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Pravidla pro elektronický obchod
Rada schválila nová pravidla pro elektronický obchod, která mají podpořit elektronický obchod
tím, že spotřebitelům a podnikům usnadní porovnávání různých cen dopravy v celé Unii.
Regulační orgány budou mít větší pravomoci k monitorování tohoto trhu. Nová pravidla
zpřístupní informace o různých možnostech doručování balíků, včetně track&trace služeb,
které jsou důležité pro elektronický obchod. Přijetí pravidel pomáhá ke sjednocení digitálního
trhu EU. V rámci reformy budou tarify zveřejňovány na internetových stránkách, které pomohou
uživatelům vybrat ty nejlepší sazby. Zvýšená transparentnost by měla vytvářet konkurenční tlak,
což by snížilo ceny. Očekává se, že nová pravidla budou přínosem pro spotřebitele a
maloobchodníky, kteří lepší sazby nemohou vyjednat. 1
Půjčky pro společensky prospěšné podniky
Evropský investiční fond (EIF) 2 a Triodos Bank3 podepsaly v Nizozemsku první smlouvu o záruce
půjček pro společensky prospěšné podniky (sociální podnikání) 4 v rámci Programu EU pro
zaměstnanost a sociální inovace (EaSI). 5 Tato nová smlouva umožňuje společnosti Triodos Bank
v Nizozemsku, Belgii, Španělsku a Francii poskytnout v příštích pěti letech celkem 65 milionů
EUR až 430 podnikatelům. Společensky prospěšní podnikatelé budou mít možnost využívat
půjčky se sníženou úrokovou sazbou a s minimálními požadavky na zajištění v rámci programu
podporovaného EU. Triodos Bank poskytne finance široké škále podniků zaměřených
na inovace, ekologické potraviny, společensky prospěšné podnikání, udržitelnou módu,
zaměstnávání osob, které jsou vyloučení z pracovního trhu, ekologické hotely a restaurace. Tyto
podniky často čelí potížím při získávání úvěrů. Systém záruk EaSI byl spuštěn v červnu roku 2015
a je financován Evropskou komisí a řízen Evropským investičním fondem. Evropský investiční
fond neposkytne přímou finanční podporu podnikům, ale bude provádět tento nástroj
prostřednictvím místních finančních zprostředkovatelů (mikrofinancování, sociální finance,
záruční instituce, banky). Tito zprostředkovatelé budou se zainteresovanými stranami přímo
jednat, aby poskytli podporu v rámci záruky EaSI. 6

