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Vážené dámy, vážení pánové,
jak se dočtete dále, říjen byl měsícem dobrým pro mezinárodní obchod,
ale nešťastným pro průmysl.
Očekávané bylo dokončení dohod o volném obchodu se Singapurem
a s Japonskem. Partnerství s Japonskem je obzvlášť významné, vznikne tak zóna volného obchodu pokrývající 600 milionů obyvatel, zóna,
která vytváří třetinu světového HDP. Okamžikem ratifikace dohody
zmizí cla o ročním objemu jedné miliardy eur, což není nic jiného než
jednorázová úspora pro evropské podniky - nemluvě o exportních
příležitostech, které se otevřou.
Méně očekávané, a o to příjemnější, bylo dotažení dohody s Vietnamem.
Ta má pro Českou republiku možná ještě větší význam, vzhledem
k historickým vazbám našich zemí a značnému růstovému potenciálu
vietnamské ekonomiky.
Podstatně horší zprávy přišly z Evropského parlamentu. Tamní aktivistická většina se zjevně rozhodla, že přikáže automobilkám „velký skok“
o několik století kupředu. Jinak si totiž nelze vysvětlit požadavek na
další drastické snižování emisí motorů, které je ovšem v praxi nedosažitelné, protože je daleko za hranicí technologických možností.
Pokud by tento záměr schválily i členské státy - což se snad nestane dopady na průmysl a paradoxně i na životní prostředí budou dramatické.
Dámy a pánové, přeji Vám klidný podzim a dobré čtení.
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ČR STÁLE NA PRVNÍM MÍSTĚ

2,5 %
Data uveřejněná 1. 10. 2018
potvrzují, že nejnižší míru
nezaměstnanosti v EU má
stále ČR. Konkrétně jsou údaje
následující: EU-28 6,8 %, eurozóna
8,1 % a ČR pouhá 2,5 %. Dobře
je na tom ČR i v dispciplíně
nezaměstnanosti mladých, kde
dosahuje 7,7 %. Lepší je pouze
Německo, které v srpnu 2018
dosáhlo 6,5 %. | goo.gl/iwpM6Q

OCHRANA PRACOVNÍKŮ

Coreper 24. 10. 2018 schválil
prozatímní dohodu ohledně
směrnice o ochraně pracovníků
před expozicí karcinogenům
nebo mutagenům na pracovišti.
Novou směrnicí se má změnit
stávající směrnice, přijatá v roce
2004, a to zavedením limitních
hodnot expozice pro dalších
osm karcinogenů či mutagenů.
První revize směrnice z roku
2004 byla provedena v roce
2017, kdy byly stanoveny
mezní hodnoty expozice pro 11
karcinogenů. | goo.gl/BsDkWd

NIŽŠÍ DPH NA E-KNIHY

Ministři financí se 2. 10. 2018 dohodli na úpravě pravidel DPH.
Členské státy mají moci kvůli zabránění podvodům dočasně uplatňovat přenesení daňové povinnosti. Tento mechanismus spočívá
v přesunu odpovědnosti za odvod DPH z dodavatele zboží či poskytovatele služeb na jejich pořizovatele či příjemce. Členské státy
mají moci mechanismus používat pouze u vnitrostátního dodání
zboží/poskytnutí služeb s prahovou hodnotou vyšší než 17,5 tis.
eur na jedno plnění. Nová opatření by také měla členským státům
umožnit sladit sazby DPH na e-knihy s režimem, který v současné
době platí pro tradiční tištěné publikace. | goo.gl/FzqoT8

NE VÍCE NEŽ 10 TIS. EUR!

10 tis. eur

EU chce kontrolovat hotovost vstupující do Unie nebo ji
opouštějící. Rada to schválila 2. 10. 2018. Nařízení rozšiřuje definici peněžní hotovosti tak, aby zahrnovala nejen
bankovky, ale také další nástroje nebo vysoce likvidní
komodity – šeky, cestovní šeky, předplacené karty a zlato. Nařízení by mělo pokrývat i peněžní hotovost, která je
zasílána poštou, přepravována v rámci nákladní dopravy
nebo kurýrní službou. Každý občan vstupující/opouštějící
EU, který má u sebe peněžní hotovost v hodnotě více než
10 tis. eur, by tuto skutečnost měl ohlásit celním orgánům,
a to bez ohledu na to, zda hotovost přepravuje u sebe, ve
svém zavazadle nebo v dopravním prostředku. Na žádost
orgánů bude muset hotovost předložit ke kontrole. Pokud
je hotovost zasílána jinými prostředky („peněžní hotovost
bez doprovodu“), budou mít příslušné orgány pravomoc vyžadovat, aby odesílatel nebo příjemce učinil prohlášení za
účelem oznámení. Příslušné orgány by měly mít možnost
provádět kontroly všech zásilek, balíků nebo dopravních
prostředků, jež mohou peněžní hotovost bez doprovodu
obsahovat. | goo.gl/hh4EYR

EVROPSKÝ DATOVÝ PROSTOR?

