o DPH pro elektronický obchod budou rmy vyřizovat DPH z veškerého přeshraničního obchodu na
jednom internetovém portálu a ve svém jazyce.
Evropský kodex pro elektronické komunikace lidem zase usnadní změnu poskytovatele internetových a telekomunikačních služeb.

Pokuta pro Google. Komise 18. 7. 2018 uložila
společnosti Google pokutu ve výši 4,34 mld. eur
za porušení unijních antimonopolních předpisů.
Komise zahájila řízení v souvislosti s operačním
systémem Android a aplikacemi v dubnu 2015
a v dubnu 2016 zaslala společnosti prohlášení
o námitkách. Společnost Google vyvíjela tři typy
činnosti, jejichž cílem bylo dle Komise upevnit dominantní postavení v oblasti všeobecného internetového vyhledávání. Jednalo se o protiprávní provázání vyhledávací aplikace a prohlížeče Google,
nezákonné platby podmíněné tím, že výrobci předem a výhradně instalují službu Google Search
a protiprávní překážku ve vývoji a distribuci konkurenčních operačních systémů. Google by měl
toto jednání do 90 dnů ukončit, nebo by měl platit
penále ve výši až 5 % průměrného denního celosvětového obratu.

Otevřené veřejné konzultace
Název

Oblast

Uzávěrka

Doprava

Úprava letního času

16. 8. 2018

Životní
prostředí

Hodnocení nařízení o ozonové vrstvě

24. 8. 2018

Veřejné
zdraví

Spotřební daň z tabákových výrobků a možného zdanění nových produktů

3. 9. 2018

Zemědělství,
rybolov

Hodnocení přímého řízení v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF)

3. 9. 2018

Institucionální
záležitosti

Hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích
a potenciálních kandidátech rozšíření (2010–2017)

17. 9. 2018

Hodnocení pravidel fakturace

20. 9. 2018

Institucionální
záležitosti

Nová online platforma pro přístup veřejnosti k dokumentům, které má Komise k dispozici

21. 9. 2018

Jednotný trh

Hodnocení činnosti Úřadu EU pro duševní vlastnictví v oblasti prosazování práva a činnosti
Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví

2. 10. 2018

Životní prostředí

Dlouhodobá strategie snižování emisí skleníkových plynů

9. 10. 2018

Životní prostředí

Hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod

19. 10. 2018

Hodnocení postupu Komise v oblasti zlepšování právní úpravy

23. 10. 2018

Daně

Institucionální
záležitosti

Monitoring evropské legislativy
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