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NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a
postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly
informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí
KOM(2017) 257 v konečném znění, kód Rady 8765/17
Interinstitucionální spis 2017/0087/COD
NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální
brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení
problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
KOM(2017) 256 v konečném znění, kód Rady 8838/17
Interinstitucionální spis 2017/0086/COD


Právní základ:
Článek 337, 43 odst. 2, 192, 194 odst. 2, 100, 114 a 91 Smlouvy o fungování Evropské unie.
(KOM(2017) 257)
Článek 48, 21 odst. 2 a 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. (KOM(2017) 256)



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
23. 5. 2017 (KOM(2017) 257)
1. 6. 2017 (KOM(2017) 256)



Datum projednání ve VEZ:
1. 6. 2017 (1. kolo)



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Předběžné stanovisko vlády k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví
podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly
informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí, datované dnem 12. května 2017, bylo
doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 31. května 2017 prostřednictvím systému ISAP.
Předběžné stanovisko vlády k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistence a služeb pro řešení
problémů, datované dnem 18. května 2017, bylo doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
31. května 2017 prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.
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Odůvodnění a předmět:
Komise dne 2. května 2017 zveřejnila balíček legislativních a nelegislativních návrhů, jehož cílem
je zajistit dodržování a vymáhání pravidel vnitřního trhu. Tento balíček navazuje na sdělení Komise
„Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“.1
1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může
Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu
a souvisejících oblastí
Cílem návrhu nařízení je usnadnit Komisi sledovat a prosazovat pravidla vnitřního trhu tím, že jí
bude v zájmu řešení závažných problémů týkajících se uplatňování pravidel vnitřního trhu
umožněno získat komplexní a spolehlivé informace přímo od vybraných subjektů na trhu.
2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro
poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se
mění nařízení (EU) č. 1024/2012
Cílem tohoto návrhu nařízení je odstranit praktické překážky, kterým čelí občané a podniky při
dodržování předpisů jiných členských států, a snížení související administrativní zátěže. Návrh
nařízení má také zjednodušit a zefektivnit již existující asistenční služby a služby pro řešení
problémů a obsahuje určité požadavky na kvalitu služeb.



Obsah a dopad:
1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může
Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu
a souvisejících oblastí
Návrh nařízení umožňuje Komisi požadovat informace od soukromých podniků nebo sdružení
podniků v oblastech týkajících se vnitřního trhu, zemědělství a rybolovu (s výjimkou zachování
biologických mořských zdrojů), dopravy, životního prostředí a energetiky, pokud v těchto
oblastech existuje závažný problém týkající se uplatňování práva EU.
Návrh nařízení nemá za cíl vytvořit nové pravomoci Komise, např. k zahájení řízení pro porušování
práva EU v oblasti vnitřního trhu proti jednotlivým účastníkům trhu. Návrh nařízení má být určen
pouze pro konkrétní případy, kdy výhody plynoucí z poskytnutých informací jednoznačně převažují
nad zátěží a náklady uvalenými na dotčené podniky nebo sdružení podniků.
Návrh nařízení upravuje podmínky a postup pro získávání informací ze strany Komise. Komise by
mohla svou pravomoc požadovat tyto informace využít až v krajním případě, kdy by neměla
k dispozici jiné alternativní způsoby získávání informací. Komise by mohla informace od podniků
nebo sdružení podniků požadovat ve formě žádosti nebo rozhodnutí. Ve formálním rozhodnutí by
Komise musela prokázat, že informace požadované pro řešení problému jsou nezbytné, pro
příjemce žádostí s největší pravděpodobností snadno dostupné a nejsou k dispozici jiné prostředky
pro jejich získání. Toto rozhodnutí by bylo určeno dotčenému členskému státu nebo členským
státům. Žádosti o informace by musely být vymezené úzce, jak z hlediska délky žádosti, tak

