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Nové nařízení pro online platformy
Evropská Komise předložila v dubnu 2018 návrh nařízení EU o spravedlnosti a transparentnosti
při obchodování na online platformách a na vytvoření střediska pro sledování ekonomiky online
platforem. Snahou je zajistit spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné
podnikatelské prostředí v online ekonomice.1 Evropský parlament, Rada Evropské unie
a Evropská komise dosáhly politické dohody. Nová pravidla pro obchodníky, kteří prodávají
přes internet, nastolí rovnější a transparentnější podmínky pro online platformy. Nové nařízení
zajistí transparentnější prostředí v online obchodování a zároveň přináší nové možnosti
při řešení sporů a stížností. Pravidla budou zprovozněna v rámci strategie pro jednotný digitální
trh, budou se týkat přibližně 7000 internetových tržišť, které v EU působí. Eurobarometr dělal
průzkum u malých a středních podniků v EU a 42 % podniků uvedlo, že k prodeji svých produktů
používá internetová tržiště. Nová pravidla nastolí pro malé podniky výhody v oblasti zákazu
nekalých praktik, platforma nebude moci pozastavit podnikům účet, aniž by tento krok řádně
vysvětlila. Podmínky a změny musí stanovit předem. Vyhledávače musí zveřejňovat internetová
tržiště dle parametru transparentnosti, který bude hlavním faktorem při určování pořadí.
Platformy budou muset informovat o výhodách, které nabízejí oproti konkurenci. Nově bude
probíhat řešení sporů. Platformy budou muset vyřizovat stížnosti živnostníků i malých
společností. Pravidla vstoupí v platnost 12 měsíců od přijetí, a následném zveřejnění. 2
Seznam třetích zemí v oblasti boje proti praní špinavých peněz
Komise představila seznam třetích zemí, které mají výrazné nedostatky v oblasti boje proti praní
špinavých peněz a financování terorismu. Na seznamu je 23 zemí3 a jeho cílem je ochránit
finanční systém EU pomocí předcházení možných rizik v oblasti praní špinavých peněz
a financování terorismu. Banky a ostatní finanční subjekty budou u finančních operací,
které se týkají klientů z těchto zemí, provádět hloubkové kontroly. Komisařka pro spravedlnost,
spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová vyzvala země na seznamu, aby urychleně
napravily své nedostatky. Komise sestavila seznam v podobě nařízení v přenesené pravomoci.
Nyní jej předloží Evropskému parlamentu a Radě ke schválení. Po schválení bude nařízení
vyhlášeno v Úředním věstníku, v platnost vstoupí 20 dnů poté. Komise bude se zeměmi
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O návrhu jsme psali také v Přehledu ekonomických událostí č. 11/2018. [cit. 15. 2. 2019] Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12
Jednotný digitální trh – Vyjednavači EU se dohodli na nových celoevropských pravidlech, jež by měla zlepšit transparentnost obchodních
praktik online platforem, 14. 2. 2019, [cit. 15. 2. 2019] Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_cs.htm
3 Mezi 23 patří: Afghánistán, Americká Samoa, Bahamy, Botswana, Korejská lidově demokratická republika, Etiopie, Ghana, Guam, Írán, Irák,
Libye, Nigérie, Pákistán, Panama, Portoriko, Samoa, Saudská Arábie, Šrí Lanka, Sýrie, Trinidad a Tobago, Tunisko, Americké Panenské ostrovy,
Jemen
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na seznamu spolupracovat a sledovat jejich aktivitu. V případě zlepšení v posuzovaných
kritériích bude moci otevřít možnost vyřazení země ze seznamu.4
Brexit
Zajištění bezproblémového chodu železniční dopravy bezprostředně po brexitu
Pro případ, že Spojené království vystoupí ke dni 30. března z EU bez dohody, přijala
Evropská komise návrh, jehož cílem je zmírnění dopadu odchodu bez dohody na železniční
dopravu mezi EU a Velkou Británií. Návrh řeší tunel pod Lamanšským průlivem a má omezenou
platnost po dobu tří měsíců. Během čtvrt roku by se mělo přistoupit k realizaci dlouhodobých
řešení v souladu s právem EU. Spojené království musí zachovat bezpečnostní normy
odpovídající požadavkům EU, aby byla zajištěna ochrana cestujících a bezpečnost občanů.
Nemělo by dojít k narušení přeshraničního železničního provozu a kyvadlové dopravy.
Komise bude spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou, aby zajistily přijetí návrhu aktu
tak, aby vstoupil v platnosti do 30. března 2019.5
Co ovlivní brexit bez dohody?
Pokud Velká Británie vystoupí z Evropské Unie bez dohody, může se odchod nejvíce dotknout
ekonomiky Německa. Dle studie Institutu pro výzkum ekonomiky (IWH) a Univerzity Martina
Luthera by Německo mohlo kvůli brexitu bez dohody ztratit až 100 tisíc pracovních míst.
Na exportu zboží do velké Británie je v Německu závislých 15 tisíc pracovních míst.
