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I. ÚVOD
Tento materiál nově obsahuje vybraná usnesení výboru pro evropské záležitosti (VEZ)
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V období od říjen – prosinec 2008 se výbor pro evropské záležitosti zabýval 175
dokumenty, 56 jich projednal detailně (viz druhá část této brožury) a 119 vzal na vědomí.
Celkem 6 dokumentů pak výbor postoupil k projednání příslušným věcným výborům
(hospodářskému, rozpočtovému a zdravotnímu).
Celkový objem projednávaných aktů a dokumentů EU od počátku 5. volebního období
(červen 2006 – prosinec 2008) zohledňuje následující graf:

Celkem projednáno 1 259 dokumentů

1015
projednané
projednávání přerušeno
vybráno k projednávání
k předběžnému posouzení
10
36

vzato na vědomí
1

197

Celou historii aktů a dokumentů EU projednaných výborem pro evropské záležitosti lze
dohledat prostřednictím databáze umístěné na webové stránce http://www.psp.cz/sqw/eulist.sqw
Další podrobnosti o činnosti výboru pro evropské záležitosti, jakož i aktivitách jeho
jednotlivých členů jsou k dispozici na http://www.psp.cz/vez/
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II. PROJEDNANÉ DOKUMENTY
Usnesení č. 277

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

277.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

k Doporučení pro stanovisko Rady v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1466/97
ze dne 7. července 1997 k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky
na období 2007 – 2010 /kód dokumentu 6526/08, SEK(2008) 185 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Krilla
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru
9

Příloha k usnesení č. 277

DOKUMENT 6526/08
Doporučení pro stanovisko Rady v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady
(ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 k aktualizovanému konvergenčnímu
programu České republiky na období 2007 – 2010
SEK(2008) 185 v konečném znění, kód Rady 6526/08
•

Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1466/97

•

Datum zaslání Radě EU:
14. 2. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
20. 2. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
22. 5. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě, je pouze doporučením pro rozhodnutí Rady.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 11. 6. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 13. 6. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Doporučení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Nařízení Rady č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými
politikami a o posílení koordinace hospodářských politik ukládá členským státům, které
dosud nezavedly jednotnou měnu – euro, předložit konvergenční program, a poté
každoročně předkládat aktualizované konvergenční programy. Konvergenční programy
(aktualizované konvergenční programy) jsou vyhodnocovány Komisí a posuzovány
Hospodářským a finančním výborem.
Účelem konvergenčního programu je poskytnout Komisi a Radě podklad pro
mnohostranný dohled nad stavem veřejných financí členského státu, na jehož základě jsou
členskému státu ze strany Rady vydávána doporučení pro oblast fiskální politiky.
Česká republika předložila svůj aktualizovaný program dne 30. listopadu 2007, který
navazuje na mimořádnou březnovou verzi programu a oproti této verzi již zohledňuje
schválený státní rozpočet na rok 2008 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2009
a 2010, které respektují stanovený termín pro odstranění nadměrného deficitu v roce 2008.
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Komise provedla vyhodnocení tohoto aktualizovaného programu a předkládá doporučení
pro stanovisko Rady.
•

Obsah a dopad:
Komise provedla vyhodnocení poslední aktualizace konvergenčního programu České
republiky, která byla předložena dne 30. listopadu 2007. Aktualizovaný program
napravuje již v roce 2008 nadměrný schodek veřejných financí a v následujícím období
pokračuje v konsolidaci k dosažení střednědobého cíle, kterým je schodek ve výši 1 %
HDP, a to v roce 2012. Schodek veřejných financí by měl podle programu klesat z 3,4 %
HDP v roce 2007 na 2,9 % HDP v roce 2008, 2,6 % HDP v roce 2009 a 2,3 % HDP v roce
2010.
Komise konstatuje, že aktualizovaný program České republiky je v souladu s nápravou
nadměrného schodku v roce 2008 za podmínky pokračující zdrženlivosti v oblasti výdajů
a pečlivého sledování dopadů daňových reforem obsažených ve stabilizačním balíčku na
veřejné finance. Díky příznivé perspektivě makroekonomického vývoje a pravděpodobně
lepším výsledkům rozpočtového hospodaření za rok 2007, než se očekávalo v programu,
by pro rok 2008 mohl existovat dostatečný prostor k výraznějšímu snížení schodku pod
referenční hodnotu 3 % HDP a pro následující období pak k provedení zásadnější fiskální
konsolidace, než jaká je plánována. Hlavní rizika souvisejí se spoléháním se na snižování
zaměstnanosti ve veřejném sektoru a se skutečností, že další konsolidační opatření pro
období po roce 2008 zatím nebyla formulována. Pokud jde o udržitelnost veřejných
financí, Česká republika je nadále vystavena vysokému riziku, i když již byly podniknuty
první kroky v reformě zdravotnictví.
Komise na základě zhodnocení aktualizovaného konvergenčního programu České
republiky na období 2007 – 2010 předkládá doporučení pro stanovisko Rady. Česká
republika se tímto stanoviskem vyzývá, aby:
– využila pravděpodobný lepší výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2007 ke
snížení schodku státního rozpočtu za rok 2008 výrazněji pod referenční hodnotu
3% a aby omezovala výdaje;
– zrychlila tempo úprav a vytvořila si co nejdříve rezervu proti překročení referenční
hodnoty;
– nejpozději v roce 2012 splnila střednědobý cíl;
– zlepšila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí prostřednictvím důchodové
reformy a reformy zdravotnictví.

•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Stanovisko Rady bylo již přijato dne 4. března 2008 na Radě ECOFIN.
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•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í doporučení pro stanovisko Rady k aktualizovanému
konvergenčnímu programu České republiky na období 2007 – 2010“ a rámcovou pozici
vlády ČR k návrhu Komise na stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu
programu ČR na období 2007 – 2010.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Usnesení č. 278

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

278.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

ke Zprávě Komise – Konvergenční zpráva za rok 2008 (připravená podle článku 122(2)
Smlouvy) /kód dokumentu 9384/08, KOM(2008) 248 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Krilla
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru
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Příloha k usnesení č. 278

DOKUMENT 9384/08
Zpráva Komise – Konvergenční zpráva za rok 2008
KOM(2008) 248 v konečném znění, kód Rady 9384/08
•

Právní základ:
článek 122 odst. 2 Smlouvy o ES

•

Datum zaslání Radě EU:
7. 5. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
15. 5. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
22. 5. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání v Radě, zasedající ve složení
hlav států či šéfů vlád, rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 6. 6. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 9. 6. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Zpráva není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Komise a Evropská centrální banka musí podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy o ES nejméně
jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimka,
předložit Radě zprávu o pokroku dosaženém členskými státy při plnění jejich závazků
týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie. Poslední pravidelná
konvergenční zpráva byla předložena v roce 2006.
Předmětem konvergenční zprávy je hodnocení, jak členské státy, na které se vztahuje
výjimka (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Slovensko a Švédsko), naplňují své závazky týkající se hospodářské a měnové
unie. Slovensko, které dne 4. dubna 2008 požádalo o posouzení splnění nezbytných
podmínek pro přijetí eura ke dni 1. ledna 2009, je hodnoceno velmi podrobně.

•
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Obsah a dopad:
Obsah konvergenčních zpráv vypracovaných Komisí a Evropskou centrální bankou se řídí
ustanoveními čl. 121 odst. 1 Smlouvy o ES.

Předkládaná zpráva hodnotí pokrok Bulharska, České republiky, Estonska, Lotyšska,
Litvy, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Švédska v plnění konvergenčních
kritérií (cenové stability, stavu veřejných rozpočtů, stability směnného kurzu,
dlouhodobých úrokových sazeb) a na základě žádosti Slovenska z dubna 2008 hodnotí
plnění konvergenčních kritérií s ohledem na možné přijetí eura touto zemí v roce 2009.
Dále zpráva obsahuje posouzení slučitelnosti právních předpisů jednotlivých členských
států včetně statutů jejich národních centrálních bank s články 108 a 109 Smlouvy o ES
a se statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Česká republika neplní dvě ze čtyř kritérií: kritérium cenové stability a kritérium týkající
se vývoje směnných kurzů (pohyb kurzů ve stanovených mezích). Kritérium konvergence
dlouhodobých úrokových sazeb naopak Česká republika dlouhodobě plní. S ohledem na
ekonomický vývoj a vládní politiku v oblasti veřejných financí se Komise rovněž
domnívá, že Česká republika již v roce 2008 sníží rozpočtový deficit pod hranici 3%
HDP, čímž bude splněno i kritérium dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
Česká republika nesplňuje:
• kritérium cenové stability – od prosince 2007 byla v České republice průměrná
inflace v období 12 měsíců vyšší než referenční hodnota. Průměrná míra inflace
v České republice v období 12 měsíců předcházejících březnu 2008 činila 4,4 %,
což je více než referenční hodnota ve výši 3,2 %, a v příštích měsících se bude
zřejmě od referenční hodnoty dále odchylovat
• kritérium směnného kurzu – česká koruna se neúčastní ERM II (mechanismus
směnných kurzů Evropského měnového systému). Česká republika provádí režim
plovoucího směnného kurzu. V průběhu dvouletého posuzovaného období se
koruna zhodnotila vůči euru o téměř 13 %. Zdá se, že krátkodobá nestálost koruny
odrážela změny podmínek na světových finančních trzích, ačkoliv určitou úlohu
hrály rovněž domácí činitele.
Česká republika splňuje:
• kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb – průměrná dlouhodobá
úroková sazba v České republice činila meziročně k březnu 2008 4,5 %, což je
méně než referenční hodnota ve výši 6,5 %. Od přistoupení k EU byly průměrné
dlouhodobé úrokové sazby v České republice nižší než referenční hodnota.
• kritérium týkající se stavu veřejných rozpočtů – na Českou republiku se v současné
době vztahuje rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku (rozhodnutí Rady
ze dne 5. července 2004). Rada České republice doporučila, aby ve střednědobém
horizontu přijala opatření ke snížení schodku do roku 2008 pod 3 % HDP
věrohodným a udržitelným způsobem. Míra celkového schodku veřejných financí
v České republice se od roku 2004 značně snížila. Celkový schodek veřejných
financí se v roce 2006 zlepšil na 2,7 % HDP a v roce 2007 na 1,6 % HDP.
S ohledem na toto zjištění předkládá Komise Radě doporučení ohledně zrušení
rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku v České republice.
V hodnocení konvergence právních předpisů je konstatováno, „že právní předpisy v České
republice, zejména zákon o České národní bance (ČNB) a zákon o finančním arbitrovi,
nejsou zcela slučitelné s články 108 a 109 Smlouvy a statutem ESCB/ECB“. Zákon o ČNB
obsahuje nedostatky, které souvisí s úlohou Evropské centrální banky (ECB) v oblasti
mezinárodní spolupráce, úlohou ECB a EU při shromažďování statistických údajů
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a jmenování externích auditorů, podporou bezproblémového fungování platebních
systémů, institucionální a osobní nezávislostí a zákazem měnového financování.
V Konvergenční zprávě za rok 2008 je nejdůležitější hodnocení Slovenska, které jako
jediné z hodnocených zemí dle Komise a Evropské centrální banky splnilo nezbytná
maastrichtská kritéria a může vstoupit do eurozóny.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Konvergenční zpráva za rok 2008 byla projednána v Radě (ECOFIN) dne 3. června 2008.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í zprávu Komise – Konvergenční zpráva za rok 2008
a rámcovou pozici vlády ČR ke zprávě Komise – Konvergenční zpráva za rok 2008.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Usnesení č. 279

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

279.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

ke Zprávě Komise Evropského parlamentu a Radě o provádění akčního programu
Společenství na podporu subjektů působících v oblasti kultury na evropské úrovni /kód
dokumentu 9686/08, KOM(2008) 234 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace vrchní ředitelky Ministerstva
kultury JUDr. Petry Smolíkové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 279

DOKUMENT 9686/08
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění akčního
programu Společenství na podporu subjektů působících v oblasti kultury
na evropské úrovni
KOM(2008) 234 v konečném znění, kód Rady 9686/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
6. 5. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
21. 5. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
25. 6. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 14. 7. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 17. 7. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Zpráva není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Akční program Společenství na podporu subjektů působících v oblasti kultury na evropské
úrovni byl zaveden rozhodnutím č. 792/2004/ES ze dne 21. dubna 2004. Předmětem
předkládané zprávy je souhrn hlavních závěrů a doporučení externího hodnocení
programu1 a informace o stanovisku Komise k těmto doporučením.

•

Obsah a dopad:
Program byl přijat na období 2004 – 2006 s cílem posílit činnost Společenství v oblasti
kultury a zvýšit její účinnost prostřednictvím podpory subjektů, které působí na evropské
úrovni. Skládá se ze tří částí:
1. podpory Evropského úřadu pro méně rozšířené jazyky a informační a dokumentační
sítě Mercator, kterou tvoří střediska pro sdělovací prostředky, legislativu a vzdělávání.
Komise tyto subjekty kontinuálně podporuje v posledních 20 letech;

1

Final external evaluation of the Community action programme to promote bodies active at European level in
the field of culture. Evaluation carried out by Ernst & Young. 2008. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/keydocuments/doc539_en.htm
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2. podpory subjektů, které sledují cíl obecného zájmu v oblasti kultury;
3. podpory činností zaměřených na ochranu a připomínání památky hlavních míst
a archivů spojených s deportacemi.
Podpora byla poskytována prostřednictvím ročních provozních grantů a grantů na činnost.
Přestože podle názoru hodnotitele program přispěl k obecnému cíli podpory subjektů
působících v oblasti kultury na evropské úrovni, je obtížné jeho přínos nějakým způsobem
blíže kvantifikovat. Hlavním důvodem je velká odlišnost jednotlivých projektů.
Z hlediska účinnosti se program osvědčil zejména při vytváření sítí a shromažďování
a šíření informací o menšinových jazycích. Nejasný je naopak příspěvek projektů k šíření
informací o činnosti Společenství nebo šíření evropských informací ve společenstvích
které informativní činnost berou spíše jako okrajovou, a jednak problémy s dostupností
(jazykovou – nedostatek překladů, technickou – dostupnost Internetu). Přestože projekty
realizované v rámci třetí části jsou hodnoceny pozitivně, jejich příspěvek spočívá spíše
v tom, že nedochází k úbytku znalostí o deportacích, než že by se tyto znalosti
rozšiřovaly. Na vině je mimo jiné poměrně úzké vymezení cílových skupin; minimum
projektů bylo určeno široké veřejnosti.
Hlavními nedostatky procesu předkládání žádostí a jejich výběru byla nejednoznačná
(neměřitelná) výběrová kritéria, opožděné oznamování výsledků výzev k předkládání
návrhů a příliš obecná typologie příjemců, která neodrážela jejich skutečnou skladbu.
Dalším problematickým aspektem je šíření výsledků programu; pokud nejsou prostředky
na zviditelnění projektů, omezuje to hodnotu celého programu.
Třetím hodnoceným aspektem byla udržitelnost projektů po skončení programu. Ta je
pozitivně hodnocena zejména v případech, kdy došlo k navázání partnerství nebo
vytvoření sítě. Udělení grantů EU rovněž některým subjektům pomohlo ke zviditelnění
a zvýšení důvěryhodnosti u jiných potenciálních podporovatelů.
Hlavní doporučení hodnotitele zahrnují:
• posílení vazby mezi odvětvím kultury a dalšími oblastmi politiky a zavedení
spolupráce mezi jednotlivými generálními ředitelstvími Komise;
• dodržování termínů uvedených v předběžném kalendáři pro výběrová řízení a dřívější
zveřejňování výběru žadatelů;
• vydání pokynů pro technickou pomoc příjemcům a zlepšení komunikace s příjemci;
• vytvoření databáze pro zlepšení monitoringu údajů o provádění a ze závěrečných
zpráv projektů;
• vydání informačního materiálu s osvědčenými postupy v oblasti zviditelnění výsledků;
• začlenění specifických kritérií týkajících se zviditelnění výsledků mezi hodnotící
kritéria při výběrovém řízení;
• nabídku víceletých grantů, případně kombinace ročních a víceletých grantů;
• zachování požadavku na nízký podíl vnějšího financování (20 % pro druhou a 25 %
pro třetí část programu);
• zvážení možnosti zrušení zásady postupného snižování grantů, neboť její uplatňování
je příjemci vnímáno negativně, i když finanční dopady jsou minimální;
• posílení sledování kvality provádění projektů a rozšíření kapacity odpovědných
součástí Komise v zájmu prohloubení znalosti odvětví.
Program skončil dne 31. prosince 2006 a jeho složky byly začleněny do tří různých
programů na období 2007 – 2013: programu v oblasti celoživotního učení (hlavní činnost
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2: Jazyk), programu Kultura (oblast 2: Podpora evropských kulturních subjektů)
a programu Evropa pro občany (akce 4: Aktivní evropská paměť). Komise při provádění
těchto programů uplatní doporučení hodnotitele. Konkrétním krokem v tomto směru je
např. předložení návrhů na změnu rozhodnutí zakládajících uvedené programy v únoru
20082. Účelem této změny je nahrazení poradní komitologické procedury, do níž je
zapojen Evropský parlament a Rada, při výběru a udělování grantů informováním Rady
a EP o rozhodnutí Komise v této věci. To by mělo zkrátit dobu výběrového řízení
o několik týdnů. Rada i EP s návrhy vyslovily souhlas na úrovni Coreper I a Výboru EP
pro kulturu a vzdělávání. Návrhy byly schváleny rovněž na plenárním zasedání EP 2. září
2008. K přijetí politické dohody v Radě na úrovni ministrů by mohlo dojít na zasedání ve
dnech 20. – 21. listopadu 2008.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Zpráva nepodléhá schvalování v Radě ani v Evropském parlamentu.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění
akčního programu Společenství na podporu subjektů působících v oblasti kultury na
evropské úrovni a rámcovou pozici vlády k tomuto dokumentu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
2

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Viz KOM(2008) 59 v konečném znění, KOM(2008) 57 v konečném znění, KOM(2008) 61 v konečném znění.
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Usnesení č. 280

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

280.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství
/kód dokumentu 12074/08, KOM(2008) 401 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra životního
prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc., po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Pavla Vanouška
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 280

DOKUMENT 12074/08
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky
Společenství
KOM(2008) 401 v konečném znění, kód Rady 12074/08
Interinstitucionální spis 2008/0152/COD
•

Právní základ:
Čl. 175 odst. 1 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
28. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 6. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 15. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Předkládaný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o revizi systému udělování
ekoznačky Společenství je součástí balíčku dokumentů k udržitelné spotřebě a výrobě.
Cílem balíčku je dát do souladu všechny dokumenty a aktivity vykonávané v souvislosti
s udržitelnou spotřebou a výrobou. Balíček byl schválen Komisí 16. června 2008
a obsahuje:
• návrh na rozšíření směrnice o ekodesignu COM (2008) 399,
• návrh na revizi nařízení EMAS3 COM (2008) 402,
• sdělení o zadávaní zakázek v zájmu lepšího životního prostředí COM (2008) 400,
• sdělení o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou
politiku COM (2008) 397.
Pro doplnění problematiky udržitelné spotřeby a výroby má dojít ještě k revizi směrnice
Rady č. 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na
energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o

3

EMAS je systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, který funguje na dobrovolné
účasti organizací.

22

výrobku a k předložení návrhu nařízení pro systém ověřování environmentálních
technologií.
Navrhované nařízení má nahradit v současné době platné nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro
udělování ekoznačky. Cílem navrhovaného nařízení je podpora udržitelné výroby a
spotřeby výrobků a udržitelného poskytování a využívání služeb prostřednictvím
vypracování jednotného souboru pokynů ke stanovení ukazatelů jejich dobrého
environmentálního působení. Výrobky a služby, které tyto ukazatele splňují, jsou
označovány ekoznačkou Společenství (The Flower), která usměrňuje spotřebitele při
výběru výrobků a služeb.
Zmiňované nařízení má zpopularizovat ekoznačku, která není v současnosti dostatečně
známá, a odstranit nadměrnou administrativní zátěž, která způsobuje nechuť podniků
k jejímu použití. Očekává se zvýšení informovanosti a všeobecného uznání ve všech
členských státech Evropské unie, jakož i v celosvětovém měřítku.
•

Obsah a dopad:
Pro zjednodušení systému obsahuje návrh nařízení několik opatření, jako například
uvedení nařízení do souladu s jinými opatřeními týkajícími se udržitelnosti výroby
a spotřeby, rozšíření oblasti působnosti ekoznačky, zavedení vzoru pro dokumenty
o kritériích, aby byly uživatelsky přívětivější, zrušení ročních poplatků a zjednodušení
postupů posuzování atd. Také je důležité zavést opatření na podporu harmonizace s jinými
systémy ekoznaček. Tato opatření mají zabezpečit větší výběr výrobků a služeb
s ekoznačkou a jejich větší dostupnost pro spotřebitele za rozumnou cenu.
Podle návrhu nařízení má Komise zřídit Výbor pro ekoznačku Evropské unie, který
bude přispívat k vývoji a revizi kritérií ekoznačky, jakož i k přezkumu provádění jejího
systému. Komise zabezpečí, aby výbor při výkonu svých činností dbal na posílenou roli
průmyslu, nevládních organizací, spotřebitelských svazů, výrobců a maloobchodníků,
kteří se mají také spolupodílet na tvorbě kritérií. V případě již existujících kritérií pro
danou skupinu mohou být tato kritéria převzata do systému evropské ekoznačky
ve zrychleném režimu. Cílem těchto opatření je zrychlení vývoje kritérií a jejich vzájemné
přejímání mezi programy ekoznačení jednotlivých států a evropského ekoznačení, což
přinese navýšení počtu skupin výrobků splňujících stanovená kritéria.
Návrh nařízení mění způsob udělování ekoznačky z certifikace (k ověřování dochází před
udělením ekoznačky) na registraci, v rámci které dochází k ověřování až následně (čl. 9
navrhovaného nařízení). Aby nedocházelo k matení spotřebitelů, bude žadatel oprávněn
k jejímu použití až po registraci, tedy ověření vlastností produktu. Kompetentní orgány
mají dva měsíce na prověření a udělení registračního čísla a až následně může obchodník
umístnit ekoznačku na výrobek. Není však jisté, že navrhovaná změna přispěje k vyššímu
zájmu obchodníků, resp. nebude mít za důsledek snížení požadované úrovně registračního
systému z důvodu omezení lhůty na posouzení kompetentními orgány.
Změnou má projít také systém výběru poplatků. Návrh nařízení předpokládá zavedení
registračního poplatku v maximální možné výši 200 eur a úplné zrušení ročních poplatků.
Tato změna systému poplatků je příznivá pro žadatele, ale může způsobit výpadek
finančních příjmů orgánů, které ekoznačku udělují. V současné době je tento poplatek
v České republice stanoven na 15 000 Kč a u turistických ubytovaní na 3 000 Kč.
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Dalším z cílů předmětného nařízení je zavedení systému vzájemného hodnocení, které
budou vykonávat kompetentní orgány v dotaznících, které předloží Komisi, a ta je
prostřednictvím výboru zpřístupní veřejnosti.
Cílem je i zajištění větší propagace ekoznačky, v rámci kterého mají být spotřebitelé lépe
informováni o vlastnostech výrobků a služeb.
Stanovisko vlády ČR
Návrh nařízení je z větší části v souladu s pozicí České republiky. Týká se to snížení
administrativní zátěže a administrativních procesů v průběhu tvorby kritérií, snížení
poplatků a zachování konečného rozhodnutí ve výhradní kompetenci členských států.
Vláda České republiky souhlasí také se vzájemným přejímáním kritérií mezi programy
ekoznačení jednotlivých států a evropského ekoznačení a je připravena poskytnout
národní kritéria pro rychlejší vývoj kritérií „květinky“.
Vláda České republiky se obává, že snížení poplatků bude mít negativní vliv na celý
program ekoznačky, za předpokladu, že nedojde k navýšení počtu žádostí. Avšak
i v tomto případě je připravena předložený návrh nařízení podpořit, nicméně je připravena
jednat i o kompromisech.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrh nařízení bude projednán 17. února 2009 ve Výboru pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. V plénu by mělo proběhnout první
čtení 24. března 2009.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í předložený návrh nařízení a rámcovou pozici vlády k tomuto
návrhu;
2. ž á d á v l á d u , aby ho informovala o dalším průběhu projednávání návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady o revizi systému udělování ekoznačky Společenství.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 283

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

283.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího
životního prostředí /kód dokumentu 12041/08, KOM(2008) 400 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
pro místní rozvoj Ing. Jiřího Vačkáře a náměstka ministra životního prostředí Ing. Karla
Bláhy, CSc., po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jozefa Kochana a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Jozef Kochan v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 283

DOKUMENT 12041/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zadávání
veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí
KOM(2008) 400 v konečném znění, kód Rady 12041/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
24. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 18. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 22. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Předkládané sdělení Evropské komise o zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího
životního prostředí je součástí balíčku dokumentů k udržitelné spotřebě a výrobě. Balíček
byl schválen Komisí 16. června 2008 a obsahuje:
• návrh na rozšíření směrnice o ekodesignu COM (2008) 399,
• návrh na revizi nařízení o ekoznačce COM (2008) 401,
• návrh na revizi nařízení EMAS4 COM (2008) 402,
• sdělení o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou
politiku COM (2008) 397.
Pro doplnění problematiky udržitelné spotřeby a výroby má dojít ještě k revizi směrnice
Rady č. 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na

4

EMAS je systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, který funguje na dobrovolné
účasti organizací.
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energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o
výrobku a k předložení návrhu nařízení pro systém ověřování environmentálních
technologií.
Zadávaní zelených veřejných zakázek (Green Public Procurement) je ve smyslu tohoto
sdělení chápáno jako postup, v rámci kterého veřejné orgány obstarají zboží
a služby, jejichž dopad na životní prostředí je po dobu celého jejich životního cyklu5
nižší, než u výrobků a služeb se stejnou prvotní funkcí, které by obstaraly jinak. Hlavním
cílem zmiňovaného sdělení je poskytnout informace o možnostech snížení dopadů
způsobených spotřebou veřejného sektoru na životní prostředí. Sdělení má stanovit
společná a jasná kritéria pro zadávaní zelených veřejných zakázek, informovat o výpočtu
nákladů na životní cyklus výrobků, obsahovat právní a provozní pokyny a zvýšit
politickou podporu stanovením politických cílů včetně kontroly jejich plnění.
V České republice je v současné době již zadávaní zelených veřejných zakázek upraveno
prostřednictvím usnesení vlády č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívaní
ekologicky šetrných výrobků a zákona o veřejných zakázkách6, který umožňuje
realizovat tzv. „zelené nákupy“.
•

Obsah a dopad:
Celá koncepce zadávaní zelených veřejných zakázek je založena na jasných a
srozumitelných kritériích pro výrobky a služby. Tato kritéria byla vytvořena na základě již
existujících evropských anebo vnitrostátních kritérií pro udělování ekoznačky a také na
základě informací zainteresovaných subjektů z řad průmyslu a občanské veřejnosti. Na
jejich sestavení byla ustanovena skupina odborníků ze všech členských států. Komise
v budoucnosti navrhuje zformalizovat její fungování, aby tak mohla dále spolupracovat na
vytváření návrhů nových kritérií pro zadávaní zelených veřejných zakázek, jejichž
potenciálním zdrojem jsou například kritéria EU pro udělování ekoznačky The Flower,
požadavky Energy Star na kancelářská zařízení a směrnice o ekodesignu.
Evropská komise stanovila dva druhy kritérií, a to základní a komplexní. Základní kritéria
pro zadávaní zelených veřejných zakázek jsou snadno použitelná, přičemž je kladen důraz
na environmentální výkonnost výrobku. Budou použita jako základ pro výpočet podílu
zelených veřejných zakázek v celé EU. Komplexní kritéria berou v úvahu více aspektů,
resp. vyšší úroveň environmentální výkonnosti, a jsou určena pro ty orgány, které chtějí jít
dále. Tato kritéria budou rovněž sledována, a to jako potenciální směr pro změny
v budoucnosti. Kritéria musí být stanovena takovým způsobem, který usnadní jejich
pochopení zadavatelům a účastníkům výběrových řízení.
Pro splnění svých cílů Komise vytvořila kritéria pro deset odvětví, která jsou podle ní
nejvhodnější pro zavádění zelených veřejných zakázek. Byla vybrána podle těchto
aspektů: veřejné výdaje, potenciální dopad na straně nabídky, schopnost jít příkladem
jiným spotřebitelům, politická citlivost, existence snadno použitelných a relevantních
kritérií a dostupnost na trhu. Jedná se o následující oblasti:

5

Náklady na životní cyklus zahrnují nákupní cenu a s ní spojené náklady (doručení, instalace, uvedení do
provozu atd.), provozní náklady (včetně energie, údržby, náhradních dílů) a náklady na likvidaci, jako je
vyřazení z provozu, odstranění a likvidace.
6
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stavebnictví (včetně surovin jako je dřevo, hliník, ocel, beton, sklo, dále stavebních
výrobků, jako jsou okna, topná a chladicí zařízení, podlahové krytiny atd.),
potraviny a stravovací služby,
doprava a dopravní služby,
energetika,
kancelářské stroje a počítače,
oděvy, uniformy a jiný textil,
papír a tiskové služby,
nábytek,
čistící prostředky a služby,
vybavení používané ve zdravotnickém sektoru.

