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Koukáme se za Vás Unii pod prsty, abyste vy měli čas na to, na čem Vám záleží

způsoby provádění plateb (elektronické peněženky, 
mobilní platby a virtuální měny). Navrhovaná směrnice si 
klade za cíl posílit schopnost donucovacích orgánů v boji 
proti kybernetické trestné činnosti rozšířením oblasti 
působnosti trestných činů týkajících se informačních 
systémů na všechny platební transakce, včetně transakcí 
prostřednictvím virtuálních měn (phishing, skimming, 
padělání nebo odcizování platebních karet). Konkrétně 
směrnice zavádí harmonizované denice některých 
trestných činů online (hackerské útoky na počítače obětí, 
phishing); společná pravidla týkající se úrovně trestních 
sankcí; podporu k zajištění plné informovanosti občanů -
o tom, jak se před podvody chránit, nebo vyjasnění soudní 
příslušnosti, které má ulehčit řešení přeshraničních 
podvodů.
Horizont Evropa. Rada se 15. 4. 2019 dohodla na 
klíčových částech návrhu rozhodnutí o programu Horizont 
Evropa – rámcovém programu EU pro výzkum a inovace 
na období 2021 až 2027. Rozhodnutí obsahuje 
ustanovení týkající se hlavních rysů výzkumných činností 
v rámci každého klastru programu Horizont Evropa; 
procesu víceletého strategického plánování; provádění 
Evropské rady pro inovace (ERI); pracovních programů 
k provedení zvláštního programu; rozšíření účasti na 
výzkumných činnostech nancovaných z programu 
Horizont Evropa a posílení Evropského výzkumného 
prostoru. 
Směrnice o zemním plynu. Rada 15. 4. 2019 schválila 
dohodu uzavřenou se zástupci EP v únoru. Jejím 
výsledkem je rozšíření pravidel EU, která upravují vnitřní 
trh se zemním plynem, i na plynovody vedoucí do třetích 
zemí a z nich, a to včetně hranice území členského státu 
a jeho teritoriálních vod. To znamená i aplikaci 
základních principů: oddělené vlastnictví, přístup třetích 
osob, nediskriminační sazby a požadavky na 
transparentnost, které jsou součástí směrnice o zemním 
plynu č. 73/2009. 
Přísnější emisní normy. Rada 15. 4. 2019 schválila 
přísnější emisní normy CO  pro osobní automobily 2

a dodávky. Cílem nařízení, které Rada přijala, je zajistit, 
aby se počínaje rokem 2030 emise CO  z nových 2

osobních automobilů snížily v porovnání s rokem 2021 
v průměru o 37,5 % a z nových dodávek v průměru 
o 31 %. V letech 2025 až 2029 se emise CO  z osobních 2

automobilů a dodávek musí snížit o 15 %. Jedná se o cíle 
pro celý vozový park EU. 
Reforma autorských práv. Rada 15. 4. 2019 nálně 
přijala směrnici, kterou se modernizují stávající právní 
předpisy v oblasti autorského práva. Směrnice je součástí 
širší iniciativy zaměřené na přizpůsobení pravidel EU 
v oblasti autorského práva v digitální době. Nová 
pravidla by měla přinést jednak výhody a ochranu pro 
autory a umělce, jednak nové možnosti pro přístup k on-
line obsahu a jeho sdílení chráněnému autorským právem 

  1. 5. 2019

Chystá se
QMV v sociální politice. Komise 16. 4. 
2019 zahájila diskusi o tom, jak přejít 
k hlasování kvalikovanou většinou (QMV) 
a zefektivnit tak rozhodování na úrovni EU 
v sociální oblasti. Tato možnost je stanove-
na ve Smlouvách pro několik konkrétních 

oblastí (např.: zákaz diskriminace z různých důvodů; 
sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků; 
ochrana pracovníků před propuštěním) prostřednictvím 
tzv. překlenovacích ustanovení. 

V legislativním procesu
Ochrana spotřebitelů. Evropský 
parlament a Rada 2. 4. 2019 dosáhly 
prozatímní dohody o přísnějších 
pravidlech na ochranu spotřebitele. 
Přijatá opatření by měla dle Komise 
spotřebitelům přinést hned několik 
výhod. 

Za účelem zvýšení transparentnosti a posílení práv 
spotřebitelů na internetu mají být při nákupu na 
internetu spotřebitelé jasně informováni o tom, zda 
nakupují výrobky nebo služby od profesionálního 
prodejce, nebo od soukromé osoby, aby věděli, zda 
jsou v případě nějakého problému chráněni 
spotřebitelskými právy.
Otcovská dovolená. EP 4. 4. 2019 schválil konečné 
znění směrnice, která mimo jiné zavádí minimální délku 
otcovské a nepřenosné rodičovské dovolené v celé EU. 
Směrnice stanovuje 1) Právo na minimálně 10 
pracovních dnů otcovské dovolené v období po 
narození dítěte. 2) Právo na 2 měsíce nepřenosné 
placené rodičovské dovolené. 3) Právo na přiměřenou 
výši příspěvku během minimální nepřenosné doby 
rodičovské dovolené. 4) Právo na 5 dní pečovatelské 
dovolené ročně pro zaměstnance poskytující osobní 
péči rodinnému příslušníku nebo osobě žijící ve 
společné domácnosti.
Nové průkazy totožnosti. EP 4. 4. 2016 schválil nové 
nařízení, které má za cíl zlepšit zabezpečení průkazů 
totožnosti a povolení k pobytu v celé EU. Nedostatečné 
bezpečnostní prvky průkazů totožnosti v některých 
členských státech, které stále vydávají papírové 
dokumenty, představují podle EU bezpečnostní riziko. 
Návrh nařízení musí ještě s konečnou platností přijmout 
Rada.
Boj proti podvodům. Rada 9. 4. 2019 formálně 
přijala směrnici o potírání podvodů v oblasti 
bezhotovostních platebních prostředků a jejich 
padělání. Cílem směrnice je kromě tradičních 
bezhotovostních platebních prostředků (platební 
karty, šeky) zahrnout do boje proti podvodům i nové 
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s-releases/2019/04/09/eu-puts-in-place-tighter-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/


