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Vážené dámy, vážení pánové,

zatímco bratislavský summit v polovině září, který měl
hledat novou jednotu evropských států bez Velké Británie, přinesl jen několik obvyklých frází, my jsme byli
o poznání konkrétnější. Pozvali jsme do Prahy politiky
a experty ze sedmadvaceti států, včetně například světoznámého ekonoma Hernanda De Sota nebo bývalého australského premiéra Tonyho Abbotta, abychom
jako třetí nejsilnější politická skupina v Evropě diskutovali o budoucnosti EU, o migraci a bezpečnosti nebo
o transatlantickém partnerství. Došli jsme mimo jiné
k jednoznačnému závěru, že bez otevření evropských
smluv není žádná reforma Evropské unie myslitelná.
Nová smlouva musí především omezit pravomoci bruselských institucí a jejich činnost. Je jasné, že pokud
dosavadní evropské elity nezačnou brát obavy občanů
vážně, budeme svědky nástupu extremistů, což si rozhodně nepřeji.
Jestliže chce Evropská komise dát skutečně občanům najevo, že si chce jejich sympatie zasloužit, mohla by začít ochranou vnitřního trhu a volného pohybu
pracovních sil. I přes naše urgence se Komise nebyla
rok a půl schopná vyjádřit k diskriminačnímu zákonu
o minimální mzdě v Německu, který poškozuje české
firmy. Nově jsme slyšeli o pokutě pro českého řidiče,
který podle francouzských úřadů nepobíral dostatečně vysokou mzdu. Boj proti sílící vlně protekcionismu

a porušování evropských pravidel je jeden z hlavních
důvodů, proč si Evropskou komisi platíme.
Dámy a pánové, přeji Vám příjemný začátek podzimu a dobré čtení.
Jan Zahradil
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Komise chystá reformu autorského
práva v EU

září 2016

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Informační společnost
Komise modernizuje evropské
autorské právo
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions:
Promoting a fair, efficient and competitive European
copyright-based economy in the Digital Single Market
(COM(2016)592)
Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on copyright in the Digital Single
Market (COM(2016)593)
Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council laying down rules on the exercise of
copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and
retransmissions of television and radio programmes
(COM(2016)594)
Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council on the cross-border exchange
between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subjectmatter protected by copyright and related rights for the
benefit of persons who are blind, visually impaired or
otherwise print disabled (COM(2016)595)
Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on certain permitted uses of works
and other subject-matter protected by copyright and
related rights for the benefit of persons who are blind,
visually impaired or otherwise print disabled and
amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation
of certain aspects of copyright and related rights in the
information society (COM(2016)596)
Komise 14. 9. 2016 představila návrhy na modernizaci práv duševního vlastnictví, které mají za
úkol rozšířit nabídku obsahu dostupného on-line
a zpřesnit pravidla pro všechny hráče na internetu.

Kontext
Vysílací společnosti a další provozovatelé mají problém s vypořádáváním práv ke svým on-line či digitálním službám, které chtějí nabízet v jiných zemích
EU. Odvětví vzdělávání, výzkumu a kulturního dědictví narážejí dle Komise příliš často na restrikce či právní nejistotu, které pak brzdí jejich digitální inovace
při používání obsahů chráněných autorským právem,
včetně ochrany v dalších členských státech. Tvůrci,
jiní nositelé práv a vydavatelé tisku nejsou často dle
Komise schopni sjednávat podmínky a poplatky za využívání svých děl a výkonů na internetu.
Návrhy jsou součástí strategie pro jednotný digitální trh z května 2015 (více v příspěvku „Jak si Komise
představuje jednotný digitální trh?“, Monitoring květen 2015). Doplňují návrh nařízení o přenositelnosti
právního obsahu z prosince 2015, které dalo spotřebitelům právo, aby své internetové předplatné na filmy,
hudbu a elektronické knihy mohli využívat i mimo
svůj domovský stát, a revidovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách a sdělení o on-line platformách z letošního května (více v příspěvku „Komise
představila nová pravidla EU pro audiovizuální služby“, Monitoring květen 2016).