Evropský parlament 4. 10. 2018 přijal nařízení o volném pohybu neosobních
údajů. Toto nařízení nemá dopad na uplatňování obecného nařízení o
ochraně údajů (GDPR), mělo by s ním ale pomoci vytvořit „jednotný evropský
datový prostor”. Cílem nařízení je odstranit překážky bránící volnému pohybu
neosobních údajů. V případě smíšených datových souborů se na osobní
údaje mají vztahovat ustanovení GDPR, zatímco pro ostatní údaje má platit
zásada volného pohybu neosobních údajů. | goo.gl/skCfxD

3

Včasná varování europoslace Jana Zahradila | říjen 2018

EU POTŘEBUJE BATERIE

NOVÁ INSOLVENČNÍ PRAVIDLA

Výroba baterií je pro EU kvůli
přechodu na čistou energii a
modernizaci průmyslu včetně
automobilového odvětví strategickou oblastí. Komise 15. 10.
2018 informovala o novinkách v
rámci tzv. bateriové aliance. EU
hodnotí činnosti, kterou mohou
pomoci zavádět konkurenční
a inovativní projekty na výrobu baterií v EU. Patří mezi ně
opatření týkající se přístupu k
surovinám, výzkumu a inovacím.
Baterie uváděné na trh EU mají
být nejen konkurenceschopné,
vysoce kvalitní, bezpečné, ale
také udržitelné a recyklovatelné.
| goo.gl/kDxfy4

Insolvenční směrnice by měla zohledňovat situaci v jednotlivých
členských státech. Rada 11. 10. 2018 souhlasila s tím, aby nová
norma vznikla. Cílem směrnice je poskytnout životaschopným
podnikům ve finančních potížích přístup k rámcům pro preventivní
restrukturalizaci, které jim ji umožní včas provést, a vyhnout se tak
platební neschopnosti. Zároveň by měla nabízet podnikatelům, kteří
se dostali do úpadku, „druhou šanci“ a měla by zavést opatření ke
zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.
Nyní mohou začít jednání s Evropským parlamentem, která mají za cíl
dosáhnout dohody začátkem roku 2019. | goo.gl/Ubg6LA

BLÍŽE K BEZPEČNOSTNÍ UNII?

Komise 10. 10. 2018 předložila zprávu o pokroku na cestě k
bezpečnostní unii a vyzvala Evropský parlament a Radu, aby
„dokončily svoji práci“ do voleb v květnu 2019. Šestnáctá hodnotící
zpráva uvedla konkrétní legislativní akty, které by měly být přijaty.
Prioritou by měla ochrana Evropanů na internetu, odstranění
nedostatků v oblasti bezpečnosti informací, boj proti přeshraniční
trestné činnosti a posílení ochrany hranic EU. Měla by být posílena
Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, Agentura EU pro
azyl a evropská pravidla týkající se návratu. | goo.gl/2eLtJk
JEŠTĚ PŘÍSNĚJŠÍ LIMITY CO 2

35 %

Emise CO2 z osobních automobilů
a lehkých užitkových vozidel mají
být nižší. Rozhodla o tom 10. 10.
2018 Rada. Oproti původnímu
návrhu Komise, který počítal s cíli
snížení emisí o 15 % v roce 2025,
resp. 30 % v roce 2030, se ministři
Rady dohodli, že budou požadovat
navýšení limitu pro osobní automobily v roce 2030 na 35 %. Výchozí
hodnotou pro snižování emisí bude
stav v roce 2021 (95 gramů CO2/km
pro osobní automobily a 147 gramů
CO2/km pro lehká užitková vozidla).
Rada také navrhla pobídkový mechanismus k prodeji vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trzích,
na něž tato vozidla pronikla jen v
omezené míře (konkrétně tam, kde
podíl těchto vozidel dosahuje méně
než 60 % unijního průměru).
| goo.gl/6XdKX1