Prodej zboží a poskytování digitálního obsahu. Rada 
15. 4. 2019 přijala nová pravidla týkající se smluv 
o prodeji zboží a poskytování digitálního obsahu. Sou-
částí balíku jsou směrnice o smlouvách o poskytování digi-
tálního obsahu a digitálních služeb a směrnice o smlou-
vách o prodeji zboží. Cílem balíku je jednak zvýšit ochra-
nu spotřebitelů, kteří nakupují online v jiné zemi EU zboží 
či digitální obsah, jednak usnadnit podnikům, obzvláště 
malým a středním, prodeje v celé EU. Podle nových pravi-
del bude mít spotřebitel např. nárok na snížení ceny nebo 
náhradu v plném rozsahu, pokud nebude možné v přimě-
řené lhůtě odstranit závady na zakoupeném produktu. 
Minimální záruční doba má být stanovena na 2 roky.
Bezpečná vozidla. EP 16. 4. 2019 schválil povinnost, že 
všechna nová motorová vozidla mají být vybavena nový-
mi bezpečnostními prvky, mezi které patří inteligentní 
asistent rychlosti, který upozorní řidiče na překročení 
povolené rychlosti; systémy varování, pokud jde o ospa-
lost a pozornost řidiče; signály nouzového brzdění v pří-
padě prudkého brzdění; detekce zpětného chodu, která 
pomůže zabránit srážkám s chodci či předměty při cou-
vání; monitorování tlaku v pneumatikách; usnadnění mon-
táže alkoholového imobilizéru a zapisovač údajů o udá-
losti (nehodě).
Odstraňování teroristického obsahu. EP 17. 4. 2019 
schválil návrh na řešení zneužívání internetových hostin-
gových služeb pro teroristické účely. Pokud internetová 
společnost poskytující obsah nahraný uživateli (jako je 
Facebook nebo YouTube), obdrží od příslušného vnit-
rostátního orgánu příkaz k odebrání, bude mít jednu hodi-
nu na jeho odstranění nebo zakázání přístupu ze všech 
členských států. Společnosti však nemají být obecně po-
vinny sledovat informace, které předávají nebo uchová-
vají, ani aktivně hledat skutečnosti, které by naznačovaly 
nezákonnou činnost.

Pro informaci
Systém rychlého varování. 
Komise 5. 4. 2019 zveřejnila zprávu o sys-
tému Safety Gate pro nebezpečné výrob-
ky (dříve systém rychlého varování) za rok 
2018. Mezi nejčastěji oznamované katego-
rie výrobků patřily hračky (31 %), po nichž 

následovala motorová vozidla (19 %) a oděvy, textilie 
a módní výrobky (10 %). 
Pomoc mladým zemědělcům. Evropská investiční banka 
a Komise 29. 4. 2019 zpřístupnily balík úvěrů o celkové 
výši 1 mld. €, který je zaměřen výhradně na mladé země-
dělce. Na úrovni členských států budou program spravo-
vat banky a leasingové společnosti s celoevropskou pů-
sobností, které by měly přispět také až 1 mld. € a celková 
částka na podporu úvěrů by tak mohla činit až 2 mld. €.  
Pro mladé zemědělce by měly být úvěry výhodnější, a to 
díky nižším úrokovým sazbám, prodloužení začátku splá-
cení až na 5 let, prodloužení celkové doby splacení celé-
ho úvěru (až na 15 let).
Snížení meziregionálních mezibankovních poplatků. 
Komise 29. 4. 2019 přijala závazky ze strany společností 
Mastercard a Visa ohledně snížení v průměru o 40 % 
svých mnohostranných výměnných poplatků za platby 
v Evropském hospodářském prostoru pro karty spotřebi-
telů vydanými jinde. 
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Vnitřní trh Průběžné hodnocení programu podpory strukturálních reforem na období 2017-2020 4. 6. 2019
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Další informace o aktuálním dění naleznete každý týden v našem  anebo každý den v rámci čerstvého zpravodajství na přehledu
Euroskop.cz Twitteru Facebooku.. Najdete nás i na  nebo 

Monitoring evropské legislativy
Vaše oči a uši v Bruselu

Energie Projekty společného zájmu na přeshraniční transportní infrastruktuře CO2
9. 6. 2019

Zaměstnanost a 
sociální věci

Hodnocení rovnosti žen a mužů v EU 31. 5. 2019

Info. společnost Projekty společného zájmu v oblasti inteligentních sítí 9. 6. 2019

Posílení Evropské pobřežní a pohraniční stráže. 
EP 17. 4. 2019 schválil dohodu na posílení Evropské po-
hraniční a pobřežní stráže, která by měla zajistit lepší 
ochranu vnějších hranic EU. Nový stálý desetitisícový sbor 
pohraniční a pobřežní stráže by měl podpořit vnitrostátní 
orgány při plnění úkolů v oblasti kontroly hranic a návra-
tové politiky i v boji proti přeshraniční kriminalitě. Počet 
operativní pracovníků nového Frontexu by se měl do roku 
2021 zvýšit na 5 tis., stálý desetitisícový sbor by měl být 
plně funkční do roku 2027.
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