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Jednotný evropský trh (EU Single Market)
Komise představila dva legislativní návrhy pro zjednodušení prodeje a regulace bezpečnosti
výrobků na jednotném trhu EU. Návrhy mají podle Komise pomoci především malým a středním
firmám. Návrhy teď budou předloženy k přijetí Evropskému parlamentu a Radě. 1
První návrh se týká zjednodušení prodeje výrobků uvedených na trh v jedné členské zemi, při
jejich prodeji v jiných členských zemích. V rámci jednotného trhu by se výrobky uvedené na trhu
v jedné členské zemi měly pohybovat volně, bez dalších podmínek nebo omezení. V případě
některých výrobků však často dochází k průtahům, nebo výrobci čelí dodatečným nákladům.
Komise proto navrhuje nové nařízení o vzájemném uznávání zboží 2, jež umožní urychlení
procedury schvalování prodeje výrobku v členské zemi. Zavedena bude také možnost použití
dobrovolného prohlášení o splnění všech relevantních požadavků na zboží v dané zemi. Zrychlí
se také řešení sporů mezi společnostmi a vnitrostátními orgány. Cílem je zrychlit a zjednodušit
procesy uznávání zboží pro firmy a zároveň také zohlednit oprávněné obavy státních orgánů. 3
Druhý návrh nařízení o dodržování a prosazování předpisů 4 cílí na zlepšení bezpečnosti výrobků
na jednotném trhu EU. Návrh podporuje větší spolupráci mezi vnitrostátními orgány dohledu
nad trhem, včetně výměny informací o problematických výrobcích, probíhajících šetřeních
apod. 5
Sdílená ekonomika - Uber
Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí 6 ve věci sporu mezi společností Uber a svazem
profesionálních taxikářů ve Španělsku, se kterou se na něj obrátil španělský soud. Spor se týkal
toho, zda činnost společnosti Uber spadá pod služby v oblasti dopravy, služby na vnitřním trhu

1

European Commission: Safe products in the EU Single Market. 19 December 2017 [cit. 29. 12. 2017] Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/safe-products-eu-single-market-2017-dec-19_en
2
COM(2017)796 – Proposal for a Regulation on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another
Member State. 19/12/2017 [cit. 29. 12. 2017] Dostupné z https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26975
3
Evropská komise: Bezpečné výrobky na jednotném trhu EU: Komise jedná v zájmu posílení důvěry. Brusel 19.
prosince 2017 [cit. 29. 12. 2017] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5301_cs.htm
4
COM(2017)795 – Proposal for a Regulation laying down rules and procedures for compliance with and
enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations and Directives.
19/12/2017 [cit. 29. 12. 2017] Dostupné z https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26976
5
Evropská komise: Bezpečné výrobky na jednotném trhu EU: Komise jedná v zájmu posílení důvěry. Brusel 19.
prosince 2017 [cit. 29. 12. 2017] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5301_cs.htm
6
Rozsudok súdneho dvora z 20. decembra 2017 [cit. 29. 12. 2017] Dostupné z
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=SK&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=371588
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nebo služby informační společnosti, a jestli ke své činnosti potřebuje povolení, tedy jestli se
jedná o dopravní služby, či nikoliv.
Uber je elektronická platforma, která poskytuje službu spojující neprofesionální řidiče
s vlastními vozy a cestující v městské dopravě. Podle rozhodnutí Evropského soudu je její
činnost neoddělitelně spojena s dopravou, a proto se na ní vztahuje klasifikace jako „služba
v oblasti dopravy“. Služba Uber tak podle Evropského soudního dvora podléhá národní regulaci
a je na rozhodnutí členského státu jak jej bude regulovat. 7
Unie kapitálových trhů (Capital Market Union, CMU)
V návaznosti na hodnocení plnění akčního plánu CMU 8, které Komise zveřejnila v červnu 2018,
předložila Evropská komise v druhé polovině prosince návrh přepracovaných pravidel pro
investiční podniky, jež mají vést ke zvýšení efektivity a zlepšení dohledu nad evropskými
kapitálovými trhy. Nesystémové investiční podniky budou rozděleny na ty nejmenší a nejméně
rizikové, u kterých dojde k zjednodušení kapitálových pravidel, a větší podniky, u kterých se
zavádí nový způsob hodnocení rizik na základě jejich finančního modelu. Pro tyto nesystémové
investiční podniky, kterých je většina jsou navrhovány jednodušší pravidla obezřetnostního
dohledu. Tím se jim sníží administrativní zátěž, podpoří jejich investiční aktivita a posílí
hospodářská soutěž, bez toho aby došlo k ohrožení finanční stability. 9
Pro největší, systémově významné investiční podniky s aktivy převyšující hodnotu 30 miliard
eur, provádějící některé činnosti bankovní povahy (proto jsou označovány jako úvěrové
instituce) a představující tak stejné riziko pro finanční stabilitu jako banky, je zaveden stejný
režim regulace a dohledu jako pro banky, tedy v rámci jednotného mechanismu dohledu, jelikož
na úvěrové instituce se mají vztahovat stejná pravidla jako pro banky, a to v plném rozsahu. 10
Brexit 11
V návaznosti na rozhodnutí Rady o postoupení do druhé fáze vyjednávání a přijetí pokynů pro
tuto fázi 12, zaslala Komise Radě doporučení pro zahájení dalších vyjednávání a návrh
doplňujících směrnic pro další fázi jednání o brexitu 13, které obsahují podrobnosti o případných
přechodných opatřeních. Podle návrhu Komise se tak během případného přechodného období
bude Spojené království nadále účastnit celní unie i jednotného trhu včetně všech čtyř svobod,
7