Komise navrhuje, aby do roku 2010 bylo až 50 % všech veřejných zakázek v souladu
s přijatými společnými základními kritérii pro zadávaní zelených veřejných zakázek.
Stanovená percentuální hodnota má být vyjádřením jak počtu, tak i hodnoty ekologických
smluv ve srovnání s celkovým objemem smluv uzavřených v odvětvích, pro která platí
základní kritéria pro zadávaní zelených veřejných zakázek.
Komise v současné době připravuje metodiku výpočtů přesné úrovně zelených veřejných
zakázek, kterou by měly všechny státy implementovat do národních akčních plánů, aby
bylo možné co nejlépe porovnávat jejich podíly v jednotlivých státech.
Jedním z cílů Komise je zdůraznit a případně doplnit stávající právní pokyny a pokyny
pro uplatňování zelených veřejných zakázek, které se zaměřují zejména na zadavatele.
Také byla vytvořena školicí příručka pro zadávaní zelených veřejných zakázek, která je
určena tvůrcům politik, zadavatelům, řídícím pracovníkům a konzultantům.
Stanovisko vlády ČR:
Vláda České republiky považuje předmětné sdělení za kompromis mezi postoji
jednotlivých členských států a Evropské komise. Vláda souhlasí s předloženým návrhem,
ale s jednou připomínkou, a to, aby bylo dosažení hranice 50 % zelených veřejných
zakázek posunuto až na rok 2011 (současný návrh stanovuje dosažení této hranice na rok
2010). Jedná se o politický a indikativní cíl, přičemž Česká republika nemá v současné
době nástroj na určení podílu zelených zakázek na všech veřejných zakázkách.
Současně vláda České republiky žádá, aby při zadávání všech veřejných zakázek, tedy
i zelených, bylo zadavateli umožněno dát přednost ekonomicky výhodnější nabídce. ČR
nebude v budoucnosti souhlasit se stanovením povinných zadávacích kritérií pro zelené
veřejné zakázky.
•
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Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Program projednávání není zatím znám.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zadávání veřejných zakázek
v zájmu lepšího životního prostředí;
2. u s n á š í s e postoupit návrh spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády pro
informaci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Jozef Kochan v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 284

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

284.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení
požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie /kód dokumentu
12119/08, KOM(2008) 399 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Krilla
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Příloha k usnesení č. 284

DOKUMENT 12119/08
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro
určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
KOM(2008) 399 v konečném znění, kód Rady 12119/08
Interinstitucionální spis 2008/0151/COD
•

Právní základ:
Čl. 95 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
28. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 15. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 15. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Předkládaný návrh na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ekodesignu je
součástí balíčku dokumentů Komise k udržitelné spotřebě a výrobě. Cílem balíčku je dát
do souladu všechny dokumenty a aktivity vykonávané v souvislosti s udržitelnou
spotřebou a výrobou. Balíček byl schválen Komisí 16. června 2008 a obsahuje ještě:
• návrh nařízení o revizi systému udělování ekoznačky Společenství COM (2008) 401,
• návrh na revizi nařízení EMAS7 COM (2008) 402,
• sdělení o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou
politiku COM (2008) 397,
• sdělení o zadávaní veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí COM
(2008) 400.
Pro doplnění problematiky udržitelné spotřeby a výroby má dojít ještě k revizi směrnice
Rady č. 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na

7

EMAS je systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, který funguje na dobrovolné
účasti organizací.
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energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích
o výrobku a k předložení návrhu nařízení pro systém ověřování environmentálních
technologií.
Směrnice o ekodesignu upravuje požadavky, které musí splňovat energetické spotřebiče
uváděné na trh Společenství, aby mohly v rámci něho využívat výhod volného pohybu.
Cílem přepracování zmiňované směrnice je začlenění pozměňující směrnice 2008/28/ES8
a rozšíření oblasti její působnosti tak, aby bylo možné určit požadavky Společenství na
ekodesign na všechny výrobky spojené se spotřebou energie. Navrhovaná změna umožní
určit požadavky na ekodesign všech energetických výrobků.
•

Obsah a dopad:
Navrhovaná změna rozšíří oblast působnosti stávající směrnice o ekodesignu na všechny
výrobky spojené se spotřebou energie (vyjma dopravní prostředky). Na základě tohoto
začlenění bude možné pro tyto výrobky zavést harmonizované požadavky, které zajistí, že
výrobky neohrožují životní prostředí. Směrnice tyto požadavky neobsahuje, ale umožňuje
Komisi po posouzení dopadů a po konzultaci se zúčastněnými stranami příslušné
prováděcí opatření pro konkrétní výrobky schválit. Prováděcí opatření stanoví tak, jak je
zakotveno již ve stávající úpravě, dvě úrovně výkonnosti, a to:
Směrnice pro tyto požadavky stanovuje dvě úrovně, a to:
• minimální požadavky, kterým musí výrobek vyhovět, aby mohl být povolen
k prodeji na vnitřním trhu,
• referenční hodnoty, které by měly odpovídat úrovni dostupných výrobků s nejvyšší
environmentální výkonností. Jejich dosahování je dobrovolné.
Prováděcí opatření taktéž stanoví datum pro přezkum těchto požadavků, aby byla
zajištěna jejich aktuálnost.
Podle návrhu má také dojít nejpozději v roce 2012 k přezkoumání vhodnosti rozšíření
oblasti působnosti směrnice na výrobky, které nejsou spojeny se spotřebou energie.
Rámcová pozice vlády ČR
Vláda České republiky vnímá, že navrhované opatření má pozitivní vliv na životní
prostředí a spotřebu energie, nicméně se domnívá, že bude mít negativní dopad na
evropské podnikatele a může ohrozit jejich konkurenceschopnost na trhu. Vláda proto
doporučuje nejdřív využít dobrovolných nástrojů (např. dobrovolných dohod), a až pak
zvážit nutnost právní úpravy, která by podle ní měla být doplněna o další ustanovení
vedoucí ke snížení spotřeby energie.
Podle vlády v návrhu také chybí přesná definice pro pojem „výrobek spojený se spotřebou
energie“ a definice pojmu „dopad na spotřebu energie“.

•

8

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrh na změnu směrnice o ekodesignu byl postoupen Evropskému parlamentu a Radě
a prozatím není stanoven další harmonogram projednávání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/28/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice
2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady
92/42/EHS a směrnice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi.
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•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í předložený návrh směrnice a rámcovou pozici vlády k tomuto
návrhu,
2. u s n á š í s e
postoupit návrh spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády pro
informaci hospodářskému výboru,
3. ž á d á v l á d u , aby ho informovala o dalším průběhu projednávání návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign
výrobků spojených se spotřebou energie.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru
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Usnesení č. 285

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

285.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu
a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku /kód dokumentu 12026/08, KOM(2008)
397 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby a náměstka ministra životního prostředí
Ing. Karla Bláhy, CSc., po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Krilla a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Příloha k usnesení č. 285

DOKUMENT 12026/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro
udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku
KOM(2008) 397 v konečném znění, kód Rady 12026/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
1. 8. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá schvalování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 17. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 17. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Předkládaný akční plán je doprovodným dokumentem k balíčku dokumentů Komise
k udržitelné spotřebě a výrobě. Je založen na novém dynamickém rámci, jehož hlavním
cílem je zlepšení energetické a environmentální výkonnosti výrobků a současně podpora
jejich používání spotřebitelem. Akční plán má vylepšit environmentální výkonnost
výrobků v průběhu jejich životního cyklu, podporovat poptávku po lepších výrobcích
a pomáhat spotřebitelům lépe se rozhodovat a orientovat díky zjednodušenému
označování. Akční plán doprovází tyto dokumenty:
• návrh na rozšíření směrnice o ekodesignu9 na všechny výrobky spojené se spotřebou
energie,
• návrh na revizi nařízení o ekoznačce10,

9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení
požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu
a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES.
10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady KOM (2008) 401 ze dne 16. července 2008 o systému
ekoznačky Společenství.
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• návrh na revizi nařízení EMAS11,
• sdělení o zadávání zelených veřejných zakázek12.
Pro doplnění problematiky udržitelné spotřeby a výroby má dojít ještě k revizi směrnice
Rady č. 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na
energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích
o výrobku a k předložení návrhu nařízení pro systém ověřování environmentálních
technologií.
•

Obsah a dopad:
Jednotlivými opatřeními akčního plánu jsou:

1. Směrnice o ekodesignu
Navrhovaná změna směrnice o ekodesignu rozšíří oblast působnosti stávající směrnice na
všechny výrobky spojené se spotřebou energie (vyjma dopravní prostředky). Patří sem
energetické spotřebiče, ale i jiné výrobky, jejichž použití má vliv na spotřebu energie. Na
základě tohoto rozšíření bude možné pro tyto výrobky zavést harmonizované požadavky,
které zajistí, že výrobky neohrožují životní prostředí. Tyto požadavky stanoví Komise po
posouzení dopadů a po konzultaci se zúčastněnými stranami v prováděcích opatřeních.
Směrnice pro tyto požadavky stanovuje dvě úrovně, a to:
• minimální požadavky, kterým musí výrobek vyhovět, aby mohl být povolen k prodeji
na vnitřním trhu,
• referenční hodnoty, které by měly odpovídat úrovni dostupných výrobků s nejvyšší
environmentální výkonností. Jejich dosahování je dobrovolné.
Prováděcí opatření taktéž stanoví datum pro přezkum těchto úrovní tak, aby byla zajištěna
jejich aktuálnost.
2. Označování výrobků
V rámci revize směrnice o označovaní štítky dojde k rozšíření její působnosti na širší
škálu výrobků (včetně energetických výrobků). Štítky mají sloužit pro uvedení
spotřeby/úspory energie a také pro uvedení jiných environmentálně důležitých parametrů
výrobku.
Ekoznačka, jakožto značka dobrovolná, bude dále doplňovat informace pro spotřebitele.
Upozorní spotřebitele na výrobky, které mají po celý životní cyklus z environmentálního
hlediska určitou úroveň kvality. Nařízení o ekoznačce bude zjednodušeno s cílem
usnadnění procesu jejího získávání a rozšíření seznamu výrobků, na které se vztahuje.
Kritéria mají být nastavena tak, aby ji mohlo získat cca 10 % výrobků na trhu. Na
spolutvorbě kritérií se mají ve zvýšené míře podílet také spotřebitelské svazy, průmysl
nebo nevládní organizace.
3. Zadávání veřejných zakázek
Zadávaní zelených veřejných zakázek je ve smyslu sdělení Komise chápáno jako postup,
v rámci kterého veřejné orgány obstarají zboží a služby, jejichž dopad na životní prostředí
11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti
organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).
12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů KOM (2008) 400 ze dne 16. července 2008 – Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního
prostředí.
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je po dobu celého jejich životního cyklu13 nižší, než u srovnatelných výrobků a služeb se
stejnou prvotní funkcí.
Celá koncepce zadávaní zelených veřejných zakázek je založena na jasných
a srozumitelných kritériích pro výrobky a služby. Evropská komise stanovila dva druhy
kritérií, a to základní a komplexní. Základní kritéria pro zadávaní zelených veřejných
zakázek jsou snadno použitelná, přičemž je kladen důraz na environmentální výkonnost
výrobku. Budou použita jako základ pro výpočet podílu zelených veřejných zakázek
v celé EU. Komplexní kritéria berou v úvahu více aspektů, resp. vyšší úroveň
environmentální výkonnosti, a jsou určena pro ty orgány, které chtějí jít dále. Tato kritéria
budou rovněž sledována, a to jako potenciální směr pro změny v budoucnu.
Pro splnění svých cílů Komise vytvořila kritéria pro deset odvětví14, která jsou podle ní
nejvhodnější pro zavádění zelených veřejných zakázek.
Komise navrhuje, aby do roku 2010 bylo až 50 % všech veřejných zakázek v souladu
s přijatými společnými základními kritérii pro zadávaní zelených veřejných zakázek.
Další částí akčního plánu je část věnovaná „zeštíhlené výrobě“, v rámci které je navržen
soubor akcí, které by měly být v součinnosti s opatřeními pro inteligentní spotřebu a lepší
výrobky a také by je měly doplňovat. V rámci „zeštíhlené výroby“ jsou navrženy tyto
body:
• podpora efektivního využívání zdrojů, v rámci které budou vyvinuty další nástroje pro
sledování a podporování účinnosti zdrojů,
• podpora ekoinovací, kde bude zaveden systém pro ověřování environmentálních
technologií, který bude prostřednictvím třetí strany ověřovat výkonnost a možné
dopady těchto technologií na životní prostředí,
• revize nařízení EMAS takovým způsobem, aby se zvýšila účast veřejnosti a snížilo
administrativní zatížení a náklady podniků,
• vyvinutí nových iniciativ pro oblast environmentálních průmyslových odvětví,
• poskytnutí pomoci malým a středním podnikům.
Akční plán má také za cíl směřovat k celosvětovým trhům pro udržitelné výrobky, v rámci
kterého se Komise zavazuje:
• poskytnout podporu pro odvětvový přístup v mezinárodních jednáních v oblasti klimatu
pro období po roce 2012 tak, aby rozvojové země mohly vykonávat opatření
omezující růst emisí,
• propagovat osvědčené postupy a politiky udržitelné spotřeby a výroby na mezinárodní
úrovni, jakožto součást Desetiletého rámce programů udržitelné spotřeby a výroby
OSN,
• podporovat mezinárodní obchod s výrobky a službami šetrnými k životnímu prostředí.
13

Náklady na životní cyklus zahrnují nákupní cenu a s ní spojené náklady (doručení, instalace, uvedení do
provozu atd.), provozní náklady (včetně energie, údržby, náhradních dílů) a náklady na likvidaci, jako je
vyřazení z provozu, odstranění a likvidace.
14
stavebnictví (včetně surovin jako je dřevo, hliník, ocel, beton, sklo, dále stavebních výrobků, jako jsou okna,
topná a chladicí zařízení, podlahové krytiny atd.), potraviny a stravovací služby, doprava a dopravní služby,
energetika, kancelářské stroje a počítače, oděvy, uniformy a jiný textil, papír a tiskové služby, nábytek, čistící
prostředky a služby a vybavení používané ve zdravotnickém sektoru.
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Další aktivity v rámci zmiňované problematiky by měly probíhat později v roce 2008
a 2009. Jedná se například o podporu ekoinovací, vypracování iniciativ v oblasti
průmyslové politiky pro environmentální odvětví, mezinárodní podporu osvědčených
postupů a rozvoj obchodu s environmentálními výrobky a službami.
Jedním z cílů akčního plánu je poskytnout spotřebitelům možnost výběru takových
výrobků a služeb, které jsou energeticky a environmentálně nejúspornější, ale v rámci
připravovaných opatření chybí takové, které by kladlo důraz na osvětu a vzdělávání
veřejnosti.
V roce 2012 má být Komisí předložena zpráva o provádění akčního plánu a provedeno
zhodnocení, jestli jsou přijatá opatření dostatečná pro stanovení energetické
a environmentální výkonnosti výrobků a nebo je potřeba je změnit.
Stanovisko vlády ČR
Vláda České republiky považuje zmiňovaný akční plán za pozitivní krok, ale zdůrazňuje,
že jsou opomíjeny důležité ekonomické a sociální aspekty spotřeby a výroby. Cílem
akčního plánu má být dosažení změny v chování výrobců, distributorů a spotřebitelů
včetně
státní
správy,
ale
bez
ohrožení
fungování
tržního
prostředí
a konkurenceschopnosti. Vláda ČR by proto uvítala podrobnější analýzu dopadů této
politiky, zejména v souvislosti s ovlivňováním aktivit třetích zemí. Je potřebné sledovat
postoje významných států na celosvětovém trhu, například při stanovení minimálních
standardů environmentální účinnosti. V případě, že třetí země nebudou akceptovat normy
EU, tak hrozí, že dojde pouze k přesunutí environmentálních problémů mimo území
členských států EU, a to ke škodě evropského průmyslu s možnými sociálními
a regionálními dopady.
U všech přijímaných opatření je podle vlády ČR nezbytné dbát na vyváženost všech tří
pilířů, které tvoří strategii udržitelného rozvoje, a to environmentálního, ekonomického
a sociálního.
Pro zelené veřejné zakázky vláda ČR klade důraz na hodnocení životního cyklu výrobků
a služeb nejen z hlediska environmantálního, ale také ekonomického. Nebrání se
stanovení limitních kategorií, jakožto minimálního standardu, požaduje však, aby jejich
stanovení předcházely důkladné studie.
Vláda ČR dává přednost dobrovolným odvětvovým dohodám před závaznou formou
a v rámci revizí stávajících směrnic a nařízení zdůrazňuje potřebu respektovat proces
„better regulation“. Zároveň podporuje pravidelný přezkum navrhovaných iniciativ.
•
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Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
K akčnímu plánu proběhne na Radě pro životní prostředí 20. října 2008 orientační diskuse
a budou k němu přijaty závěry Rady.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
bere na vědomí
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro udržitelnou
spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru
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Usnesení č. 286

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

286.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o pokroku jednotného evropského trhu
elektronických komunikací za rok 2007 (13. Zpráva) /kód dokumentu 7979/08,
KOM(2008) 153 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Gabriely
Kalábkové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 286

DOKUMENT 7979/08
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o pokroku
jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2007
(13. zpráva)
KOM(2008) 153 v konečném znění, kód Rady 7979/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
19. 3. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
1. 4. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
25. 6. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 7. 7. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 11. 7. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Předkládané sdělení je již 13. zprávou, kterou každoročně Komise připravuje a v níž
zveřejňuje souhrnné informace a aktuální trendy týkající se odvětví elektronických
komunikací. Zpráva reflektuje stav odvětví k 31. prosinci 2007 a vychází ze statistických
dat popisujících trh elektronických komunikací, shrnutých ve dvoudílné příloze –
pracovním dokumentu Komise15.

•

Obsah a dopad:
Komise ve zprávě má za prokázané, že předpisový rámec pro trh elektronických
komunikací nyní dokáže úspěšně zajistit jak rostoucí konkurenceschopné trhy, tak
současně efektivně chránit spotřebitele a zajistit poskytování základních služeb. Současná
regulace „shora“ je dle Komise vzhledem k fázi vývoje trhu nezbytná, nicméně konečným
cílem je po dokončení vybudování integrovaného jednotného trhu a po dosažení
dostatečného stupně vývoje hospodářské soutěže její regulaci ukončit.

15

SEC(2008) 356 final.
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Komise se nyní zaměřuje především na ty oblasti trhu, kde se prozatím nepodařilo zajistit
vyšší přidanou hodnotu a současně nižší ceny – v roce 2007 nařízením16 stanovila
omezení cen za roamingové hlasové služby v EU, nyní se zaměřuje na roamingové služby
posílání krátkých textových zpráv a dat. Zpráva též hodnotí institucionální zajištění a
provádění regulačního rámce v jednotlivých členských státech (mj. posuzuje postavení
národních regulačních orgánů z hlediska jejich pravomocí, nezávislosti a možnosti
odvolání se proti jejich rozhodnutím, transparentnost tarifů, poskytování univerzální
služby či přenositelnost čísla). Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům v některých
bodech v členských státech Komise zohlední výsledky svého šetření v návrzích na
přezkum předpisového rámce.
Hlavní ukazatele vývoje trhu elektronických komunikací v EU za rok 2007
- hospodářský růst odvětví za rok 2007 byl 1,9 %, k růstu produktivity práce přispěl
přibližně 12 %;
- odhadované výnosy dosáhly 293 mld. EUR (oproti roku 2006 jde o nárůst o 4 mld.
EUR), investice do odvětví přesáhly 50 mld. EUR;
- výnosy z mobilních služeb vzrostly o 3,8 % a růst charakterizují klesající
maloobchodní ceny spolu se zvyšující se konkurencí v odvětví mobilních služeb, míra
rozšíření mobilních služeb vzrostla o 8,6 % (dosáhla hodnoty 111,8 %);
- počet přenesených mobilních čísel vzrostl o 7,1 milionu, v říjnu 2007 dosáhl
46 milionů;
- výnosy z pevných datových služeb vzrostly za rok 2007 o 3,5 mld. EUR na 62 mld.
EUR, průměrné rozšíření připojení k internetu vzrostlo z 16,3 % na přibližně 20 %.
Hlavní body hodnocení a ukazatele pro ČR
- celkový obrat v odvětví telekomunikací za rok 2007 byl 4,4 mld. EUR, výnosy
v oblasti pevného připojení činily 1,7 mld. EUR a v oblasti mobilního připojení
2,5 mld. EUR;
- investice do odvětví činily přibližně 451 mil. EUR, z čehož 233,4 mil. EUR
investovali mobilní operátoři;
- Český telekomunikační úřad plní své úkoly nezávisle, je vybaven ze zákona
dostatečnými pravomocemi;
- míra rozšíření mobilních služeb vzrostla na 120 %, podíl mobilních operátorů na trhu
je přibližně v poměru 41 % – 39 % – 20 %, všichni mobilní operátoři implementovali
požadavky na regulaci roamingových služeb;
- na trhu vysokorychlostního připojení k internetu existuje velká konkurence, rozšíření
vysokorychlostního připojení k internetu vzrostlo z 10,61 % na 14,56 %;
- v ČR převažuje pozemní TV vysílání – 60 % (z toho analogové 50 % a digitální 10 %)
oproti kabelovému – 24 % a satelitnímu – 14,6 %;
- byly plně implementovány předpisy ES týkající se využívání rádiového spektra;
- tísňové volání na linku 112 je dostupné zdarma ze všech veřejně dostupných
telefonních služeb.
Rámcová pozice vlády ČR:
ČR obecně souhlasí s Komisí s přínosem současného regulačního rámce. Co se probíhající
revize rámce týče, ČR zastává opatrný přístup.

16

Nařízení (ES) č. 717/2007.
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Dopad na právní řád a státní rozpočet ČR:
Bez dopadu na právní řád a rozpočet ČR.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Dokument informační povahy.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
bere na vědomí
předloženou zprávu o pokroku jednotného evropského trhu
elektronických komunikací za rok 2007.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 287

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

287.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku tvořivosti
a inovace (2009) /kód dokumentu 7755/08, KOM(2008) 159 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra a školství,
mládeže a tělovýchovy Mgr. Jakuba Dürra, vrchní ředitelky Ministerstva kultury JUDr. Petry
Smolíkové a náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby, po vyslechnutí
zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 287

DOKUMENT 7755/08
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku
tvořivosti a inovace (2009)
KOM(2008) 159 v konečném znění, kód Rady 7755/08
Interinstitucionální spis 2008/0064/COD
•

Právní základ:
Článek 149, 150 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
28. 3. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
1. 4. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
25. 6. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 18. 4. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 26. 6. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Jak se již stalo tradicí, je v EU tematicky zaštítěn každý rok a posléze vyhlášen jako
Evropský rok k určitému zásadnímu a průřezovému tématu. V minulých letech byl tak
například rok 2003 Evropským rokem osob se zdravotním postižením17, rok 2004
Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu18, rok 2005 Evropským rokem
výchovy občanství19 a rok 2006 Evropským rokem mobility pracovníků20.
Na intenzitě nabyly aktivity v rámci tématických roků EU především v posledních letech,
a proto lze na základě těchto příkladů modelově ukázat aktivity, které přijdou v roce 2009
v průběhu českého předsednictví.

17

viz.http://europa.eu.int/comm/employment_social/disability/year_en.html
viz.http://www.eyes-2004.info
19
viz.http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/ECD/
20
viz.http://europa.eu.int/comm/employment_social/workersmobility2006/index_cs.htm
18
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Rok 2007 byl vyhlášen jako Evropský rok rovných příležitostí pro všechny21 – směrem k
spravedlivé společnosti v České republice. Rada EU schválila návrh rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady o vyhlášení roku 2007 pod tímto tématickým zaštítěním
dne 27. dubna 2006 a dne 17. května 2006 dokument přijal Evropský parlament. Vláda
České republiky rozhodla svým usnesením ze dne 12. července 2006 č. 864, že
vnitrostátním orgánem, který bude mít v kompetenci organizaci účasti České republiky na
roku rovných příležitostí 2007, bude Úřad vlády.
Cílem roku rovných příležitostí bylo především zvýšit povědomí veřejnosti
o antidiskriminační politice EU a právu na rovné příležitosti pro všechny. Součástí
kampaně, která probíhala a byla v tomto rámci podporována, byla snaha zahájit veřejnou
i odbornou diskusi na téma nezákonnosti diskriminace na základě pohlaví, rasového či
etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální
orientace, zvýšení zapojení znevýhodněných skupin, usnadnění a vyzvednutí rozmanitosti
a rovnosti a zajištění podpory soudržnější společnosti.
Evropský rok rovných příležitostí 2007 byl zahájen prvním Summitem rovnosti
30. a 31. ledna 2007 v Berlíně, jenž odstartoval množství událostí, které proběhly
v jednotlivých členských státech, a to jak na národní, tak na regionální úrovni, i na úrovni
celoevropské.
Na základě rozhodnutí č. 1983/2006/ES Evropského parlamentu a Rady Evropy
z 18. prosince 2006 byl na rok 2008 připraven Evropský rok mezikulturního dialogu.
Hlavní myšlenkou Evropského roku mezikulturního dialogu je, že bohatá kulturní
rozmanitost představuje pro Evropu jedinečnou výhodu. Proto by se všichni lidé žijící
v Evropě měli seznámit a prozkoumat evropské kulturní dědictví a poučit se z různých
kulturních tradic
V rámci Roku je a bude spuštěno několik stěžejních projektů na celoevropské úrovni
a EU bude podporovat národní projekt v každém jednotlivém členském státu spolu
s partnerským programem zaměřeným na mobilizaci občanské společnosti.
Vzhledem k tomu, že úloha mezikulturního dialogu je v současné době při formování
evropské identity a občanské příslušnosti stále důležitější, je nezbytnou součástí
jakéhokoliv dalšího směřování evropské integrace právě i aktivní účast občanské
společnosti. V rámci Evropského roku mezikulturního dialogu jsou z řad známých
osobností jmenováni tzv. ambasadoři, smyslem jejichž činnosti je zvyšovat povědomí
o důležitosti a výhodách tohoto dialogu.
Po intenzivní diskusi bylo navrženo ustavit rok 2009 Evropským rokem tvořivosti
(kreativity) a inovací. Cílem tohoto roku má být podpora tvořivosti a schopnosti inovace
jakožto klíčové kompetence všech jedinců. Původně byl záměr uzavřít pouze dohodu ve
formě deklarace mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou, avšak Evropský
parlament požadoval ustavení Evropského roku formou legislativního aktu – rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady.

