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Levnější přeshraniční platby v eurech
Evropská komise navrhla, aby přeshraniční platby v eurech byly v celé EU levnější, a to nejen
v rámci transakcí mezi členy eurozóny, ale také do těch států, ve kterých se neplatí eurem. Podle
současných pravidel neexistuje rozdíl pro obyvatele nebo podniky v eurozóně, pokud provádějí
transakce v eurech ve své vlastní zemi, respektive s jiným státem eurozóny. Subjekty mimo
eurozónu jsou díky vyšším poplatkům znevýhodněny. Návrh má za cíl rozšířit výhodu nízkých
sazeb rovněž na osoby a podniky v zemích mimo eurozónu. To umožní spotřebitelům a
podnikům plně využívat výhod jednotného trhu. Veškeré přeshraniční platby uvnitř a mimo
eurozónu v eurech budou stát stejně jako domácí transakce v místní měně. Legislativní návrh
bude k přijetí předložen Evropskému parlamentu a Radě.1
Spravedlivé zdanění
Evropská komise přijala pokyny, které představují první krok ve snaze zabránit tomu, aby
finanční prostředky EU plynuly skrze nespolupracující daňové jurisdikce. Hlavním cílem je zamezit
vyhýbání se daňovým povinnostem. Nové pokyny zaručí nemožnost převést finanční prostředky
EU přes subjekty v zemích, které jsou uvedeny na společném unijním seznamu. Musí být sladěn
cíl EU, tedy boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem na celosvětové úrovni, a pravidla
sloužící k využívání fondů EU mezinárodními finančními institucemi.2
Pravidla mohou být jednotně interpretována a uplatňována.3 Komise vyzývá mezinárodní
finanční instituce a další subjekty zapojené do řízení unijního rozpočtu, aby v průběhu roku 2018
provedly revizi interních politik s ohledem na nespolupracující jurisdikce a vyhýbání se daňovým
povinnostem.4

1

Cheap euro transfers to be extended to non-euro states, EUbusiness.com [online] 28 March 2018 [cit. 28. 3. 2018] Dostupné z:
https://www.eubusiness.com/news-eu/euro-transfers.28ck
Evropská komise chce zlevnit přeshraniční platby v eurech pro země mimo eurozónu. Levnější by měly být i nákupy kartou v cizině, ihned.cz
[online] 28. 3. 2018 [cit. 28. 3. 2018] Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-66094540-evropska-komise-chce-zlevnit-preshranicni-platby-veurech-pro-zeme-mimo-eurozonu-levnejsi-by-mely-byt-i-nakupy-kartou-v-cizine
2 Evropská investiční banka (EIB), rozvojové finanční instituce včetně Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD).
3
Pro zachování rozvojové politiky EU existuje výjimka pro přímé financování tehdy, kdy se projekt reálně uskutečňuje v nespolupracující daňové
jurisdikci uvedené na seznamu a není spojen s praním peněz, financováním terorismu, daňovými podvody ani vyhýbáním se dani.
4 Evropská komise: Spravedlivé zdanění: Komise zavádí první unijní opatření vůči nespolupracujícím daňovým jurisdikcím, 21. března 2018 [cit.
21. 3. 2018] Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_cs.htm
Komise navrhuje nová opatření, která by měla zajistit spravedlivé zdanění společností v EU, ceska-justice.cz [online] 21. 3. 2018 [cit. 21. 3.
2018] Dostupné z:
http://www.ceska-justice.cz/2018/03/komise-navrhuje-nova-opatreni-ktera-by-mela-zajistit-spravedlive-zdaneni-spolecnosti-v-eu/
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Zdanění digitální ekonomiky
Aktivity evropských podniků v digitálním odvětví by měly být dle Evropské komise daněny
spravedlivým způsobem, který přispěje k hospodářskému růstu. Stávající daňová pravidla
nebyla navržena tak, aby zohledňovala digitální společnosti. Důležité je, aby digitální společnosti
platily spravedlivý podíl zisku na daních. Ty v EU uplatňují průměrnou efektivní daňovou sazbu,
která je oproti podnikům z tradiční ekonomiky poloviční. Členské státy se snaží najít rychlá a
jednostranná řešení zdanění digitálních aktivit, která vedou k právním komplikacím a daňové
nejistotě mezi podniky. Koordinovaný přístup má zajistit, že digitální ekonomika bude zdaněna
spravedlivým a udržitelným způsobem. Ke spravedlivějšímu zdanění digitálních aktivit v EU by
měly posloužit dva legislativní návrhy: reforma pravidel zdanění příjmu právnických osob5 a
prozatímní daň v několika členských státech.6 Balíčkem návrhů Evropská unie zavádí ucelený
postup, který podpoří jednotný digitální trh a bude brán v potaz při mezinárodních diskusích u
hledání řešení na celosvětové úrovni.7
Brexit
Jednání o vystoupení Velké Británie z Evropské unie pokračují.8 EU a Spojené království se
dohodly na právním textu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti občanských
práv, finančního vyrovnání a přechodného období. Prozatím není vyřešen problém hranice mezi
Severním Irskem a Irskem. Británie i EU se chtějí vyhnout vzniku standardního hraničního
režimu. I nadále budou pokračovat jednání o dalších otázkách rozdělení, zejména zeměpisných
označení, ochrany údajů a automatického uznávání rozsudků.9 V přechodném období může
Velká Británie vyjednávat nové dohody se třetími zeměmi. Dokončovat se budou nyní
zahajovaná jednání o tom, jak budou vypadat britské vztahy s EU.10
Evropská občanská iniciativa
Od roku 2012, kdy vstoupil v platnost nový nástroj evropské občanské iniciativy, podpořilo
alespoň jednu iniciativu odhadem na devět milionů Evropanů ze všech 28 členských
států. Čtyřem iniciativám se podařilo nasbírat přes milion podpisů a u třech z nich se Komise
zavázala, že provede návazná opatření. Jedná se o iniciativy „Stop vivisekci“, „Right2Water“
a „Zakažte glyfosát a toxické pesticidy“. Komise v březnu 2015 předložila první
zprávu o uplatňování evropské občanské iniciativy, následně zahájila přezkum pro zlepšení
5