OCHRANA PŘÍRODY V REŽII EU

243 mil. eur
Komise 25. 10. 2018 schválila balíček ve výši 243 mil. eur na projekty
v rámci programu LIFE na podporu přírody, životního prostředí a kvality
života. Program LIFE má pomáhat řešit některé z největších současných
environmentálních problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek vody,
plastový odpad, úbytek biodiverzity a ubývání zdrojů. Na projekty v oblasti
životního prostředí a účinného využívání zdrojů, přírody a biologické
rozmanitosti a správy a informací v oblasti životního prostředí půjde nově
celkem 196,2 mil. eur. Do projektů podporujících zmírnění dopadu změny
klimatu a přizpůsobení se této změně a do projektů týkajících se správy a
informací v této oblasti bude investováno 46,8 mil. eur. | goo.gl/gKFWHa
NOVÉ ZNAČENÍ PRO POHONNÉ HMOTY

Pohonné hmoty mají v celé EU
jednotné značení. Od 12. 10.
2018 se na benzínových stanicích orientujte podle koleček
(benzin), čtverečků (diesel) a
kosočtverečků (plyn). Nové
značení má poskytnout řidičům
lepší informace o pohonných
hmotách. | goo.gl/fiYnAJ
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BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Unie pokračuje v boji proti praní špinavých peněz, a proto by
mělo dojít k posílení přeshraniční spolupráce nebo zavedení
minimálních pravidel týkajících se sankcí. Rada 11. 10.
2018 přijala směrnici, která se těchto otázek týká. Směrnice
stanovuje minimální pravidla týkající se vymezení trestných
činů a sankcí souvisejících s praním peněz. Za činnosti v
oblasti praní peněz má být možné uložit trest odnětí svobody
s horní hranicí trestní sazby 4 let a soudci by měli moci
ukládat další sankce a opatření (např. dočasné nebo trvalé
vyloučení z přístupu k veřejnému financování, pokuty atd.).
Směrnice by měla umožnit, aby za určité činnosti spojené s
praním peněz odpovídaly právnické osoby. | goo.gl/WAFGS4

OBJEVTE EU!

CO BUDE KOMISE DĚLAT?

Komise 17. 10. 2018 informovala
o tom, že na konci listopadu 2018
zahájí druhé kolo soutěže o jízdenky
zdarma. Iniciativa DiscoverEU byla
zahájena v červnu 2018 s rozpočtem
ve výši 12 mil. eur na rok 2018. Během prvního kola obdrželo bezplatnou jízdenku přibližně 15 tis. mladých lidí, přičemž na jednotlivé země
připadaly fixní kvóty. Vybraní budou
moci po dobu až 30 dnů cestovat v
jednom či více členských státech. Do
druhého kola, jež bude probíhat do
11. 12. 2018, se budou moci přihlásit
všichni osmnáctiletí obyvatelé EU.
Hlavním dopravním prostředkem má
být vlak. | goo.gl/27THfV

Komise 23. 10. 2018 tradičně představila, co hodlá dělat v následujícím období. Pracovní program na rok 2019 stanovil 15
nových iniciativ a 10 hodnocení v rámci programu REFIT, která
mají přezkoumat stávající právní předpisy. Komise také představila 45 projednávaných prioritních návrhů, které by měly Evropský parlament a Rada přijmout ještě před evropskými volbami. Komise navrhla stáhnout nebo zrušit 17 dosud neschválených návrhů či stávajících právních předpisů. | goo.gl/NRsReg

POLSKO MUSÍ POSLOUCHAT
MÉNĚ, ZATO EFEKTIVNĚJI

Komise 23. 10. 2018 představila,
jak se chce soustředit na menší
počet aktivit a naplňovat své
politické priority efektivněji. Ve
sdělení reaguje na doporučení
pracovní skupiny pro subsidiaritu,
proporcionalitu a scénář
„Méně, zato efektivněji“.
Součástí veškerých posouzení
dopadů a důvodových zpráv
připravovaných právních předpisů
má být zvláštní dotazník pro
posuzování subsidiarity, který
má pomoci k tomu, aby analýzy
subsidiarity a proporcionality byly
strukturovanější. | goo.gl/L3u7zz

Soudní dvůr EU 19. 10. 2018 ve věci C-619/18 rozhodl, že Polsko
musí přestat uplatňovat předpisy týkající se snížení věku odchodu do důchodu u soudců Nejvyššího soudu. | goo.gl/YQRn9G
DOHODA SE SINGAPUREM