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky, KOM(2015) 550 v konečném znění, dostupné na:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0550
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z hlediska počtu respondentů. Dodržování těchto podmínek by podléhalo přezkumu ze strany
Soudního dvora Evropské unie (SDEU).
Návrh nařízení obsahuje určité záruky ve vztahu k minimalizaci administrativní zátěže pro podniky
ve formě vyloučení mikropodniků a požadavku na zohlednění zásady proporcionality vůči malým
a středním podnikům. Minimalizace administrativní zátěže ve vztahu k veřejným orgánům by měla
být zajištěna odstraněním neúčinných mechanismů koordinace mezi Komisí a členskými státy a
prostřednictvím plné transparentnosti vůči nim.
Návrh nařízení obsahuje ustanovení k ochraně důvěrných informací. Konkrétně podniku umožní
uvést, jaké informace považuje za předmět služebního tajemství. Poté posoudí, zda je žádost
o zachování důvěrnosti předaných informací řádně odůvodněná a přiměřená. Komise může
potom, co dá dotčenému podniku příležitost se k věci vyjádřit, přijmout rozhodnutí o tom, že
informace označené jako důvěrné chráněny nejsou a stanovit lhůtu, po jejímž uplynutí se
informace zveřejní. Tato lhůta nesmí být kratší, než jeden měsíc. Rozhodnutí se bezodkladně
oznámí dotčenému podniku nebo sdružení podniků.
Návrh nařízení Komisi umožňuje uložit pokutu nebo penále podnikům nebo sdružením podniků,
které úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nevyhoví žádostem o informace nebo rozhodnutím
vydaným na základě navrhovaného nařízení. Pokuta nesmí přesáhnout 1 % celkového obratu za
předchozí hospodářský rok.
Penále může Komise podnikům nebo sdružením podniků uložit, pokud informace neposkytnou ve
stanovené lhůtě. Penále nesmí přesáhnout 5 % průměrného denního obratu dotčeného podniku
nebo sdružení za předchozí hospodářský rok za každý pracovní den prodlení počítaného ode dne
stanoveného v rozhodnutí do doby řádného poskytnutí informace.
Tyto sankce mají být prostředkem pro zajištění, že podniky budou na žádosti o informace
odpovídat včasně, úplně, přesně a že jejich odpovědi nebudou zavádějící. Návrh nařízení
nevyžaduje automatické uložení pokuty nebo penále nespolupracujícím podnikům ani nestanoví
minimální přípustnou výši pokuty nebo penále. Komise musí každý případ posuzovat samostatně
a přihlédnout k jeho konkrétním okolnostem při zachovávání principu proporcionality, a to
zejména ve vztahu k malým a středním podnikům.
Rozhodnutí Komise o uložení pokuty nebo penále podléhá soudnímu přezkumu SDEU v plné
jurisdikci. SDEU by mohl uloženou pokutu nebo penále zrušit, snížit nebo zvýšit.
2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro
poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se
mění nařízení (EU) č. 1024/2012
Návrhem nařízení by měla být zřízena jednotná digitální brána, z níž by občané a podniky mohli
získávat informace o pravidlech a požadavcích vyplývajících z práva EU nebo vnitrostátního práva.
Jednotná digitální brána by měla zahrnovat společné uživatelské rozhraní na jediném portálu
spravovaném Komisí a odkazovat na příslušné vnitrostátní a unijní webové stránky. Společné
uživatelské rozhraní by mělo být přístupné ve všech úředních jazycích EU. Účelem jednotné
digitální brány je poskytování přístupu k informacím, postupům nebo k asistenčním službám a
službám pro řešení problémů, které jsou relevantní pro uplatňování práv v oblasti vnitřního trhu
EU.
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Přístup k informacím (článek 4 návrhu nařízení)
Návrh nařízení členským státům ukládá, aby na svých vnitrostátních webových stránkách zajistily
snadný přístup k:
a) Informacím, které jsou relevantní pro subjekty, jež zamýšlí uplatnit svá práva odvozená
z právních předpisů EU na vnitřním trhu;
b) Informacím o postupech, které je třeba učinit ke splnění požadavků příslušného orgánu
nebo k získání rozhodnutí příslušného orgánu za účelem uplatnění práv nebo splnění
povinností a pravidel;
c) Informacím o asistenčních službách a službách pro řešení problémů.
Seznam informačních oblastí, jež mají význam pro občany a podniky uplatňující na jednotném trhu
svá práva, uvádí příloha I k návrhu nařízení.
Komise pak zajistí obdobný přístup k informacím, které jsou odvozeny od práva EU, vztahují se
k postupům stanoveným právem EU nebo asistenčním službám a službám pro řešení problémů
poskytovaným na úrovni EU.
Přístup k postupům (článek 5 návrhu nařízení)
Návrh nařízení členským státům ukládá zajistit, že postupy stanovené na vnitrostátní úrovni, které