21

Klíčové cíle ERRP 2007 se skládaly z takzvaných 4R - „Rights, Representation, Recognition, Respect“, do
češtiny přeložené jako Práva, Zastoupení, Uznání a Respekt.
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•

Obsah a dopad:
Tvořivost a inovace jsou rozhodující pro schopnost Evropy účinně reagovat na výzvy a
příležitosti globalizace, jak ostatně vnímá i Evropská unie.22 Cílem pro rok 2009 tak je
podporovat tvořivost a schopnost inovace jakožto klíčové schopnosti pro všechny, tedy
jak její hospodářské, sociální, tak i umělecké dimenze na příklad v rámci škol, univerzit,
soukromých či veřejných organizací.
Evropský rok, který se zaměří na rozvíjení tvořivosti a schopnosti inovace, by poskytl
příležitost upozornit na některé z výstupů pracovního programu Vzdělávání a odborná
příprava 2010, a to způsobem, který by byl přístupný a dokázal by zaujmout širokou
veřejnost. Účast v celoevropské iniciativě by zúčastněným stranám, včetně institucí
a organizací občanské společnosti působících na evropské, vnitrostátní, regionální nebo
místní úrovni, také poskytla příležitost dosáhnout většího vlivu a získat širší uznání jejich
úsilí.
Celkovým cílem Evropského roku pak bude podporovat v celé společnosti tvořivost jako
hnací sílu inovace a jako klíčový faktor rozvoje osobních, pracovních, podnikatelských a
sociálních schopností celoživotním učením.
Konkrétními cíli Evropského roku tvořivosti a inovace pak mimo jiné bude zajistit
prostředí příznivě nakloněné inovaci a flexibilitě, podnítit estetické cítění, citový rozvoj,
nekonvenční myšlení a intuici a podpora tvořivosti u všech dětí od ranných fází vývoje,
včetně předškolního věku, další cíle jsou zvyšování povědomí o významu tvořivosti,
inovace a podnikavosti pro osobní rozvoj, jakož i pro hospodářský růst a zaměstnanost;
podpora podnikatelského přístupu, zejména mezi mládeží, podpora vzdělávání
v základních i pokročilých matematických, vědeckých a technologických dovednostech
napomáhajících technologické inovaci a podpora otevřenosti vůči změnám, tvořivosti
a řešení problémů jakožto schopností napomáhajících inovaci, které jsou použitelné
i v mnoha jiných pracovních a sociálních souvislostech.
Kromě toho bude Rok tvořivosti také příležitostí ke zlepšení přístupnosti a omezení
rozdílů v přístupnosti různých tvůrčích forem sebevyjadřování, k již zmíněné podpoře
užších vazeb mezi uměním, obchodní činností a školami a univerzitami a podobně.
Stejně jako v jiných evropských tématických rocích budou kroky podniknuté v rámci
Roku tvořivosti zaštiťovat především informační a propagační kampaně, akce a iniciativy
na evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni, které budou tlumočit klíčová sdělení
a šířit informace o příkladech osvědčených postupů. Evropský rok bude prováděn za
pomoci stávajících programů Společenství, zejména programu celoživotního učení
a programu Kultura, a dalších programů a iniciativ v rámci priorit stanovených pro každý
nástroj na období zahrnující rok 2009.
Na vnitrostátní úrovni musí být členskými státy určen, tak jako v předchozích letech,
národní koordinátor, který bude pověřen organizací účasti státu na Evropském roce
tvořivosti a inovace a který bude zajišťovat koordinaci na vnitrostátní úrovni . Tuto úlohu
nemusí zastávat zvlášť pověřený koordinátor, může ji převzít i národní koordinátor pro
Lisabonskou strategii. Na evropské úrovni pak Komise svolá zasedání národních
koordinátorů ke koordinaci provádění Evropského roku tvořivosti a inovace na evropské
úrovni a k výměně informací o jeho provádění na vnitrostátní úrovni.

22

Evropská rada na příklad v březnu 2007 předložila koncept „znalostního trojúhelníku“, který tvoří vzdělávání,
výzkum a inovace – Závěry předsednictví – Brusel, 8. a 9. března 2007.
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Předsednictví ČR v EU
Evropský rok tvořivosti a inovace se promítne i do předsednictví ČR v EU. Mezi zájmy
ČR se dle sektorových priorit našeho předsednictví v oblasti inovací řadí oblast ochrany
práv duševního vlastnictví a klastrů. Česká republika se dále také bude snažit prosadit a
monitorovat rychlý pokrok v implementaci programu Konkurenceschopnost
a inovace (CIP).
Celkově se pak bude činnost českého předsednictví zaměřovat na aktivní zdůraznění
důležitosti inovací pro podporu konkurenceschopnosti Evropské unie. Z hlediska oblasti
vzdělávání, které s tématikou inovace a kreativity úzce souvisí, se české předsednictví
bude soustředit především na realizaci znalostního trojúhelníku (vzdělávání – výzkum –
inovace) a na podporu otevřenosti vzdělávacích institucí vůči všem jednotlivcům
a zaměstnavatelům.
V rámci akcí, které jsou již na dobu našeho předsednictví naplánovány, s oblastí inovací
také úzce souvisí Konference o posilování Evropského výzkumného prostoru vlivem
výzkumných infrastruktur pořádaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrh rozhodnutí byl poprvé představen na Výboru pro vzdělávání 2. dubna 2008, na
květnovém zasedání Rady ministrů byl schválen obecný přístup. Evropský parlament
představil návrh svých dodatků 12. června 2008, které mění způsob financování
Evropského roku z programů celoživotního učení na všechny komunitární programy.
Ostatní navrhované změny již nemají větší dopad na celkové vyznění textu. Tyto
předložené návrhy byly schváleny Výborem pro kulturu a vzdělávání EP v červenci 2008.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském
roku tvořivosti a inovace (2009).

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 288

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

288.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 2. října 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Doprava šetrnější k životnímu
prostředí /kód dokumentu 11851/08, KOM(2008) 433 v konečném znění/
ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladů /kód
dokumentu 11841/08, KOM(2008) 435 v konečném znění/
k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými
nákladními vozidly /kód dokumentu 11857/08, KOM(2008) 436 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra dopravy
JUDr. Daniely Kovalčíkové a náměstka ministra životního prostředí Mgr. Aleše Kutáka, po
vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

49

Příloha k usnesení č. 288

DOKUMENT 11851/08
DOKUMENT 11841/08
DOKUMENT 11857/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Doprava šetrnější
k životnímu prostředí
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro provedení
internalizace vnějších nákladů
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací
těžkými nákladními vozidly
KOM(2008) 433 v konečném znění, kód Rady 11851/08
KOM(2008) 435 v konečném znění, kód Rady 11841/08
KOM(2008) 436 v konečném znění, kód Rady 11857/08
•

Právní základ:
Dokumenty informační povahy (Sdělení Komise).
Čl. 71 odst. 1 Smlouvy ES (Návrh směrnice).

•

Datum zaslání Radě EU:
11. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
16. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Sdělení nepodléhají hlasování v Radě.
Návrh směrnice – spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 22. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 25. 9.
a 26. 9. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Dokumenty nejsou v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Jendou ze zásadních priorit dopravní politiky Unie je tzv. udržitelná mobilita. Sektor
dopravy je klíčovým bodem pro funkční vnitřní trh Unie, avšak neustále vzrůstající objem
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dopravy vede k negativním jevům23 způsobujícím pro společnost dodatečné náklady.
Důsledkem těchto jevů je především zhoršování kvality životního prostředí a s tím
související negativní dopady na lidské zdraví a na kvalitu života. Přezkum Bílé knihy
o dopravě z roku 2001 v polovině období (2006)24 formuloval nutnost přijetí dalších
opatření v této oblasti. Komise proto nyní předkládá soubor dokumentů25, jejichž cílem je
zmírnit negativní dopady sektoru dopravy a zajistit zohlednění všech externích nákladů
(tzv. narovnání cen) tak, aby skutečné náklady platil ten, kdo je způsobuje
(tj. princip znečišťovatel platí).
•

Obsah a dopad:
Soubor navrhovaných iniciativ představuje strategii narovnání cen (tzv. internalizace
externích nákladů) a další doplňková regulační opatření. Výchozím a zastřešujícím
dokumentem je Sdělení „Doprava šetrnější k životnímu prostředí“, které shrnuje celkový
přístup k sektoru dopravy z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. Z něj vychází strategie pro
narovnání cen v dopravě poskytující vodítko pro internalizaci nákladů specificky pro
každý druh dopravy a jeho dopady. Poslední dokument (návrh směrnice) je již konkrétním
legislativním návrhem v této oblasti určeným specificky pro výběr poplatků za silniční
přepravu.
1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Doprava šetrnější k životnímu
prostředí
Sdělení shrnuje a hodnotí dosavadní opatření na úrovni EU v souvislosti s dalšími
unijními politikami a strategiemi (energetika, boj proti změně klimatu), představuje nově
navrhované iniciativy a rovněž i výhledově plánovaná opatření (pro období následujících
18 měsíců). Komise ve sdělení konstatuje, že vzhledem k značnému nárůstu intenzity
dopravy a s tím spojených negativních jevů, je zapotřebí kromě dalších regulačních
opatření rovněž dalších investic do infrastruktury a vývoje moderních technologií,
u kterých budou dopady mírnější. Jako nejvíce zatěžující jsou označeny negativní dopady
na ovzduší a místní znečištění, hlukové znečištění, přetížení dopravy či dopravní nehody.
Mezi hlavní priority pro řešení těchto problémů Komise řadí:
- opatření na snižování emisí CO2 u nového vozového parku,
- začlenění letecké dopravy do systému obchodování s emisemi (EU ETS)26,
- omezování emisí z nových vozidel (normy „EURO“) a plavidel,
- stanovení obecného rámce pro posuzování a omezování emisí hluku,
- vypracování společného rámce pro zpoplatnění dopravy,
- narovnání cen (internalizace externích nákladů).
2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů – Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladů
Komise byla v roce 2006 vyzvána, aby zpracovala model hodnotící vnější náklady
v dopravě.27 Nutnost tvorby cen, které zohlední skutečné náklady, si žádá neustále se

23

Dopravní zácpy, vzrůstající emise škodlivých látek uvolňovaných do ovzduší, těžká zranění či usmrcení osob
atp. V letech 1995 – 2005 vzrostl např. objem osobní dopravy o 17,7 % a objem nákladní dopravy dokonce
o 31,3 %.
24
KOM(2006) 314 v konečném znění.
25
Do souboru dokumentů „Doprava šetrnější k životnímu prostředí“ patří (kromě výše uvedeného) ještě Sdělení
Komise Radě a Evropskému parlamentu – Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající
vozový park (KOM(2008) 432 v konečném znění), které však nyní není na pořadu projednávání.
26
Do budoucna Komise plánuje i regulaci emisí oxidů dusíku v letecké dopravě.
27
Komisi o to požádal Evropský parlament v rámci legislativního procesu tzv. směrnice „Eurovignette“.
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zvyšující podíl externích nákladů, což ohrožuje dlouhodobou udržitelnost dopravy.28
Komise ve zohlednění externích nákladů spatřuje účinný ekonomický nástroj ve strategii
snižování zátěže z dopravy na životní prostředí a na kvalitu života. Internalizace podle
Komise neznamená dodatečné finanční zatížení dopravy, jelikož vnější (externí) náklady
již prokazatelně existují, jsou však hrazeny státem a občany jako součást celkových
společenských nákladů. Tyto náklady s doposud nejasně definovanou cenou se přiřazením
(internalizací) k původci stanou jasně vyjádřitelnými v reálné tržní hodnotě, uhradí je
právě jejich původce (nikoliv společnost) a v neposlední řadě budou i významným
motivačním faktorem, proč těmto nákladům předcházet. Jako možné konkrétní nástroje
internalizace sdělení uvádí zdanění, mýtné či poplatek za užívání a obchod s povolenkami.
Jako výchozí základní princip Komise navrhuje tvorbu cen na základě společenských
hraničních nákladů29, nelze však jednotně stanovit stejný mechanismus pro všechny druhy
dopravy.
- Silniční doprava30 – Komise navrhuje revidovat směrnici 1999/62/ES tak, aby bylo
možné externí náklady zahrnout do výpočtu mýta.
- Železniční doprava – zde je internalizace možná, ale až po úpravě směrnice
1999/62/ES vzhledem ke konkurenčnímu vztahu obou způsobů dopravy. Komise
současně předkládá sdělení o snižování hluku v železniční dopravě.31
- Letecká doprava – Komise již navrhla začlenit leteckou dopravu do systému
obchodování s emisemi (EU ETS), do budoucna plánuje regulovat i emise NOX.
V lednu 2007 rovněž předložila návrh směrnice o letištních poplatcích.
- Námořní doprava – Komise usiluje o začlenění námořní dopravy do dohody
o ochraně klimatu.
- Vnitrozemská vodní doprava – do roku 2013 by měla internalizace proběhnout
u všech druhů doprav. Komise považuje vnitrozemskou vodní dopravu za
potenciálního beneficienta správně nastavené intermodální politiky.
Komise na konci sdělení navrhuje, aby příjmy z internalizace byly směrovány zpět do
sektoru dopravy, konkrétně do investic souvisejících s udržitelností dopravy
(infrastruktura, výzkum, rozvoj veřejné dopravy atp.), což by byl systémově nesporně
správný krok, ovšem pravomoc rozhodovat o takových finančních tocích je v rukou
členských států. Unie nemá pravomoc rozhodovat v této věci (může pouze doporučit, kam
příjmy nasměrovat).
3. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými
nákladními vozidly
Předložený návrh směrnice představuje konkrétní opatření v rámci výše uvedené strategie,
jehož cílem je reagovat na vzrůstající negativní dopady silniční dopravy tím, že do
výkonového zpoplatnění (mýta) začlení i externí náklady. Doposud právní úprava
umožňovala vypočítávat a rozlišovat mýto na základě návratnosti nákladů na pozemní
komunikace (stavební náklady, údržba, provoz). Nyní Komise navrhuje zohlednit
i náklady způsobené dopravními nehodami a zácpami a znečištěním ovzduší. Navíc
poplatek za tyto externí náklady navrhuje podle typu vozidla, typu komunikace a období
využívání komunikace. Podle Komise jde o efektivní, spravedlivý a transparentní způsob
„narovnání cen“ za používání pozemních komunikací.
28

Např. růst infrastrukturní sítě se pohybuje dlouhodobě pod nárůstem objemu dopravy.
Společný rámec a metodiky pro výpočet externích nákladů jsou navrženy v technické příloze.
30
Představuje nyní přibližně 75 % objemu přepravy zboží.
31
KOM(2008) 432 v konečném znění.
29
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V příloze IIIA navrhované směrnice je stanoven způsob výpočtu nákladů pro jednotlivé
externí náklady, ve vztahu k této složce mýtného návrh zakazuje jakékoliv slevy
a snížené sazby. Dále navrhuje (oproti stávající úpravě) výběr mýta již pouze formou
elektronického systému tak, aby nebyla omezena plynulost provozu. Zároveň však
požaduje do budoucna možné rozšíření systému na celou silniční síť32 bez dodatečných
instalací podél komunikací (čímž jasně směřuje k zavádění satelitní technologie pro výběr
mýta, což je dosti kontroverzní návrh vzhledem k diskriminaci ostatních systémů33).
Návrh ukládá nově členským státům také povinnost určit nezávislý orgán (subjekt právně
a finančně nezávislý na subjektu vybírajícím a spravujícím mýtné), který stanoví
účtovatelné náklady za jednotlivé externality. Členským státům umožňuje (nejde
o povinnost) zpoplatnit mýtem od roku 2012 všechna vozidla s celkovou hmotností nad
3,5 tuny. Evropská komise se zavazuje v roce 2013 přezkoumat předloženou strategii a
navrhnout další postup (zejména jde o další možné zohlednění a začlenění emisí CO2).
Stanovisko vlády ČR:
ČR obecně vítá iniciativu Komise vedoucí ke zmírňování negativních dopadů dopravy na
veřejné zdraví a životní prostředí, jednoznačným cílem je dlouhodobě udržitelná forma
dopravy. Se strategií internalizace vyjadřuje ČR souhlas, avšak upozorňuje na potřebu
aplikovat navržená opatření postupně a citlivě tak, aby nedošlo ke skokovému nárůstu
nákladů na dopravu a aby nebyla ohrožena konkurenceschopnost EU. ČR podporuje
stanovisko Komise umožnit smysluplné užití zásad tvorby cen obdobně i pro osobní
vozidla na základě výhradního práva volby členských států. ČR považuje za důležité, aby
nebyla opatřeními proti hluku nadměrně nákladově zatížena železniční doprava s ohledem
na konkurenční vztah se silniční dopravou a podmiňuje zavedení takových opatření
souběžně jejich vztažením i na silniční dopravu. V oblasti letecké dopravy ČR považuje
za dostatečné zahrnutí emisí do EU-ETS, v námořní dopravě je k její možné ekologizaci
ČR skeptická. V otázce směrování příjmů z internalizace poplatků za externí náklady ČR
zdůrazňuje pravomoc členských států k takovým rozhodnutím, akceptuje pouze formu
doporučení o využití uvedených příjmů. K navrhované směrnici ČR vznáší několik
dalších výhrad:
- požaduje zachovat stávající rozsah působnosti směrnice, nesouhlasí s rozšířením na
všechny komunikace;
- požaduje zachování možnosti využívat všechny tři systémy elektronického výběru
mýta dle stávající úpravy;
- požaduje, aby poplatky za externí náklady mohly členské státy stanovit obecně
závazným právním předpisem (namísto určení nezávislého orgánu);
- považuje lhůtu pro Komisi k posouzení záměru výběru poplatků za externality za
nepřiměřenou (nejen z ekonomických důvodů) a navrhuje ji zkrátit z 6 na 3 měsíce;
- navrhuje vymezit, že v případě jízdní soupravy je pro posouzení zpoplatnění
rozhodující hmotnost tažného vozidla (čl. 7), tak aby bylo v některých specifických
případech vyloučeno možné dvojí zpoplatnění (tj. kombinace mýta a časového
poplatku za užívání komunikace).

32

Současná úprava omezuje působnost pouze na komunikace transevropské sítě TEN-T a některé další
významné hlavní komunikace.
33
Dosavadní úprava umožňuje tři způsoby výběru mýta: satelitní, mikrovlnný a mobilní komunikaci
GSM-GPRS.
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Dopady na právní řád a státní rozpočet ČR:
V této fázi není možné stanovit a kvalifikovaně odhadnout dopady na státní rozpočet ČR.
Případné přijetí současného návrhu směrnice si vyžádá nutnost novelizovat tyto právní
předpisy:
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění: určení příjemce
poplatků za externí náklady – za předpokladu, že ČR rozhodne o jejich zavedení; další
možné členění sazeb mýtného zahrnující externí náklady nebo dělení dle doby použití či
typu zpoplatněné komunikace; určení orgánu stanovujícího poplatky za externality;
příp. závaznost směrnice i na ostatní PK;
- prováděcí vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací:
zejména stanovení nových druhů nákladů, které lze započítat k mýtnému;
- nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného:
případná změna sazeb mýtného či zavedení poplatků za externí náklady;
- zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury: rozšíření příjmů Fondu
o poplatky za externí náklady v případě, že bude Fond určen jako jejich příjemce.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Dokumenty byly postoupeny Evropskému parlamentu, projednání návrhu směrnice ve
věcně příslušném výboru pro dopravu a turismus by mělo proběhnout 21. ledna 2009,
v březnu 2009 se předpokládá projednání na plénu. V Radě ve složení ministrů dopravy je
projednání stanoveno na 9. října 2008.

•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í
k životnímu prostředí“;

soubor předložených dokumentů „Doprava šetrnější

2. p o d p o r u j e
čtyři zásadní výhrady vlády uvedené v rámcové pozici k návrhu
směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých
pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly;
3. ž á d á v l á d u , aby při dalším projednávání návrhu směrnice postupovala nadále
v souladu s uvedenou rámcovou pozicí;
4. u s n á š í s e
postoupit návrh směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES
o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
k projednání hospodářskému výboru.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 290

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

290.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 3. října 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropský finanční systém:
adaptace na změny, příspěvek Komise Evropské radě /kód dokumentu 6930/08,
KOM(2008) 122 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra financí
Mgr. Kláry Hájkové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Gabriely Kalábkové a po
rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 290

DOKUMENT 6930/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropský finanční
systém: adaptace na změny, příspěvek Komise Evropské radě
KOM(2008) 122 v konečném znění, kód Rady 6930/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
28. 2. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
3. 3. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
22. 5. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 15. 4. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 23. 5. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
S ohledem na nedávnou krizi na finančních trzích Komise předložila jarní Evropské radě
sdělení k otázkám finanční stability, jehož cílem je informovat Evropskou radu o vývoji
na finančních trzích od podzimu 2007 a o podniknutých krocích pro zlepšování jak jejich
fungování, tak lepší zajištění finanční stability EU.

•

Obsah a dopad:
Ve sdělení Komise hodnotí poslední vývoj na finančních trzích a dopady na reálnou
ekonomiku Unie; podrobně nastiňuje probíhající a budoucí práce na podchycení finanční
nestability; představuje otázky pro posilování rámce finanční stability a poukazuje též na
mezinárodní aspekty spolupráce. Sdělení dále uvádí, že dopad posledního vývoje na
finančních trzích do reálné ekonomiky by měl zůstat omezený.
Současná celosvětová hospodářská situace, ale i její výhled je ovlivňován zejména krizí na
finančních trzích v USA, zpomalením hospodářského růstu USA a prudkým nárůstem cen
energií. Hospodářství EU dle názoru Komise na tento stav zatím reaguje vcelku dobře.
Hospodářský růst se v EU v posledním čtvrtletí roku 2007 zpomalil a celoroční odhad
růstu HDP se očekává ve výši 2,0 % pro EU a 1,8 % pro eurozónu. Vysoké ceny komodit
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zároveň přispívají k růstu inflace až o 2,9 % v EU a o 2,6 % v eurozóně. Komise očekává,
že hospodářský růst EU v roce 2008 bude obdobný jako v roce 2007.
Komise připomíná, že Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost, předpisy Společenství
regulující činnost finančních institucí a fungování kapitálového trhu, akční plán na
zlepšení právního rámce pro finanční trhy, vytváření společného přístupu ve vztahu
k státním investičním fondům a k regulaci státní podpory jsou správné politiky a nástroje
k překonání současné krize a k zajišťování růstu a zaměstnanosti. Strategie zaměřená na
dlouhodobý růst je nejlepším způsobem, jak omezit účinek dočasného zpomalení
hospodářské růstu.
Dle Komise jsou finanční trhy v EU dobře regulovány, k čemuž zejména přispěla pravidla
pro posílení obezřetnostních mechanismů finančního systému EU jak prostřednictvím
právně závazných předpisů, tak právně nevynutitelných předpisů. Rovněž rámcová
pravidla EU pro jednotný kapitálový trh, která vedla k novým přeshraničním finančním
produktům a službám, posílila dohled na úrovni EU. Tato pravidla stanovují vysoké
standardy obezřetnostního dohledu a ochrany investora, zároveň též podporují
hospodářskou soutěž a inovace a dále vyžadují, aby regulátoři a orgány dohledu z různých
odvětví a členských států mezi sebou spolupracovali. Tato spolupráce se odehrává i na
celosvětové úrovni, kde dialog o regulaci a spolupráce, např. v Basilejském výboru a mezi
orgány EU a USA, představují úspěšný způsob, jak identifikovat problémy na finančních
trzích a reagovat na ně.
Komise dále vyjmenovává zásady, kterými by se EU měla řídit ve své práci a na
mezinárodních fórech (G8, OECD, Fórum finanční stability). Jde zejména o tyto zásady:
• hlavní odpovědnost za řízení rizik leží na jednotlivých finančních institucích
a investorech;
• vnitrostátní regulační rámce a rámce pro dohled musí být schopné plnit svou
úlohu ve stále složitějších a inovačních finančních systémech;
• spolupráce mezi regulačními orgány v EU a na mezinárodní úrovni při
předcházení rizikům a jejich řízení musí odpovídat potřebám stále
globalizovanějšího finančního systému.
Komise je názoru, že EU by se měla dohodnout s dalšími mezinárodními partnery na
spolupráci v oblastech jako např. zlepšení informací poskytovaných ratingovými
agenturami, aktualizace pravidel účetnictví a oceňování, nebo podpora rychlého a úplného
odhalení ztrát ze strany finančních institucí a další.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Sdělení Komise bylo předloženo na jarní zasedání Evropské rady, které se konalo ve
dnech 13. – 14. března 2008. Evropská rada schválila uvedený dokument předložený
Radou ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) o stabilitě finančních trhů a
vyzvala Radu (ECOFIN) k dalšímu posílení rámce finanční stability prostřednictvím
zdokonaleného obezřetnostního dohledu a lepších nástrojů pro řízení finančních krizí.
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•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í
sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě –
Evropský finanční systém: adaptace na změny, příspěvek Komise Evropské radě a
rámcovou pozici vlády ČR ke sdělení Komise;
2. ž á d á v l á d u o další aktuální informaci podle vývoje, který nastane.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 291

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

291.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 3. října 2008

k Doporučení pro rozhodnutí Rady o zrušení rozhodnutí Rady 2005/185/EC o existenci
nadměrného schodku v České republice /kód dokumentu 9387/08, SEC(2008) 571
v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra financí
Ing. Tomáše Zídka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Bauera a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 291

DOKUMENT 9387/08
Doporučení pro rozhodnutí Rady o zrušení rozhodnutí Rady 2005/185/ES
o existenci nadměrného schodku v České republice
SEC(2008) 571 v konečném znění, kód Rady 9387/08
•

Právní základ:
Článek 104 odst. 12 SES

•

Datum zaslání Radě EU:
7. 5. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
15. 5. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
22. 5. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě, je pouze doporučením pro rozhodnutí Rady.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 10. 6. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 13. 6. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Doporučení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Komise na základě zhodnocení posledního ekonomického vývoje v České republice
a opatření přijatých vládou ČR v oblasti veřejných financí konstatuje, že v letech 2008
a 2009 by rozpočtový deficit neměl překročit hranici 3 % HDP. S ohledem na tuto
skutečnost Komise předkládá Radě doporučení pro rozhodnutí Rady o zrušení rozhodnutí
o existenci nadměrného schodku v České republice.