 U stále pokračuje v rozšiřování zóny volného obchodu a ochraně investic. Rada
E
15. 10. 2018 přijala rozhodnutí o podpisu dvou dohod mezi EU a Singapurem –
dohody o volném obchodu a dohody o ochraně investic. Mezi zeměmi ASEAN je
Singapur pro EU nejvýznamnějším obchodním partnerem, na celkovém obchodu
se zbožím a službami mezi EU a ASEAN se podílí téměř z 1/3. Nová dohoda má
odstranit technické a necelní překážky tím, že zajišťuje uznání unijních norem a
zkoušek bezpečnosti v klíčových oblastech, jakými jsou elektronika, farmaceutické
výrobky nebo automobilové části a součásti. U rybolovu a zpracovaných zemědělských produktů vstupujících do EU se však některá cla mají uplatňovat dál. Dohoda
o volném obchodu také ruší omezení v sektoru služeb. Dohoda rovněž obsahuje
důležitá ustanovení o ochraně duševního vlastnictví, liberalizaci investic, veřejných
zakázkách, hospodářské soutěži a udržitelném rozvoji. | goo.gl/mxvt7K
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KONEC PLASTŮ

Celkově 571 poslanců Evropského parlamentu 24. 10. 2018
schválilo návrh směrnice na
zákaz vybraných plastových
výrobků na jedno použití. Komise v květnu 2018 navrhla nová
pravidla pro 10 druhů jednorázových plastových výrobků a Evropský parlament je jednoznačně podpořil. U produktů, které
nelze snadno nahradit, se návrh
zaměřuje na jejich omezení prostřednictvím snižování spotřeby.
| goo.gl/612H3g

VÍCE PENĚZ PRO ERASMUS

3 mld. €

Erasmus by měl v roce 2019 získat více
finančních prostředků. Ty by měly vzrůst
oproti roku 2018 o 10 %, tj. o 300 mil. eur.
Z očekávaného rozpočtu 2019 ve výši
3 mld. eur by mělo jít např. 30 mil. eur
na vytvoření sítě evropských univerzit.
Komise 24. 10. 2018 zveřejnila výzvu k
předkládání návrhů. O prostředky se v roce
2019 může ucházet jakýkoli veřejnoprávní
či soukromý subjekt, který působí v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy, sportu a
práce s mládeží. | goo.gl/t8oSsT

ZAMĚSTNÁNÍ = NEJČASTĚJŠÍ DŮVOD PRO POVOLENÍ K POBYTU

3,1 mil.

PŘESUN AGENTUR

Kvůli brexitu se musí dvě agentury
EU přestěhovat z Velké Británie.
Evropský parlament 25. 10.
2018 schválil přesun Evropské
agentury pro léčivé přípravky
(EMA) a Evropského orgánu pro
bankovnictví (EBA) k 30. 3. 2019.
Komise v září 2017 zveřejnila
posouzení 27 nabídek členských
států a ministři rozhodli, že novým
sídlem EBA bude Paříž a novým
sídlem EMA Amsterodam.
| goo.gl/eTJjpv

Celkově bylo v roce 2017 vydáno 3,1 mil. prvních povolení k pobytu, což
bylo o 4 % (o 112 tis.) více než v roce 2016. Informaci přinesl Eurostat
25. 10. 2018 v rámci speciální zprávy hodnotící počet vydaných prvních
povolení k pobytu občanům mimo EU. V téměř jedné třetině případů
bylo důvodem zaměstnání. Nejvyšší počet prvních povolení k pobytu byl
vydán v Polsku – jedno z pěti prvních povolení k pobytu (683 tis., 22 %
všech povolení vydaných v EU), následovalo Německo (535 tis., 17 %) a
Velká Británie (517 tis., 16 %). | goo.gl/aAqcYQ
EUROPARLAMENT TO SE ZMĚNAMI V ROZPOČTU PŘEHNAL

Rada 24. 10. 2018 informovala, že nepřijme všechny změny týkající
se rozpočtu EU na rok 2019, které přijali europoslanci. Rada
nesouhlasí s navýšením navrženým Evropským parlamentem, které
přesahuje úroveň financování navrženou Komisí i stropy víceletého
finančního rámce. Ve svém návrhu rozpočtu na rok 2019 Komise
stanovila celkovou výši závazků ve výši 165,6 mld. eur a platby ve
výši 148,7 mld. eur. Postoj Rady, přijatý v září 2018, počítá se závazky
ve výši 164,1 mld. eur a platbami ve výši 148,2 mld. eur. Čas na
nalezení dohody je do 19. 11. 2018. | goo.gl/2dpihx
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