Obsah a sporné body
Návrhy v oblasti autorského práva mají 3 hlavní
priority:
1. Zajistit přístup k širší nabídce obsahu šířeného po
internetu i z jiných států: Komise navrhuje zřídit právní mechanismus, díky němuž by měli provozovatelé
vysílání snáze získávat od nositelů práv povolení potřebná na to, aby mohli přenášet programy on-line v jiných členských státech EU. Jedná se o programy, které
tito provozovatelé přenášejí on-line souběžně s jejich
vysíláním, a o nabídku sledovat programy z televizních archivů, kterou chtějí poskytovat on-line i v dalších členských státech. Provozovatelé vysílání se mají
dostat do silnějšího postavení, neboť naprostou většinu svého obsahu, např. zpravodajské, kulturní, politické, dokumentární a zábavné pořady, by mohli prezentovat i v dalších členských státech a spotřebitelům
tak rozšířit nabídku. Provozovatelům, kteří nabízejí
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balíčky stanic, mají návrhy usnadnit zisk potřebného povolení. Namísto toho, aby museli individuálně
vyjednávat s každým nositelem práv, by měly licence
získat od organizací kolektivní správy, které nositele
autorských práv zastupují.
2. Upravit autorské právo pro potřeby výzkumu,
vzdělávání a sociálního začleňování zdravotně postižených osob: Komise navrhla novou výjimku, která
má vzdělávacím zařízením umožnit, aby vyučování
dokreslovaly digitálními prostředky a mohly pracovat
s on-line kurzy z jiných členských států. Výzkumným
pracovníkům v EU zase má navržená směrnice umožnit, aby při analýzách velkých souborů používali technologie vytěžování textů a dat (TDM).
Komise navrhla rovněž novou povinnou výjimku,
která má institucím spravujícím kulturní dědictví
umožnit uchovávat díla v digitální podobě, i provedení Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k pub
likovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým
osobám či osobám s jinými poruchami čtení.
3. Spravedlivější a udržitelný trh pro tvůrce a tisk:
Směrnicí o autorském právu má být posíleno postavení nositelů práv při vyjednávání o odměnách za
to, že jsou jejich obsahy využívány na internetových
platformách pro sdílení videonahrávek. Tyto platformy mají být povinny zavést účinné způsoby, jak auto
maticky detekovat hudbu a audiovizuální díla, které
nositelé práv určí a které mají být podle vzájemné
dohody pro tyto platformy buď povoleny, nebo z nich
být odstraněny.
Vydavatelé tisku mají z právního hlediska vůbec
poprvé získat postavení nositelů práv, a mají být tedy
ve výhodnější pozici jak při jednáních o užití vlastního
obsahu, která povedou s provozovateli on-line služeb,
které tento obsah používají nebo zpřístupňují, tak ve
vztahu k pirátství. Návrh směrnice ukládá vydavatelům a producentům povinnost být transparentní a informovat autory o zisku, jehož z jejich děl dosahují.
Návrh Komise však čelí poměrně silné kritice ze
strany technologických společností i skupin obhajujících otevřený přístup k internetovému obsahu. Důvodem je především fakt, že navrhovaná úprava by
přesouvala odpovědnost za identifikaci obsahu chráněného autorskými právy na společnosti, které jsou
zprostředkovateli nahrávaného obsahu (např. Youtube
nebo Facebook). Místo dosavadní praxe, kdy je odstraňován autorsky chráněný obsah na základě požadavku
držitelů autorských práv, by měli být samotní zprostředkovatelé těmi, kdo aktivně tento obsah vyhledávají a odstraňují.
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Další internetové společnosti, jako je např. Google,
odmítají i návrh Komise ohledně odkazování na zveřejněný autorský obsah, například internetové noviny
nebo časopisy. Legislativa, která má zpoplatnit takovéto odkazování, již byla přijata v Německu a Španělsku.
Kontroverze ohledně návrhů Komise posílila i s ohle
dem na rozsudek Soudního dvora EU z 8. 9. 2016,
který (v rozporu se stanoviskem Generálního advokáta) rozhodl, že sdílení odkazu na cizí server, kterým
dojde ke zveřejnění autorského obsahu za účelem zisku, je protiprávní.

