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Iniciativa pro veřejné zakázky
Za účelem posílení jednotného trhu a snahy stimulovat investice v EU předložila Evropská
komise iniciativu k účinnějšímu zadávání veřejných zakázek. Důraz klade na využívání digitálních
technologií, které mají zajistit zjednodušení procesů týkajících se právě veřejných zakázek.1
Cílem opatření je plně uvolnit potenciál veřejných zakázek v hodnotě 2 bilionů eur ročně.
Komise v rámci iniciativy vybízí státy, aby vypracovaly strategický přístup k zadávání veřejných
zakázek a zaměřily se na inovační, ekologická a sociální kritéria při jejich zadávání, a dále rovněž
na zlepšení přístupu malých a středních podniků na trhy veřejných zakázek EU, zvýšení
transparentnosti, zlepšení kvality údajů o veřejných zakázkách a již zmíněnou digitalizaci.2
Komise rovněž zřizuje dobrovolný mechanismus, který mohou státy uplatnit v případě větších
zakázek. Cílem mechanismu je zajistit slučitelnost s právními předpisy EU o zadávání veřejných
zakázek a zamezit tím tak rizikům zpoždění a právním problémům. Komise také spustila
veřejnou konzultaci s cílem získat zpětnou vazbu o tom, jak stimulovat inovace prostřednictvím
zadáváním zakázek. Konzultace je otevřena do 31. prosince. 3
Reforma DPH
Evropská komise představila návrh na zásadní reformu systému DPH. DPH je významným a
rostoucím zdrojem příjmů v EU, které v roce 2015 odpovídaly 7 % HDP EU. Současný systém
DPH funguje v EU již od roku 1993 a měl být pouze přechodným systémem.4
Podle Komise přicházejí státy každoročně na výběru DPH o více jak 150 miliard eur. Odhaduje
se, že přibližně 1/3 této částky je způsobena přeshraničními daňovými podvody na DPH (tzv.
karuselové obchodní operace). Tyto peníze jsou často užity k financování kriminální činnosti,
včetně terorismu. Podle eurokomisaře pro daně a cla Pierra Moscoviciho by se díky navržené
reformě mohla tato suma snížit o 80 %.5 Hlavní myšlenkou návrhu Komise je konec rozlišování
mezi domácím a přeshraničním obchodováním v EU, tedy, aby bylo zboží při přeshraničním
prodeji daněno stejně jako při vnitrostátním. Při samotných vyjednáváních o dokončení
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European Commission: Increasing the impact of public investment through efficient and professional
procurement. 3 October 2017 [cit. 9. 10. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-173543_en.htm
2
European Commission: College meeting: Increasing the impact of public investment. 3 October 2017 [cit. 9. 10.
2017].
Dostupné
z
https://ec.europa.eu/commission/news/college-meeting-increasing-impact-publicinvestment-2017-oct-03_en
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European Commission: Towards a new and definitive VAT system for the EU. 4 October 2017 [cit. 12. 10. 2017].
Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/towards-new-and-definitive-vat-system-eu-2017-oct-04_en
5
European Commission: European Commission proposes far-reaching reform of the EU VAT system. 4 October
2017 [cit. 12. 10. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm
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jednotného prostoru DPH se chce Komise zaměřit právě na boj proti podvodům, dále také bude
prosazovat vytvoření jednotného kontaktního místa, větší soudržnost a méně byrokracie.6
Jednotné kontaktní místo má představovat on-line portál („One Stop Shop“), pomocí kterého
budou moci obchodníci provádět prohlášení a platby ve svém vlastním jazyce a podle stejných
pravidel jako v jejich domovské zemi. Členské státy si budou DPH platit navzájem mezi sebou
přímo.7 Komise rovněž navrhuje přejít na zásadu „země určení“, podle níž je konečná částka
DPH vždy uhrazena členskému státu konečného spotřebitele a účtována sazbou daného
členského státu. Další změnou je zjednodušení pravidel fakturace umožňujících prodejcům
připravit faktury podle pravidel vlastní země, a to i při obchodování přes hranice. Společnosti
již nebudou muset sestavit seznam přeshraničních transakcí pro své daňové orgány.8
Zpráva o soudržnosti a budoucnost EU financí
Evropská komise publikovala již sedmou zprávu o soudržnosti, ve které je analyzována současná
situace hospodářství EU. Na základě analýzy Komise upozorňuje, že mezi státy EU i uvnitř států
samotných stále přetrvávají rozdíly. Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu k tomu
dodává: „zpráva jasně ukazuje, že naše Unie potřebuje více soudržnosti.“9
Politika soudržnosti přinesla výsledky ve všech regionech EU a byla hlavním zdrojem investic.