Council adopts cross-border parcel delivery rules to boost e-commerce, [cit. 12. 4. 2018] Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-delivery-rules-to-boost-ecommerce/
2 Evropský investiční fond (EIF), European Investment Fund, http://www.eif.org/
3
Triodos Bank, https://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/
4 Více o sociálním podnikání v České republice se dočtete na: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/.
5 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=1081
6 EUR 65 million of EU financing for 430 social enterprises in the Netherlands, Belgium, Spain and France, [cit. 12. 4. 2018] Dostupné
z: https://ec.europa.eu/commission/news/eur-65-million-eu-financing-430-social-enterprises-netherlands-belgium-spain-and-france-2018apr-12_en
1
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Jednotný digitální trh
Ve společném prohlášení v rámci tzv. evropského digitálního dne (Digital Day 2018) ministři a
zástupci členských států se opět přihlásili ke svému závazku více spolupracovat v celé řadě
klíčových oblastí pro budoucnost Evropy: umělá inteligence, blockchain, eHealth 7 a inovace.
Závazky členských států dávají silný signál. Budoucnost Evropy je ukrytá v digitální platformě
a jediným způsobem, jak plně využít přínos nových technologií, je spolupráce členských států.
Spojením údajů o zdravotní péči, použitím umělé inteligence, blockchain a podpory inovací
může Evropa výrazně zlepšit životy lidí, dřívější a lepší diagnóza nemoci nebo bezpečnější
cestování. I tak může přispět digitalizace. Lidé začínají pociťovat výhody boření digitálních
hranic, například konec roamingových poplatků. Silnější pravidla stran ochrany osobních údajů
a první pravidla platná v celé EU týkající se kybernetické bezpečnosti se stanou skutečností
v květnu roku 2018. Cílem je vytvořit v brzké budoucnosti silný digitální jednotný trh s jasnou
budoucností. 8
Brexit
V březnu se zástupci EU a zástupci Velké Británie dohodli na právním textu pro ochranu práv
občanů, což bylo zásadní prioritou pro Evropský parlament a členské státy. Zároveň dospěli
k politické dohodě o přechodném období v délce 21 měsíců, které končí k poslednímu prosinci
2020.9 Stále ještě zbývá vyřešit otázku hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Dále je nutné
zamyslet se nad otázkami o ochraně zeměpisných označení, o policejní a soudní spolupráci.
Evropská unie věří, že dosáhne dohody, pokud budou jednání nadále v tomto duchu probíhat
až do října letošního roku. Jaká je budoucnost Spojeného království a Evropské unie? Spojené
království opustí celní unii a jednotný trh. Jediným, pro občany EU, schůdným modelem je
dohoda o volném obchodu. Jiné modely zatím zůstávají v jednání alespoň do té doby, dokud se
jednání se Spojeným královstvím vyvíjí. Chce Spojené království zůstat blízko evropskému
regulačnímu modelu, nebo se od něj odkloní? To je důležité rozhodnutí, protože evropský
regulační rámec je podpořen klíčovými faktory: sociální tržní hospodářství, ochrana zdraví,
zabezpečení potravin, spravedlivá a účinná finanční regulace a vysoká úroveň ochrany životního
prostředí. Nebude existovat ambiciózní partnerství bez společného základu o spravedlivé
hospodářské soutěži, státní podpoře, zárukách proti daňovému dumpingu, sociálním normám
a v neposlední řadě o environmentálních normách. Budoucí partnerství musí také obsahovat
přesná ustanovení o ochraně životního prostředí. 10
Zvýšení investic do začínajících inovativních společností
Evropská komise a Evropský investiční fond (EIF) spustily celoevropský program fondů
rizikového kapitálu (VentureEU), který bude podporovat investice do začínajících inovativních
a rychle se rozvíjejících podniků v Evropě. Klíčovou roli hraje dostupnost rizikového kapitálu pro
Více o e-Health se dočtete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth
Preparing Europe's future, building on a strong Digital Single Market: joint statement by Vice-Presidents Ansip and Dombrovskis,
Commissioners Oettinger, Andriukaitis, Bieńkowska, Moedas and Gabriel following the Digital Day 2018, [cit. 10. 4. 2018] Dostupné z:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3167_en.htm
9 Diskutovány jsou také další otázky týkající se celních postupů, oběhu zboží již uvedeného na trh nebo závazků Spojeného království pro
jadernou energii a Euratom v širším slova smyslu.
10
Remarks by Michel Barnier at Green 10: "Is Brexit a threat to the future of the EU's environment?" - European Parliament,[cit. 10. 4. 2018]
Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3162_en.htm
7
8
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inovativní podniky. Prostřednictvím finanční podpory EU ve výši 410 milionů EUR11 mají fondy
mobilizovat až 2,1 miliardy EUR veřejných a soukromých investic. 12 To dle odhadů povede
k novým investicím do podniků v Evropě ve výši 6,5 miliardy EUR. Díky programu VentureEU
získají podnikatelé investice, které potřebují k inovacím a úspěšnému globálnímu růstu.
To znamená více pracovních míst a další růst v Evropě. VentureEU je klíčovým prvkem otevřené
inovační strategie, která byla zahájena před třemi roky. Program zvětší množství a průměrnou
velikost fondů rizikového kapitálu. Díky tomu budou začínající podniky s vysokým potenciálem
zůstávat a dále růst v Evropě, kde budou plně využívat výhod jednotného trhu. 13 Rizikový kapitál
je nezbytný pro správné fungování unie kapitálových trhů, avšak jeho využití v Evropě je málo
rozvinuté. 14 Společnost VentureEU poskytne nové zdroje financování a umožní evropským
inovátorům, aby se staly světovými předními společnostmi. Očekává se, že přibližně 1 500
začínajících a rozšířených podniků získá přístup po celé EU.

11 EU

zajistí základní investice až do výše 410 milionů EUR – včetně 67 milionů eur z vlastních zdrojů EIF: 200 milionů eur z nástroje InnovFin
v rámci programu Horizont 2020, 105 milionů eur z Evropského programu pro malé a střední podniky COSME a 105 milionů eur z Evropského
fondu pro strategické investice – tak zvaného Junckerova plánu. Zbytek financování získají vybraní správci fondů v prvé řadě od nezávislých
investorů.
12 VentureEU: 2,1 miliardy eur na podporu investic rizikového kapitálu do inovativních začínajících podniků v Evropě, [cit. 10. 4. 2018] Dostupné
z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_cs.htm
13
To je dvakrát více, než činí objem rizikového kapitálu dostupného v Evropě v současnosti.
14 V roce 2016 proinvestovali držitelé rizikového kapitálu v EU přibližně 6,5 miliardy eur. V USA to bylo pro srovnání 39,4 miliardy eur.
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