Další vývoj
Legislativní návrhy budou nyní projednávány Radou
a Evropským parlamentem.

Komise požaduje přístup k internetu
v celé EU
Communication – Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society
(COM(2016)587)
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions:
„5G for Europe: An Action Plan“ (COM(2016)588)
Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) (COM(2016)590)
Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council establishing the Body of European
Regulators of Electronic Communications (BEREC)
(COM(2016)591)
Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council amending Regulations (EU) No
1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities
(COM(2016)589)
Komise 14. 9. 2016 navrhla přepracování legislativy EU v oblasti telekomunikací. Návrhy mají za cíl
podpořit zejména investice do sítí s velmi vysokou
kapacitou a urychlit veřejný přístup evropských občanů k Wi-Fi.

září 2016

Kontext
V roce 2015 mělo 71 % evropských domácností (28 % ve
venkovských oblastech) přístup k rychlému pevnému
internetovému připojení (rychlost stahování nejméně
30 Mb/s), a pokud jde o pokrytí mobilními sítěmi 4G,
činil průměr v EU 86 % (36 % ve venkovských oblastech). To nestačí k uspokojení rostoucí poptávky po
rychlosti, kvalitě a spolehlivosti infrastruktury nezbytné pro jednotný digitální trh.
Iniciativa je součástí strategie EU k vytvoření jednotného digitálního trhu. Celkem bude do konce roku
2016 představeno 16 iniciativ (více v příspěvku „Jak si
Komise představuje jednotný digitální trh?“, Monitoring květen 2015).

Obsah a sporné body
Komise předložila 3 strategické cíle týkající se širokopásmového připojení pro rok 2025:
– Všechny veřejné subjekty (například školy, univerzity, výzkumná střediska, nemocnice a veřejno
správní orgány) a podniky závislé na využívání digitálních technologií by měly mít přístup k velmi
rychlému připojení, které umožní uživatelům stahovat/nahrávat rychlostí 1 Gb/s.
– Všechny evropské domácnosti na venkově i ve městech by měly mít možnost připojení o rychlosti stahování nejméně 100 Mb/s, které lze navýšit na 1 Gb/s.
– Všechny městské oblasti a hlavní silnice a železnice by měly mít nepřerušované pokrytí technologiemi 5G (pátá generace bezdrátových komunikačních
systémů). Jako prozatímní cíl by pokrytí technologiemi 5G mělo být komerčně dostupné alespoň
v jednom velkém městě v každém členském státě
EU do roku 2020.
Podle odhadů si dosahování cílů v oblasti internetového připojení v průběhu nadcházejících 10 letech vyžádá investice ve výši 500 mld. €. Tyto finanční prostředky budou muset z velké části pocházet ze soukromých
zdrojů. Komise proto navrhla nový evropský kodex pro
elektronické komunikace, který zahrnuje progresivní
a zjednodušená pravidla, jež mají pro všechny společnosti zatraktivnit investice do nové infrastruktury
špičkové kvality v EU (tj. optické sítě). Komise předpokládá, že investice iniciované tímto novým rámcem
by mohly do roku 2025 zvýšit HDP o dalších 910 mld.
€ a vytvořit 1,3 mil. nových pracovních míst. Nový evropský kodex pro elektronické komunikace navrhuje:
– Posílení hospodářské soutěže: Kodex má uplatňovat regulaci trhu, pouze pokud to bude vyžadovat
zájem konečných uživatelů, a v případě, že obchod-