Regionální ekonomické rozdíly se pomalu zmenšují, regiony ekonomicky rostou, ovšem ne
stejným tempem. Mezi mnoha regiony se projevuje problém „pasti středního příjmu“. Některé
z nich mají problémy především se značnými ztrátami pracovních míst, proto bude potřeba je
více finančně podpořit.10
Zpráva klade hlavní důraz především na potřebu zvýšení investic do inovací, digitalizace,
dekarbonizace a do lidského kapitálu. Ze zprávy také vyplývá potřeba zaměřit se na snížení
nezaměstnanosti, především mezi mladými a zefektivnění státní správy za účelem zvýšení
konkurenceschopnosti.11
Bankovní unie
Komise ve svém sdělení shrnula dosavadní stav budování bankovní unie a vyzvala k jejímu
dokončení do roku 2018. S tímto cílem připravila Komise plán, který by měl vést k zajištění
dohody o všech zatím nevyřešených prvcích bankovní unie. Opatření týkající se snižování a
řízení rizik budou probíhat současně. Dokončení bankovní unie bude součástí debaty o dalším
prohlubování hospodářské a měnové unie na prosincovém evropském summitu.12
6
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Komise ve svém sdělení klade důraz především na:
 urychlenou dohodu o bankovním balíčku, který předložila ještě v listopadu 2016, a který
se týká dokončení regulatorní agendy pro krizi;
 dosažení pokroku v oblasti evropského pojištění systému vkladů (EDIS);
 společnou fiskální pojistku bankovní unie pro Jednotný fond pro řešení krizí k ochraně
finanční stability, který by tak v případě nutnosti měl dostatek finančních prostředků
k ochraně finanční stability;
 snižování objemu nesplácených úvěrů (NPLs);
 možná opatření v oblasti cenných papírů zajištěných státními dluhopisy;
 pokračování v důsledném dohledu.13
Obchodní politika
Obchodní dohoda s Mexikem
Koncem září (25. až 29. září) se uskutečnilo 5. kolo vyjednávání o moderní obchodní dohodě
mezi EU a Mexikem. Celkově se setkalo 21 vyjednávacích skupin v různých oblastech např.
obchod se zbožím, služby, technické překážky obchodu a udržitelný rozvoj. V kapitole o
obchodu se již jednalo o textových návrzích, v kapitolách týkajících se zboží, služeb a veřejných
zakázek se jednání věnovala nabídkám, jež si strany vyměnily v červenci. Další kolo jednání se
uskuteční na konci listopadu.14
Anti-dumpingová opatření
Komise uvalila antidumpingová cla ve výši 17,6 až 96,5 eur/tuna na dovozy specifických
ocelových výrobků (hot rolled flat steel products) ze čtyř zemí: Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny.
Do šetření byly původně zahrnuty také dovozy ze Srbska, ale jejich objem byl Komisí
vyhodnocen jako zanedbatelný. Cílem opatření je zajištění rovných podmínek soutěže pro
evropské společnosti a je dalším ze 48 antidumpingových a antisubvenčních opatření, které
Komise uložila na výrobky z oceli.15
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Evropská komise: Komise vyzývá k dokončení všech částí bankovní unie do roku 2018. 11. října 2017 [cit. 18. 10.
2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_cs.htm
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October 2017 [cit. 16. 10. 2017]. Dostupné z
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