jsou v daném členském státě splnitelné online, budou online za stejných podmínek přístupné
i uživatelům z jiného členského státu a bude jim nediskriminačním způsobem také umožněno jejich
online splnění. Některé postupy přitom podle návrhu nařízení musí být zcela splnitelné online,
přičemž návrh nařízení uvádí, co se rozumí tím, aby byly postupy zcela splnitelné online. Seznam
13 online postupů, jejichž provedení jsou členské státy povinny umožnit plně online, obsahuje
příloha II návrhu nařízení.
Přístup k asistenčním službám a službám pro řešení problémů (článek 6 návrhu nařízení)
Do jednotné digitální brány by měly být vloženy odkazy na asistenční služby a služby pro řešení
problémů, které nabízejí příslušné orgány, orgány Komise, kanceláře a agentury Unie, pokud tyto
služby splňují příslušné kvalitativní požadavky. Seznam asistenčních služeb a služeb pro řešení
problémů je uveden v příloze III návrhu nařízení.
Tyto odkazy by byly poskytnuty národními koordinátory a Komisí. Národní koordinátoři by
současně mohli Komisi navrhnout, aby do jednotné digitální brány byly přidány i odkazy na
asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou poskytovány soukromými nebo
polosoukromými subjekty, pokud tyto subjekty splňují určitá kritéria.
Požadavky na kvalitu informací
Požadavky na kvalitu informací o právech, povinnostech a pravidlech (článek 7 návrhu nařízení)
Návrh nařízení stanoví požadavky na kvalitu poskytnutých informací, které zahrnují např. úplnost,
přesnost, v případě vhodnosti reference a odkazy na právní akty, technické specifikace a pokyny,
název subjektu odpovědného za obsah informace, kontaktní informace a odkazy na všechny
příslušné asistenční služby a služby pro řešení problémů, datum zveřejnění a poslední aktualizace,
srozumitelnost, přehlednost, aktuálnost. Návrh nařízení zároveň obsahuje požadavek, aby
informace kromě národního jazyka nebo jazyků byly poskytnuty ještě alespoň v jednom úředním
jazyce EU.
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Požadavky na kvalitu informací o postupech (článek 8 návrhu nařízení)
Návrh nařízení požaduje, aby uživatelé měli přístup k vysvětlení některých prvků postupů,
např. jaké jsou jednotlivé kroky daného postupu, požadované prostředky ověření, identifikace a
podpisu, typ a formát požadovaného důkazu, opravné prostředky či opatření k nápravě, případné
poplatky a možnost jejich uhrazení online, odhad času potřebného pro splnění postupu a lhůty,
jazyk, v němž lez postup provést.
Požadavky na kvalitu informací o službách, jež poskytují pomoc a pomáhají řešit problémy (článek
9 návrhu nařízení)
Návrh nařízení požaduje, aby měli uživatelé přístup k vysvětlení některých prvků asistenčních
služeb a služeb pro řešení problémů, např. pokud se jedná o typ, účel a předpokládané výsledky
nabízené služby, název a kontaktní údaje subjektů, které za danou službu odpovídají, případné
poplatky a možnost jejich uhrazení online, odhad času potřebného k poskytnutí služby a použitelné
jazyky.
Požadavky vztahující se k online postupům
Požadavky na kvalitu vztahující se k online postupům (článek 10 návrhu nařízení)
Návrh nařízení stanoví požadavky na kvalitu vztahující se k online postupům, které zahrnují
např. dodržení všech lhůt platných pro příslušné orgány v průběhu postupu.
Požadavky na přeshraniční přístup k online postupům (článek 11 návrhu nařízení)
Požadavky na přeshraniční přístup k online postupům zahrnují např. umožnění přístupu a získání
pokynů v dalším úředním jazyce EU, neomezování polí ve formulářích na údaje ve vnitrostátním
formátu, umožnění identifikace a podpisu prostřednictvím elektronických prostředků identifikace
a ověření ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 910/20142, poskytnutí důkazu
o splnění platných požadavků v elektronickém formátu, úhrada poplatků online.
Přeshraniční výměna důkazů mezi příslušnými orgány (článek 12 návrhu nařízení)
Komise podle návrhu nařízení ve spolupráci s členskými státy zřídí technický systém pro
elektronickou výměnu důkazů mezi příslušnými orgány v různých členských státech. Návrh nařízení
stanoví požadavky, které by měl tento systém splňovat.
Umožnění přeshraničního přístupu k online postupům a také umožnění výměny důkazů na žádost
občanů a podniků přímo mezi příslušnými orgány různých členských států je projevem zásady
„pouze jednou.“ Zásada „pouze jednou“ znamená, že občané a podniky by měli orgánům veřejné
moci tytéž informace poskytovat pro účely přeshraniční výměny pouze jednou.
Požadavky na kvalitu týkající se asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů (článek 13 návrhu
nařízení)