ní ujednání mezi hospodářskými subjekty nepřinesou konkurenceschopné výsledky. Nový kodex má
omezit regulaci tam, kde vzájemně si konkurující
operátoři společně investují do sítí s velmi vysokou
kapacitou, a usnadnit účast menších subjektů na
investičních projektech.
– Lepší využívání rádiových frekvencí: Kodex navrhuje dlouhodobé trvání licence spolu s přísnějšími
požadavky na účelné a efektivní využívání spektra.
Navrhuje rovněž koordinovat základní parametry,
jako jsou lhůty pro přidělování spektra, aby se zajistilo včasné uvolnění spektra na trhu EU a hlubší
integrace politik spektra napříč EU s cílem zajistit
plné bezdrátové pokrytí v celé EU.
– Výraznější ochranu spotřebitele v oblastech, kde
obecná pravidla na ochranu spotřebitele neřeší specifické potřeby jednotlivých odvětví. Pravidla mají
umožnit snadněji přejít k jinému dodavateli v případech, kdy spotřebitelé podepsali smlouvy na balíčky telekomunikačních služeb (kombinující internet, telefon, televizi, mobilní telefon atd.), a zajistit
cenovou dostupnost smluv o poskytování internetových služeb.
– Bezpečnější on-line prostředí pro uživatele a spravedlivější pravidla pro všechny subjekty na trhu: Regulace by měla být rozšířena i na nové on-line subjekty, které nabízejí služby rovnocenné službám
tradičních operátorů. Pravidla rovněž počítají s tím,
že uživatelé mají mít v budoucnu možnost prostřednictvím těchto on-line služeb vytočit celoevropské číslo tísňového volání 112.
Kromě kodexu Komise rovněž představila akční
plán pro zavedení 5G v celé EU od roku 2018. Počítá
se společným harmonogramem EU pro koordinované
komerční zavádění technologií 5G v roce 2020. Zaměřuje se na vymezení a přidělení pásem spektra pro technologie 5G, organizaci celoevropských zkoušek 5G od
roku 2018, podporu společných globálních norem pro
technologie 5G a přijetí vnitrostátních plánů zavádění
technologií 5G ve všech členských státech EU.
Právě harmonizace v otázce aukcí rádiových kmitočtů je však citlivým bodem pro získání souhlasu některých členských států EU v Radě, kteří se opakovaně
stavěly negativně k přesunu této pravomoci na unijní úroveň.
Balík obsahuje další klíčovou iniciativu WiFi4EU,
jejímž cílem je pomoci poskytnout všem občanům EU
bezplatné přístupové body WiFi (např. uvnitř a v blízkosti veřejných budov, zdravotních středisek, parků
nebo náměstí). Finanční prostředky určené na instalaci místních bezdrátových přístupových bodů by měly
být k dispozici co nejrychleji po přijetí tohoto systému
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Radou a EP. Jedná se o nový systém veřejných poukázek s počátečním rozpočtem ve výši 120 mil. €.

Další vývoj
Legislativní návrhy vstoupí do řádného legislativního
postupu.

Institucionální záležitosti
Komise navrhuje povinný rejstřík
transparentnosti pro všechny
instituce EU
Proposal for a Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register (COM(2016)627)
Komise 28. 9. 2016 představila návrh, který předpokládá vytvoření rejstříku transparentnosti povinného pro všechny 3 orgány EU – EP, Radu a Komisi.
Předložením Komise splnila předem deklarované
závazky o revizi této oblasti.