Zisky musí být registrovány a zdaňovány tam, kde podniky vykazují interakci s uživateli, která je významného rozsahu a odehrává se
prostřednictvím digitálních kanálů. Toto Komise považuje za nejlepší dlouhodobé řešení.
6 Prozatímní daň by se vztahovala na hlavní digitální aktivity, které v současné době zdanění v EU unikají.
7 Evropská komise: Zdanění digitálního odvětví – Komise navrhuje nová opatření, která by měla zajistit spravedlivé zdanění společností v EU,
21. března 2018 [cit. 21. 3. 2018] Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_cs.htm
8 O Brexitu si můžete přečíst také v dokumentech: Balounová, E., Informace k Brexitu, Vybraná témata č. 02/2017, Parlamentní institut, únor
2017, ISSN 2533-414X, Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=98766
Smetanková D., Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 12. do 31. 12. 2017, Eurozóna+ č. 34/2017, Parlamentní institut, leden
2018, http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143513
Smetanková D., Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 12. do 15. 12. 2017, Eurozóna+ č. 33/2017, Parlamentní institut, prosinec
2017, Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143439
9 EU, UK agree 'decisive step' towards Brexit, EUbusiness.com [online] 20 March 2018 [cit. 20. 3. 2018] Dostupné z:
https://www.eubusiness.com/news-eu/brexit-barnier.20ck/
10
Problematika irské hranice brzdí jednání o Brexitu, E15 [online] 19. března 2018 [cit. 19. 3. 2018] Dostupné z
https://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/problematika-irske-hranice-brzdi-jednani-o-brexitu-1344647
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účinnosti tohoto nástroje, jehož součástí byly otevřené veřejné konzultace. Komise 13. září
2017 navrhla nové nařízení, které musí přijmout Evropský parlament a Rada. Iniciativa se stane
dostupnější, bude představovat menší zátěž a pro organizátory i zastánce jednotlivých iniciativ
bude snazší ji použít. Komise vyzývá k přijetí do konce roku 2018, aby mohlo nařízení vstoupit
v platnost v lednu 2020.11
Obchodní politika
Mandát pro vyjednávání o investičním soudu
Členské státy udělily mandát Evropské komisi pro zahájení jednání o zřízení multilaterálního
investičního soudu. Ten nahradí současně zastaralý systém řešení sporů mezi investorem
a státem (ISDS), včetně jeho nedostatku legitimity, důslednosti a transparentnosti. Komise dále
aktivně pracuje na vytvoření investičního soudního systému (ICS), jenž se stane součástí
bilaterálních obchodních dohod EU. V rámci multilaterálního investičního soudu se vytvoří stálý
orgán, jehož cílem bude rozhodovat mezinárodní investiční spory.12

11 Evropská

komise: Evropská občanská iniciativa: do vytváření unijních předpisů se zapojilo již devět milionů občanů, 28. března 2018 [cit. 28.
3. 2018] Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_cs.htm
12
Eurpean Commission: Commission welcomes adoption of negotiating directives for a multilateral investment court, 20 March 2018 [cit. 20.
3. 2018] Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1819
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