Brexit bez dohody by mohl ohrozit až 600 tisíc pracovních míst po celém světě, konkrétně
179 tisíc v EU a 59 tisíc v Číně. Nejvíce by se dotkl automobilového průmyslu. Naopak z brexitu
může profitovat Nizozemsko, kam se jenom v loňském roce přestěhovalo 42 společností
z Velké Británie.6
Zimní ekonomická prognóza 2019 Evropské komise
Dle hospodářské prognózy bude ekonomika i nadále růst, již sedmým rokem.
Hospodářský rozvoj se očekává ve všech členských státech EU. Tempo růstu zpomalí,
protože poklesl růst světového obchodu. V některých členských státech produkci nepříznivě
ovlivnilo například narušení výroby automobilů, sociální napětí a nejistota ohledně fiskální
politiky. Růst hrubého domácího produktu (HDP) v eurozóně i v EU se snížil z 2,4 % v roce 2017
na 1,9 % v roce 2018. Hospodářský růst bude v letošním roce mírnější, ekonomika bude
profitovat z lepších podmínek na trhu práce, příznivých podmínek financování a expanzivní
fiskální politiky. Předpověď ukazuje, že HDP eurozóny vzroste v roce 2019 o 1,3 % a v roce 2020
o 1,6 %, v EU poroste o 1,5 % v roce 2019 a o 1,7 % v roce 2020. 7 Oproti podzimní prognóze se
predikovaný růst mírně snížil. Očekává se, že nejpomaleji poroste ekonomika Německa, Itálie
a Nizozemska. V důsledku prudkého snížení cen energií a pomalejšího růstu cen potravin
poklesla v EU inflace. Jádrová inflace, která neuvažuje ceny energií a nezpracovaných potravin,
byla i přes rychlejší růst mezd mírná. Celková inflace (HICP) v roce 2018 dosáhla na 1,7 %, v roce
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Evropská komise přijala nový seznam třetích zemí, jež mají nedostatky ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu,
13. 2. 2019, [cit. 15. 2. 2019] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_cs.htm
5 Připravenost na brexit: Evropská komise přijímá nouzové opatření pro případ, kdy nebude dosaženo dohody, jež se týká bezpečnosti na
železnici a železničního propojení, 12. 2. 2019, [cit. 15. 2. 2019] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1051_cs.htm
6 Beim No-Deal-Brexit trifft es diese deutschen Regionen besonders hart, 10. 2. 2019, [cit. 15. 2. 2019] Dostupné z
https://www.welt.de/wirtschaft/article188506313/Brexit-100-000-Jobs-in-Deutschland-bei-hartem-Ausstieg-in-Gefahr.html
7
Commission publishes Winter 2019 Economic Forecast, 7. 2. 2019, [cit. 15. 2. 2019] Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publishes-winter-2019-economic-forecast-2019-feb-07_en
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2017 (1,5 %). V roce 2019 bude inflace v eurozóně 1,4 %, o rok později 1,5 %, v EU bude v roce
2019 inflace kolem 1,6 % a v roce 2020 bude dle odhadů 1,8 %. Hospodářský výhled doprovází
vysoká míra nejistoty, objevuje se obchodní napětí, čínská ekonomika může výrazně
zpomalovat, globální trhy jsou citlivé na změny, stejně tak ekonomiku provází nejistota spojená
s brexitem.8
Akvizici společnosti Alston a Siemens Evropská komise nepovolila
Evropská komise zakázala společnosti Siemens navrhovanou akvizici společnosti Alstom
podle nařízení EU o spojování. Spojení by poškodilo hospodářskou soutěž na trzích
s železničními signalizačními systémy a vysokorychlostními vlaky. Strany neposkytly dostatečné
důkazy k vyvrácení těchto obav. Rozhodnutí vznesla Komise po důkladném šetření ohledně
převzetí společnosti, které by spojilo dopravní a servisní služby společnosti Siemens a Alstom
pod taktovku společnosti Siemens. Obě společnosti mají vedoucí pozice na celém světě.
Fúze by vytvořila neporazitelného lídra na trhu a výrazně by snížila hospodářskou soutěž.
Během důkladného šetření obdržela Komise několik stížností od zákazníků, konkurentů,
průmyslových sdružení a odborů. Zároveň dostala negativní připomínky od několika národních
orgánů pro hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru (EHP).
Zúčastněné strany se obávaly, že navrhovaná transakce by značně poškodila hospodářskou
soutěž a snížila by inovace v signalizačních systémech a velmi vysokorychlostních kolejových
vozidlech, což by vedlo k vyloučení menších konkurentů, možným vyšším cenám a možnému
poklesu zákazníků. Vzhledem k tomu, že strany nenabídly přiměřené nápravné prostředky
k řešení těchto obav, Komise zabránila spojení, aby ochránila hospodářskou soutěž
v evropském železničním průmyslu.9
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Zimní hospodářská prognóza 2019: růst v prostředí globální nejistoty zpomalí, 7. 2. 2019, [cit. 15. 2. 2019] Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_cs.htm
9 Mergers: Commission prohibits Siemens' proposed acquisition of Alstom, 6. 2. 2019, [cit. 15. 2. 2019] Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_en.htm
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