Kontext
Unie dlouhodobě usiluje o zajištění transparentnějšího prostředí při prosazování zájmů pomocí speciálních rejstříků. Rejstřík transparentnosti slouží
k zejména k regulaci lobbistických aktivit a EP se již
od roku 2008, kdy Komise spustila rejstřík zástupců
zájmových skupin, snaží o povinnou registraci všech
lobbistů. Rejstřík transparentnosti, fungující od roku
2011, je společným nástrojem EP a Komise a jeho cílem
je informovat lobbistech, kteří se snaží ovlivnit rozhodovací procesy EU. Registrace v něm je v současnosti
dobrovolná (Komise a EP však tím podmiňuje komunikaci s lobbisty), přičemž jeho etickým kodexem se
dnes řídí více než 9 800 subjektů. O registraci v něm
žádají poradenské či lobbingové společnosti, právnické kanceláře, obchodní a profesní sdružení, nevládní
a náboženské organizace a akademické subjekty.
Předseda Komise Jean-Claude Juncker v prosinci
2014 přislíbil, že předloží reformu této oblasti. Téma
zlepšení transparentnosti je také součástí politických
směrů Komise. Doposud se dosáhlo toho, že od prosince 2014 jsou zveřejňovány informace o setkávání komisařů, členů jejich kabinetů a generálních ředitelů Komise s každým zástupcem jakékoliv zájmové skupiny.
Dle dohody se mohou schůzky konat pouze s osobami,
jež jsou zapsány v rejstříku transparentnosti. Komise
v rámci zvyšování transparentnosti umožnila snazší
8

přístup k dokumentům o TTIP. V roce 2015 byla následně spuštěna nová verze rejstříku transparentnosti.
V dubnu 2016 byla podepsána interinstitucionální
dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů. Následně v květnu 2016 Komise přijala nová pravidla pro
expertní skupiny, kterými se zpřísnily požadavky, a byla
zavedena součinnost s rejstříkem transparentnosti.
O návrhu, který byl představen, probíhala 12týdenní veřejná konzultace, která sesbírala 1 758 reakcí.
Konzultace probíhala do června 2016.

Obsah a sporné body
Komise předložila návrh interinstitucionální dohody,
na jejímž základě má vzniknout po vzoru současného
rejstříku nový transparentní systém. Komise navrhuje, aby všechny tři orgány – tedy i Rada – musely splňovat tytéž minimální standardy. Jednání činitelů všech
tří orgánů by tak bylo podmíněno předchozí registrací v rejstříku transparentnosti. Návrh by měl vyjasnit rozsah činnosti určitých subjektů, zesílit kontrolu
a zefektivnit vymáhání dodržování etického kodexu.
Dle návrhu by žadatel o registraci porušující etický
kodex mohl mít pozastavenu svoji činnost a nemohl
by jednat s orgány EU. Možným trestem by mohlo být
také vyškrtnutí z rejstříku.
Reakce zejména neziskových organizací je však
spíše negativní. Řada z nich Komisi kritizuje za příliš opožděnou a nedostatečnou aktivitu, která do návrhu nezahrnula například zpřísnění požadavků na
transparentnost svých vlastních úředníků, ale pouze
rozšíření na další instituci. Tito zástupci rovněž kritizují, že porušení kodexu transparentnosti či například
záměrné uvedení nepravdivých informací do rejstříku
není důrazněji sankciováno, například pokutami či
soudním stíháním.

Další vývoj
Poslanci budou diskutovat o navrhované interinstitucionální dohodě na plenárním zasedání 5. 10. 2016.

Vnitřní trh
Komise chce upravit kontrolu vývozu
zboží dvojího užití
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy,
zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží
dvojího užití (přepracované znění) (KOM(2016)616)
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Komise 28. 9. 2016 navrhla změnu nařízení, která
upravuje kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího
užití, tj. civilního a vojenského.

Kontext
V květnu roku 2009 přijala Rada nařízení č. 428/2009,
kterým se zavedl režim EU pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.
V roce 2011 Komise vydala Zelenou knihu a vyzvala zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory na
režim EU pro kontrolu vývozu. Komise informovala
o výsledku tohoto procesu v pracovním dokumentu „Strategické kontroly vývozu: zajištění bezpečnosti
a konkurenceschopnosti v měnícím se světě“. Výsledkem bylo, že zúčastněné strany požadují úpravy systému EU pro kontrolu vývozu s cílem přizpůsobit jej
měnícím se technologickým, ekonomickým a politickým aspektům.
Komise v říjnu 2013 předložila EP a Radě komplexní zprávu o provádění nařízení z roku 2009. Zpráva
dospěla k závěru, že systém poskytuje solidní právní
a institucionální základy, musí být ale modernizován.
V dubnu 2014 přijala Komise sdělení stanovující konkrétní možnosti politiky pro přezkum režimu EU pro
kontrolu vývozu.
V roce 2015 provedla Komise posouzení dopadů
možností přezkumu popsaných v uvedeném sdělení s cílem určit nejvhodnější regulační a neregulační
opatření. Přezkum politiky kontroly vývozu byl identifikován jako iniciativa v rámci programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). Nařízení č.
428/2009 bylo několikrát změněno, a proto by mělo být
dle Komise vhodnější je komplexnější přepracování.