•

Obsah a dopad:
Článek 104 SES stanoví, že členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných
financí, a upravuje postup pro jejich identifikaci a nápravu. Ustanovení čl. 104 odst. 2
SES ukládají Komisi povinnost sledovat dodržování rozpočtové kázně na základě dvou
kritérií:
• zda plánovaný nebo skutečný schodek veřejných financí nepřesahuje referenční
hodnotu 3 % HDP,
• zda poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu nepřekračuje referenční
hodnotu 60 % HDP.
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Postup při nadměrném schodku byl ve vztahu k České republice zahájen hned po
přistoupení České republiky k EU v červenci 2004, kdy Rada přijala rozhodnutí
185/2005/ES o existenci nadměrného schodku a dále doporučení, v němž stanovila
opatření nezbytná ke snížení schodku pod referenční hodnotu EU ve výši 3 % HDP
nejpozději do roku 2008.
Procedura při nadměrném schodku vůči České republice byla zahájena vzhledem k tomu,
že celkový schodek veřejných financí v České republice dosáhl v roce 2003 12,9 % HDP
(5,9 % HDP bez významné jednorázové operace týkající se udělených státních záruk), což
je nad úrovní referenční hodnoty 3 % HDP.
V lednu roku 2005 Rada souhlasila s hodnocením Komise, že Česká republika podnikla
účinné kroky, pokud jde o opatření pro dosažení cílové hodnoty schodku pro rok 2005. V
roce 2006 pak Česká republika schodek snížila na 2,7 % HDP.
V březnu 2007 však v souvislosti s volbami konanými v červnu předchozího roku, Česká
republika oznámila nové prognózy vývoje schodku, a to 4 % HDP v roce 2007, 3,5 %
HDP v roce 2008 a 3,2 % HDP v roce 2009, což by znamenalo překročení tříprocentní
hranice nejen v roce 2008, ale i v roce 2009. V červenci 2007 proto Rada přijala
rozhodnutí, v němž uvedla, že se opatření podniknutá Českou republikou ukázala z
hlediska snižování schodku pod tříprocentní hranici jako nedostatečná.
V říjnu 2007 Rada vydala nové doporučení, v němž Českou republiku vyzvala, aby v roce
2007 omezila zhoršování rozpočtové situace a potvrdila rok 2008 jakožto cílový rok pro
snížení schodku pod 3 % HDP.
V roce 2007 Česká republika snížila schodek na 1,6 % HDP, a to díky úsporám na straně
výdajů a silnému růstu a přijala řadu opatření zaměřených na konsolidaci veřejných
financí v letech 2008 a 2009.
Podle prognózy útvarů Komise z jara 2008 se celkový schodek v roce 2008 sníží na 1,4 %
HDP a v roce 2009 při nezměněné politice na 1,1 % HDP. Toto naznačuje, že se schodek
snížil pod prahovou hodnotu ve výši 3 % HDP důvěryhodným a udržitelným způsobem.
Hrubý veřejný dluh se snížil z 29,4 % HDP v roce 2006 na 28,7 % HDP v roce 2007, což
je výrazně pod referenční hodnotou 60 % HDP. Podle prognózy útvarů Komise
z jara 2008 se při nezměněné politice míra zadlužení do roku 2009 sníží pod 28 % HDP.
Komise je názoru, že nadměrný schodek v České republice byl napraven, a proto
doporučuje Radě, aby zrušila rozhodnutí o existenci nadměrného schodku v České
republice.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) na svém zasedání dne
3. června 2008 v Lucemburku přijala rozhodnutí podle čl. 104 odst. 12 SES, jimiž ruší
rozhodnutí o existenci nadměrného schodku veřejných financí v České republice, Itálii,
Portugalsku a na Slovensku, která přijala podle čl. 104 odst. 6 SES v letech 2004 a 2005.
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•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í doporučení Komise pro rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje
rozhodnutí 2005/185/ES o existenci nadměrného schodku v České republice.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 292

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

292.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 3. října 2008

k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené
sazby daně z přidané hodnoty /kód dokumentu 11615/08, KOM(2008) 428 v konečném
znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra financí
Mgr. Petera Chrenka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Bauera a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 292

DOKUMENT 11615/08
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o
snížené sazby daně z přidané hodnoty
KOM(2008) 428 v konečném znění, kód Rady 11615/08
Interinstitucionální spis 2008/0143/CNS
•

Právní základ:
Čl. 93 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
8. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
9. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Konzultační.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 26. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 15. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Komise předložila návrh na změnu směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty, která se týká snížené sazby daně z přidané hodnoty. Návrh dává
možnost členským státům uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na řadu služeb,
jako jsou služby s vysokým podílem lidské práce, na něž se vztahují přechodná ustanovení
platná do konce roku 2010, služby související s bydlením a osobní péčí, místně
poskytované služby a na některé další položky. V návrhu jsou zahrnuty rovněž některé
technické úpravy.
Komise je přesvědčena, že různé sazby DPH uplatňované na místně poskytované služby
nepředstavují žádnou reálnou hrozbu pro bezproblémové fungování vnitřního trhu.
Současně s návrhem Komise přislíbila, že v další etapě se bude zabývat komplexnější
revizí struktury sazeb DPH a koncem tohoto roku hodlá předložit návrh na jejich úpravu.
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•

Obsah a dopad:
Komise navrhuje:
• aby členské státy měly možnost uplatňovat snížené sazby DPH na některé služby
s vysokým podílem lidské práce, jako jsou drobné opravy, renovace a opravy
soukromých bytů a obytných domů, úklidové práce v domácnostech, domácí
pečovatelské služby, holičství a kadeřnictví. Jedná se o vyjmenované služby, u kterých
mají některé členské státy možnost uplatňovat sníženou sazbu daně v přechodném
období do konce roku 2010. Návrhem se mění toto přechodné období na trvalé
a zahrnuje všechny členské státy Unie;
• rozšířit oblast působnosti snížených sazeb DPH rovněž na některé další služby, které
jsou vzhledem ke svým základním charakteristickým rysům místní povahy, za
předpokladu, že pravidla místa dodávky zajišťují zdaňování v místě spotřeby,
nemohou být poskytovány na dálku, jsou určeny převážně pro konečné spotřebitele na
místním trhu a dodavatel a zákazník se nacházejí v zeměpisně omezené oblasti
a pravděpodobně nenaruší hospodářskou soutěž;
• rozšířit seznam služeb s vysokým podílem lidské práce na řadu obdobných (drobných)
služeb pro některé další nekomerční zákazníky, jako například na opravy, údržbu
a úklid bohoslužebných míst, kulturního dědictví a historických památek a dále místně
poskytovaných služeb pouze pro domácnosti;
• aby členské státy měly možnost uplatňovat snížené sazby na restaurační a pohostinské
služby, na výstavbu a (podstatnou) přestavbu soukromých bytů a obytných domů
a jejich dodání, na výstavbu a podstatnou renovaci a přestavbu některých
nekomerčních budov (například bohoslužebná místa, kulturní dědictví a historické
památky) a jejich dodání.
Dále Komise navrhuje provést některé technické úpravy týkající se přílohy III směrnice
Rady 2006/112/ES „Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, která mohou být
předmětem snížené sazby“:
• kategorie 3 (farmaceutické výrobky) se rozšiřuje o dámské hygienické potřeby
a dětské pleny;
• v kategorie 4 (vybavení pro zdravotně postižené) se zpřesňuje pojem zdravotního
postižení tak, aby zahrnoval rovněž závažná nebo chronická onemocnění a dále se
tato kategorie rozšiřuje o vybavení nebo zařízení speciálně navržené nebo
přizpůsobené zdravotně postiženým (např. klávesnice s Braillovým písmem,
speciálně upravené automobily atd.);
• kategorie 6 (knihy atd.) se rozšiřuje o knihy, které jsou nahrané na CD, CD-ROM,
či jiném podobném fyzickém médiu, které má převážně stejný obsah informací
jako tištěné knihy;
• název kategorie 8 (zpřístupnění příjmu televizních nebo rozhlasových pořadů) se
nahrazuje novým názvem „vysílání televizních nebo rozhlasových pořadů“;
• kategorie 9 (poskytnutí služeb spisovateli atd.) se nahrazuje novým názvem
„poskytnutí služeb spisovateli, skladateli a výkonnými umělci, včetně osob, které
jsou odměňovány z jejich autorské odměny;
• kategorie 10 se nahrazuje novým názvem „dodání a výstavba bytů“;
• vkládá se nová kategorie 10a s názvem „poskytnutí služeb spočívajících
v renovaci, opravách, přestavbě, údržbě a úklidu bytů a bohoslužebných míst
a kulturního dědictví a historických památek uznaných dotčeným členským
státem“;
• vkládá se nová kategorie 12a s názvem „poskytnutí restauračních a pohostinských
služeb vyjma dodání alkoholických nápojů“;
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•
•

•

zpřesňuje se název kategorie 16 na „poskytnutí služeb pohřebních ústavů nebo
krematorií, jakož i dodání souvisejícího zboží“;
zpřesňuje se název kategorie 18 na „poskytnutí služeb v souvislosti s úklidem
veřejných komunikací, čištěním a recyklací odpadních vod a s odvozem
a zpracováním domovního odpadu nebo recyklací odpadu a služeb vedoucích
k opakovanému použití“;
vkládají se nové kategorie 19 až 23 týkající se poskytnutí zahradnických nebo
krajinářských služeb a údržby zahrad, drobných oprav movitého hmotného
majetku, včetně jízdních kol a tříkolek všech druhů, vyjma veškerých ostatních
dopravních prostředků, úklidu a údržby movitého hmotného majetku; poskytnutí
domácích pečovatelských služeb (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré,
nemocné nebo postižené osoby) a osobní péče poskytovaná v kadeřnických
salonech a zařízeních osobní péče.

Tento návrh neukládá členským státům EU žádné nové povinnosti, ale pouze rozšiřuje
oblast působnosti snížených sazeb na některé nové kategorie. Zachovává stávající
možnost pro členské státy, zda budou uplatňovat snížené sazby DPH na vyjmenované
dodání zboží a poskytnutí služeb, které jsou nově stanoveny v příloze III směrnice Rady
2006/112/ES.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V současné době termín projednávání v orgánech EU není znám.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. s c h v a l u j e
rámcovou pozici vlády ČR k návrhu směrnice Rady, kterou se mění
směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o snížené
sazby daně z přidané hodnoty;
2. ž á d á v l á d u , aby ho informovala o dalším průběhu projednávání tohoto
dokumentu v orgánech Rady;
3. u s n á š í s e
postoupit dokument spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády
ČR pro informaci rozpočtovému výboru.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 293

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

293.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 39. schůze konané dne 3. října 2008

k Návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých
podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí
některé režimy podpor pro zemědělce
k Návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím
změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č./2008
k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
k Návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických
směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 – 2013) /kód
dokumentu 9656/08, KOM(2008) 306 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
zemědělství Ing. Stanislava Kozáka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Josefa Šenfelda
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Rudolf Kufa v. r.
ověřovatel výboru

Josef Šenfeld v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 293

DOKUMENT 9656/08
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy
přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice
prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007,
(ES) č. 3/2008 a (ES) č. /2008
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV)
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES
o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové
období 2007 – 2013)
KOM(2008) 306 v konečném znění, kód Rady 9656/08
Interinstitucionální spis 2008/0103/CNS
Interinstitucionální spis 2008/0104/CNS
Interinstitucionální spis 2008/0105/CNS
Interinstitucionální spis 2008/0106/CNS
•

Právní základ:
Článek 36, 37 a článek 299 odst. 2 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
20. 5. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
28. 5. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
25. 6. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Konzultační.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 5. 6. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 26. 6. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrhy jsou v souladu s principem subsidiarity.
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•

Odůvodnění a předmět:
Evropská komise dne 20. května 2008 předložila legislativní návrhy „kontroly stavu“
společné zemědělské politiky. Tyto návrhy navazují na dokument „Sdělení Komise –
Příprava na kontrolu stavu reformy společné zemědělské politiky“ (kód Rady 15351/07),
který Komise představila v listopadu 2007 a ve kterém provedla vyhodnocení fungování
společné zemědělské politiky (SZP). („Sdělení Komise“ bylo projednáno na jednání VEZ
dne 21. února 2008 a bylo k němu přijato usnesení č. 216). Uvedené „Sdělení Komise“ se
stalo základem pro diskusi v rámci technické prověrky funkčnosti SZP tzv. „Health
Check“ o tom, jak současná společná zemědělská politika funguje po reformách
provedených v roce 2003 a v následujících letech a jak má být zlepšeno fungování
současné podoby SZP.
Na zasedání Rady ministrů pro zemědělství a rybolov dne 17. března 2008 byly přijaty
politické závěry ke „Sdělení Komise“ (ČR a Lotyšsko se zdržely hlasování, ostatní
členské státy hlasovaly pro.). Schválené politické závěry, stanovisko Evropského
parlamentu ke sdělení Komise a výsledky diskuse se staly podkladem pro další práci
Komise, která vyústila v předložení legislativních návrhů na úpravu SZP. Cílem návrhů je
zefektivnit SZP po reformách z roku 2003.

•

Obsah a dopad:
Právní návrhy úpravu SZP se týkají tří základních nařízení a jednoho rozhodnutí:
• nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce;
• nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů);
• nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV);
• rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech
Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 – 2013).
Tyto návrhy nepředstavují zásadní reformu SZP, ale mají přispět k dalšímu rozvoji
společné zemědělské politiky. Jejich cílem je též zjednodušit a zmodernizovat společnou
zemědělskou politiku a poskytnout zemědělcům nástroje, které jim umožní lépe reagovat
na nové výzvy a příležitosti, které stojí před evropským zemědělstvím, včetně změny
klimatu, potřeby lepšího vodního hospodářství a ochrany biologické rozmanitosti.
V rámci celé řady opatření Komise navrhuje:
• Zrušení vynětí půdy z produkce (set-aside)
Komise navrhuje zrušit požadavek, aby producenti na orné půdě ponechali
10 procent své půdy ladem. To umožní maximalizovat jejich produkční potenciál.
•

Postupné ukončení kvót na mléko
Kvóty na mléko budou postupně ukončeny do dubna 2015. Pro zabezpečení
hladkého přechodu navrhuje Komise pět ročních zvýšení kvót o jedno procento
mezi hospodářskými lety 2009/10 a 2013/14.
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•

Oddělení podpory
Reforma společné zemědělské politiky „oddělila“ přímou podporu pro zemědělce,
což znamená, že platby již nejsou spojeny s produkcí konkrétního produktu.
Některé členské státy se však rozhodly zachovat některé „vázané“ podpory (to je
platby spojené s produkcí). Komise nyní navrhuje zrušit zbývající vázané platby
a přesunout je do režimu jednotné platby, s výjimkou prémií na krávy bez tržní
produkce mléka a na kozí a skopové maso, u nichž mohou členské státy ponechat
současné úrovně vázaných podpor.

•

Odstranění historických plateb
Zemědělci v některých členských státech dostávají podporu vycházející z údaje
o tom, co získali během referenčního období. V ostatních zemích se platby
poskytují na regionální úrovni na hektar. Komise navrhuje umožnit členským
státům přechod na režim paušální sazby.

•

Rozšíření režimu jednotné platby na plochu
V současnosti 10 z 12 nových členů EU (mimo Slovinska a Malty) používá
zjednodušený režim jednotné platby na plochu. Režim má být ukončen v roce
2010. Komise navrhuje jeho prodloužení do roku 2013.

•

Podmíněnost
Podpora zemědělcům je spojena s dodržováním norem týkajících se životního
prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a kvality potravin. Zemědělci, kteří
nedodržují tyto předpisy, se vystavují zkrácení podpory. Tato takzvaná
podmíněnost se navrhuje zjednodušit tím, že se odstraní normy, které jsou
nerelevantní nebo jsou spojeny s odpovědností zemědělců a dále jsou přidány nové
požadavky pro zachování ekologických výhod vynětí půdy z produkce a zlepšení
vodního hospodářství.

•

Pomoc odvětvím se zvláštními problémy
V současnosti mohou členské státy ponechat podle odvětví 10 % vnitrostátních
rozpočtových stropů na přímé platby na opatření v oblasti životního prostředí nebo
zlepšení kvality produktů a jejich uvádění na trh v daném odvětví. Komise chce,
aby tento nástroj byl pružnější a navrhuje, aby finanční prostředky již nemusely
být využity ve stejném odvětví a mohly být použity na pomoc zemědělcům
produkujícím mléko, hovězí, kozí a skopové maso ve znevýhodněných regionech.
Lze je také použít k podpoře opatření k řízení rizik, jako jsou programy pojištění
pro případ přírodních katastrof a vzájemné fondy pro choroby zvířat. Země, kde
funguje režim jednotné platby na plochu, by se staly způsobilými pro tento režim.

•

Přesun finančních prostředků z přímých podpor na rozvoj venkova
V současnosti všem zemědělcům, kteří získají více než 5 000 EUR v přímé
podpoře, jsou jejich platby sníženy o pět procent a peníze přesunuty do rozpočtu
pro rozvoj venkova. Komise navrhuje, aby se tato sazba zvýšila na 13 procent do
roku 2012. Pro větší zemědělské podniky budou učiněna dodatečná snížení
(dodatečná tři procenta pro zemědělské podniky dostávající více než 100 000 EUR
za rok, 6 procent pro podniky s více než 200 000 EUR a 9 procent pro ty podniky,
které přijímají více než 300 000 EUR). Takto získané finanční prostředky by
členské státy mohly využít na posílení programů v oblasti změny klimatu,
obnovitelné energie, vodního hospodářství a biologické rozmanitosti.

Návrh ke změně nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 již nerozděluje krácení plateb na
modulaci a degresi, ale navrhuje progresivní modulaci jako jediné krácení plateb
v závislosti na celkovém objemu přímých plateb na podnik. Při tom navrhuje
zavedení modulace již od roku 2012, kdy staré členské státy dosáhnou modulaci
ve výši 13 % a nové členské státy (mimo Bulharska a Rumunska) dosáhnou
v rámci postupného zvyšování přímých plateb 90% úrovně. Proto je navržena již
3% modulace, a tím jak staré tak nové ČS dosáhnou stejné úrovně přímých plateb
ve výši 87 % v roce 2012.

•

•

Intervenční mechanizmy
Opatření týkající se zásobování trhu by neměla oslabovat schopnost zemědělců
reagovat na tržní podněty. Komise navrhuje zrušit intervenci pro pšenici tvrdou,
rýži a vepřové maso. Pro krmné obiloviny se stanoví nulová intervence. Pro
pšenici obecnou, máslo a sušené odstředěné mléko se zavede režim nabídkového
řízení.

•

Omezení plateb
Členské státy by měly uplatnit minimální platbu 250 EUR na zemědělský podnik
nebo na minimální plochu 1 hektaru nebo oboje.

•

Ostatní opatření
V řadě malých režimů podpory proběhne oddělení plateb od produkce a přesun do
režimu jednotné platby. U konopí, sušených krmiv, bílkovinných plodin
a skořápkového ovoce se tak stane okamžitě. U rýže, brambor určených pro
výrobu škrobu a dlouhých lněných vláken proběhne přechodné období. Komise
také navrhuje zrušit prémii na energetické plodiny.

Dopad na Českou republiku
Navrhované úpravy společné zemědělské politiky by v obecné rovině měly vést k vyšší
konkurenceschopnosti evropského zemědělství, k zajištění potravinové bezpečnosti
a k vytvoření předpokladů, aby se zemědělci mohli lépe přizpůsobovat měnícím se
podmínkám na zemědělských trzích.
Některé úpravy SZP mohou nepříznivě ovlivnit české zemědělství. Zejména krácení
přímých plateb dle velikosti zemědělského podniku povede ke snížení
konkurenceschopnosti českého zemědělství ve srovnání s ostatními členskými státy, neboť
velikostní struktura zemědělských podniků v České republice je zcela odlišná od ostatních
členských států EU (Průměrná velikost zemědělského podniku v EU činí cca 29 ha, ve
Francii cca 42 ha, v Polsku cca 9 ha, ale v ČR 129 ha.). V případě realizace navrhovaného
krácení přímých plateb dle velikosti farmy by Česká republika patřila mezi země
s nejvyšším objemem finačních prostředků, který bude přesunut z prvého do druhého
pilíře společné zemědělské politiky.
Rovněž tak návrh, který umožní členským státům od roku 2010 financovat vybraná
opatření, která jsou navrhována v čl. 68 nařízení Rady (ES) 1782/2003 až do výše 10 %
celkového objemu přímých plateb z národní obálky pro přímé platby, je pro nové členské
státy komplikovaný pro jeho praktickou aplikaci. Návrh je málo flexibilní, neboť
neumožňuje členským státům dostatečně pružně reagovat na konkrétní potřeby
v dotčených sektorech či odvětvích, protože pouze 2,5 % alokovaných prostředků může
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být určeno na zlepšení zemědělské produkce či ošetření citlivých sektorů. Zbývající
prostředky je možné využít na nezemědělskou činnost a podporu pojištění.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Lze předpokládat dosažení politické dohody na listopadovém (17. – 18. 11. 2008,
případně 28. 11. 2008) či na prosincovém zasedání Rady pro zemědělství a rybolov.
Vlastní finalizace legislativních textů a jejich formálního přijetí bude probíhat v první
polovině roku 2009, za předsednictví České republiky.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
1. d o m n í v á s e , že reforma společné zemědělské politiky (SZP) z roku 2003 byla
úspěšná, neboť se zvýšila transparentnost a účinnost SZP, zejména se osvědčilo
oddělení přímých plateb od produkce z důvodu zajištění příjmu a větší svobody
v rozhodování zemědělců;
2. o d m í t á
jakoukoliv diskriminaci při přímých platbách na základě velikosti
zemědělského podniku nebo jeho právní formy;
3. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko vlády ČR k legislativním návrhům týkajících
se prověrky funkčnosti reformy SZP (Health Check) (Kód Rady 9656/08) uvedené
v rámcové pozici ČR pro Parlament ČR k legislativnímu návrhu ES/EU;
4. ž á d á v l á d u ,
•

•

aby při projednávání tohoto dokumentu v orgánech EU usilovala o nalezení
optimální míry modulovaných prostředků z I. do II. pilíře SZP a aby nově
zaváděná pravidla byla co nejméně zatížena byrokracií a respektovala specifickou
zemědělskou strukturu jednotlivých členských států,
aby ho informovala o dalším průběhu projednávání tohoto dokumentu v orgánech
Rady;

5. u s n á š í s e
postoupit dokument legislativních návrhů týkajících se prověrky
funkčnosti reformy SZP (Health Check) (Kód Rady 9656/08) spolu se svým
usnesením a Pozicí ČR pro Parlament ČR k legislativnímu návrhu ES/EU pro
informaci zemědělskému výboru.

Rudolf Kufa v. r.
ověřovatel výboru
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Josef Šenfeld v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 294

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

294.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru – regulační aspekty nanomateriálů /kód dokumentu 11010/08,
KOM(2008) 366 v konečném znění/
__________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra školství,
mládeže a tělovýchovy prof. Ing. Vlastimila Růžičky, po vyslechnutí zpravodajské zprávy
posl. Petra Krilla a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Anna Čurdová v. r.
místopředsedkyně výboru
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Příloha k usnesení č. 294

DOKUMENT 11010/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru – regulační aspekty nanomateriálů
KOM(2008) 366 v konečném znění, kód Rady 11010/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
17. 6. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
23. 6. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 13. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
31. 10. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Od roku 2004, kdy bylo přijato sdělení „Na cestě k evropské strategii pro
nanotechnologie“34, prosazuje Komise integrovaný, bezpečný a zodpovědný přístup jako
základní prvek evropské politiky v oblasti nanověd a nanotechnologií. Hlavním nástrojem
prosazování tohoto přístupu je akční plán na období 2005 – 2009.35 Protože se jedná
o relativně novou problematiku, hledá Komise nejvhodnější způsob, jak zajistit, aby
používání nanotechnologií a nanomateriálů (vyrobených nebo umělých) respektovalo
zásady Společenství v oblasti ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti, ochrany spotřebitelů
a ochrany životního prostředí. Prvním krokem je provedení přezkumu právních předpisů
EU v různých odvětvích, které by se mohly na tyto technologie a materiály vztahovat.

34
35

KOM(2004) 338 v konečném znění
KOM(2005) 243 v konečném znění
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•

Obsah a dopad:
Právní předpisy EU týkající se aspektů zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
v souvislosti s nanomateriály se dotýkají čtyř tematických oblastí:
1) chemické látky – rámcovým předpisem je v této oblasti nařízení REACH36;
2) ochrana pracovníků – obecné požadavky stanoví rámcová směrnice 89/391/EHS,
konkrétní aspekty upravují tzv. dceřiné směrnice (např. směrnice týkající se rizik
spojených s expozicí karcinogenům nebo mutagenům, směrnice o používání osobních
ochranných prostředků, směrnice o bezpečnosti a ochraně zaměstnanců při práci ve
výbušném prostředí);
3) produkty – požadavky na bezpečnost výrobků upravují jednak předpisy pro specifické
výrobky (např. léčivé a kosmetické přípravky, potravinářské přídatné látky, přípravky
na ochranu rostlin) a jednak směrnice o obecné bezpečnosti výrobků;
4) ochrana životního prostředí – hlavní předpisy v této oblasti se týkají integrované
prevence a omezování znečištění, nebezpečí závažných havárií s přítomností
nebezpečných látek, ochrany vod a odpadů.
Obecně je možné konstatovat, že stávající právní předpisy do značné míry pokrývají
i rizika související s nanomateriály a není tedy nutné prozatím připravovat návrhy
zásadních změn. Nicméně některé menší změny technické povahy, jako např. změna
prahových hodnot v některých právních předpisech, by mohly být výhledově přijaty
s ohledem na technologický vývoj nebo nové dostupné informace.
Platné právní předpisy doplňuje kodex chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd
a nanotechnologií z února 2008, který poskytuje pokyny zainteresovaným stranám.37
Vzhledem k tomu, že u nanomateriálů není prozatím možné s jistotou říci, jakou míru
rizika představují, navrhuje Komise uplatňovat u všech přijímaných opatření zásadu
předběžné opatrnosti. Ta umožňuje použít v podstatě jakýkoli nástroj od podpory
výzkumu přes doporučení až po závazný právní předpis, který se zdá přiměřený s ohledem
na aktuální stav znalostí.
Zásadní podmínkou efektivní regulace nanomateriálů je zdokonalení znalostní základny.
Na úrovni Společenství k němu přispívá podpora z rámcových programů pro výzkum
a technologický rozvoj, rozvoj Evropských technologických platforem a činnost
Společného výzkumného střediska. Na mezinárodní úrovni podporují výzkumnou
a koordinační činnost zejména Pracovní skupina pro vyrobené nanomateriály OECD,
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) nebo Mezinárodní organizace pro normalizaci
(ISO), která zveřejnila 25. září 2008 první dvě normy týkající se nanotechnologií
(definice, bezpečnost a ochrana zdraví při práci).38 Výzkum by se měl zaměřovat zejména
na ty aspekty nanomateriálů, o které se opírá posouzení a řízení rizik. Patří k nim:
– toxické a ekotoxické účinky;
– použití nanomateriálů a expozice nanomateriálům během celého životního cyklu;
– charakteristické vlastnosti a klasifikace, vývoj norem a analytických metod;
– účinnost obvyklých opatření k řízení rizik ve vztahu k nanomateriálům.
Obecným problémem evropské regulace, který se týká i regulace nanomateriálů, je
nedostatečná kvalita provádění právních předpisů. Jak již bylo řečeno, je možné regulovat

36

Nařízení (ES) č. 1907/2006
K(2008) 424 v konečném znění
38
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1161
37
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používání nanomateriálů do značné míry prostřednictvím stávajících právních předpisů.
V zájmu zlepšení jejich provádění prosazuje Komise zpracování podpůrných dokumentů
technické povahy, které stanoví např. prahové hodnoty, a rovněž dokumentů pro
dobrovolné použití, jako jsou pokyny vědeckých výborů (např SCENHIR39) nebo normy.
Tyto dokumenty jsou doplněny stanovisky odborných orgánů, jako je Evropská skupina
pro etiku ve vědě a nových technologiích, Evropská agentura pro léčivé přípravky,
Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská agentura pro chemické látky
a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V případě produktů, které
před uvedením na trh nepodléhají žádnému ověření, bude nutné podpořit spolupráci
odpovědných orgánů pro zajištění dozoru nad trhem a v případě potřeby použití
intervenčních mechanismů, např. ve formě ochranných doložek nebo opatření pro
sledování zdraví.
Z hlediska požadavků na informování spotřebitelů podléhají nanomateriály stejným
ustanovením, která se vztahují na ostatní produkty uváděné na trh Společenství, pokud jde
o vlastnosti, návod k použití i další informace. Na spojování použití nanomateriálů
a nanotechnologií se specifickými vlastnostmi výrobků se plně vztahují předpisy
Společenství v oblasti reklamy.
Situace v ČR
V ČR neexistuje národní program pro nanotechnologie a jejich využívání. Největším
programem v této oblasti je výzkumný program Nanotechnologie pro společnost, který
byl schválen usnesením vlády ČR č. 1006 ze dne 17. srpna 2005 na období 2006 – 2012
a který je realizován na půdě Akademie věd ČR. Program zahrnuje čtyři podprogramy:
Nanočástice, nanovlákna a nanokompozitní materiály; Nanobiologie a nanomedicína;
Nano-makro rozhraní a Nové jevy a materiály pro nanoelektroniku.
V rámci České společnosti pro nové materiály a technologie40 založené v roce 1993, která
je členem Federace evropských materiálových společností, funguje sekce pro nanovědy
a nanotechnologie, která podporuje základní i aplikovaný výzkum a současně je
platformou pro komunikaci s podobnými institucemi v zahraničí. Podle údajů ČSNMT
v ČR v roce 2008 probíhá 229 programových projektů a 58 výzkumných záměrů v oblasti
nanotechnologií s celkovým rozpočtem 1 853 milionů Kč. Žádný projekt se výslovně
nezabývá potenciálními negativními vlivy volných nanočástic na životní prostředí
a zdraví.
•

39

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
EP se bude problematikou nanomateriálů zabývat z vlastní iniciativy ve Výboru pro
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 17. února 2009 by měla být přijata
zpráva ve výboru a 26. března 2009 na plenárním zasedání.
Rada ve složení pro konkurenceschopnost přijala na svém zasedání ve dnech 25. a 26. září
2008 závěry o odpovědném výzkumu v oblasti nanověd a nanotechnologií.41 V nich mimo
jiné:
– zdůrazňuje potřebu zintenzivnění výzkumu;
– upozorňuje na zvláštní pozornost, kterou je třeba věnovat etickým otázkám při
respektování svobody vědeckého bádání;
– vítá přístup navržený Komisí v tomto sdělení;
– zdůrazňuje potřebu ochrany vědeckých pracovníků;

Vědecký výbor EU pro vyvíjející se a nově objevená zdravotní rizika
http://csnmt.fme.vutbr.cz/
41
Dokument Rady 13672/08
40
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– vybízí k pokračování mezinárodní spolupráce;
– vyzývá Komisi k podpoře výzkumu, podpoře veřejné diskuse, přezkumu doporučení
o kodexu chování pro odpovědný výzkum do února roku 2010 a k účasti v příslušných
mezinárodních organizacích.
•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru – Regulační aspekty nanomateriálů;
2. ž á d á M i n i s t e r s t v o š k o l s t v í , m l á d e ž e a
o sdělení postupu, který by měl zajistit realizaci sdělení Komise.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

tělovýchovy

Anna Čurdová v. r.
místopředsedkyně výboru
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Usnesení č. 295

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

295.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Radě ohledně mandátu k vyjednávání, kterým se Komise pověřuje
sjednáním dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom)
a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických (USDOE) v oblasti výzkumu
a vývoje jaderné bezpečnosti
Návrh rozhodnutí Rady o mandátu k vyjednávání, kterým se Komise pověřuje
sjednáním dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom)
a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických (USDOE) v oblasti výzkumu
a vývoje jaderné bezpečnosti /kód dokumentu 12514/08, KOM(2008) 507 v konečném
znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra školství
mládeže a tělovýchovy prof. Ing. Vlastimila Růžičky, po vyslechnutí zpravodajské zprávy
posl. Rudolfa Kufy a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru
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Rudolf Kufa v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 295

DOKUMENT 12514/08
Sdělení Komise Radě ohledně mandátu k vyjednávání, kterým se Komise
pověřuje sjednáním dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou
energii (Euratom) a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických
(USDOE) v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti
Návrh rozhodnutí Rady o mandátu k vyjednávání, kterým se Komise
pověřuje sjednáním dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou
energii (Euratom) a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických
(USDOE) v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti
KOM(2008) 507 v konečném znění, kód Rady 12514/08
•

Právní základ:
Čl. 101 Smlouvy Euratom.

