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Vážené dámy, vážení pánové,

mnohaletá snaha o snížení roamingových poplatků se
v lednu přiblížila k závěru, tyto poplatky zmizí letos
v červnu. Došli jsme i k dohodě o postupném snižování
poplatků za mobilní data. Mám ve zvyku každý zásah
do trhu pečlivě zvažovat, ale je pravda, že účtování poplatků za mezinárodní hovory již v rámci osmadvacítky ztratilo opodstatnění a regulace proto dává smysl.
Co jde ovšem daleko za hranici zdravého rozumu,
je navrhovaná regulace legálních střelných zbraní.
Poslední verze, kterou definitivně posvětil Výbor pro
vnitřní trh a o které budeme hlasovat v březnu, je sice
podstatně lepší než původní návrh Komise, přesto
jde ale o naprosto neodůvodněný zásah do prostředí,
které alespoň v České republice funguje dobře. Máme
přísnou a dobrou legislativu a nepředstavujeme žádné nebezpečí ani pro sebe, ani pro okolní státy. Pokud
i přes náš odpor směrnice v Evropském parlamentu
projde, bude na české vládě, aby zvážila další kroky.
V tomto ohledu bohužel nejsem příliš optimistický.
Vládní koalice již promrhala dvě skvělé příležitosti, jak
se směrnici postavit, a to vystavením tzv. „žluté karty“
českým parlamentem nebo pracnou, ale o to efektivnější diplomacií v Radě ministrů.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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Komise chce usnadnit jednotný trh
se službami v EU

leden 2017

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Digitální agenda
Rada a EP se dohodly na stropech
velkoobchodních cen za roaming
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla
pro velkoobchodní trhy s roamingem (COM(2016)399)
Předsednictví Rady 31. 1. 2017 dosáhlo předběžné
dohody s EP ohledně nových stropů velkoobchodních cen. Zrušení poplatků za roaming pro spotřebitele, k němuž má dojít do léta 2017, tak má být
zajištěno prudkým poklesem maximálních velkoobchodních cen za roaming.

Kontext
Dle nařízení č. 2120/2015 by měly být do června 2017
zrušeny veškeré maloobchodní roamingové služby.
Předložený návrh nařízení se zabývá oblastí velkoobchodních trhů s roamingem, jehož revize má umožnit implementaci nařízení z roku 2015 bez obtíží a dokončit tak reformu trhu s roamingem. Návrh nařízení
má stanovit limity, pokud jde o částky, které si operátoři mohou vzájemně účtovat za používání svých sítí
pro poskytování roamingových služeb. Tyto cenové
stropy se vztahují na hlasová volání, SMS zprávy a používání dat.
Používání dat v mobilních zařízeních se v posledních letech exponenciálně zvýšilo a očekává se, že
bude i nadále prudce růst. Má se za to, že zrušení
roamingových poplatků povede k podobnému vývoji
i u objemu dat využívaných v zahraničí.
Návrh již byl projednán na půdě výboru ITRE (více
v příspěvku „Poslanci požadují další snižování roamingových cen“, Monitoring listopad 2016) a Rady
(více v příspěvku „Rada souhlasí s dalším snižováním
velkoobchodních cen za roaming“, Monitoring prosinec 2016).

Obsah a sporné body
Podle vyjednané dohody klesne od 15. 6. 2017 maximální velkoobchodní cena za roamingové datové služ-