Požadavky na kvalitu týkající se asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů zahrnují dodržení
všech lhůt platných pro příslušné orgány a v případě vyžadování platby také umožnění jejího
provedení online nebo úhrady či inkasa ve smyslu nařízení (EU) č. 260/20123.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1496761177231&uri=CELEX:32014R0910
3
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické
a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, dostupné na:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1496761430071&uri=CELEX:32012R0260
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Sledování kvality (článek 14 návrhu nařízení)
Návrh nařízení ukládá Komisi a národním koordinátorům, aby sledovali, zda informace, postupy,
asistenční služby a služby pro řešení problémů splňují požadavky na kvalitu. V případě zhoršení se
u kvality služeb může Komise s ohledem na vážnost a trvalost daného zhoršení přijmout některé
z opatření, jakými jsou např. informování příslušného národního koordinátora a požadování
nápravného opatření, předložení zhoršení kvality k projednání koordinační skupině, zaslání
členskému státu dopisu s doporučeními, dočasně odpojit postup nebo službu od jednotné digitální
brány.
Technická řešení (články 15 až 18 návrhu nařízení)
Návrh nařízení stanoví, že Komise poskytne společné uživatelské rozhraní, aby zajistila řádné
fungování jednotné digitální brány. Zároveň zřídí a bude udržovat elektronické úložiště odkazů pro
informace, postupy, asistenční služby a služby pro řešení problémů a umožní propojení daných
služeb a společného uživatelského rozhraní jednotné digitální brány.
Propagace (článek 19 a 20 návrhu nařízení)
Komise rozhodne o názvu a logu, pod kterým bude brána známa a propagována na veřejnosti.
Získávání zpětné vazby od uživatelů a statistika (článek 21 až 23 návrhu nařízení)
Návrh nařízení stanoví, že budou získávány statistiky týkající se návštěv uživatelů jednotné digitální
brány a webových stránek, na něž tato brána odkazuje, a to za účelem zlepšení jejího fungování.
Komise a příslušné orgány zároveň budou zaznamenávat a vyměňovat si souhrnné počty, původ a
předmět žádostí o asistenční služby a služby řešení problémů a dobu odezvy těchto služeb.
Bude také zaveden nástroj, pomocí kterého uživatelé budou moci ihned po využití služeb jednotné
digitální brány ohodnotit kvalitu a dostupnost služeb poskytovaných prostřednictvím brány. Ke
zpětné vazbě získané prostřednictvím tohoto nástroje bude mít přímý přístup Komise a národní
koordinátoři.
Hlášení o fungování vnitřního trhu (článek 23 návrhu nařízení)
Komise uživatelům jednotné digitální brány poskytne nástroj pro hlášení překážek při uplatňování
jejich práv na vnitřním trhu a od asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů bude získávat
informace o předmětech žádostí a o odpovědích. Nástroj pro hlášení překážek na vnitřním trhu se
zakládá na získání zpětné vazby od uživatelů a statistik ze služeb zahrnutých do jednotné digitální
brány.
Přehled informací o překážkách při uplatňování práv na vnitřním trhu získaný výše uvedeným
způsobem bude v anonymizované podobě zveřejněn na internetu.
Správa brány
Na základě návrhu nařízení bude zřízena koordinační skupina složená z národních koordinátorů
jmenovaných členskými státy, jíž bude předsedat zástupce Komise. Koordinační skupina pro
jednotnou digitální bránu bude zejména usnadňovat výměnu a pravidelnou aktualizaci
osvědčených postupů, projednávat návrh ročního pracovního programu, poskytovat stanoviska,
projednávat otázky související s požadavky na kvalitu služeb a doporučovat opatření příslušným
orgánům a Komisi s cílem zabránění překrývání se služeb. Účelem zřízení koordinační skupiny bude
především výměna osvědčených postupů a spolupráce na zvýšení jednotnosti předložených
informací.
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Závěrečná ustanovení
Náklady (článek 28 návrhu nařízení)
Návrh nařízení upravuje i otázky úhrady nákladů. Ze souhrnného rozpočtu EU se podle návrhu
nařízení pokryjí náklady související s vývojem a údržbou IT nástrojů podporujících provedení
návrhu nařízení na úrovni EU, propagaci brány na úrovni EU a překlady ve stanoveném maximálním
rozsahu. Naopak náklady související s vnitrostátními webovými portály, informačními platformami,
asistenčními službami a postupy stanovenými na úrovni členského státu budou hrazeny
z příslušných rozpočtů členských států.
Změna nařízení o systému IMI
Návrh nařízení mění nařízení o systému IMI4 za tím účelem, aby členské státy mohly mezi sebou
sdílet některé informace získané prostřednictvím jednotné digitální brány.


