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Snížení rizik v bankovním systému. 
Rada 14. 5. 2019 přijala komplexní 
legislativní balík, který by měl snižovat 
rizika v bankovním sektoru a posilovat 
schopnost bank odolat případným 
otřesům. Komise předložila balík reforem 
v listopadu 2016. Mezi klíčová opatření 

balíku patří požadavky na globální systémově významné 
nanční instituce (SIFI) ohledně minimálního kapitálů za 
účelem lepší absorpce ztrát. Tento požadavek známý 
jako „celková kapacita absorbovat ztráty“ má být 
začleněn do stávajícího systému MREL (minimální 
požadavek na kapitál a způsobilé závazky), který je 
použitelný na všechny banky a který má posílit schopnost 
EU řešit úpadky SIFI a zároveň chránit nanční stabilitu 
a minimalizovat rizika pro daňové poplatníky.
Hnojiva v EU. Rada 21. 5. 2019 přijala pozici EP 
k návrhu pro dodávání hnojiv na vnitřní trh EU. 
Navrhované nařízení by mělo zpřehlednit situaci na 
vnitřním trhu s hnojivy a zajistit, aby mohla být v celé EU 
prodávána pouze hnojiva splňující přísné požadavky 
týkající se kvality a bezpečnosti. Problémem, který nová 
legislativa řeší, je schvalovací proces hnojiv, jenž by měl 
nově odpovídat jak novým typům hnojiv, tak i rychlosti 
inovací v odvětví. Současně má dojít ke zvýšení jejich 
kvality i bezpečnosti.
Plasty na jedno použití. Rada 21. 5. 2019 s konečnou 
platností schválila nové předpisy týkající se omezení 
10 nejčastějších plastových výrobků. Dohoda vychází 
z návrhu předloženého Komisí v květnu 2018. Od roku 
2025 by měl být také stanoven závazný cíl ve výši 
alespoň 25 % recyklovaných plastů používaných na 
nápojové lahve a od roku 2030 by měly být všechny 
plastové lahve v souladu s cílem obsahovat alespoň 30 % 
recyklovaného materiálu. Součástí je rovněž požadavek 
na tříděný sběr až 90 % plastových lahví do roku 2029 
(77 % do roku 2025). Členské státy budou mít poté 
2 roky na to, aby legislativu provedly do svého 
vnitrostátního práva.
Čistá energie pro všechny. Rada 22. 5. 2019 schválila 
poslední legislativní návrhy v rámci balíku o čisté energii - 
konkrétně nařízení a směrnici o elektřině, nařízení týkající 
se rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a nařízení 
o agentuře. Došlo tak k uzavření celého legislativního 
procesu schvalování zimního energetického balíku 
z listopadu 2016, jehož cílem je vytvořit rámec pro 
klimaticko-energetickou politiku EU po roce 2030. Již 
dříve byly odsouhlaseny návrhy týkající se podpory 
obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, či o správě 
energetické unie. Poslední schválené legislativní předpisy 
vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku 
EU.
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Chystá se
Cestování pro mladé. Komise 2. 5. 2019 
zahájila novou výzvu k podávání přihlášek 
do soutěže o získání bezplatné časové 
jízdenky DiscoverEU. Do 16. 5. 2019 si 
mohli podat přihlášku všichni mladí lidé 
v EU ve věku 18 let a využít příležitosti 

k poznání Evropy v období od 1. 8. 2019 do 31. 1. 2020. 
Komise tuto iniciativu zahájila v červnu 2018 s původním 
rozpočtem ve výši 12 mil. €. Rozpočet na rok 2019 činí 
16 mil. €. Iniciativa DiscoverEU doposud umožnila více než 
30 tis. mladým lidem cestovat po Evropě. Komise plánuje, 
že do konce roku 2019 zahájí 4. kolo žádostí. Navrhla, 
aby bylo v příštím dlouhodobém rozpočtu EU (na období 
2021–2027) na iniciativu DiscoverEU vyčleněno 700 mil. 
€ v rámci budoucího programu Erasmus. Budou-li EP 
a Rada s tímto návrhem souhlasit, může se mezi lety 
2021–2027 vydat na cestu po Evropě dalších 1,5 mil. 
18letých cestovatelů.
100 mil. euro na vědu a výzkum. Komise 15. 5. 2019 
navrhla přidat 100 mil. € na programy EU Horizont 2020 
a Erasmus+, a to v návaznosti na dohodu mezi EP a Radou 
o rozpočtu EU na rok 2019. Po navrženém zvýšení o 100 
mil. € by měl dosáhnout celkový rozpočet na výzkum 
a mobilitu studentů v roce 2019 výše 15,2 mld. €. Tyto 
dodatečné nanční prostředky mají pomoci EU lépe 
reagovat na klíčové výzvy, jako je změna klimatu, a dále 
přizpůsobit odvětví vzdělávání potřebám trhu práce. 
Z uvedené sumy má být 80 mil. € určeno na výzkum v ob-
lasti klimatu v rámci programu Horizont 2020 zaměřené-
ho na výzkum a inovace. Na výzkum v oblasti klimatu chce 
Komise věnovat 35 % rozpočtu programu Horizont 2020. 
Zbývajícími 20 mil. € se má podpořit program EU pro 
vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Eras-
mus+.
Odhalování podvodů s DPH. Komise 15. 5. 2019 spusti-
la nový nástroj pod názvem „analýza transakčních sítí“ 
(TNA), který má členským státům umožnit rychlou výměnu 
a společné zpracování dat o DPH. Cílem nástroje je zajis-
tit včasnější odhalování podvodu v oblasti DPH a vrátit do 
veřejných rozpočtů mld. €. Dohodnutá opatření navazují 
na akční plán v oblasti DPH na vytvoření jednotné oblasti 
DPH v EU a na návrhy Komise týkající se prohloubené 
reformy systému DPH v EU předložené v říjnu 2017. Daňo-
vým orgánům by měl být usnadněn přístup k informacím 
o přeshraničních transakcích.