Obsah a sporné body
Primárně by měl návrh zjednodušovat a harmonizovat
stávající pravidla pro kontrolu vývozu. Předkládané
nařízení by mělo přinést výhody v podobě snížení administrativní zátěže jak pro hospodářské subjekty, tak
pro veřejnou správu. Také Komise očekává, že tento
návrh umožní snížení administrativní zátěže v rámci
jednotného trhu, zejména díky tomu, že počet výrobků, které by podléhaly kontrole na transfery v rámci
EU, by se měl snížit přibližně o 40 %.
Konkrétně Komise navrhuje:
– zjednodušení správy kontrol prostřednictvím
úpravy licencování procesů, zavedení všeobecných
vývozních povolení EU a zjednodušení kontroly
transferu technologií;
– omezení rozdílných úrovní kontrol v celé EU;
– zavedení zvláštních ustanovení, která brání zneužívání zboží dvojího užití v souvislosti s terorismem.
To v důsledku znamená mimo jiné to, že by došlo
k aktualizaci listu zboží dvojího užití, kam by nově
měly spadat například i sledovací zařízení a další obdobné technologie, ale také zavedení opatření, které
by umožňovalo kontrolovat i zboží, které není uvedeno
na seznamu. Právě to vyvolává obavy zástupců odvětví
průmyslu vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k obtížím při vývozu běžných kategorií výrobků. V souladu
s požadavky EP má být udělováno speciální licenční
povolení rovněž i u výrobků, kde hrozí zneužití pro
porušování lidských práv nebo teroristické činy.

Další vývoj
Návrh Komise bude v rámci řádného legislativního
postupu projednán v Radě a EP.
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KRÁTCE…

Dle předsedy Komise EU čelí
existenciální krizi
Jean-Claude Juncker 14. 9. 2016 přednesl tradiční
zprávu o stavu Unie. Předseda Komise prohlásil, že
EU je, přinejmenším částečně, v existenciální krizi.
Populismus, nezaměstnanost a sociální nespravedlnost patří mezi klíčové výzvy EU, jak uvedl předseda
Juncker ve své výroční zprávě o stavu Unie. Juncker
zmínil 3 významné priority, jež by měla Unie co nejdříve naplnit: (1) přiznat, že v Evropě máme mnoho
nevyřešených problémů, (2) uvědomit si, že nás svět
sleduje a (3) uznat, že všechny své problémy nevyřešíme dalším projevem nebo dalším summitem. Dále
se věnoval cílům, které by měla nejen Komise, ale
i další orgány v krátkém časovém horizontu plnit: posílit vnější hranice, pokračovat ve zlepšování právní
úpravy EU, upravit autorské právo na podporu evropské kultury, provést přezkum rozpočtu a podpořit posílení evropských investic pro růst a zaměstnanost.