by ze současného stropu 50 €/GB na 7,70 €/GB a pak
se bude v etapách dále snižovat:
– od 1. 1. 2018 bude maximální cena 6 €/GB,
– od 1. 1. 2019 4,50 €/GB,
– od 1. 1. 2020 3,50 €/GB,
– od 1. 1. 2021 3 €/GB,
– a od 1. 1. 2022 2,50 €/GB.
Postupné snižování datových stropů odráží očekávání, že rostoucí využívání mobilních datových
služeb v kombinaci s většími úsporami z rozsahu, novými technologiemi a účinnou hospodářskou soutěží
v nadcházejících letech sníží náklady, jež jsou s poskytováním velkoobchodních roamingových služeb spojeny. Takto dohodnutý postup vede k tomu, že stropy
jsou výrazně nižší, než byl Komisí původně navrhovaný pevný strop ve výši 8,50 €/GB, a zároveň podnikům
má umožnit, aby investovaly do nadcházející páté generace mobilních sítí (5G).
Dále se od 15. 6. 2017 sníží maximální velkoobchodní přirážka za hovory z 0,05 €/min. na 0,032 €/min.
Strop za SMS zprávy klesne z 0,02 € na 0,01 € za
zprávu.
Komise bude muset každé 2 roky podat zprávu o tom,
jak uplatňování pravidel probíhá, a v případě potřeby
navrhnout nové stropy. První zpráva má být předložena do prosince 2019.
Členské státy 20. 1. 2017 rovněž schválily dohodou uzavřenou s EP o koordinaci využívání pásma
700 MHz, která zpřístupní mobilní internetové služby a rozšíří nové aplikace přes hranice. Usnadní se
tak zavedení technologie 5G od roku 2020 (více v příspěvku „Předsednictví dosáhlo dohody s EP o pásmu
700 MHz“, Monitoring prosinec 2016). Dohoda ohledně celoevropského přístupu k využívání pásma ultra
krátkých vln (UKV, 470–790 MHz), včetně pásma 700
MHz (694–790 MHz) vychází z návrhu předloženého
Komisí v únoru 2016 (více v příspěvku „Kvalitní rádiové frekvence by měly podpořit mobilní internetové
služby“, Monitoring únor 2016). Na základě dohody
by mělo být ve všech členských státech EU pásmo
700 MHz přiděleno nejpozději do 30. 6. 2020 mobilním operátorům a zpřístupněno pro bezdrátový širokopásmový přístup.
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Tuto neformální dohodu nyní musí potvrdit členské
státy EU a EP na plenárním zasedání. Nová pravidla
musí být zavedena k 15. 6. 2017, aby pak maloobchodní roamingové poplatky mohly být zrušeny v souladu
s nařízením o roamingu z roku 2015.

fond pro strategické investice začne fungovat na podzim“, Monitoring červenec 2015).
V rámci EU služby představují 2/3 ekonomiky,
vzniká v nich přibližně 90 % pracovních míst, ale celý
sektor zaostává. Produktivita je v oblasti služeb nízká.
EU jako hlavní problém stanovila překážky limitující
konkurenceschopnost. Dle Komise by měly členské
státy stimulovat rozvoj ekonomiky služeb a lépe vy
užívat potenciál jednotného trhu služeb.

Vnitřní trh

Obsah a sporné body

Další vývoj

Komise navrhla balík opatření, jež
by měl usnadnit poskytování služeb
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council – Introducing a European
services e-card and related administrative facilities
(COM(2016)824)
Proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council on the enforcement of the Directive
2006/123/EC on services in the internal market, laying
down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No
1024/2012 on administrative cooperation through the
Internal Market Information System (COM(2016)821)
Proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council on a proportionality test before adoption
of new regulation of professions (COM(2016)822)
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on
Reform – recommendations for regulation in professional services (COM(2016)820)
Komise 10. 1. 2016 představila balík návrhu, který by
měl usnadnit poskytování služeb firmám a podnikatelům v rámci celé EU.