Uber is a transport company, rules EU’s top Court. EUbusiness [online]. 20 December 2017 [cit. 29. 12. 2017]
Dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/uber-court.20ga/
8
Pro více informací k hodnocení plnění akčního plánu CMU viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od
1. 6. do 15. 6. 2017. Parlamentní institut. Eurozóna+ č. 16/2017. červen 2017 [cit. 2. 1. 2018] Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=117406
9
Evropská komise: Unie kapitálových trhů: přiměřenější pravidla pro silnější investiční podniky. 20. prosinec 2017
[cit. 2. 1. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5304_cs.htm
10
European Commission - Fact Sheet: Frequently asked questions: Revised Framework for Investment Firms. 20
December 2017 [cit. 2. 1. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5305_en.htm
11
Pro více informací k brexitu viz Balounová, E., Brexit. Parlamentní institut. Studie č. 3.213. listopad 2017 [cit. 2.
1. 2018] Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=138327
12
Pro více informací k rozhodnutí Rady viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 12. do 15. 12.
2017. Parlamentní institut. Eurozóna+ č. 33/2017. prosinec 2017 [cit. 2. 1. 2018] Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143439
13
European Commission: Commission’s recommendation including supplementary negotiating directives. 20
December 2017 [cit. 2. 1. 2018] Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/publications/commissionsrecommendation-including-supplementary-negotiating-directives_en
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přičemž nesmí dojít k výběru pouze některých výhod. Rovněž budou v tomto období
uplatňovány také všechny nástroje týkající se regulace, dohledu, rozpočtu apod. Od 30. března
2019 však zároveň bude Spojené království považováno za tzv. třetí zemi a proto nebude
zastoupeno v orgánech EU, institucích ad. Komise navrhuje, aby bylo přechodné období jasně
časově vymezeno a skončilo nejpozději 31. prosince 2020. 14
Obchodní politika
Obchodní dohoda s Mexikem
V polovině prosince se uskutečnilo zatím poslední sedmé kolo vyjednávání o obchodní dohodě
mezi EU a Mexikem. Jednalo se opět ve všech tematických oblastech, přičemž v některých bylo
dosaženo značného pokroku, a to např. v oblastech hospodářské soutěže, malých a středních
podniků, transparentnosti, sanitárních a fytosanitárních opatření, regulací, obchodu a
udržitelného rozvoje. Jednalo se také o návrzích stran smlouvy v oblasti přístupu na trh.
Podrobnější zpráva z jednání bude zveřejněna začátkem roku 2018. 15
Nová pravidla ochrany obchodu (antidumpingová pravidla) a zpráva o Číně
V návaznosti na schválení Radou 16 vstoupila nová pravidla EU na ochranu obchodu v platnost.17
Pravidla mají EU chránit před nekalými obchodními praktikami a budou sloužit k identifikaci a
nápravě v případech, kdy je cena zboží uměle snížena pomocí státní intervence. 18 Zároveň se
vstupem pravidel v platnost připravila Komise první ze zpráv o jednotlivých zemích a jejich
tržních deformacích. Zprávy se mají věnovat specifikům hospodářství a jejich vybraným
odvětvím, makroekonomice a výrobních faktorům. První zpráva se věnuje Číně 19, druhá zpráva
bude o Rusku. 20

14

Evropská komise: Evropská komise doporučila návrh směrnic pro další fázi jednání o brexitu. 20. prosinec 2017
[cit. 2. 1. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5342_cs.htm
15
European Commission: EU and Mexico complete seventh round of negotiations. 21 December 2017 [cit. 2. 1.
2018] Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1775
16
Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 12. do 15. 12. 2017. Parlamentní institut. Eurozóna+ č.
33/2017. prosinec 2017 [cit. 2. 1. 2018] Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143439
17
Evropská komise: EU zavádí nová pravidla v oblasti ochrany obchodu. 20. prosince 2017 [cit. 2. 1. 2018]
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5346_cs.htm
18
Pro více informací k pravidlům viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 12. do 15. 12. 2017.
Parlamentní institut. Eurozóna+ č. 33/2017. prosinec 2017 [cit. 2. 1. 2018] Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143439
19
Commission staff working document on distortions in the economy of the People’s republic of China for the
purposes of trade defence investigations. 20. 12. 2017 [cit. 2. 1. 2018] Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
20
Pro více informací k pravidlům viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 12. do 15. 12. 2017.
Parlamentní institut. Eurozóna+ č. 33/2017. prosinec 2017 [cit. 2. 1. 2018] Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143439
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