Stanovisko vlády ČR:
1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může
Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu
a souvisejících oblastí
Vláda ČR se k návrhu nařízení staví rezervovaně. Má za to, že skutečná přidaná hodnota informací
získaných přímo od podniků či podnikatelských sdružení je diskutabilní a nebyla dostatečně
doložena ze strany Komise. Vláda ČR bude také vyžadovat vysvětlení, proč působnost návrhu
nařízení zahrnuje i oblast zemědělství, dopravy, životního prostředí či energetiky a jakým
způsobem Komise předpokládá zlepšení fungování vnitřního trhu na základě informací zjištěných
od podniků v těchto oblastech.
Vláda ČR dále vnímá jako problematické, že návrh nařízení může přinést neúměrnou
administrativní a finanční zátěž některým podnikům a že podniky mohou být za neposkytnutí
informací sankcionovány, byť by se jednalo o důvěrné a citlivé informace. Vláda ČR by
upřednostnila zjišťování informací na dobrovolném základě.
Komise by měla dle názoru vlády ČR více vysvětlit, v jakých otázkách se chce na podniky obracet a
zda na podniky nebude kladena zátěž, která je neúměrná přínosu získaných informací.
Vláda ČR dále ve svém stanovisku uvádí, že nástroj pro získávání informací obsažený v návrhu
nařízení nelze srovnávat s nástrojem v oblasti hospodářské politiky, neboť Komise má
v hospodářské politice výlučné pravomoci a v otázkách vnitřního trhu sdílené, z čehož plynou
rozdílné důsledky.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Nařízení bude v případě jeho schválení přímo použitelné. Nemá přímé dopady na státní rozpočet.