Kontext
Komise si v rámci svého pracovního programu stanovila několik priorit. Jednou z nich je rozvinutí potenciálu jednotného trhu včetně sektoru služeb. Komise
chce své aktivity směřovat k posilování a prohlubování jednotného trhu EU, který je také součástí investičního plánu pro Evropu (více v příspěvku „Evropský
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Cílem navrhovaných opatření je usnadnit poskytovatelům služeb orientaci v administrativních formalitách a pomoci členským státům identifikovat nadměrně zatěžující nebo zastaralé požadavky. EU dle Komise
nechce zásadně měnit stávající pravidla, ale chtěla by
podpořit jejich dodržování a uplatňování. Pokud by
byla stávající pravidla uvedena do praxe, mělo by to
samo o sobě stimulovat trh se službami.
Předložený balík se skládá ze 4 návrhů opatření:
1. Nový evropský průkaz služeb:
Zjednodušený elektronický postup by měl poskytovatelům podnikatelských služeb (např. inženýrským
firmám, IT konzultantům, organizátorům veletrhů
apod.) a stavebních služeb usnadnit vyřízení administrativních formalit požadovaných k poskytování služeb v zahraničí. V členských státech by měla být zřízena kontaktní místa, kde poskytovatelé služeb mohli
jednat ve svém vlastním jazyce. Kontaktní místa by
ověřila nezbytné údaje a poté je předala do hostitelského členského státu. Hostitelský členský stát by si
měl ponechat stávající pravomoc uplatňovat vnitrostátní regulační požadavky a rozhodnout, zda žadatel
může nabízet služby na jeho území. Elektronickým
průkazem by neměly být dotčeny stávající povinnosti
zaměstnavatelů nebo práva zaměstnanců.
2. Posuzování přiměřenosti vnitrostátních předpisů
o službách svobodných povolání:
Asi 1/5 evropské pracovní síly (50 mil. lidí) pracuje
v povoláních, k nimž je přístup podmíněn získáním
zvláštní kvalifikace nebo pro která je vyhrazen specifický titul (např. lékárníci nebo architekti). Někdy
jsou sice regulace opodstatněné, ale většina z nich
je dle Komise zbytečně zatěžující. Komise navrhuje
zefektivnit a vyjasnit, jak by členské státy měly provádět ucelený a transparentní test přiměřenosti před
přijetím nebo změnou vnitrostátních předpisů o službách svobodných povolání. Návrh směrnice stanovuje
pravidla o společném rámci pro provádění posouzení
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přiměřenosti před zavedením nových právních nebo
správních předpisů omezujících přístup k regulovaným povoláním nebo jejich výkon, případně před
změnou stávajících předpisů, s cílem zajistit řádné
fungování vnitřního trhu.
3. Vodítko pro vnitrostátní reformy v oblasti regulace
svobodných povolání:
Ze vzájemného hodnocení, které členské státy provedly v letech 2014−2016, vyplynulo, že státy, které svůj trh
služeb otevřely (například Itálie, Polsko, Portugalsko
a Španělsko), nyní profitují z širšího výběru služeb za
lepší ceny a zároveň zachovaly vysoké standardy pro
spotřebitele a pracovníky. Komise proto představila
vodítko pro potřeby vnitrostátních reforem v oblasti
regulace služeb svobodných povolání s vysokým potenciálem růstu a tvorby pracovních míst: architektů,
inženýrů, právníků, účetních, patentových zástupců,
realitních makléřů a turistických průvodců. Členské
státy by měly posoudit, zda požadavky na tato povolání splňují deklarované cíle jejich vnitrostátní politiky.
1.
4. Lepší postup oznamování návrhů vnitrostátních
předpisů o službách:
Legislativa EU již vyžaduje, aby členské státy informovaly Komisi o navrhovaných vnitrostátních předpisech týkajících se služeb, což umožňuje, aby mohly
být vzneseny případné výhrady ohledně možného nesouladu s právními předpisy EU. V představeném balíku Komise navrhla úpravy tohoto mechanismu, jež by
měly proces urychlit.

Další vývoj
Návrhy budou projednány na únorovém zasedání Rady.

Zaměstnanost a sociální věci
Komise plánuje novou regulaci v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů – Bezpečnější a zdravější práce pro všechny –
Modernizace právních předpisů a politiky EU v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (KOM(2017)12)

Kontext
V roce 2012 zahájila Komise hodnocení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (rámcová směrnice a 23 souvisejících směrnic).
Toto hodnocení bylo součástí programu REFIT připraveného Komisí a jeho účelem bylo zjednodušit, zvěcnit
a zefektivnit právní předpisy EU.
Zvláštní prioritou Komise je boj proti rakovině,
která je nejčastější příčinou úmrtí v EU v souvislosti
s výkonem práce. Dle výsledků průzkumu zemře každý rok v důsledku nemoci související s povoláním
přibližně 160 tis. Evropanů. Komise proto v květnu navrhla změny směrnice o karcinogenech a mutagenech
(č. 37/2004) za účelem snížení expozice evropských
pracovníků 13 karcinogenním chemickým látkám. Komise dnes naplňuje svůj politický závazek a předkládá
druhý návrh zaměřený na expozici dalších 7 chemických látek.