Poslanci opětovně vyzvali
polskou vládu k nápravě
EP vyzval 14. 9. 2016 polskou vládu, aby v rámci tříměsíční lhůty, kterou Komise stanovila 27. 7. 2016, vyřešila
ústavní krizi. Řešení musí být dle EP v souladu se závěry Benátské komise a doporučením Komise. Usnesení EP bylo schváleno poměrem 510:160:29 a EP v něm
navazuje na své stanovisko vyjádřené v usnesení
z dubna 2016 o situaci v Polsku, zejména pokud jde
o ochromení Ústavního soudu, které ohrožuje demokracii, základní práva a právní stát v Polsku (více
v příspěvku „Polsko by mělo dle EP plnit doporučení
Benátské komise“, Monitoring duben 2016). EP vyzval
polské orgány, aby spolupracovaly s Komisí. Polská
vláda by měla zapojit všechny strany zastoupené v polském Sejmu do procesu hledání kompromisu, který by
ukončil probíhající ústavní krizi. Usnesení také vyjadřuje obavy ohledně rychlého vývoje v oblasti právních
předpisů, ke kterému došlo bez řádných konzultací,
a vyzývá Komisi, aby provedla posouzení přijatých
právních předpisů z hlediska jejich souladu s primárním a sekundárním právem Unie a s hodnotami,
na nichž je Unie založená. Jedná se o: zákon o veřej10

noprávních sdělovacích prostředcích; zákon, kterým
se mění zákon o policii a některé další zákony; novelu
trestního řádu a zákona o prokuratuře; novelu zákona
o veřejné službě a protiteroristický zákon.

Speciální pracovní skupina Komise
má vést jednání o Brexitu
Komise se 14. 9. 2016 rozhodla zřídit pracovní skupinu
pro přípravu a průběh jednání s Velkou Británií dle čl.
50 Smlouvy o EU revidované Lisabonskou smlouvou.
Rozhodnutí navazuje na schůzku ze dne 27. 7. 2016,
kde byl Michel Barnier jmenován jako hlavní vyjednavač (více v příspěvku „Brexit byl projednáván poslanci
EP a čelními představiteli EU“, Monitoring červenec
2016). Skupina bude mít na starosti přípravu a vedení
jednání s Velkou Británií a měla by koordinovat práci Komise. Komise se také rozhodla jmenovat Sabine
Weyandovou (nyní zástupkyně generálního ředitele
DG TRADE), jako zástupkyni hlavního vyjednavače
a to od 1. 10. 2016.

Vrcholní představitelé EU se sešli
na neformálním summitu v Bratislavě
Hlavy států a předsedové vlád se 16. 9. 2016 sešli v Bratislavě, aby zahájili politickou reflexi o dalším rozvoji
EU ve 27 členských státech. Předseda Donald Tusk od
poloviny srpna 2016 jednal se všemi vedoucími představiteli EU a předjednával agendu summitu. Součástí
debat byla také problematika plánovaného britského
odchodu z EU, přičemž Velká Británie se jednání neúčastnila. Výstupem jednání je Bratislavské prohlášení
a plán, které má stanovit cíle pro následující měsíce.
EU v krátkodobém horizontu žádá obnovení plné
kontroly nad vnějšími hranicemi, zajištění vnitřní
bezpečnosti a boj proti terorismu, posílení spolupráce
EU v oblasti vnější bezpečnosti a obrany a posílení jednotného trhu a lepší příležitosti mladým Evropanům.
S cíli jsou spojeny konkrétní opatření. Jedná se např.
o plné provádění prohlášení EU a Turecka, pokračující
podpora zemím západního Balkánu; zahájení vytváření systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS),
jenž má umožnit předem zkontrolovat cestující bez
vízové povinnosti a v případě nutnosti jim odepřít
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vstup; přijetí nezbytných opatření k tomu, aby všechny osoby včetně státních příslušníků členských států
EU byly při překračování vnějších hranic Unie kontrolovány podle příslušných databází apod. Další schůzka
lídrů Unie týkající se reflexe má proběhnout v lednu
2017 na Maltě a v březnu 2017 by měl být proces reflexe
uzavřen na zasedání v Římě.