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES
(„nařízení o systému IMI“), dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1496760897136&uri=CELEX:32012R1024
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2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro
poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se
mění nařízení (EU) č. 1024/2012
Vláda ČR návrh nařízení vítá a má zájem na prosazování jeho ambiciózní podoby. V srpnu 2016
zaslala vláda ČR Komisi vlastní non-paper, v němž nastínila možnou podobu jednotné digitální
brány. ČR také iniciovala společný non-paper sedmi členských států (spolu s Německem,
Nizozemím, Polskem, Estonskem, Litvou a Lotyšskem), který předala Komisi v prosinci 2016. Vláda
ČR se v obecné rovině s návrhem nařízení ztotožňuje. Návrh nařízení odpovídá také představám
ČR vyjádřeným v non-paperu a dalších bilaterálních konzultacích s Komisí konaných před
zveřejněním návrhu. Pouze některé dílčí aspekty návrhu nařízení je třeba dopracovat, zpřesnit či
vysvětlit. Vláda ČR podporuje posílení organizačních kapacit včetně závazného mechanismu
kontroly kvality. Může podpořit i technická řešení brány.
Vláda ČR bude zdůrazňovat potřebu vyjasnit metodiku postupu v čl. 14 odst. 2 a 3 věnovaného
monitoringu kvality obsahu. Podle tohoto postupu si může Komise vybrat ze čtyř možných postupů
vůči členskému státu: (a) prosté informování, (b) řešení situace v rámci koordinační skupiny,
(c) zaslání dopisu s doporučeními ke zlepšení situace, (d) dočasné odpojení odkazu z jednotné
digitální brány. Vláda ČR by upřednostnila, aby Komise v těchto případech postupovala sekvenčně
s tím, že v ojedinělých případech by konečné rozhodnutí o odpojení odkazu bylo ponecháno
koordinační skupině. Vláda ČR souhlasí s principy přístupu a kvality poskytování informací
ustanovenými v čl. 4 a čl. 7 návrhu nařízení.
Pokud se jedná o poskytování online postupů, vláda ČR se ztotožňuje s návrhem nařízení. Bude
nicméně požadovat, aby otázka plné online přístupnosti byla vykládána jednoznačně v tom smyslu,
že v ospravedlnitelné okolnosti může členský stát požadovat fyzickou přítomnost účastníka
postupu. ČR bude požadovat vysvětlení principu nediskriminace spočívajícího v tom, že online
postupy musí být ve stejné míře poskytovány všem občanům EU, aby byla zřejmá míra a limity
dosahu uplatňování tohoto ustanovení. Vláda ČR však v zásadě souhlasí s principy kvality a
přeshraniční přístupnosti online postupů. Vláda ČR podporuje také principy kvality a
zprostředkování asistenčních a problémy řešících služeb. Preferovala by však rozšíření přílohy č. 3
návrhu nařízení o další služby, zejména SOLVIT.
Vláda ČR považuje za důležité shromažďování statistik o aktivitách uživatelů na stránkách jednotné
digitální brány. Vítá také zřízení nástrojů na sběr zpětné vazby uživatelů o fungování jednotné
digitální brány. Pokud se však jedná o záměr EK vytvořit z jednotné digitální brány kontaktní místo,
na němž bude možné zanechat zpětnou vazbu o problémech fungování vnitřního trhu, bude vláda
ČR žádat o bližší vysvětlení záměru EK, aby tato funkce nezpůsobila neodůvodněnou
administrativní zátěž členských států.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Nařízení bude v případě jeho schválení přímo použitelné. Komise v hodnocení dopadů odhaduje
náklady na elektronizaci procedur pro ČR ve výši 6,6 milionu EUR. Provoz jednotné digitální brány
by po prvotní implementaci měl Komisi a členské státy společně stát 8 milionů EUR ročně. Náklady
na realizaci jednotné digitální brány a její další provoz by měly být hrazeny z příslušných kapitol
ministerstev, pomocí evropských dotačních programů a v rámci agendy e-Government.
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Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž
může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního
trhu a souvisejících oblastí, se v Radě EU zabývá pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst
(G1). Několik úvodních jednání Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst (G1) by se dle
prozatím dostupných informací mělo konat ještě do konce maltského předsednictví v Radě EU.
V Evropském parlamentu byl návrh nařízení přidělen výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(IMCO) jako příslušnému výboru. O stanovisko byl požádán také výbor pro hospodářství a měnu
(ECON) a výbor pro právní záležitosti (JURI). Nyní se očekává stanovisko příslušného výboru. Další
harmonogram projednávání návrhu nařízení v orgánech EU prozatím není znám.
Návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro
poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se
mění nařízení (EU) č. 1024/2012 se v Radě EU zabývá Pracovní skupina pro konkurenceschopnost
a růst (G1). Dle předběžných informací, které jsou v tuto chvíli k dispozici, by v červnu 2017 mělo
být zahájeno úvodní projednání návrhu nařízení. K dosažení obecného přístupu v Radě EU by
případně mohlo dojít do konce estonského předsednictví v Radě EU. V Evropském parlamentu byl
návrh nařízení přidělen výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) jako příslušnému
výboru. O stanovisko byl požádán také výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a výbor pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Projednávání návrhu nařízení v Evropském
parlamentu je nyní v přípravné fázi. Další harmonogram projednávání návrhu nařízení v orgánech
EU prozatím není znám.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 15. 6. 2017 a usnesením č. 404
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1.

p o d p o r u j e návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná
digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení
problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012, KOM(2017) 256 v konečném znění,
kód Rady 8838/17;

2.

p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních
služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012, KOM(2017)
256 v konečném znění, kód Rady 8838/17;

3.

p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení
podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí, KOM(2017) 257
v konečném znění, kód Rady 8765/17.
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