Obsah a sporné body
Komise stanovila následující opatření, dle kterých by
měly vycházet legislativní návrhy:
1. Stanovit limitní hodnoty expozice nebo jiná opatření pro dalších 7 karcinogenních chemických látek.
2. Zaměřit se na podniky, zejména malé a střední
podniky, při jejich úsilí o dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Klíčový dopad
může mít toto nařízení právě na ně, protože úroveň
dodržování zásad ochrany zaměstnanců je u nich
mnohdy spojena s ekonomickými nároky na implementaci právních norem.
3. Komise by měla s členskými státy a sociálními partnery spolupracovat na odstranění nebo aktualizaci
zastaralých pravidel v průběhu příštích 2 let.
Komise zveřejnila pokyny pro zaměstnavatele, které obsahují praktické tipy, jak lépe posuzovat rizika.
Jejich součástí jsou rady, jak řešit rapidní nárůst rizik
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např.
psychosociálních, ergonomických či rizik spojených
se stárnutím.

Další vývoj
Během následujících 2 let by měly být dle plánu Komise představeny konkrétní návrhy.

Komise 10. 1. 2016 zahájila novou iniciativu, která by
měla zajistit větší ochranu zaměstnanců v EU.
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KRÁTCE…
EP si zvolil nové vedení
Poslanci 17. 1. 2017 hlasovali o novém vedení EP. Novým
předsedou se stal v posledním 4. kole volby Antonio
Tajani (Itálie, EPP). Délka funkčního období předsedy,
místopředsedy a kvestorů je stanovena na 2,5 roku. Po
volbách do EP v roce 2014 obsadil post předsedy německý poslanec Martin Schulz (S&D), který se rozhodl post neobhajovat (a kandidovat na funkci německého kancléře). O předsednickou pozici se ucházelo
původně celkem 8 kandidátů (5 mužů a 3 ženy), které
navrhly politické slupiny EP. Poprvé volba neprobíhala
dle zaběhnutých zvyklostí, tedy dohodou dvou největších polických skupin. Pozice 14 místopředsedů byly
obsazeny o den později 18. 1. 2017. Společně s místopředsedy bylo zvoleno také 5 kvestorů, kteří mají na
starosti administrativní a finanční záležitosti členů
EP. V rámci obměny vedení EP se řešilo i vedení jednotlivých výborů.

Seznam zemí představujících riziko
praní peněz je neúplný, tvrdí poslanci
Plénum EP 19. 1. 2017 svým hlasováním v poměru
393:67:210 vrátilo zpět Komisi seznam zemí, které
představují riziko praní peněz a financování terorismu. Podle poslanců je návrh nařízení, který Komise předložila v listopadu 2016, neúplný a měl by být
rozšířen o teritoria, ve kterých se usnadňují daňové
trestné činy. Komise uvádí 11 zemí včetně Afghánistánu, Iráku, Bosny a Hercegoviny a Sýrie, které považuje za nedostatečně bojující proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Lidé a právnické osoby
z těchto zemí čelí slabší kontrole, než je obvyklá v případech podnikání v EU. Vzhledem k vrácení seznamu
zpět Komisi, bude během jeho revize dále platit stávající seznam třetích zemí představujících riziko praní
peněz a financování terorismu.
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IMCO hlasoval o revizi směrnice
o střelných zbraních
Výbor IMCO 26. 1. 2017 podpořil revizi směrnice
o střelných zbraních poměrem 25:9:2. Poslanci souhlasili s vyjednaným kompromisem návrhu revize směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní. Směrnice
EU o střelných zbraních stanovuje podmínky, za nichž
mohou soukromé osoby zbraně držet a převážet. Revize byla navržena po teroristických útocích v Evropě
(více v příspěvku „Byla dojednána prozatímní politická dohoda o směrnici o střelných zbraních“, Monitoring prosinec 2016). Kompromisní text revize směrnice sice v řadě problematických bodů upravuje návrh
Komise, ale dohoda mezi Radou a EP není stále pro
ČR přijatelná. Schválená dohoda už nepočítá se zákazy zbraní pro muzea, sportovní střelce či filmaře.
K výslednému textu směrnice se ještě musí vyjádřit EP
jako celek na plenárním zasedání, které se bude konat
v březnu 2017.