V legislativním procesu

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/05/14/banking-union-council-adopts-measures-to-reduce-risk-in-the-banking-system/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/05/21/eu-adopts-new-rules-on-fertilisers/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2631_cs.htm
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/05/22/clean-energy-for-all-council-adopts-remaining-files-on-electricity-market-and-agency-for-the-cooperation-of-energy-regulators/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2468_cs.htm


Hospodářská prognóza. Komise 7. 5. 
2019 vydala jarní hospodářskou prognó-
zu, která předpokládá pokračující růst 
evropského hospodářství a reálného HDP 
ve všech členských státech. Míra nezaměst-
nanosti v EU klesla v březnu 2019 na 6,4 % 

a měla by klesat i v dalších měsících a v roce 2020 dosáh-
nout 6,2 %. HDP v celé EU by mělo v roce 2019 vzrůst 
o 1,4 % a v eurozóně o 1,2 %. Celkový schodek veřej-
ných nancí v EU by měl vzrůst z 0,6 % HDP v roce 2018 
na 1 % v roce 2019 i 2020. Mezi přetrvávající rizika 
patří protekcionistická opatření a současné zpomalení 
růstu HDP a obchodu ve světě, brexit bez dohody či ná-
růst politické nejistoty.
EU po volbách. Na neformálním zasedání Evropské rady 
se 9. 5. 2019 v rumunském Sibiu setkali hlavy států 
a předsedové vlád zemí EU a diskutovali o příštím strate-
gickém programu EU na období 2019–2024. Následně 
28. 5. 2019 lídři EU zhodnotili výsledky voleb do EP 
a zahájili proces nominací nových vedoucích představite-
lů orgánů EU. V rámci procesu nominací Evropská rada 
zvolí svého předsedu, navrhne kandidáta na předsedu 
Komise a jmenuje prezidenta ECB a vysokého představi-
tele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. 
O všech těchto postech má být jasno do června 2019 
zasedání Evropské rady. Pokud jde o volbu předsedy 
Komise, Evropská rada znovu zdůraznila, že bude plnit 
svou úlohu v souladu se Smlouvami.

Otevřené veřejné konzultace
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Doprava Hodnocení pokynů pro transevropskou dopravní síť (TEN-T) 17. 7. 2019
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Monitoring evropské legislativy
Vaše oči a uši v Bruselu

Vnitřní trh Hodnocení zjednodušeného režimu EU pro schvalování (bloková výjimka) státních dotací 19. 7. 2019

Vnitřní trh Hodnocení dohody o hospodářském partnerství CARIFORUM 10. 7. 2019

Vnitřní trh Standardní nabíječky pro mobilní telefony 6. 8. 2019

Cenová regulace volání po EU. Od 15. 5. 2019 začal 
ve všech 28 zemích EU platit nový cenový strop pro všech-
ny mezinárodní hovory a SMS v rámci EU. Za volání 
z domovské země do jiného státu Unie si tedy budou moci 
telefonní operátoři účtovat max. 19 centů za minutu hovo-
ru a za zaslání SMS zprávy max. 6 centů (částky jsou 
uvedeny v € bez DPH). Cenová regulace se týká pouze 
soukromých osob. Firemní zákazníci, kteří využívají zvlášt-
ních nabídek několika operátorů, jsou z regulace vyjmuti. 
Cílem je připravit podmínky pro větší investice do vysoko-
rychlostního připojení a hladkého zavádění sítí 5G v EU. 
Nové předpisy by se měly brzy začít uplatňovat rovněž 
v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.
Dohody s Čínou. EU 20. 5. 2019 uzavřela 2 dohody 
s Čínou související s leteckým sektorem. První z dohod, tzv. 
BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) se týká civil-
ního letectví a zaměřuje se odstranění překážek pro ob-
chodování v tomto sektoru, např. odstraněním duplicitních 
certikačních procedur ze strany odpovědných úřadů. To 
má umožnit zpřístupnění čínského trhu evropským společ-
nostem v tomto odvětví. EU chce spolupracovat s Čínou 
v otázce nejen bezpečnosti civilního letectví, ale i šetrnosti 
k životnímu prostředí.  Druhá tzv. horizontální letecká 
dohoda by měla umožnit všem aerolinkám z EU létat do 
Číny z/do jakéhokoliv členského státu. Doposud to bylo 
možné pouze na základě státní příslušnosti v rámci bilate-
rální dohody s konkrétním členským státem. Uzavření 
dohod navazuje na summit EU a Číny z dubna 2019.

Pro informaci

Doprava Hodnocení účelnosti balíčku opatření pro modernizaci státní podpory z roku 2012 10. 7. 2019

Doprava Hodnocení digitálních nástrojů pro legislativu týkající se vnitrozemské vodní dopravy 9. 7. 2019

Vnitřní trh Hodnocení nančních služeb pro spotřebitele na dálku 2. 7. 2019
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