•

Datum zaslání Radě EU:
4. 8. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
27. 8. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Jednání o dohodách a úmluvách se třetími státy vede Komise dle směrnic Rady. Dohody
a úmluvy uzavírá Komise se schválením Rady, která se usnáší kvalifikovanou většinou.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 16. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) a Ministerstvo energetiky
Spojených států amerických (USDOE) spolupracují již od roku 1982 na zdokonalení
metodik a technologií týkajících se dozoru nad jadernou bezpečností. V roce 1995 byla
dohoda rozšířena o závazek koordinovat činnost v rámci podpory třetích zemí (šlo
zejména o program pro podporu Ruska a členských zemí bývalého Sovětského svazu).
Cílem předloženého návrhu je pozměnit a rozšířit dohodu z roku 1995 také o oblast
výzkumu a vývoje v oblasti jaderné bezpečnosti, jde především o odbornou přípravu
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a koordinaci programů v oblasti podpory třetích zemí. Komise návrh předkládá Radě
proto, neboť ke sjednání nové dohody je třeba pověření Rady.
•

Obsah a dopad:
Komise v předloženém sdělení vyzývá Radu, aby ji pověřila sjednat v souladu
s mandátem (viz příloha návrhu rozhodnutí) dohodu mezi Evropským společenstvím pro
atomovou energii a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických v oblasti
výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti. Návrh rozhodnutí Rady obsahuje jediný článek,
který Komisi zmocňuje k vyjednání uvedené dohody (dle článku 101 odst. 2 Smlouvy
Euratom), jde o standardní procedurální postup. Důsledkem uzavření nové dohody dle
navrženého mandátu by byl vznik právního základu pro již probíhající spolupráci.
Dopady na právní řád a státní rozpočet ČR:
Bez dopadu.
Stanovisko vlády ČR:
ČR vítá návrh na pověření Komise jednáním o nové dohodě mezi Evropským
společenstvím pro atomovou energii a Ministerstvem energetiky Spojených států.

•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Harmonogram doposud nestanoven.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í předložené sdělení a návrh rozhodnutí.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru
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Rudolf Kufa v. r.zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 297

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

297.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

k Zelené knize – Migrace a mobilita: úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU /kód
dokumentu 11631/08, KOM(2008) 423 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra školství
mládeže a tělovýchovy Mgr. Jakuba Dürra, po vyslechnutí zpravodajské zprávy
posl. Ladislavy Zelenkové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Ladislava Zelenková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 297

DOKUMENT 11631/08
Zelená kniha – Migrace a mobilita: úkoly a příležitosti vzdělávacích
systémů EU
KOM(2008) 423 v konečném znění, kód Rady 11631/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
8. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
9. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 6. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 6. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Zelená kniha není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Tato zelená kniha se věnuje problému, či spíše výzvě, před kterou stojí vzdělávací
systémy většiny členských států EU, a tou je přítomnost velkého počtu dětí z rodin
migrantů42 ve slabém sociálně-ekonomickém postavení ve školách.
Při zpracování této tématiky Komise vychází ze statistik získaných ze studií PIRLS43 a
PISA44. Z údajů ve studii PISA z roku 2006 pak vyplývá, že přinejmenším 10 % dětí ve
věku 15 let ve školách zemí EU 15 se buď narodilo v zahraničí, nebo má rodiče, kteří se
oba narodili v jiné zemi; na čtvrtém stupni základní školy se tento údaj přibližuje k 15 %.

42

Pro účely této zelené knihy se užívají pojmy „děti z rodin migrantů“, „děti migrantů“ a „migrující žáci“
k označení dětí všech osob žijících v některé ze zemí EU, ve kterých se nenarodily, a to bez ohledu na to, zda se
jedná o státní příslušníky třetí země, občany jiného členského státu EU nebo osoby, které následně získaly státní
občanství hostitelského členského státu.
43
Pokrok v mezinárodním přehledu čtenářské gramotnosti (PIRLS – Progress in International Reading Literacy
Study) Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS byl navržen tak, aby poskytl informace o čtenářské
gramotnosti žáků čtvrtého ročníku (věk 9 až 10 let) se zvláštním důrazem na faktory, které malým dětem
usnadňují osvojení čtenářských dovedností, ať už doma nebo ve škole. Zaměřuje se tedy na žáky prvního stupně
ZŠ a jeho hlavním výzkumným cílem je osvojování čtenářské gramotnosti.
44
Program pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA – Programme for International Student Assessment)
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V některých zemích, jako je např. Irsko, Itálie a Španělsko, se procento školáků
narozených v jiné zemí od roku 2000 ztrojnásobilo nebo zečtyřnásobilo. Ve Spojeném
království vzrostl počet žáků, kteří nastupují do školy krátce po příchodu ze zahraničí, za
dva roky o 50 %. Migrační toky navíc vedou ke koncentraci migrujících žáků v městských
oblastech a v určitých městech; kupříkladu v Rotterdamu, Birminghamu nebo Bruselu
pochází přibližně polovina školáků z rodin migrantů. V Madridu se podíl migrujících žáků
od roku 1991 zdesetinásobil.
Tento vývoj je určitě nutné sledovat a zároveň přizpůsobit této skutečnosti vzdělávací
systémy jednotlivých členských států. Za tímto účelem se v projednávaném dokumentu
zaměřuje pozornost především na kombinaci jazykových a kulturních rozdílů a sociálněekonomického znevýhodnění. Jak je ovšem v dokumentu explicitně zmíněno, leží
odpovědnost za stanovení politik v oblasti vzdělávání nadále na členských státech.
Na úrovni EU pak Evropská rada na svém zasedání ve dnech 13. – 14. března 2008
vyzvala členské státy, aby se zasadily o zlepšení úrovně dosahovaného vzdělání u
studujících z rodin migrantů, a společná zpráva pro rok 2008 o provádění pracovního
programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 upozornila na to, že mnoho migrujících
žáků je v oblasti vzdělávání znevýhodněno, neboť vyžadují větší pozornost.45 Další
iniciativou v této oblasti na celoevropské úrovni je směrnice 77/486/EHS, která se
vztahuje na děti, pro něž je školní docházka podle zákonů hostitelského členského státu
povinná a které jsou rodinnými příslušníky pracovníka se státní příslušností jiného
členského státu.
Mimo jiné tato směrnice stanovuje povinnost členských států na svém území zajistit
bezplatnou výuku přizpůsobenou specifickým potřebám těchto dětí, zejména výuku
úředního jazyka hostitelské země a podporovat výuku mateřského jazyka a kultury země
původu, která bude koordinována s běžnou výukou, a to ve spolupráci s členským státem
původu.
V projednávaném dokumentu jsou obsaženy výzvy k úvahám o budoucnosti této směrnice
a o její úloze.
•

Obsah a dopad:
Projednávaná zelená kniha je rozčleněna do pěti kapitol. V první z nich je stručně
vyhodnocena aktuální situace ve vzdělávání migrantů v rámci EU a dřívější kroky EU a
EHS v této oblasti.
Ve druhé kapitole je pak na základě zmíněných průzkumů PIRLS a PISA dokladováno
znevýhodnění mnoha dětí z rodin migrantů v oblasti vzdělávání a fakt, že migrující žáci
dosahují na konci základní školy slabších výsledků než jejich nemigrující vrstevníci.
Důvody tohoto znevýhodnění vidí zelená kniha především v často znevýhodněném
sociálně-ekonomickém prostředí, ze kterého migrující žáci pocházejí. Ovšem pro úplnost
je třeba dodat, že z výzkumu PISA vyplývá, že děti z rodin migrantů zpravidla dosahují
horších studijních výsledků než jiné děti s podobným sociálně-ekonomickým zázemím, a
proto zřejmě tento faktor není jediným rozhodujícím.

45

Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2008, Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací,
únor 2008.
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Problémy, které v této oblasti zelená kniha vidí, jsou především v tom, že migranti a jejich
rodiny mohou pociťovat, že znalosti, které získali, zejména znalost rodného jazyka, ale
také znalost fungování institucí a systémů vzdělávání, pozbývají na hodnotě. Dále to je
potenciálně negativní vliv některých vzorů a motivujících postojů v rámci komunity a i
některé zažité stereotypy – například postoj ke vzdělání žen v některých komunitách.
Zelená kniha také zmiňuje některá pozitivní politická řešení a společné rysy pro všechny
vzdělávací systémy členských států, jako například důraz na nutnost osvojit si jazyk
hostitelské země, ale i podpora učení se jazyku země původu (heritage language), které
jsou všem společné.
Na úrovni EU se pak Evropská komise zavazuje k tomu, že podpoří členské státy ve
spolupráci při začleňování dětí z rodin migrantů. Kromě toho navrhuje zvážit roli, jakou
při vyvíjení politického úsilí na tomto poli hraje směrnice 77/486/EHS.
Vzhledem k tomu, že Evropská komise považuje za přínosné provést konzultaci se
zúčastněnými stranami o politikách v rámci vzdělávání dětí z rodin migrantů, obsahuje
tato zelená kniha především otázky, ke kterým se mají zúčastněné subjekty vyjádřit.
Konzultace bude probíhat do 31. prosince 2008. Cílem konzultace je zjistit názor
participantů na:
- úkoly politik;
- vhodná řešení v rámci politik;
- podporu, kterou může Evropská unie poskytnout členským státům při řešení těchto
úkolů; a
- budoucnost směrnice 77/486/EHS.
A jako vodítko a rámec zelená kniha pro respondenty vymezuje následující otázky:
A. Úkoly politik
1. Jaké důležité úkoly souvisejí s poskytováním dobrého vzdělání dětem z rodin migrantů?
Existují některé další úkoly, které je zapotřebí zohlednit, vedle těch, které jsou uvedeny v
této knize?
B. Řešení v rámci politik
2. Jaká jsou vhodná řešení těchto úkolů v rámci politik? Existují jiné politiky a přístupy,
které je zapotřebí zohlednit, kromě těch, které jsou uvedeny v této knize?
C. Role Evropské unie
3. Jaké kroky lze podniknout prostřednictvím evropských programů na podporu
vzdělávání dětí z rodin migrantů?
4. Jak by se tyto otázky měly řešit v rámci otevřené metody koordinace v oblasti
vzdělávání
a odborné přípravy? Měla by se dle vašeho mínění prozkoumat možnost zavedení
ukazatelů a/nebo měřítek jakožto prostředků užšího zaměření politického úsilí na
snižování rozdílů ve vzdělanostní úrovni?
D. Budoucnost směrnice 77/486/EHS
5. Jakou roli může při podpoře politik členských států týkajících se těchto problémů sehrát
směrnice 77/486/EHS, uvážíme-li způsob, jakým byla dosud prováděna a přihlédneme-li
ke změně povahy migračních toků od doby jejího přijetí? Měla by být dle vašeho názoru
zachována ve stávající podobě, upravena nebo zrušena? Navrhoval byste jiné způsoby
podpory politik členských států v otázkách, k nimž se směrnice vztahuje?

84

•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Zelená kniha bude Komisí představena na zasedání Rady ve složení pro vzdělávání,
mládež a kulturu ve dnech 20. a 21. listopadu 2008.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í programový dokument Zelená kniha – Migrace a mobilita:
úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Ladislava Zelenková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 298

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

298.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování
společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt "Ovoce do škol"
/kód dokumentu 11380/08, KOM(2008) 442 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace 1. náměstka ministra
zemědělství PhDr. Ivo Hlaváče, MBA, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Ladislavy
Zelenkové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru
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Ladislava Zelenková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 298

DOKUMENT 11380/08
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005
o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007,
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní
ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné
organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“
KOM(2008) 442 v konečném znění, kód Rady 11380/08
Interinstitucionální spis 2008/0146/CNS
•

Právní základ:
Čl. 36, 37 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
11. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
14. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Konzultační.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 21. 7. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Při reformě společné organizace trhů s ovocem a zeleninou na podzim roku 2007 požádala
Rada Komisi, aby předložila návrh na distribuci ovoce do škol. V návaznosti na tento
požadavek Komise dne 11. července 2008 předložila návrh nařízení Rady, kterým se mění
nařízení č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení
č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní
ustanovení pro některé zemědělské produkty s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“.
Návrh nařízení umožní spolufinancování programů bezplatné distribuce ovoce a zeleniny
do škol ve výši 90 milionů EUR ročně školákům ve věku od 6 do 10 let v členských
státech EU.
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Návrh je přínosný i z hlediska výživy, neboť jeho cílem je vypěstovat u dětí již od útlého
věku zdravé stravovací návyky a napomáhat tak boji proti obezitě.
•

Obsah a dopad:
Předmětem návrhu Komise je zavedení projektu „Ovoce do škol“ v celé Evropské unii,
v jehož rámci by byla prováděna bezplatná distribuce ovoce a zeleniny do škol dětem ve
věku 6 až 10 let. Na nákup a distribuci čerstvého ovoce a zeleniny do škol se navrhuje
vyčlenit z rozpočtu EU 90 mil. EUR ročně, což dle propočtů Komise odpovídá poskytovat
jeden kus ovoce jednou týdně po dobu 30 týdnů dětem ve věku 6 až 10 let. Členské státy
mohou projekt doplnit a rozšířit, ale podpora nesmí nahrazovat již stávající programy
dodávek ovoce do škol, které již v některých členských státech existují, ale vztahuje se
výhradně na nové projekty nebo na rozšíření stávajících projektů.
Cílem projektu „Ovoce do škol“ je především podpořit správné stravovací návyky u dětí,
neboť studie ukazují, že si tyto návyky udržují i později v životě. Kromě bezplatné
distribuce ovoce a zeleniny projekt rovněž vyžaduje účast členských států, které by měly
vypracovat vnitrostátní strategie včetně výchovných a informačních iniciativ a sdílení
nejlepších postupů.
Díky prostředkům z rozpočtu EU by programy distribuce ovoce, které již v některých
členských státech existují, mohly být zavedeny a rozvíjeny v členských státech, které jimi
nedisponují.
Dle propočtu Komise navrhované nařízení umožní spolufinancovat programy bezplatné
distribuce ovoce a zeleniny do škol přibližně pro 26 milionů dětí ve 27 členských státech.
V České republice by se projekt vztahoval na cca 454 tis. dětí, což obnáší 1992 tis. EUR
z celkového množství finančních prostředků rozpočtu EU. Předpokládá se
spolufinancování ve výši 27 % z národních zdrojů a spolufinancování z rozpočtu EU ve
výši 73 %.

•

Pozice České republiky
Česká republika obecně souhlasí se záměrem zvýšit konzumaci ovoce a zeleniny. Má však
obavu, aby nedocházelo k plýtvání a ke znehodnocení potravin při dodávkách do škol.
V případě dodávek ovoce a zeleniny do škol Česká republika preferuje distribuci
prostřednictvím školních jídelen.
Vzhledem k tomu, že návrh počítá s bezplatnou distribucí 30 porcí ovoce či zeleniny
ročně na školáka, se Česká republika přiklání spíše k podpoře propagace na zvýšení
povědomí o příznivých účincích spotřeby ovoce a zeleniny. Současně se domnívá, že pro
tak ambiciózní projekt není navrhovaných 90 mil. EUR pro jeden školní rok dostatečné
k dosažení očekávaných efektů ve zlepšení stravovacích návyků a snížení výskytu obezity
u nejmladší populace. V tomto případe se možnost kofinancování ze strany rodičů či
třetích subjektů jeví jako žádoucí a Česká republika tento princip doporučuje.
Česká republika podporuje princip, aby každý členský stát měl možnost stanovit ve své
strategii, které produkty bude v rámci programu poskytovat. Tyto produkty by však
jednoznačně měly zohledňovat produkci v dané lokalitě či regionu a souviset se
sezónností.
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•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrh nařízení – projekt „Ovoce do škol“– byl na pořadu jednání v rámci zasedání Rady
ve složení pro zemědělství a rybolov, které se konalo se ve dnech 27. a 28. října 2008.
Předsednictví Rady v konzultaci s Komisí, a to s ohledem na průběh politické diskuse,
k návrhu vypracovalo „kompromisní znění návrhu nařízení“, které reflektuje požadavky
členských států vznesené v průběhu předchozích jednání Rady a Zvláštního výboru pro
zemědělství.
„Kompromisní znění návrhu nařízení“ zejména modifikuje:
• dodání ovoce a zeleniny dětem, které rozšiřuje o výrobky z ovoce, zeleniny a banánů;
• bezplatné dodání ovoce a zeleniny, které rozšiřuje o dodávky dětem v mateřských
školách a dalších předškolních zařízení, základních a středních školách;
• poskytování podpory Společenství, která se jednotlivým členským státům přiděluje, na
základě objektivních kritérií založených na jejich podílu dětí ve věku od 6 do 10 let.
Členské státy účastnící se projektu zažádají na základě své strategie každý rok
o podporu Společenství. V návaznosti na žádosti členských států Komise rozhodne
o definitivní výši přidělených prostředků v rámci dostupných rozpočtových položek;
• financování projektu „Ovoce do škol“, na který lze použít i příspěvky soukromého
sektoru;
• stanovení původu a sortimentu distribuovaných produktů v rámci strategií členských
států (skrze kritéria životního prostředí, sezónnosti produkce a lokální dostupnosti
produkce).
Rada vzala na vědomí názory ministrů a Komise a pověřila Zvláštní výbor pro
zemědělství, aby pokračoval ve své práci tak, aby Rada mohla přijmout nařízení do konce
roku 2008. Očekává se, že Evropský parlament zaujme konzultativní stanovisko dne 19.
listopadu 2008.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
doporučuje vládě ČR,
aby ve svém stanovisku k legislativnímu návrhu
týkajícímu se projektu „Ovoce do škol“ (Kód Rady 11380/08) uvedeném v Pozici ČR pro
Parlament ČR k legislativnímu návrhu ES/EU formulačně upřesnila svoji pozici ve smyslu
podpory uvedeného projektu.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Ladislava Zelenková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 302

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

302.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Hodnocení politiky v oblasti
životního prostředí za rok 2007 /kód dokumentu 11796/08, KOM(2008) 409 v konečném
znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra
životního prostředí Ing. Rut Bízkové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Pavla
Vanouška a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru
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Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 302

DOKUMENT 11796/08
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Hodnocení politiky
v oblasti životního prostředí za rok 2007
KOM(2008) 409 v konečném znění, kód Rady 11796/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
2. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
15. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 3. 11. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 11. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Předkládané Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Hodnocení politiky
v oblasti životního prostředí za rok 2007 obsahuje evaluaci již uskutečněných kroků
v oblasti ochrany životního prostředí, jakož i určuje potřebu řešení hlavních problémů
v budoucnosti, jako například přizpůsobení se klimatickým změnám nebo ochranu
biodiverzity.

•

Obsah a dopad:
Sdělení je obsahově rozděleno na dvě části. První část popisuje pokrok v oblasti ochrany
životního prostředí a druhá část popisuje kroky, které je potřebné ještě učinit v průběhu
roku 2008.
Mezi již učiněné kroky patří:
- Existence politického rámce, který představuje zejména klimaticko-energetický
balíček, jenž byl schválen Evropskou radou v roce 2007. Cílem balíčku je vylepšení
systému pro obchodování s emisemi, snížení jejich úrovně, podpora obnovitelných
zdrojů energie a geologického skladování oxidu uhličitého.
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Rovněž se konstatuje, že téměř všechny hlavní závazky šestého akčního programu46
jsou splněny a jednotlivé tématické strategie předloženy k projednání. Byl také
předložen návrh nové směrnice o průmyslových emisích47, bylo schváleno nařízení
REACH o registraci, hodnocení a povolování a omezení chemických látek48 nebo
vstoupila v platnost směrnice o odpovědnosti za životní prostředí49. Úspěchem je
také dosažení dohody o rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí50.

-

Za velký neúspěch je Komisí považováno nedosažení dohody Radou o návrhu
rámcové směrnice o půdě.
Fungující finanční nástroje politiky životního prostředí. Program LIFE+51
poskytne v období 2007 – 2013 finanční prostředky pro všechny čtyři prioritní
oblasti šestého akčního programu pro životní prostředí (50 % prostředků je
vyhrazeno pro oblast přírody a biodiverzity).
Další finanční zdroje pocházejí i z jiných oblastí souvisejících s ochranou životního
prostředí. Podle rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace jsou
vyhrazeny určité prostředky na podporu ekologických inovací malých a středních
podniků.
Také byl zahájen program pro životní prostředí a udržitelné řízení přírodních
zdrojů, který má pokrývat environmentální aspekty politiky rozvoje, včetně
mezinárodní politiky EU pro životní prostředí a energii.

-

Zjednodušení právních předpisů je jedním ze základních cílů EU. Vyžaduje
důkladné vědomosti, které umožní posouzení stavu a dopadů na životní prostředí.
Velký význam proto přinesl vstup směrnice INSPIRE52 v platnost. Směrnice
stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat,
zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí
ovlivňují.
V této oblasti došlo v roce 2007 také k přijetí nové směrnice o průmyslových
emisích, která zpřehledňuje a vytváří soudržnější právní rámec. V posuzovaném
roce byl také poprvé aktivně činný Výbor pro posouzení dopadů, který prověřuje
posouzení dopadů provedených Komisí.

46

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním
programu Společenství pro životní prostředí.
47
Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování
znečištění) (přepracování) [KOM(2007) 843 v konečném znění] [SEK(2007) 1679] [SEK(2007) 1682].
48
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
49
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní
prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.
50
Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti
mořské environmentální politiky (Směrnice o mořské strategii).
51
http://ec.europa.eu/environment/life/
52
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro
prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).
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-

Ingerence politiky ochrany životního prostředí do jiných politik. Jedná se o
úsilí začlenit ochranu životního prostředí do jiných politik. Důležitá je zejména
oblast dopravy, v rámci které byl Komisí předložen návrh, jehož cílem je dosáhnout
do roku 2012 emise ve výši 120 g/km CO2 u nových automobilů. Komise také
předložila nové normy pro emise z nákladních vozidel a autobusů. Rovněž byla
přijata zelená kniha o městské mobilitě53, která má být základem pro akční plán pro
městskou mobilitu, který má být představem na podzim 2008.
Ochrana životního prostředí zasahuje také do oblasti zemědělství, politiky
soudržnosti, vývoje, zdraví, průmyslové politiky, výzkumu a obchodu.

-

-

-

-

Mezinárodní vliv EU v oblasti životního prostředí. Úsilí EU v této oblasti je
soustředěno na uzavření mezinárodní dohody, která bude stanovovat účinná
opatření v boji proti změně klimatu po roce 2012. Jedná se o stanovení tzv. post –
Kjótskeho režimu.
Na mezinárodním poli se nejedná o osamocenou iniciativu, pokrok byl dosažen
také v jiných oblastech. Ve spolupráci s UNEP Komise založila Mezinárodní
skupinu pro udržitelné řízení zdrojů, která má za cíl poskytovat politickým
představitelům vědecké poradenství ohledně řízení zdrojů.
Zvýšení legitimity politiky životního prostředí v povědomí občanů EU, na což
ukazují poslední průzkumy Eurobarometru.
Komise ve sdělení rovněž uvádí kroky, které je potřeba v oblasti ochrany životního
prostředí ještě učinit. Zahrnují:
Posílení provádění právních předpisů EU. Právě v oblasti ochrany životního
prostředí dochází až k 22 % případů porušování práva EU. Jedná se zejména o
chybné uplatňování právních předpisů, ale také o neprovedení nebo nedostatečné
provedení směrnic do vnitrostátního práva. Komise již z těchto důvodů také
zahájila soudní řízení proti některým členským státům.
EU má nadále za cíl poskytovat pomoc partnerským zemím prostřednictvím
programů vnější pomoci, aby přizpůsobily svou politiku životního prostředí
evropskému acquis.
Pokračování v úsilí o zjednodušení, zlepšení a vyšší transparentnost politiky
životního prostředí. Cílem Komise je pokračovat v uplatňování zásad lepší právní
úpravy i pro tuto oblast. Má dojít k revizi některých právních předpisů, jako
například nařízení o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu54, nebo nařízení o
systému řízení a auditu organizací z hlediska ochrany životního prostředí
(EMAS)55.