Komise navrhla ponechání vnitřních
hraničních kontrol další 3 měsíce
Komise 25. 1. 2017 doporučila, aby Rada členským státům umožnila ponechat dočasné kontroly, které jsou
v současnosti zavedeny na některých vnitřních schengenských hranicích v Rakousku, Německu, Dánsku,
Švédsku a Norsku, v platnosti další 3 měsíce. Podle
Komise v uplynulých měsících bylo dosaženo významného pokroku, pokud jde o zabezpečení a lepší správu
vnějších hranic a omezení nelegální migrace. Vliv na
to měla mít i nově vzniklá Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Zřízením hotspotového systému dosáhla
míra registrace a snímání otisků prstů migrantů přicházejících do Řecka a Itálie téměř 100 %. V Řecku ovšem stále zůstává značný počet nelegálních migrantů
a žadatelů o azyl a situace na západobalkánské trase je
i nadále nestabilní. Od února 2017 by měly operace Evropské pohraniční a pobřežní stráže pomáhat Řecku
na jeho severní vnější hranici. Kontroly se týkají stejných vnitřních hranic jako kontroly doporučené Radou v listopadu 2016.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU

Pracovní místa
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Procurement Coordination Officer
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 20. 2. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2336-ecdc-fgiv-2017-rmc-pco_en
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Pozice: Supervision Officer
Místo výkonu: Paříž, Francie
Termín přihlášek: 22. 2. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2373-esma-2017-vac1-ad5_en
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
(EUIPO)
Pozice: Security Officer
Místo výkonu: Alicante, Španělsko
Termín přihlášek: 27. 2. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2370-vext-17-191-ad-6-ibd_en
Evropská komise
Pozice: Administrator within the Chief Economist
Team (CET)
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 3. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2366-com-ta-comp-17-ad5_en
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Expert Epidemic Intelligence
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 6. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2332-ecdc-ad-2017-srs-eei_en

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Office Assistant
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 6. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2369-ecdc-fgii-2017-vu-oa_en
Odrůdový úřad Společenství (CPVO)
Pozice: Chairperson of the Board of Appeal
Místo výkonu: Angers, Francie
Termín přihlášek: 8. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2364-com-2017-20018_en
Evropská železniční agentura (ERA)
Pozice: Administrators
Místo výkonu: Valenciennes, Francie
Termín přihlášek: 13. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2377-era-ad-2017-001-ope_en
Evropská jednotka pro justiční spolupráci
(Eurojust)
Pozice: Administrative Director
Místo výkonu: Haag, Nizozemsko
Termín přihlášek: 17. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2365-17-ej-01_en
Rada EU, Evropský parlament a Evropská komise
Pozice: Macroeconomics and Financial Economics
Místo výkonu: Brusel, Belgie; Lucemburk, Lucembursko; Štrasburk, Francie
Termín přihlášek: 23. 5. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
competition/2272_en
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Monitoring EU europoslance Jana Zahradila

Evropská komise
Pozice: Administrators – food safety
Místo výkonu: Grange, Irsko
Termín přihlášek: 7. 6. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
competition/2273_en
Orgány a instituce EU
Pozice: Nurses
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 20. 6. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
competition/2274_en
Evropský parlament
Pozice: Proof-readers/language editors
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 18. 7. 2017
Odkaz:https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
competition/2275_en
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Stáže
České centrum Kyjev
Pozice: výuka češtiny jako cizího jazyka
Místo výkonu: Kyjev, Ukrajina
Termín přihlášek: průběžný
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/
FileStorage/download/28/27980/nabidka-staze_
cc-ukrajina-vyuka_lk.pdf
České centrum Moskva
Pozice: výuka češtiny jako cizího jazyka
Místo výkonu: Moskva, Ruská federace
Termín přihlášek: průběžný
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/
FileStorage/download/29/28480/nabidka-staze_
cc-moskva_-vyuka.pdf
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