EU posiluje své právní nástroje
proti ISIL/Dá’iš a al-Káidě
Rada 20. 9. 2016 přijala právní rámec, který by měl EU
umožnit samostatně uplatňovat sankce vůči ISIL/Dá’iš
a osobám a subjektům, které jsou s nimi spojeny nebo
je podporují. Dosud mohly být sankce uplatňovány
pouze vůči osobám a subjektům, které zařadilo na seznam OSN nebo individuálně členské státy EU. Nově
by měla EU moci osobám, v jejichž případě bylo zjištěno, že jsou spojeny s ISIL/Dá’iš či al-Káidou, uložit zákaz vstupu na území EU a zmrazit takovýmto osobám
majetek. Opatření směřují zejména na osoby, jež se
podílely na plánování či páchání teroristických útoků nebo poskytly ISIL/Dá’iš či al-Káidě finanční prostředky, ropu, zbraně nebo absolvovaly jejich teroristický výcvik. Osoby či subjekty mohou být na seznam
zařazeny rovněž z důvodu provádění činností, jako
je nábor; podněcování k činům nebo činnostem na
podporu uvedených organizací či veřejné volání po
spáchání těchto činů nebo účast na případech závažného porušování lidských práv mimo území EU.
Nově by mělo být možné zařadit na seznam osobu,

která bude splňovat daná kritéria, a to včetně státních
příslušníků EU, kteří podporují uvedené organizace
mimo EU. Osoby a subjekty by měly být zařazeny na
seznam prostřednictvím jednomyslně přijatých rozhodnutí Rady a nařízení Rady.

Investice EU do námořní dopravy
jsou podle auditorů neefektivní
Účetní dvůr EU 23. 9. 2016 vydal zprávu o investicích
do evropského námořního sektoru v letech 2000–2013.
V průběhu těchto let bylo do evropských přístavů investováno 6,8 mld. € z evropského rozpočtu a dalších
10 mld. € z prostředků EIB. Na rozdělování těchto financí se podílela jak Komise (prostřednictvím programu Nástroj pro propojení Evropy a transevropských
dopravních sítí), tak členské státy (prostřednictvím
kohezních fondů a regionálních rozvojových fondů).
Podle auditorů byla 1/3 nákladů prošetřovaných projektů (194 mil. €) vynaložena na investice do kapacit,
které duplikovaly již existující infrastrukturu. Zástupci Účetního dvora EU při návštěvách evropských přístavů zjistili, že mnoho z podporovaných projektů se
nepodařilo dokončit podle časového harmonogramu
a náklady na jejich dokončení přesahovaly původní
plány. Návratnost investic navíc zpochybňuje fakt, že
nově vybudované kapacity nejsou využívány podle
původních odhadů (některé dokonce téměř vůbec) či
nemají dostatečnou pozemní infrastrukturu, která by
plné využití kapacit přístavu umožnila.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU
Pracovní místa
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Data Analytics Officer
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 17. 10. 2016
Odkaz: http://europa.eu/pso/beta/apply/job-offers/
temporary/1961-easo-2016-ca-006_en

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Pozice: Risk Analysis Officer/Data Manager
Místo výkonu: Paříž, Francie
Termín přihlášek: 19.10. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1965-esma-2016-vac26-fgiv_en

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Head of Section Communication Support
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 17.10. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1962-ecdc-ad-2016-phc-hoscs_en

Evropská nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (EUROFOUND)
Pozice: Legal Officer
Místo výkonu: Dublin, Irsko
Termín přihlášek: 21.10. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1966-ef-ta-16-04_en

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Legal Advisor
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 17.10. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1959-ecdc-ad5-2016-rmc-la_en

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Pozice: Legal Officer
Místo výkonu: Paříž, Francie
Termín přihlášek: 24.10. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1964-esma-2016-vac23-fgiv_en

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Pozice: Legal Team Leader
Místo výkonu: Paříž, Francie
Termín přihlášek: 17.10. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1960-esma-2016-vac21-ad9_en
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Security Assistant
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 18. 10. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1958-easo-2016-ca-007_en
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České centrum Kyjev
Pozice: výuka češtiny jako cizího jazyka
Místo výkonu: Kyjev, Ukrajina
Termín přihlášek: 31. 10. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/28/27980/nabidka-staze_cc-ukrajina-vyuka_lk.pdf
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