- Komise stanovila nejdůležitější cíle pro budoucnost, a to:
1. udržitelnost, v rámci které Komise předložila akční plán pro udržitelnou spotřebu
a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku, který rozšíří působnost směrnice
o ekodesignu elektrických spotřebičů, vylepší systém označování výrobků, reviduje
53

Zelená kniha – Na cestě k nové kultuře městské mobility KOM (2007) 551 ze dne 25. září 2007.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují
ozónovou vrstvu.
55
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti
organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).
54
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systém EMAS a systém ekoznačky a podpoří zadávání „zelených“ veřejných
zakázek.
2. přizpůsobení se změně klimatu. Řešení této problematiky započalo přijetím
balíčku opatření v roce 2007. Komise v roce 2008 bude pokračovat ve
vypracovávání hlavních bodů budoucí dohody, které byly dohodnuty na konferenci
na Bali a mají tvořit základ tzv. post – Kjótskeho režimu.
Komise také předloží bílou knihu o přizpůsobení se změně klimatu, ve které budou
přezkoumány možnosti začlenění zásad přizpůsobení do společných politik
(například do politiky zemědělství, rybolovu, dopravy, energetiky, výzkumu
a zdraví atd.).
3. Cílem EU v oblasti ochrany biodiverzity je zastavit do roku 2010 ztrátu biologické
rozmanitosti. Z poslední zprávy Evropské agentury pro životní prostředí vyplývá,
že v současné době je v Evropě ohroženo až 700 druhů. Komise chce zintenzívnit
své úsilí v provádění akčního plánu na ochranu biologické rozmanitosti a nadále
podporovat rozšiřování sítí chráněných oblastí Natura 2000. Komise také předloží
soubor opatření pro oblast lesnictví, jejichž cílem je potírat nezákonnou těžbu dřeva
a odlesňování.
Stanovisko vlády ČR
Vláda ČR nemá ke sdělení žádné zásadní připomínky, protože materiál nestanovuje
konkrétní opatření pro jednotlivé členské státy, ale pouze hodnotí již učiněné kroky.
Za zavádějící vláda ČR považuje uváděné tvrzení, že klimaticko-energetický balíček byl
přijat. Ve skutečnosti byl zmiňovaný balíček přijat a zveřejněn pouze Komisí a jeho
definitivní schválení by mělo proběhnout do konce roku 2008.
Dopad na právní řád ČR a státní rozpočet ČR
Vzhledem k tomu, že sdělení není právně závazným dokumentem a nezavazuje žádné
subjekty, tak je bez přímého dopadu na právní řád a státní rozpočet ČR.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Sdělení bylo postoupeno Evropskému parlamentu a probíhá přípravná fáze.

•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Hodnocení
politiky v oblasti životního prostředí za rok 2007;
2. u s n á š í s e postoupit Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Hodnocení
politiky v oblasti životního prostředí za rok 2007 spolu se svým usnesením a rámcovou
pozicí vlády pro informaci výboru pro životní prostředí.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru
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Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 303

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

303.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací
v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany
životního prostředí (EMAS) /kód dokumentu 12108/08, KOM(2008) 402 v konečném
znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra
životního prostředí Ing. Rut Bízkové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Pavla
Vanouška a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 303

DOKUMENT 12108/08
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti
organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu
z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)
KOM(2008) 402 v konečném znění, kód Rady 12108/08
Interinstitucionální spis 2008/0154/COD
•

Právní základ:
Čl. 175 odst. 1 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
29. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 6. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Předkládaný návrh nařízení o Dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro
systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (dále jako EMAS –
Eco-Management and Audit Scheme) je součástí balíčku dokumentů Komise k udržitelné
spotřebě a výrobě. Cílem balíčku je dát do souladu všechny dokumenty a aktivity
vykonávané v souvislosti s udržitelnou spotřebou a výrobou. Balíček byl schválen Komisí
16. června 2008 a obsahuje ještě:
• návrh nařízení o revizi systému udělování ekoznačky Společenství COM (2008) 401;
• návrh na rozšíření směrnice o ekodesignu56 na všechny výrobky spojené se spotřebou
energie;
• sdělení o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou
politiku COM (2008) 397;

56

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení
požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu
a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES.
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•

sdělení o zadávaní veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí COM
(2008) 400.

Pro doplnění problematiky udržitelné spotřeby a výroby má dojít ještě k revizi směrnice
Rady č. 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na
energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích
o výrobku a k předložení návrhu nařízení pro systém ověřování environmentálních
technologií.
Obecným cílem systému EMAS je zlepšování environmentální výkonnosti organizací na
základě zavedení a udržování systému řízení prospěšného pro životní prostředí. Je
potřebné zdůraznit, že přihlášení a registrace je dobrovolnou aktivitou organizace.
Systém EMAS byl původně zaveden již v roce 1993 a změněn v roce 2001 nařízením
č. 761/200157, které v čl. 15 stanovuje povinnost Komise přezkoumat program EMAS
a v případě nutnosti navrhnout vhodné změny. Právě tyto změny jsou obsahem
projednávaného návrhu, jehož hlavním cílem je zejména zvýšení počtu organizací
zapojených do programu EMAS58, uznání tohoto systému jako hlavního měřítka pro
zavádění environmentálních systémů řízení, umožnit organizacím, které podléhají jinému
systému environmentálního řízení, snadnější přechod do tohoto systému a dále požadovat
od již registrovaných organizací, aby při výběru dodavatelů a poskytovatelů zvážily také
hledisko ochrany životního prostředí.
•

Obsah a dopad:
Cílem návrhu nařízení je zjednodušit původní nařízení jeho přepsáním a zařazením
užitečných prvků různých pokynů59 a zvýšení přehlednosti vlastního textu nařízení
(rozčleňení do kapitol, v nichž jsou uvedená práva a povinnosti jednotlivých
zainteresovaných subjektů). Projednávaný návrh naplňuje podmínky procesu tzv. „better
regulation“.
Návrh zachovává základní požadavky, které musí organizace splnit pro svoji registraci
a pro její udržení. Změnou je zvýšení důrazu na dodržování právních předpisů ochrany
životního prostředí, které musí organizace prokázat před registrací. Také je posílena úloha
ověřovatelů a upřesněna definice nedodržování právních předpisů a zrušení registrace
z tohoto důvodu.
Zmiňovaný návrh nařízení dále posiluje úlohu podávaní zpráv o vlivu činnosti organizace
na životní prostředí prostřednictvím indikátorů60, které musí povinně vykazovat všechny
organizace registrované v programu EMAS. Komise má také za úkol vytvořit referenční
dokumenty pro jednotlivé odbory, které budou obsahovat informace o nejlepší praxi
v environmentálním řízení a vhodné indikátory pro jednotlivé odbory. Jejich použití bude
dobrovolné.

57

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti
organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).
58
V současné době je ve Společenství registrováno více než 5000 organizací, z toho v České republice 32.
59
Tzv. výkladových dokumentů vydaných na základě nařízení č. 761/2001. Jedná se o rozhodnutí EK
č. 681/2001 a 193/2006).
60
Indikátory se týkají energetické účinnosti, spotřeby vody, produkce odpadů, biodiverzity (využívané na m2),
materiálové účinnosti a emisí skleníkových plynů.
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Mezi další změny patří:
• možnost registrace do programu EMAS i pro organizace mimo EHP;
• možnost registrace pro uskupení organizací (průmyslových zón) a možnost společné
registrace (pro organizace s více pobočkami v různých státech);
• usnadnění přístupu pro malé organizace – snížení registračních poplatků (pro malé
a středné podniky a malé orgány veřejné moci);
• usnadnění přístupu pro organizace, které již mají zaveden systém environmentálního
řízení podle jiných standardů (např. ISO 14001);
• zjednodušení podmínek pro uzívaní loga EMAS61, jakož i možnost jeho umístnění na
výrobcích a jejich obalech.
Předkládaný návrh nařízení stanovuje možnost, aby jednotlivé státy určily právní
předpisy, které mají registraci organizace v programu EMAS zohledňovat. Jedná se
o právní předpisy, u kterých je předpoklad, že je registrovaná organizace dodržuje,
například v oblasti kontroly a inspekce životního prostředí nebo environmentálních
povolení (např. IPPC). Členské státy jsou také oprávněny zavést podpůrná opatření pro
podporu těchto organizací (např. přístup k financování nebo daňové pobídky).
Návrh nařízení stanovuje i povinnost Komise přezkoumat toto nařízení, avšak není
stanovena žádná odpovídající lhůta.
Stanovisko vlády ČR
Návrh nařízení je z velké většiny ve shodě s původními představami a pozicemi vlády ČR,
avšak za nedostatečně upravenou považuje oblast provázání programu EMAS s ostatní
legislativou, a to zejména poskytování výhod registrovaným organizacím. Návrh nařízení
ponechává tuto možnost členským státům. Vláda ČR se domnívá, že tyto vazby je potřeba
definovat na celoevropské úrovni z důvodu zajištění jednotného přístupu k organizacím
v rámci celé EU.
Vláda ČR bude dále usilovat o dílčí změny, jako jsou například:
• harmonizace definic s definicemi podle mezinárodní normy ISO 14001;
• uvedení povinnosti zveřejňovat environmentální prohlášení;
• uvedení povinností zahraničních environmentálních ověřovatelů prokázat svou
„jazykovou kompetenci“;
• změna a vyjasnění používaných jednotek a způsobu vykazování klíčových
indikátorů.
•

61

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu byl návrh nařízení přidělen Výboru pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin a bude projednáván 17. února 2009. V plénu je
diskuse předběžně naplánovaná na 24. března 2009.

Příloha č. 1.
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•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í předložený návrh nařízení a rámcovou pozici vlády k tomuto
návrhu;
2. ž á d á v l á d u , aby ho informovala o dalším průběhu projednávání Návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství
pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 304

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

304.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o výsledcích přezkumu fungování nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve
veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES
/kód dokumentu 13521/08, KOM(2008) 579 v konečném znění/
k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)
č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství
a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických
komunikací /kód dokumentu 13531/08, KOM(2008) 580 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra průmyslu
a obchodu Ing. Jiřího Koliby, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Gabriely Kalábkové
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru
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Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 304

DOKUMENT 13531/08
DOKUMENT 13521/08
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve
Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém
rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o výsledcích
přezkumu fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních
telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES
KOM(2008) 580 v konečném znění, kód Rady 13531/08
Interinstitucionální spis 2008/0187/COD
KOM(2008) 579 v konečném znění, kód Rady 13521/08
•

Právní základ:
Čl. 95 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
25. 9. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
26. 9. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 15. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
30. a 31. 10. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
V rámci regulace odvětví telekomunikací bylo červnu 2007 vydáno nařízení (ES)
č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství
a o změně směrnice 2002/21/ES, jehož účelem je nastavení cenových stropů pro
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mezinárodní hlasový roaming (mezinárodní hovory), zavedení tzv. eurotarifu62 a zvýšení
transparentnosti. Cílem zavedených opatření je usnadnění přeshraniční komunikace,
dosažení vyšší ochrany spotřebitele a boj proti nadměrným cenám, které si mobilní
operátoři účtují za roamingové služby. Předkládané sdělení shrnuje výsledky přezkumu
fungování uvedeného nařízení, který provedla Komise. Výsledkem zjištění, k nimž
Komise dospěla, je návrh na další regulační opatření – návrh nového nařízení, kterým se
mění současné nařízení (ES) č. 717/2007. Cílem návrhu je prodloužení stávající regulace a
její rozšíření na další telekomunikační služby.
•

-

Obsah a dopad:
Ve svém sdělení Komise konstatuje, že navzdory dosaženým výsledkům od doby
zavedení současného nařízení se vývoj roamingového trhu nezměnil tak, aby bylo možné
doporučit ukončení platnosti nařízení. Naopak Komise dospěla k přesvědčení, že je
potřeba regulovat nejen cenu hovorů, ale rovněž i cenu krátkých textových zpráv
a datových služeb, jelikož jejich ceny dle představ Komise neklesají dostatečně rychle.63
Komise navrhuje následující úpravy nařízení (ES) č. 717/2007:
prodloužit platnost nařízení o tři roky (do roku 2013) se stanovením maximálních cen za
hlasové služby v rámci eurotarifu pro každý z těchto roků64,
zavést povinné účtování po sekundách na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, přičemž
na maloobchodní úrovni je u odchozích hovorů povoleno účtovat minimálně 30 sekund,
rozšířit působnost nařízení na službu krátkých textových zpráv, stanovit jejich cenové
stropy65 a uložit operátorům povinnost informovat zákazníky o tzv. Euro-sms tarifu,
zavést povinnost pro operátory automaticky informovat zákazníky o poplatcích
účtovaných za služby datového roamingu a poskytnout jim možnost předem si stanovit
cenový strop datového roamingu (od 1. července 2010),
zavést od 1. července 2009 cenový strop na velkoobchodní úrovni 1 euro za 1 MB
datových služeb.
V platnost by mělo nové nařízení podle návrhu Komise vstoupit nejpozději do 1. července
2009.
Navrhovaná změna stávajícího nařízení má vzhledem k potenciálu okamžitých
„spotřebitelsky viditelných“ výsledků širokou podporu v Evropském parlamentu
a předkládaný návrh podporuje taktéž i drtivá většina členských států EU.
Dopad na právní řád a státní rozpočet ČR:
Současná podoba návrhu změny nařízení by si vyžádala novelizaci zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Bez
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Jde o tarif s regulovanou cenou za příchozí i odchozí hovory.
Komisařka Viviane Redingová v únoru 2008 vyzvala mobilní operátory k dobrovolnému snížení cen dalších
služeb (textové zprávy, datové služby) nad rámec působnosti současného nařízení, jinak bude Komise nucena
přistoupit k další regulaci.
64
Velkoobchodní cena odchozího hovoru klesne z 26 eurocentů k 1. červenci 2010 na 23 eurocentů, 20
eurocentů a 17 eurocentů v meziročním poklesu. Cenový strop pro odchozí hovory v rámci eurotarifu klesne z
43 eurocentů na 40 eurocentů, 37 eurocentů a 34 eurocentů v meziročním poklesu a cenový strop pro příchozí
hovory klesne z 19 eurocentů na 16 eurocentů, 13 eurocentů a 10 eurocentů v meziročním poklesu.
65
Ceny na velkoobchodní úrovni z roamingu krátkých textových zpráv by měly platit od 1. července 2009
a neměly by v průměru překročit 4 eurocenty za zprávu mezi dvěma operátory, což odpovídá skutečně vzniklým
nákladům na velkoobchodní úrovni. Od stejného data by neměly ceny fakturované konečným uživatelům za
roamingové služby krátkých textových zpráv (bez DPH) překročit 11 eurocentů (ve smyslu přiměřeného zisku
a ochrany spotřebitele).
63
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dopadu na státní rozpočet (finanční důsledky se dotknou mobilních operátorů, jimž bude
omezen prostor pro tvorbu cen za poskytované služby a dojde ke zvýšení jejich nákladů,
mj.v souvislosti s povinností poskytovat konečným spotřebitelům více informací).
Pozice vlády ČR:
Pozice ČR k předloženým dokumentům je velmi zdrženlivá, ČR nepodporuje prodloužení
ani rozšíření stávající regulace (mezi členskými státy EU je tento názor ovšem výrazně
menšinový), avšak postoj ČR výrazně ovlivňuje fakt, že návrh bude v Radě EU
schvalován během českého předsednictví (což mj. v podstatě vylučuje zablokování návrhu
ze strany ČR či zaujmutí vyhraněné pozice). ČR by preferovala pozvolnější pokles
cenových
stropů
u
hlasového
roamingu
a
vyšší
cenový
strop
u krátkých textových zpráv, přijetí opatření ke zvýšení transparentnosti by ČR ráda
podmínila vyloučením další zátěže jak spotřebitelů, tak podnikatelů a regulaci datových
služeb by nezaváděla vůbec.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Předkládané dokumenty byly v Evropském parlamentu postoupeny výboru pro průmysl,
výzkum a energetiku, který by je měl projednat 9. března 2009, projednání v plénu bylo
předběžně stanoveno na 22. dubna 2009. V Radě EU ve složení ministrů odpovědných za
sektor telekomunikací je projednání sdělení Komise o výsledcích přezkumu nařízení (ES)
č. 717/2007 stanoveno na 27. listopadu 2008. Projednání návrhu novely nařízení (ES)
č. 717/2007 by mělo proběhnout v rámci českého předsednictví během prvního pololetí
2009.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í předložené sdělení a návrh nařízení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru

Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 307

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

307.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 40. schůze konané dne 6. listopadu 2008

k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček /kód
dokumentu 5938/08, KOM(2008) 9 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace předsedy Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ing. Alexandra Šafaříka–Pštrosze, po
vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Gabriely Kalábkové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru
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Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 307

DOKUMENT 5938/08
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček
KOM(2008) 9 v konečném znění, kód Rady 5938/08
Interinstitucionální spis 2008/0018/COD
•

Právní základ:
Čl. 95 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
25. 1. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
29. 2. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
22. 5. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 29. 2. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 23. 5. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
V rámci své iniciativy „Lepší právní úprava“ (Better Regulation) již v roce 2003 Komise
rozhodla o revizi směrnice 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček. Důvodem revize je především
aktualizace požadavků na bezpečnost hraček a jejich přizpůsobení poslednímu vývoji
a vyjasnění sporných otázek, které vznikly během dvaceti let existence směrnice.
Základním cílem je přispět ke zlepšení a zjednodušení právní úpravy v oblasti
bezpečnostních předpisů pro hračky.

•

Obsah a dopad:
Nová, revidovaná směrnice by měla:
1. Zvýšit požadavky na bezpečnost hraček.
Jedním z nejdůležitějších cílů návrhu revidované směrnice je zvýšení bezpečnosti
hraček. Za tím účelem návrh (a) nově upravuje zejména požadavky na použití
chemických látek v hračkách, (b) stanovuje nutnost opatřit hračky upozorněním na
nebezpečí spojená s jejich používáním, (c) rozšiřuje ustanovení týkající se hraček, u
nichž hrozí nebezpečí udávení a udušení, (d) vkládá nová ustanovení o hračkách
v potravinách a (e) přeformulovává obecný požadavek na bezpečnost hraček.
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a) Chemické látky v hračkách:
- stanovení nových požadavků na chemické látky v hračkách, zejména zákaz látek
karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (látky CMR),
- zákaz použití alergenních a některých vonných látek vzhledem ke zvláštnímu
nebezpečí, které mohou pro lidské zdraví představovat,
- aktualizace požadavků na obsah těžkých kovů – zvýšení počtu sledovaných prvků
a zpřísnění jejich limitů.
b) Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pravidla při používání hraček:
- doplnění platných ustanovení týkajících se upozornění na možná nebezpečí spojená
s užíváním hraček o další požadavky (uvedení minimální a maximální věkové hranice,
schopností uživatele, minimální a maximální váhy uživatele, upozornění na nutnost
zajistit, aby hračka byla používána pod dohledem dospělé osoby),
- účelem nových opatření je zlepšení jejich účinnosti při předcházení úrazům.
c) Nebezpečí udávení a udušení:
- nebezpečí udušení (zablokování dýchacích cest – současná směrnice řeší zablokování
dýchacích cest vně úst a nosu). Opatření je rozšířeno na zablokování dýchacích cest
uvnitř úst a nosu, které mohou způsobovat některé typy nových hraček, např. hračky
s přísavkami. Předpisy se budou vztahovat na nebezpečí udušení u všech hraček, nejen
u těch, které jsou podle současné směrnice určeny pro děti do 36 měsíců,
- nebezpečí udávení (vdechnutí malých částí – současná směrnice upravuje pouze
u hraček, které jsou určeny pro děti do 36 měsíců). Revidovaná směrnice předpokládá
rozšíření těchto ustanovení také na hračky, které jsou určeny k vkládání do úst, např.
dětské hudební nástroje, i pokud jsou určeny pro děti starší 36 měsíců.
d) Hračky v potravinách:
hračky splňující základní požadavky směrnice vztahující se na malé části a na
upozornění mají být nově uváděny na trh v obalu, který je odděluje od potravin,
s nimiž jsou prodávány,
samotný obal nemá představovat žádné nebezpečí udávení,
zákaz hraček, které jsou tak pevně spojeny s potravinami, že je nutné potravinu
nejprve zkonzumovat, aby hračka byla přístupná.
e) Definice obecného požadavku na bezpečnost:
upřesnění obecného požadavku na bezpečnost hraček odkazem na „chování“ dětí, aby
bylo zaručeno, že se při navrhování hraček zohlední rovněž „nepředvídatelné“ chování
dětí, což přispěje k dosažení větší bezpečnosti výrobků. Současná úprava se vztahuje
k „předvídatelnému“ a k „normálnímu“ chování, což může v otázkách bezpečnosti
vést k zúžení výkladu.
2. Zlepšit účinnost a ucelenost prosazovaní národních předpisů.
Kromě zvýšení požadavků na bezpečnost hraček by měl návrh přispět ke zlepšení
vymáhání právních předpisů, které členské státy přijmou za účelem transpozice
směrnice do vnitrostátních právních řádů. Za tímto účelem návrh (f) posiluje opatření
členských států související s dozorem nad trhem, (g) aktualizuje seznam informací
v technické dokumentaci, (h) zohledňuje pravidla pro označení CE a jeho připojení
k hračce, (i) zavádí analýzu o posouzení bezpečnosti.
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f) Posílení opatření členských států souvisejících s dozorem nad trhem:
- rozšíření povinnosti členských států v oblasti dozoru nad trhem na základě směrnice
2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (udělení nových pravomocí – právo na
přístup do prostor hospodářských subjektů, právo vyžádat si informace od
oznámených subjektů, právo udílet pokyny oznámeným subjektům, právo požádat
o vzájemnou pomoc ze strany jiných členských států),
- zavedení povinnosti pro členské státy zajistit spolupráci jejich orgánů dozoru nad
trhem a orgánů dozoru nad trhem z jiných členských států a spolupráci mezi jejich
orgány, Komisí a příslušnými agenturami Společenství, včetně využívání systému pro
rychlou výměnu informací (RAPEX).
g) Informace o chemických látkách v technické dokumentaci:
- aktualizace dokumentace, kterou musí mít výrobci a dovozci hraček k dispozici pro
potřeby inspekce orgánů dozoru nad trhem, včetně informací o materiálech použitých
v hračkách.
h) Označení CE a jeho připojení:
- ustanovení stávající směrnice, týkající se pravidel pro označení hraček CE, je
doplněno tak, že označení CE musí být vždy umístěno na obalu, pokud není označení
na hračce přes obal viditelné.
i) Posouzení bezpečnosti:
- stanovení nové povinnosti pro výrobce provádět analýzu rizik, která může hračka
představovat, a tuto analýzu jako součást technické dokumentace mít k dispozici pro
orgány dozoru nad trhem.
3. Vyjasnit svou působnost
Oblast působnosti návrhu revidované směrnice je vyjasněna doplněním seznamu
výrobků, na které se nevztahuje (např. videohry a periferní zařízení). Kromě převzetí
stávajících harmonizovaných definic jsou navrhovány definice nové, které se vztahují
konkrétně na odvětví hraček (funkční hračka, hračka pro pohybovou aktivitu,
trampolína, nebezpečí, riziko, poškození, udušení, konstrukční rychlost).
Návrh směrnice rovněž objasňuje vztah mezi směrnicí o hračkách a směrnicí o obecné
bezpečnosti výrobků. Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků se použije podle čl. 1
odst. 2 na hračky, pokud směrnice o hračkách neobsahuje zvláštní ustanovení, která by
měla stejný cíl. V zájmu jasnosti a právní jistoty obsahuje návrh týkající se hraček
výčet článků směrnice 2001/95/ES, které se na hračky vztahují.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu je návrh směrnice projednáván výborem pro vnitřní trh a
ochranu spotřebitele, o stanovisko byl požádán výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin a výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Plénum by se mělo
návrhem směrnice zabývat na své schůzi 16. 2. 2008. Rada EU jej má na programu 1. 12.
2008.
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•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti
hraček a rámcovou pozici vlády ČR k němu.

Jozef Kochan v. r.
ověřovatel výboru
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Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 309

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

309.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

ke Zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru – Zpráva o provádění směrnice o reklamě na tabákové výrobky
(2003/33/ES) /kód dokumentu 10309/08, KOM(2008) 330 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
zemědělství Ing. Karla Trůbla, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského a po
rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 309

DOKUMENT 10309/08
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru – Zpráva o provádění směrnice
o reklamě na tabákové výrobky (2003/33/ES)
KOM(2008) 330 v konečném znění, kód Rady 10309/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
28. 5. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
5. 6. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 24. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 25. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Zpráva není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Zpráva o provádění směrnice o reklamě na tabákové výrobky (2003/33/ES)66(dále jen
Zpráva) je dokument, jehož cílem je provést vyhodnocení procesu provádění67 směrnice
v členských státech. Zpráva vychází zejména z informací od příslušných orgánů, od
občanů, nevládních organizací a dále ze zjištění, která provedla neformální skupina
zřízená Komisí k tomuto účelu.
Obsah a dopad:

•

Lhůta pro provedení směrnice vypršela dne 31. července 2005. Do konce roku 2006
všechny členské státy oznámily své právní předpisy k provedení směrnice do
66

směrnice o reklamě na tabákové výrobky upravuje tabákovou reklamu a sponzorství s přeshraničními dopady
v jiných médiích než v televizi. Tabáková reklama a sponzorství v televizi jsou zakázány směrnicí o „televizi bez
hranic“ (89/552/EHS)
67
Lhůta pro provedení směrnice byla stanovena do 31. července 2005 (čl. 10 směrnice o reklamě na tabákové
výrobky).
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vnitrostátního práva. Komise tedy ve Zprávě konstatuje, že „všechny členské státy
směrnici plně provedly do vnitrostátního práva. Komise si není vědoma žádných
nedostatků v provedení na legislativní úrovni.“
Zpráva se dále podrobněji věnuje provedení jednotlivých ustanovení směrnice do
vnitrostátního práva členských zemí a jejich provádění.
Nejprve se zabývá tabákovou reklamou v tisku a jiných tištěných publikacích. Směrnice
ukládá v čl. 3 odst. 1 členským státům povinnost zakázat tabákovou reklamu v tisku a
jiných tištěných publikacích68. Komise konstatuje, že z obecného hlediska „je provádění
čl 3 odst. 1 směrnice uspokojivé: Komisi nebyly nahlášeny žádné tradiční reklamy na
značky cigaret v tisku a jiných tištěných publikacích ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice o
reklamě na tabákové výrobky.“
Zpráva se dále věnuje provádění ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice o reklamě na tabákové
výrobky, který rozšiřuje zákaz reklamy na tabákové výrobky v tištěných mediích také na
služby informační společnosti69. Ohledně provádění tohoto ustanovení Komise shledává,
že „Virtuální prostředí je jednou z nejběžnějších přeshraničních platforem pro tabákovou
reklamu. Hlavním problémem je skrytá povaha reklamy a potíže při identifikaci a
dostižení osob stojících za touto reklamou, zejména pokud jsou usazeny v třetích zemích.“
Čtvrtá část zprávy je věnována provádění ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice o reklamě na
tabákové výrobky. V něm je stanovena povinnost členských států zakázat sponzorství
související s tabákovými výrobky v případě akcí nebo činností, které se konají v několika
členských státech nebo mají přeshraniční účinek jiným způsobem. „Od úplného provedení
směrnice do vnitrostátního práva členských států nezaznamenala Komise přímé
sponzorství přeshraničních akcí pořádaných v EU související s tabákovými výrobky ani o
něm nebyla informována. Problém pro donucovací orgány v členských státech však
představují různé formy nepřímého sponzorství.“70 Dále Komise konstatuje, „že je třeba
najít způsob, jak přesvědčit třetí země, aby přijaly úplný zákaz sponzorství související
s tabákovými výrobky.“71

68

S výjimkou publikací pro profesionály v oblasti obchodu s tabákem a publikací, které jsou tištěné a vydávané
ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou určeny v první řadě pro trh Společenství. Zákaz se dále na
základě rozhodnutí Evropského soudního dvora nevztahuje na bulletiny vyhotovené místními sdruženími,
programy kulturních akcí, plakáty, telefonní seznamy a různé letáky a prospekty (věc C-380/03 Německo v.
Evropský parlament a Rada, body 84-86).
69
Čl. 2 písm. d) směrnice 2003/33/ES vymezuje služby informační společnosti jako „služby ve smyslu čl. 1
odst. 2 směrnice 98/34/ES“, Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37, směrnice ve znění směrnice 98/48/ES, Úř. věst.
L 217, 5.8.1998, s. 18. Směrnice 98/48/ES vymezuje služby informační společnosti takto: „každá služba
poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb“. Toto
ustanovení se tedy týká zejména reklamy na tabákové výrobky na internetu.
70
Jde zejména o případy propagace tabákových výrobků ve filmech, bezplatné rozdělování tabákových výrobků
na festivalech pro mladé lidi, spojování tabákových výrobků se slavnými osobnostmi apod.
71
Týká se to zejména mediálních přenosů z různých akcí, které jsou sponzorovány tabákovými společnostmi. Na
tyto případy by se od 19. prosince 2009 mohla vztahovat směrnice o audiovizuálních mediálních službách
(2007/65/ES), která nyní jednoznačně zakazuje umístění produktu v případě tabákových výrobků. V současnosti
nepředstavuje nepřímá televizní reklama pocházející z panelů, které jsou vidět při sportovních přenosech,
samostatné televizní oznámení, které má propagovat zboží nebo služby ve smyslu směrnice o „televizi bez
hranic“ (89/552/EHS), není tedy „televizní reklamou“ ve smyslu směrnice.
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Co se týká sankcí (čl. 7 odst. 1 směrnice o reklamě na tabákové výrobky) a vynucování
povinností (čl. 7 odst. 2 směrnice o reklamě na tabákové výrobky), tak Zpráva posuzuje
„správní prosazování jako úspěšné. Trestní sankce mají odrazující účinek a soudní řízení
jsou nutná pouze v několika málo sporných případech. Vynucování je zajištěno zvláštními
vládními organizacemi a poskytnutím přímého přístupu nevládních organizací k soudnímu
řízení. Komise neobdržela žádné stížnosti týkající se potíží při přístupu ke spravedlnosti v
členských státech, pokud jde o potlačení tabákové reklamy a sponzorství.“
Předpokladem plné efektivity těchto opatření je přeshraniční vynucování, jehož úpravu
však směrnice o reklamě na tabákové výrobky neobsahuje „Komise bude vyvíjet snahu o
uplatnění mechanismů, které se vztahují na přeshraniční vynucování v nařízení o
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů, také na směrnici o reklamě na tabákové
výrobky. Komise vyzývá členské státy k tomu, aby určily styčné úředníky pro vynucování,
vyměňovaly si informace, přijaly nezbytná donucovací opatření k ukončení protiprávního
jednání a aby neprodleně reagovaly na žádosti ostatních členských států o donucovací
opatření.“
Závěrem Komise shledává, že směrnice byla v členských státech řádně provedena a takto
provedená ustanovení jsou náležitě uplatňována. Jejím provedením skončila v Evropské
unii tradiční reklama na tabákové značky a přímé sponzorství přeshraniční povahy.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
bere na vědomí

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Zprávu o provádění směrnice o reklamě na tabákové výrobky.

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 310

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

310.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES,
pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků /kód dokumentu
12583/08, KOM(2008) 459 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra financí
Ing. Tomáše Zídka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 310

DOKUMENT 12583/08
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS
a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových
výrobků
KOM(2008) 459 v konečném znění, kód Rady 12583/08
Interinstitucionální spis 2008/0150/CNS
•

Právní základ:
Čl. 93 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
2. 9. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Konzultační.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 3. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 9. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Komise dne 16. července 2008 přijala návrh směrnice, kterou se navrhuje postupné
zvyšování minimální sazby spotřební daně z tabákových výrobků do konce roku 2013.
Cílem návrhu je aktualizovat a zjednodušit stávající pravidla, učinit je transparentnější
a lépe do nich začlenit otázky veřejného zdraví.
Návrh počítá se stanovením minimální výše spotřební daně a daňového minima u všech
cigaret prodávaných v EU ve výši 64 EUR z 1000 kusů cigaret a počínaje rokem 2014 ve
výši 90 EUR/1000 ks cigaret. Návrh rovněž zpřesňuje definice různých druhů tabáku, aby
se zabránilo záměrně chybnému označování některých druhů cigaret. Cílem Komise je
také snížit spotřebu cigaret v následujících pěti letech o 10 %.
Komise vypracovala návrh směrnice v souladu s článkem 4 směrnice Rady 92/79/EHS
o sbližování daní z cigaret a článkem 4 směrnice Rady 92/80/EHS o sbližování daní
z jiných tabákových výrobků než cigaret, které ukládají Komisi každé čtyři roky provést
přezkum sazeb a struktury spotřební daně u tabákových výrobků.
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•

Obsah a dopad:
Komise navrhuje:
• zrušení konceptu „nejžádanější cenové kategorie“ cigaret, od kterého se dosud
odvozovala spotřební daň a jeho nahrazení principem odvozování spotřební daně od
vážených průměrných maloobchodních cen cigaret;
• rozšíření povinného pásma pro stanovení specifické složky národní sazby daně z 5 %
až 55 % na 10 % až 75 % z celkového daňového zatížení;
• minimální spotřební daň pro všechny druhy cigaret, která musí být od 1. ledna 2010 ve
výši alespoň 57 % maloobchodní prodejní ceny, v absolutní částce pak alespoň
64 EUR na 1000 kusů cigaret. Od 1. ledna 2014 pak musí činit minimální spotřební
daň z cigaret 63 % vážené průměrné maloobchodní ceny, minimálně však 90 EUR za
1000 kusů cigaret. Zároveň platí, pokud členské státy uvalují od 1. ledna 2010
spotřební daň alespoň ve výši 101 EUR/1000 kusů cigaret, nevztahuje se na ně
pravidlo 57 %. Stejně tak se od 1. ledna 2014 nebude vztahovat pravidlo 63 % na
členské státy, které uplatňují spotřební daň ve výši alespoň 122 EUR z 1000 cigaret;
• zavedení minimální spotřební daně na jemně řezaný tabák pro ruční balení cigaret od
1. ledna 2010 ve výši 38 % maloobchodní ceny, resp. 43 EUR/kg. Od 1. ledna 2014
má pak spotřební daň na tento druh tabáku činit minimálně 42 % maloobchodní ceny,
resp. 60 EUR/kg. Cílem tohoto návrhu je postupně minimalizovat rozdíl ve zdanění
jemně řezaného tabáku a klasických cigaret;
• stanovení minimální spotřební daně u doutníků a doutníčků ve výši 5 % maloobchodní
prodejní ceny nebo 12 EUR za 1000 kusů či za kilogram od 1. ledna 2010;
• stanovení minimální spotřební daně u tabáku ke kouření jemně řezaného tabáku jiného
než jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret ve výši 20 % maloobchodní prodejní
ceny nebo 22 EUR za kilogram;
• nové definice druhů tabákového zboží. Nově je definován především popis doutníků a
doutníčků, které mohou vykazovat podobu tabákových smotků s krycím listem ze
surového tabáku nebo tabákových svitků naplněných tabákovou směsí s krycím listem
v obvyklé barvě doutníku. Dále se stanoví, že uvedený tabákový smotek se počítá pro
potřeby daně jako dvě cigarety, je-li bez filtru nebo náustku delší než 9 cm, ne však
delší než 12 cm, nebo jako tři cigarety, je-li delší než 12 cm, ne však delší než 15 cm;
• stanovení přechodných období pro dosažení nových minimálních sazeb u cigaret pro
Polsko, Maďarsko a Slovensko do konce roku 2014 a pro Rumunsko, Bulharsko,
Litvu, Lotyšsko a Estonsko do konce roku 2015.

•

Dopad na Českou republiku
V případě přijetí návrhu musí Česká republika provést implementaci směrnice do zákona
č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do konce
roku 2009.
Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků bude mít pozitivní dopad na příjmy
státního rozpočtu.
Stanovisko vlády ČR
V rámcové pozici vláda ČR podporuje navrhovanou výši minimální sazby 90 EUR/1000
kusů na všechny cenové kategorie cigaret (současná národní minimální sazba daně je ve
výši 78,34 EUR/1000 kusů dle oficiálního kurzu k 1. říjnu 2008) a při stanovení nové
referenční kategorie bude v rámci jednání usilovat o dosažení kompromisní úrovně
procentního požadavku v rozpětí 57% – 63% váženého cenového průměru s tím, že bude
kladen důraz i na jasné stanovení podmínek jeho výpočtu.
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Rovněž tak návrh minimálních sazeb na jemně řezaný tabák je pro Českou republiku
akceptovatelný a podporuje navýšení sazeb na úroveň 2/3 zdanění cigaret (současná
národní sazba daně je ve výši 52,22 EUR na kg dle oficiálního kurzu k 1. říjnu 2008).
V rámci kompromisních jednání se však bude snažit o sjednocení sazeb jemně řezaného
tabáku a ostatního tabáku ke kouření. Pro Českou republiku je nepřijatelné splnění obou
hodnot (procentní a pevné) minimálních požadavků na jemně řezaný tabák vzhledem
k neexistenci pevných cen v ČR. Z tohoto důvodu bude prosazovat zachování stávajícího
systému a stanovení stejné referenční kategorie pro splnění minimálního procentního
požadavku jako v případě cigaret.
Návrhy na úpravu definic tabákových výrobků se pro Českou republiku jeví jako
nedostatečné a v rámci jednání pracovní skupiny bude navrhovat změny definic na
všechny tabákové výrobky.
V obecné rovině Česká republika nespatřuje důvod pro stanovení přechodných období pro
dosažení nových minimálních sazeb, nicméně v rámci jednání nebude vystupovat proti
návrhu Komise. V rámci dosažení kompromisu by Česká republika podpořila takový
návrh, který stanoví přechodná období pouze pro Rumunsko, Bulharsko, Litvu, Lotyšsko
a Estonsko, nikoliv však pro Polsko, Maďarsko a Slovensko.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V době zpracování materiálu není znám.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
I. d o p o r u č u j e v l á d ě , aby při projednávání Návrhu směrnice rady, kterou se
mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby
spotřební daně z tabákových výrobků zaujala tento postoj:
1. Vyjádřit nesouhlas s:
a) nahrazením konceptu nejžádanější cenové kategorie cigaret, která je referenční
pro posuzování toho, zda stát plní podmínku minimálního zdanění cigaret
v přepočtu na 1000 ks, konceptem váženého průměru,
b) navrženou výší minimálního daňového zatížení cigaret 90 EUR z 1000 ks
cigaret, ani s jiným návrhem, který by ČR zavazoval zvyšovat spotřební daně
v důsledku závazků plynoucích z nové směrnice, nebo s veškerými návrhy,
které by zvyšovaly spotřební daň z cigaret nad hladinu 80 EUR z 1000 ks
cigaret v letech 2015,
c) zvýšením minimálního podílu spotřební daně (specifické a valorické daně) na
maloobchodní ceně cigaret ze současných 57 %,
d) s jakoukoliv změnou, která by v případě cigaret znamenala zrušení smířené
metody zdanění spotřební daní vycházející z principu kombinace specifické
daně (ve vnitrostátním právu ČR nazývané pevné daně) a valorické daně (ve
vnitrostátním právu ČR nazývané procentní daně) ani se zrušením některé části
daňové konstrukce spotřební daně – zvláště pak valorické daně),
e) kodifikací neomezené možnosti uvalit na cigarety minimální spotřební daň, ani
s jiným návrhem, který by umožňoval zavést minimální daň na cigarety vyšší

116

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
-

-

-

-

-

než je spotřební daň (specifická a valorická daň) u nejžádanější cenové
kategorie cigaret,
s rozšířením koridoru pro stanovený podíl specifické daně na celkovém
daňovém zatížení cigaret z dnešních 5 až 55 %,
jakýmkoliv návrhem na zvýšení podílu specifické daně na celkovém daňovém
zatížení cigaret nad hranici 55 %,
návrhem, aby členské státy byly povinny u jemně řezaného tabáku k ručnímu
balení cigaret uplatňovat spotřební daň „nejméně 38 % maloobchodní ceny
včetně všech daní a nejméně 43 EUR za kilogram“,
jakýmkoliv návrhem, který by zaváděl povinnost uplatňovat u jemně řezaného
tabáku k ručnímu balení cigaret spotřební daň vyšší, než je hodnota
odpovídající 2/3 daňového zatížení spotřební daní z cigaret při použití
přepočítávacího kurzu 1 kg = 1000 ks cigaret,
s ustanovením zavazujícím členské státy uvést v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu nejpozději do 1. ledna 2010 ani jiným
datem dřívějším než 1. ledna 2011,
veškerými návrhy, které by vedly ke snížení stupně harmonizace struktury
a sazeb spotřebních daní obsažených v platných zněních směrnic 92/79/EHS,
92/80/EHS a 95/59/ES,
se všemi návrhy, které odporují cílům směrnice 95/59/ES, jimiž podle bodů 2
až 9 preambule jsou:

„vzhledem k tomu, že cílem Smlouvy o zřízeních Evropských společenství je vytvořit
hospodářskou unii, v jejímž rámci existuje poctivá hospodářská soutěž a jejíž vlastnosti se
podobají vlastnostem vnitřního trhu; a pokud se jedná o tabákové výrobky, je
předpokladem dosažení tohoto cíle, že v členských zemích nebudou daně ovlivňující
spotřebu výrobků tohoto odvětví narušovat podmínky hospodářské soutěže a nebudou
omezovat jejich volný pohyb ve Společenství;
vzhledem k tomu, že pokud se jedná o spotřební daně, musí mít zejména harmonizace
jejich struktury za následek takový stav, kdy hospodářská soutěž různých kategorií
tabákových výrobků náležejících k téže skupině nebude narušována důsledky zdaňování,
a následně otevření vnitrostátních trhů členských zemí;
vzhledem k tomu, že struktura spotřební daně z cigaret musí kromě specifické složky
vypočtené na jednotku výrobku zahrnovat i poměrnou složku, která vychází
z maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní; že daň z obratu z cigaret má stejný
dopad jako poměrná spotřební daň a tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při určování
poměru mezi specifickou složkou spotřební daně a celkovým daňovým zatížením;
vzhledem k tomu, že pokud se jedná o cigarety, lze výše uvedeného cíle nejlépe dosáhnout
pomocí systému, který umožní snížení daňového zatížení a že by se pro tento účel měla
daň ukládaná na tyto výrobky skládat z poměrné spotřební daně v kombinaci se
specifickou spotřební daní, jejíž velikost určí každý členský stát podle kritérií
Společenství;
vzhledem k tomu, že struktura spotřebních daní z tabákových výrobků by měla být
harmonizována postupně;
vzhledem k tomu, že zásadní potřeba hospodářské soutěže vyžaduje systém volné tvorby
cen pro všechny skupiny tabákových výrobků;
vzhledem k tomu, že existuje několik druhů tabákových výrobků, lišících se od sebe
vlastnostmi a způsobem použití;
vzhledem k tomu, že je třeba vymezit tyto rozdílné druhy tabákových výrobků.“.
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2. Navrhnout jako předsedající země kompromisní úpravu směrnice s těmito
parametry:
a) ponechat v platnosti jako referenční bod, podle něhož se sleduje, zda členský
stát plní závazek struktury zdanění a minimálního zdanění cigaret, ve výši
stanovené směrnicí v přepočtu na 1000 ks cigaret nejžádanější cenovou
kategorii cigaret,
b) aby od 1. ledna 2015 minimální výše spotřební daně (specifická a valorická
daň) činila 80 EUR z 1000 ks cigaret,
c) doplnit formulaci, podle níž ve státech, které k výběru spotřebních daní
používají kolky, jsou údaje o odběru kolků používány pro účely výpočtu
nejžádanější cenovou kategorii cigaret,
d) zachování stávajícího podílu spotřební daně (specifické a valorické daně) na
maloobchodní ceně cigaret na úrovni 57 %,
e) zachovat stávající smíšenou metodu zdanění spotřebních daní z cigaret, která je
tvořena kombinací specifické (pevné) daně z jednotky výrobku a valorickou
(procentní) daní vypočtenou jako procentní podíl z maloobchodní ceny
výrobku,
f) možnost uvalit na cigarety minimální daň ve výši odpovídající maximálně
spotřební dani (specifické a valorické daně) nejžádanější cenovou kategorii
cigaret,
g) stanovit koridor pro poměr specifické daně na celkovém daňovém zatížení
cigaret na interval 10 až 50 %,
h) od roku 2015 u jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret uplatnit
spotřební daň ve výši 38 % z maloobchodní ceny nebo 53 EUR za 1 kg,
případně jako alternativu pouze 53 EUR za 1 kg (nebo jinou hodnotu, která by
odpovídala 2/3 daňového zatížení spotřební daní z cigaret při použití
přepočítávacího kurzu 1 kg = 1000 ks cigaret,
i) prodloužit datum, k němuž jsou členské státy povinny uvést v účinnost právní
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí na 1. ledna 2011;
j) přepočítat „únikovou klauzuli“ (escape clause) ze 122 EUR na úroveň
odpovídající přiměřenému poměru k minimálnímu daňovému zatížení
spotřební daní z cigaret;
II. ž á d á v l á d u ,

aby výbor informovala o výsledcích jednání v Radě;

III. u s n á š í s e postoupit dokument spolu se svým usnesením a stanoviskem vlády
ČR k projednání rozpočtovému výboru.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 311

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

311.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovená sociální agenda: příležitosti, přístup
a solidarita v Evropě 21. století /kód dokumentu 11517, KOM(2008) 412
v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra práce
a sociálních věcí Mgr. Michala Sedláčka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Gabriely
Kalábkové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 311

DOKUMENT 11517/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovená sociální
agenda: příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století
KOM(2008) 412 v konečném znění, kód Rady 11517/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
2. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
10. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 26. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 17. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Ve dnech 2. a 3. července 2008 předložila Komise ucelený a ambiciózní soubor iniciativ,
který představuje nový závazek k sociální Evropě a jehož podstatou je průřezový přístup
propojující různé politiky. Navrhované iniciativy si kladou za cíl ukázat, jak může EU
pomáhat vytvářet příležitosti, zlepšovat přístup a projevovat solidaritu prostřednictvím
aktivit zaměřených na podporu tvorby pracovních míst, rozvoje vzdělávání a dovedností,
boje proti diskriminaci a mobility.
Obnovená sociální agenda obsažená v tomto sdělení se opírá o příležitosti, přístup
a solidaritu a měla by zlepšit postavení občanů EU, pomoci jim se přizpůsobit
podmínkám, jež se rychle mění v důsledku globalizace, technického pokroku a stárnutí
obyvatelstva, a vypořádat se s takovými zásadními událostmi, jako je zvýšení cen potravin
a ropy a výkyvy na finančních trzích. Měla by také poskytovat pomoc lidem, kteří se
s těmito změnami obtížně vyrovnávají. To podle projednávaného sdělení znamená
především odstraňovat překážky, umožňovat mobilitu, bojovat proti diskriminaci,
podporovat rovnost žen a mužů, podporovat rodiny a bojovat proti novým formám
sociálního vyloučení.
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Navrhovaný soubor aktivit by měl také přizpůsobit politiky EU nové sociální realitě
a trendům, aniž by se měnil základní cíl sociální Evropy. Tímto všeobecným cílem je
harmonická, soudržná a otevřená společnost respektující základní práva ve zdravém
sociálně tržním hospodářství. Obnovená sociální agenda se zabývá příležitostmi,
přístupem a solidaritou a zaměřuje se na zlepšování postavení jednotlivců a na podporu
toho, aby mohli plně využít svého potenciálu, a zároveň obsahuje i aktivity ve prospěch
lidí, kteří si sami pomoci nedokážou.
Obnovená sociální agenda bere v úvahu výsledky veřejné konzultace, kterou Komise
zahájila v roce 200772, aby provedla vyhodnocení měnící se evropské „sociální reality“.
Celý tento balíček obsahuje celkem 19 iniciativ v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí,
vzdělávání a mládeže, zdraví, informační společnosti a hospodářských záležitostí, které se
zaměřují na tyto priority:
1. příprava na budoucnost:děti a mládež
2. investice do lidí
3. podpora delšího a zdravějšího života
4. boj proti diskriminaci
5. posilování nástrojů
6. formování mezinárodní agendy
7. boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
•

Obsah a dopad:
Předložené sdělení je rozděleno do šesti kapitol včetně obecného úvodu a závěru. V druhé
kapitole nazvané Evropský sociální rozměr – čas pro obnovu a oživení jsou shrnuty
některé politiky EU, jejich sociální rozměr a sociální dopad. Cíle těchto politik a Unie
jako celku dle sdělení vážnější revizi nepotřebují, nový vývoj si však vyžaduje urychlenou
revizi prostředků, jak tyto cíle dosáhnout.
Potřebu dle sdělení nevyvolává pouze globalizace, ale i rychlé technologické změny, které
zvyšují poptávku po kvalifikaci a prohlubují propast mezi kvalifikovanými
a nekvalifikovanými. Další výzvou, před kterou sociální politika stojí, je i demografický
vývoj a stárnoucí populace Evropy, přistěhovalectví nebo změny klimatu.
V kapitole Obnovená sociální agenda pro příležitosti, přístup a solidaritu: cíle sdělení
popisuje tři vzájemně propojené a stejně důležité cíle – vytváření příležitostí, poskytování
přístupu a projevování solidarity.
Tyto cíle odrážejí stále rozšířenější názor, že společnost sice nedokáže všem svým
občanům zajistit rovné výsledky, musí však o to rozhodněji podporovat rovné příležitosti.
Základem této nové koncepce jsou:
- Příležitosti – nový vstup do života a rozvoj osobního potenciálu;
- Přístup – nové a účinnější způsoby k získání vzdělání, postupu na trhu práce, získání
kvalitní zdravotní péče a sociálního zabezpečení a účasti na kulturním a společenském
životě;
- Solidarita – podpora sociální soudržnosti a sociální udržitelnosti a zajištění, aby nikdo
nezůstal stranou.
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http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_cs.htm
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Hlavní odpovědnost za politické změny, které jsou potřebné k uskutečnění této vize,
nesou členské státy. Opatření na úrovni EU budou podle zásady solidarity přijata jen
tehdy, přinesou-li prokazatelně vyšší hodnotu.
Za klíčové výzvy a okolnosti, kterým se musí současná Evropa postavit jsou především
její rychlý vývoj včetně toho, že se Evropané dožívají vyššího věku, čelí nebývalým
změnám ve struktuře rodiny, směřují k rovnosti žen a mužů a přizpůsobují se novým
modelům v oblasti mobility a rozmanitosti. Další součástí „nové evropské reality“ je podle
projednávaného sdělení globalizace, technologický pokrok a hospodářský vývoj, které
nejen že ovlivňují náš život a práci, ale nabízejí také nové pracovní příležitosti, vyžadují
nové dovednosti a znalosti a urychlují tempo změn. A v neposlední řadě jsou to i změny
uvnitř samotné Unie, která se díky svému rozšíření na 500 milionů občanů stala mnohem
rozmanitější a přistoupení nových členských států pomohlo stabilizovat i sousední země.
Mezi priority obnovené sociální agendy patří výše nastíněných sedm oblastí, mezi její
nástroje pak právní předpisy EU, sociální dialog, otevřená metoda koordinace, finanční
podpora ze strany EU, partnerství, dialog a komunikace a zajištění toho, aby všechny
politiky EU podporovaly příležitosti, přístup a solidaritu. Ke každé z vyjmenovaných
oblastí jsou uvedeny aktivity Komise, které bude vyvíjet, nebo již vyvíjí k jejich dosažení.
V nastíněných sedmi klíčových oblastech, na které je třeba se soustředit jako první, se
v oblasti investic do mládeže často zmiňuje nutnost nových inovativních přístupů s tím, že
je třeba zvlášť pečlivou pozornost věnovat zlepšení zařízení pro péči o děti a vzdělávacích
zařízení pro malé děti, úpravě školních osnov, snižování počtu předčasných odchodů ze
školy a usnadnění přístupu mladých lidí na trh práce, k ubytování a financování.
Sdělení v tomto směru považuje za klíčový Evropský pakt mládeže, přijatý Evropskou
radou v březnu 2005. Komise se také zavazuje k tomu, že bude pokračovat v řadě činností
zaměřených na děti a mládež jako jsou: zahrnutí práv dětí do činností EU, vystupňování
úsilí v oblasti podpory a ochrany práv dítěte, akce v oblasti mládeže a zdraví a podpora
bezpečnějšího používání internetu a intenzivnější opatření v oblasti bezpečnosti silničního
provozu.
V oblasti investic do lidí, vytváření více a lepších pracovních míst a rozvoje nových
dovedností je zmíněna úzká propojenost mezi novou sociální agendou a Lisabonskou
strategií a strategií udržitelného rozvoje EU. V této souvislosti je znovu uvedena koncepce
„flexucurity“, která by mimo jiné měla umožnit jednotlivým lidem vstupovat na trh práce,
rozvíjet se a déle se na něm udržet tím, že jim v průběhu celé kariéry zajistí hladké
přechody a cesty.
V rámci EU budou také přijata opatření na podporu výchovy k podnikání, „elektronických
dovedností“ v oblasti informačních a komunikačních technologií a finanční výchova.
Dále je také zmíněna klíčová role strukturálních fondů a především Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci, který byl zřízen v roce 2007, a poskytuje podporu pro
pracovníky propuštěné v důsledku změn ve struktuře obchodu způsobených globalizací,
aby se mohli rychle znovu profesně začlenit.
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Za další společenský fenomén, který ovlivňuje současnost Evropy je označována vyšší
míra mobility mladých Evropanů. Tento jev pak také klade vyšší nároky na lepší integraci
přistěhovalců.
Sdělení také stručně popisuje důsledky stárnoucí společnosti, které se začínají projevovat
novými zdravotními a sociálními riziky, které mají dalekosáhlé dopady na systémy
sociálního zabezpečení. Tyto změny však také otvírají nové možnosti k rozšiřování
inovativních služeb, zboží a technologií, např. v oblasti péče o starší osoby, které mají
mimořádný potenciál pro růst a zaměstnanost.
Jako součást boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení73 bude EU podporovat aktivní
začleňování, včetně integrace na trhu práce, bude se snažit dosáhnout toho, aby se práce
vyplatila, a podporovat celoživotní učení, zejména u těch, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu
práce.
V rámci boje proti diskriminaci se bude Komise dále zabývat přetrvávajícím problémem
rozdílu v odměňování žen a mužů, neboť ukazatele odměňování, segregace trhu práce
a přítomnosti žen na vedoucích postech nevykazují více let žádný významný pokrok.74
Dalším problémem je i dlouhodobá nezaměstnanost75 a délka profesionálních kariér, která
může mít vliv na zhoršené sociální postavení starších žen.76
V poslední prioritní oblasti se Komise zavazuje, že bude věnovat větší pozornost projekci
svých sociálních politik navenek a globálním sociálním dopadům svých vnitřních politik.
Již vyjmenované nástroje, kterými může těchto cílů být dosaženo, jsou právní předpisy
EU, sociální dialog, otevřená metoda koordinace, finanční podpora ze strany EU,
partnerství, dialog a komunikace a zajištění toho, aby všechny politiky EU podporovaly
příležitosti, přístup a solidaritu.
Seznam iniciativ přijatých současně s obnovenou sociální agendou77:
Legislativní návrhy
1. návrh revize směrnice o evropských radách zaměstnanců
2. návrh směrnice k provádění dohody sociálních partnerů o pracovních podmínkách
námořníků
3. návrh směrnice o právech pacientů při přeshraniční zdravotní péči
4. návrh směrnice o zákazu diskriminace na základě víry a vyznání, zdravotního
postižení, věku nebo sexuální orientace mimo zaměstnání
73

Přibližně 78 milionů Evropanů, tedy 16 % obyvatelstva EU, je ohroženo chudobou. Chudoba zasahuje
zejména nezaměstnané, postižené osoby a starší osoby; neúměrně ohroženy jsou ženy. Ani zaměstnání není
zárukou proti chudobě, neboť roste i chudoba zaměstnaných.
74
Rozdíl v odměňování zůstává takto od roku 2003 stále na 15 % a od roku 2000 klesl pouze o 1 %. Odvětvová
a pracovní segregace podle pohlaví neklesá, a dokonce se v některých zemích zvyšuje, což dokazuje
i skutečnost, že ženy, které nedávno vstoupily na trh práce, se zaměstnaly v odvětvích a zaměstnáních již silně
feminizovaných. Přítomnost žen na vedoucích postech v podnicích stagnuje na 33 % a roste velmi pomalu na
politické úrovni, kde pouze 23 % poslanců národních parlamentů a 33 % poslanců Evropského parlamentu jsou
ženy.
75
Ta je nadále značně častější u žen (4,5 %) než u mužů (3,5 %).
76
Ženám může hrozit chudoba, zejména ve věkové skupině nad 65 let (21 %, což je o 5 procentních bodů více
než u mužů).
77
viz Rámcová pozice/Stanovisko pro Parlament ČR ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Obnovená sociální agenda: Příležitosti,
přístup a solidarita v Evropě 21. století“
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Doporučení
1. návrh doporučení Rady k mobilitě dobrovolníků
2. doporučení Komise o přeshraniční součinnosti elektronických zdravotních karet
Sdělení
1. sdělení o nediskriminaci a rovných příležitostech
2. sdělení o posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního
začleňování
3. sdělení o evropské spolupráci ve školství
4. sdělení o přeshraničním poskytování zdravotní péče
Zprávy a pracovní dokumenty Komise
1. dvouletá zpráva o sociálních službách v obecném zájmu
2. zpráva o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci
3. zpráva o provádění dohody sociálních partnerů o teleworkingu
4. úloha dohod nadnárodních podniků v kontextu mezinárodní integrace
5. restrukturalizace a zaměstnanost: příspěvek EU
6. zpráva o příspěvku EU k podpoře důstojné práce pro všechny ve světě
7. efektivita a účelnost sociálních výdajů
Jiné
1. zelená kniha o vzdělávání dětí přistěhovalců
2. výzva členským státům k ratifikaci úmluv MOP
Připravované iniciativy (2008/09)
1. legislativní návrhy na zlepšení slaďování pracovního a rodinného života (zlepšení
rodičovské dovolené, zavedení nových forem dovolené otcovské, adopční,
synovské/dceřiné, posílení ochrany žen těhotných a žen na mateřské dovolené)
2. svolání diskusního fóra k výměně názorů na respektování sociálních práv v souvislosti
se zvýšenou mobilitou (zejména vysíláním pracovníků v rámci poskytování služeb,
důsledky rozsudků ESD v případech Laval, Ruffert ad.)
3. doporučení o aktivním začleňování
4. zpráva o dopadech stárnutí na veřejné rozpočty a následné sdělení o dlouhodobé
udržitelnosti veřejných financí
5. sdělení o potřebách stárnoucí populace
6. iniciativa „Nové dovednosti pro nové pracovní místa“
7. otevřená metoda koordinace v oblasti mládeže
8. nový rámec pro otevřenou metodu koordinace v oblasti vzdělávání a výcviku
9. nový přístup k chudobě dětí založený na kvantitativních cílech
10. zpráva o provádění cestovní mapy pro rovnost žen a mužů, aktivity na snižování
rozdílů v odměňování, podpora gender mainstreamingu
11. zpráva o plnění Barcelonských cílů dostupnosti péče o děti
12. sdělení o nerovnostech ve zdravotním stavu
13. sdělení a návrh doporučení o bezpečnosti pacientů a kvalitě zdravotnických služeb
14. sdělení o mnohojazyčnosti v Evropě
15. změna programu potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele Evropy
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V závěru pak Komise vyzývá Radu a Evropský parlament, aby obnovily své závazky
k sociálnímu rozměru schválením této obnovené sociální agendy a souhlasily
s legislativními návrhy, které jsou k ní připojeny.
•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovená sociální agenda:
příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století;
2. n e s o u h l a s í s pozicí vlády ČR k tomuto dokumentu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 312

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

312.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se
zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků
působících na území Společenství (přepracované znění) /kód dokumentu 11555/08,
KOM(2008) 419 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra práce
a sociálních věcí Mgr. Michala Sedláčka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Gabriely
Kalábkové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 312

DOKUMENT 11555/08
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců
a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství
a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované
znění)
KOM(2008) 419 v konečném znění, kód Rady 11555/08
Interinstitucionální spis 2008/0141/COD
•

Právní základ:
Čl. 137 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
2. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
9. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 2. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 17. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

• Odůvodnění a předmět:
Projednávaný dokument je navržen jako přepracování stávající směrnice Rady 94/45/ES ze
dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro
informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území
Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.78
Tato směrnice stanovila ve svém článku 15 povinnost Komise nejpozději do 22. září 1999
přezkoumat její uplatňování a případně Radě navrhnout potřebné změny. V návaznosti na
tento přezkum a po dalších analýzách Komise uskutečnila dvě fáze konzultací s evropskými
sociálními partnery s cílem zahájení procesu revize směrnice. První konzultace proběhla
78

rozšířené na Spojené království Velké Británie a Severního Irska směrnicí Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince
1997 a upravené směrnicí Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006 z důvodu přistoupení Bulharska
a Rumunska
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v roce 2005, druhá v únoru 2008. Organizace zaměstnanců se v rámci těchto konzultací
vyslovily pro rychlou revizi směrnice, zatímco organizace zaměstnavatelů byly proti. V reakci
na konzultaci provedenou na začátku roku 2008 prohlásily organizace zaměstnavatelů
BusinessEurope, CEEP a UEAPME, že jsou připraveny zahájit jednání v rámci evropského
sociálního dialogu. Evropská konfederace odborových svazů pokládala takové jednání za
nereálné.
Celkově v současnosti funguje 820 evropských rad zaměstnanců, které zastupují 14,5 milionu
zaměstnanců, s cílem informovat je a projednávat s nimi na nadnárodní úrovni.79 Oblasti
informování zaměstnanců a projednávání s nimi se však věnují i další předpisy80, u nichž je
potřeba zajistit vzájemnou návaznost a propojenost a zohlednit rozhodnutí ESD.
Návrh na přepracování zahrnuje tyto zásadní změny směrnice 94/45/ES:
- zavedení obecných zásad pro způsoby informování zaměstnanců a projednávání s nimi na
nadnárodní úrovni;
- zavedení definice informování a upřesnění definice projednávání;
- omezení pravomocí evropské rady zaměstnanců na otázky nadnárodní povahy a propojení
vnitrostátní a nadnárodní úrovně informování zaměstnanců a projednávání s nimi
stanovené předem dohodou v rámci podniků;
- vyjasnění úlohy zástupců zaměstnanců a možností využívat školení a také uznání úlohy
odborových organizací pro zástupce zaměstnanců;
- vyjasnění odpovědností, pokud jde o předkládání informací potřebných k zahájení
jednání, a pravidel jednání o dohodách s cílem zřízení nových evropských rad
zaměstnanců;
- přizpůsobení podpůrných pravidel platných v případě neexistence dohody vývoji potřeb;
- zavedení ustanovení o přizpůsobení dohod, které upravují evropské rady zaměstnanců
v případě změny struktury podniku nebo skupiny podniků, a kromě uplatňování tohoto
ustanovení také udržování dohod v platnosti.
• Obsah a dopad:
Zásadní změny stávající směrnice 94/45/ES jsou zavedeny do jejích článků 1, 2, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13 a 14 a také do její přílohy. Články 3 a 9 směrnice 94/45/ES jsou mírně upraveny
a články 7 a 8 zůstávají nezměněny.
Článek 1 směrnice 94/45/ES v nově navrženém znění upřesňuje, že postupy informování
zaměstnanců a projednávání s nimi musí respektovat obecnou zásadu účinnosti. Toto
ustanovení je zahrnuto do jeho odstavce 2 a říká, že postupy informování a projednání jsou
vymezeny a prováděny tak, aby byla zajištěna jejich účinnost a aby bylo umožněno účinné
rozhodování podniků nebo skupiny podniků.

79

První českou firmou, která evropskou radu zaměstnanců vytvořila, byla společnost ČEZ. Tento orgán v ČEZ
je složený z 23 pracovníků firmy z jejích součástí v jednotlivých státech EU a schází se dvakrát ročně na řádných
zasedáních, ale může zasedat i mimořádně. Obecnou podmínku pro nutnost zřízení evropské rady zaměstnanců
– tedy působení společnosti nejméně ve dvou členských státech EU a zaměstnávání alespoň 1000 pracovníků,
skupina ČEZ splnila, když loni získala podíly v polských elektrárnách Skawina a Elcho. ČEZ, který vlastní
rumunského distributora elektřiny Electrica Oltenia a elektrárnu v bulharské Varně, je navíc po lednovém
rozšíření EU zaměstnavatelem i v dalších státech unie.
80
Např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný
rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, směrnice
98/59/ES a 2001/23/ES, směrnice 2001/86/ES a 2003/72/ES.
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Článek 2 nově obsahuje definici informování jakožto předávání údajů zaměstnavatelem
zástupcům zaměstnanců a definice projednání je doplněna v souladu s definicemi novějších
směrnic, které obsahují pojmy doby, způsobu a obsahu vhodných pro informování
a projednání.
Článek 3 vymezuje pojem „řídící podnik“ a nově formuluje práva řídícího podniku týkající se
hlasování a jmenování i práva všech ostatních řízených podniků a práva všech osob nebo
subjektů, které jednají vlastním jménem, ale na účet řídícího podniku nebo jiného řízeného
podniku.
V článku 5 je vyjasněna odpovědnost místních vedení za předávání informací umožňujících
zahájení jednání s cílem zřídit nové evropské rady zaměstnanců. V zájmu vyřešení právní
nejistoty a jednoduššího složení zvláštního vyjednávacího výboru se toto složení mění
a předpokládá se jeden zástupce na 10% podíl zaměstnanců v členském státě, ve kterém je
zaměstnáno alespoň 50 zaměstnanců. Vyjasněno je rovněž právo zástupců zaměstnanců na
schůzi bez účasti vedení a zavádí se informování odborových organizací a organizací
zaměstnavatelů při zahájení jednání o zřízení evropské rady zaměstnanců. Odborové
organizace jsou doslova uvedeny mezi odborníky, jež mohou zástupci zaměstnanců požádat
o pomoc při jednáních.
V následujícím článku je stanovena povinnost ústředního vedení a zvláštního vyjednávacího
výboru sjednat dohodu o způsobech provádění informování zaměstnanců.
Z podpůrných pravidel směrnice je do článku 10 přesunuta úprava povinnosti zástupců
zaměstnanců informovat zaměstnance, které zastupují, dále zpřesňuje pravomoci členů
evropské rady zaměstnanců k zastupování zaměstnanců podniků či skupiny podniků
a vyjasňuje možnost zástupců zaměstnanců využívat školení, aniž by jim byl pozastaven plat.
Do článku 12 je vložena zásada propojení vnitrostátní a nadnárodní úrovně informování
zaměstnanců a projednání s nimi s ohledem na příslušné pravomoci a oblasti působnosti
zastupujících orgánů.
V článku 13 se stanoví přizpůsobení platných dohod, dojde-li k podstatným změnám ve
struktuře podniku nebo skupiny podniků.
Článek 15 pak obsahuje ustanovení o přezkumu pět let po datu provedení směrnice.
Příloha harmonizuje složení evropské rady zaměstnanců zřízené bez dohody a nové složení
zvláštního vyjednávacího výboru.
• Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Pro francouzské předsednictví je úspěšné doprojednání návrhu směrnice a dosažení dohody
do konce tohoto roku prioritou. Je však možné, že návrh nebude schválen do voleb do
Evropského parlamentu, jež se uskuteční v červnu 2009. Výsledná norma by podle odhadů
mohla vstoupit v platnost nejdříve v roce 2010.
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• Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců
a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách
podniků působících na území Společenství (přepracované znění);
2. ž á d á
dokumentu.

v l á d u ,

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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aby ho informovala o dalším průběhu projednávání tohoto

Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 313

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

313.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovený závazek pro sociální Evropu:
posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění
/kód dokumentu 11560/08, KOM(2008) 418 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra práce
a sociálních věcí Mgr. Michala Sedláčka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Soni
Markové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 313

DOKUMENT 11560/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovený
závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti
sociální ochrany a sociálního začlenění
KOM(2008) 418 v konečném znění, kód Rady 11560/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
2. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
11. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 2. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 17. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Projednávané sdělení je součástí dokumentu Komise Obnovená sociální agenda:
Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století. Navrhuje posílení jednoho
z nejdůležitějších nástrojů podpory sociálního rozvoje v rámci EU a v jednotlivých
členských státech, tj. otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního
začlenění.
Mezi další nástroje, které má Komise k dispozici pro realizaci nového sociálního rozměru
Evropy, patří i právní předpisy EU, sociální dialog, finanční podpora ze strany EU,
partnerství, komunikace a zajištění toho, aby všechny politiky EU podporovaly
příležitosti, přístup a solidaritu.
Otevřená metoda koordinace byla zavedena v roce 2000 jako dobrovolný proces
sebehodnocení založený na společných cílech. Pomáhá členským státům rozvíjet
společnou vizi sociálních výzev, podporuje vůli spolupracovat a vzájemně se učit různým
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postupům a vytvářet politiky na větším znalostním základě, zaměřené na otevřenost,
transparentnost a účast.
První evropská strategie zaměstnanosti, zahájená v roce 1997, přispěla k vytvoření více
a lepších pracovních míst. Otevřená metoda koordinace ve vzdělávání a odborné přípravě,
která začala v roce 2002, poskytla členským státům významnou podporu při rozvoji jejich
politik a strategií celoživotního učení. Výsledky otevřené metody koordinace v oblasti
sociální ochrany a sociálního začleňování v oblastech mimo přímou pravomoc
Společenství (např. důchody, rodinné dávky, invalidní dávky, zdravotní péče a
dlouhodobá péče) ukazují, že tento proces je důležitou složkou právních předpisů EU.
Sdělení navrhuje posílit sociální otevřenou metodu koordinace na základě jejího
zviditelnění a zdokonalení pracovních metod, posílení její součinnosti s dalšími
politikami, zintenzivnění jejích analytických nástrojů a důkazní základny, jakož i
zvyšování odpovědnosti v členských státech prostřednictvím vzájemného hodnocení,
učení a zapojování všech příslušných zúčastněných subjektů.
Za 8 let své existence prošla sociální otevřená metoda koordinace zásadní reformou. Tyto
změny se odehrály především v roce 2005, kdy byly sloučeny tři koordinační procesy
(sociální začlenění, odpovídající a udržitelné důchody a vysoce kvalitní, udržitelné
zdravotní a dlouhodobé péče) do jedné sociální otevřené metody koordinace81.
Společné cíle, kterých se má dosáhnout, stanovila a aktualizovala Evropská rada, která
potvrdila jejich platnost během svého zasedání na jaře roku 2008.
Výbor pro sociální ochranu odsouhlasil pro tyto tři oblasti jak zastřešující, tak specifické
ukazatele, jež mají monitorovat pokrok dosažený v otázce společně schválených cílů.
Celý nastíněný postup se odehrává v tříletých cyklech, kdy v prvním roce předkládají
členské státy národní strategické zprávy. Na základě těchto zpráv je pak vypracována
společná zpráva Rady a Komise o sociální ochraně a sociálním začlenění. Tato společná
zpráva zahrnuje profily jednotlivých zemí poukazující na prioritní témata a národní úkoly.
Mezidobí, kdy se zprávy nepředkládají, je vyhrazeno zevrubné analýze a vzájemnému
učení ve vztahu k prioritním tématům.
Výsledkem této změny sociální otevřené metody koordinace bylo položení většího důrazu
na provádění politiky a součinnosti s obnovenou Lisabonskou strategií pro růst
a zaměstnanost. V roce 2006 měly národní zprávy strategičtější charakter a zaměřovaly se
na omezený soubor priorit a jednotné koncepce pro dosažení společných cílů. Společná
zpráva z roku 2007 dospěla k závěru, že sdílené posuzování všech společných cílů
v sociální oblasti pomáhá zvyšovat ucelenost a efektivitu uplatňovaných politik.
Tento nový cyklus navíc přispěl k provedení hlubší analýzy a zintenzívnil proces učení
v oblasti klíčových priorit. Společná zpráva z roku 2008, se pak věnovala dětské chudobě,
dostupnosti zdravotní péče, vývoji potřeb dlouhodobé péče, prodloužení produktivního
věku a soukromým důchodovým pojištěním.
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Pracujme společně, pracujme lépe. Nový rámec pro otevřenou koordinaci politiky sociální ochrany a začlenění
v Evropské unii, KOM(2005) 706 v konečném znění.
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•

Obsah a dopad:
Předložený dokument shrnuje výsledky sociální otevřené metody koordinace a navrhuje
její posílení do budoucna.82
V této souvislosti ovšem připomíná především boj proti chudobě. Ačkoli se totiž Evropská
rada v roce 2000 zavázala „rozhodným způsobem ovlivnit odstranění chudoby”,
neexistuje výraznější pokrok.83 Ovšem nalézt řešení těchto problémů je v prvé řadě
úkolem vnitrostátních orgánů, otevřená metoda koordinace však v některých případech
působí jako spouštěcí mechanismus při prosazování reforem.
Toto sdělení také vymezuje řadu oblastí, v nichž je možné sociální otevřenou metodu
koordinace dále rozvíjet. Hlavně se soustředí na čtyři cíle. Prvním z nich je větší politický
závazek k realizaci tohoto procesu a jeho zviditelnění, druhým posilování součinnosti
s dalšími politikami EU, třetím zdokonalování nástrojů analýzy, na nichž tento proces
stojí, a posledním je zvyšování odpovědnosti v jednotlivých členských státech
prostřednictvím podpory provádění a posilování vzájemného učení.
Některá z těchto opatření spočívají v upevňování stávající praxe. Jiná, zejména
stanovování cílů, obnášejí podstatnější změny a budou vyžadovat, aby se na nich členské
státy a zúčastněné strany shodly. Komise proto předpokládá, že tato koncepce se bude
skládat z postupných kroků, jejichž časový sled a nutné členění dle priorit bude
předmětem diskuse s členskými státy a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami.
Sdělení klade důraz především na větší politický závazek a zviditelnění sociální otevřené
metody koordinace, a to i v rámci obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.
Na tuto součinnost mezi sociální otevřenou metodou koordinace a Lisabonskou strategií
poukázala Komise ve sdělení týkajícím se otevřené metody koordinace z roku 2005:
„Otevřená metoda koordinace by měla působit souběžně s přepracovanou Lisabonskou
strategií, vzájemně se s ní ovlivňovat a přispívat tak k cílům růstu a zaměstnanosti,
zatímco lisabonské programy budou přispívat k plnění cílů sociální soudržnosti.“.
Mezi hlavní cíle v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění sdělení řadí především
odstranění chudoby, reformu důchodových systémů a oblast zdravotní a dlouhodobé péče.
Komise k tomu bude přispívat tím, že bude v případě potřeby uplatňovat doporučení
vycházející z článku 211 Smlouvy o založení Evropského společenství, která stanoví
společné zásady, jež představují základ pro monitorování a vzájemné hodnocení.
Na základě výše nastíněného přístupu Komise posílí svou kapacitu pro posuzování
a monitorování dosahovaných pokroků jak v rámci EU, tak na úrovni jednotlivých států
a bude informovat Evropský parlament v pravidelných intervalech. Komise navíc využije
zprávu o sociální situaci, která se každý rok připravuje v souladu s článkem 143 Smlouvy
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Zejména co se týče lepšího plnění odsouhlasených společných záměrů a lepšího využívání společně přijatých
ukazatelů.
83
Chudobou je ohroženo 16 % občanů EU (78 milionů). Děti jsou v tomto ohledu vystaveny ještě většímu
riziku, v jejich případě tato hodnota činí 19 %. Důchodové reformy nijak neodstraňují riziko nepřiměřeného
důchodového zabezpečení pro budoucí generace a přetrvávají rovněž nerovnosti v oblasti zdraví (kratší délka
života a horší zdravotní stav u znevýhodněných skupin). Chudoba zasahuje zejména nezaměstnané, postižené
osoby a starší osoby; neúměrně ohroženy jsou ženy. Ani zaměstnání není zárukou proti chudobě, neboť roste
i chudoba zaměstnaných.
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o založení Evropského společenství, a v jejím rámci předloží ostatním institucím své
vlastní hodnocení současných trendů a pokroku dosaženého ve vztahu ke společným
cílům.
V oblasti prohlubování součinnosti s dalšími politikami EU se Komise zavazuje, že bude
zohledňovat aspekty sociální politiky ve všech politikách EU a zvláštní pozornost bude
v tomto kontextu soustředěna na sociální dopady. Komise se také bude dále zabývat
možnými způsoby posílení koordinace mezi výborem pro sociální ochranu a dalšími
výbory a skupinami na vysoké úrovni. Ve předkládaném sdělení Komise poukazuje na to,
že se osvědčil systém vzájemných hodnocení a navrhuje větší míru jejich užívání v rámci
sociální otevřené metody koordinace84 a větší zapojení programu PROGRESS, jehož
účelem bude podporovat zlepšování statistických kapacit a sběru dat při testování nových
nástrojů vzájemného učení a výměny osvědčených postupů. Zároveň vyzývá k lepšímu
zapojení regionálních a místních orgánů do procesu EU v oblasti sociální ochrany
a sociálního začlenění.
Sdělení ve svých dvou přílohách také obsahuje výčet cílů otevřené metody koordinace a
jejich účel a souhrn zastřešujících ukazatelů pro monitorování sociální otevřené metody
koordinace.
•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovený závazek pro sociální
Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního
začlenění;
2. n e s o u h l a s í
s pozicí vlády ČR ohledně dalšího posílení otevřené metody
koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

84

Komise společně s Výborem pro sociální ochranu prozkoumají možné způsoby zlepšení pro další kolo
vzájemných hodnocení v roce 2009.
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Usnesení č. 314

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

314.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů
v přeshraniční zdravotní péči /kód dokumentu 11307/08, KOM(2008) 414 v konečném
znění/
ke Sdělení Komise – Rámec Společenství pro uplatňování práv pacientů na přeshraniční
zdravotní péči /kód dokumentu 11327/08, KOM(2008) 415 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace ředitelky odboru
mezinárodních věcí a Evropské unie Ministerstva zdravotnictví Mgr. Evy Karáskové, po
vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Soni Markové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 314

DOKUMENT 11307/08
DOKUMENT 11327/08
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv
pacientů v přeshraniční zdravotní péči
Sdělení Komise – Rámec Společenství pro uplatňování práv pacientů na
přeshraniční zdravotní péči
KOM(2008) 414 v konečném znění, kód Rady 11307/08
Interinstitucionální spis 2008/0142/COD
KOM(2008) 415 v konečném znění, kód Rady 11327/08
•

Právní základ:
Čl. 95 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
2. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
8. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datovaná dnem 29. 8. a 6. 10. 2008 doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
15. 9. a 7. 10. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrhy jsou v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Celkově se odhaduje, že rozsah přeshraniční zdravotní péče není velký a je omezen pouze
na několik málo procent z celkového objemu, jelikož lidé dávají většinou přednost
využívání zdravotní péče co nejblíže svému domovu. Komise odhaduje, že na
přeshraniční zdravotní péči se vydává asi 1 % veřejných rozpočtů na zdravotní péči, což
se rovná asi 10 miliardám EUR ve Společenství celkem. V některých případech však
může být tento podíl větší, a to zejména v příhraničních oblastech, v případě menších
členských států, či vzácných nemocí nebo v oblastech s velkým počtem turistů.
Průzkumy ukazují, že léčebné potřeby převážné většiny pacientů v EU uspokojuje
zdravotní péče poskytovaná jejich domácím systémem – přes 90 % v celé EU. Přestože je
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tento rámec velmi důležitý pro konkrétní jednotlivce, celkový objem přeshraniční
zdravotní péče nebude mít významnější dopad na zdravotnické systémy jako takové.
Projednávaný návrh směrnice je součástí tzv. sociálního balíku, který byl Komisí
představen 2. července 2008 v rámci tzv. obnovené sociální agendy, které se VEZ rovněž
věnuje v samostatném bodu.
Zmíněný sociální balík obsahuje především čtyři legislativní návrhy. Prvním z nich je
právě projednávaný návrh směrnice o přeshraniční zdravotnické péči, druhým revize
směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců85, třetí text se týká rozšíření stávající
„antidiskriminační" legislativy86 a čtvrtý námořní pracovní síly87.
V roce 2003 byla Komise pověřena Radou88 a dalšími zúčastněnými stranami, aby
prozkoumala možnosti posílení právní jistoty v oblasti přeshraniční zdravotní péče.
Komise i z tohoto důvodu do návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu89 zahrnula
postupy uplatňování zásad volného pohybu v oblasti zdravotnických služeb. Tato
ustanovení ale do konečného znění směrnice začleněna nebyla, neboť nebyla Radou a
Evropským parlamentem schválena.90
Evropský parlament přijal v souvislosti s debatami o přeshraniční zdravotní péči tři
zprávy. V dubnu 2005 to byla zpráva o pohybu pacientů a vývoji zdravotní péče91, v
březnu 2007 usnesení o činnosti Společenství v oblasti přeshraničního poskytování
zdravotní péče92 a v květnu 2007 zpráva o dopadu a důsledcích vyjmutí zdravotnických
služeb z působnosti směrnice o službách na vnitřním trhu.93
V září 2006 byla zahájena konzultace zúčastněných stran, jejímž cílem bylo určit
problematické okruhy a získat informace o cílech a možných opatřeních v této oblasti.94
Předložený návrh vychází jak z této konzultace, tak ze všech výše zmíněných procesů.
V Komisi je za něj odpovědné Generální ředitelství pro zdraví patřící do portfolia
komisařky Androully Vassiliou95 a v Radě návrh spadá pod formaci pro zaměstnanost,
sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO).
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KOM(2008)419 v konečném znění.
KOM(2008)426 v konečném znění.
87
KOM(2008)422 v konečném znění.
88
KOM(2004) 301 v konečném znění, 20. dubna 2004.
89
KOM (2004) 2 final.
90
Nejvíce kritizováno bylo především nedostatečné zohlednění zvláštních aspektů zdravotnických služeb a právě
na základě této zkušenosti se Komise rozhodla předložit příslušnou politickou iniciativu odděleně.
91
A6-0129/2005 v konečném znění.
92
B6-0098/2007
93
A6-0173/2007 v konečném znění.
94
Tato konzultace byla formálně zahájena sdělením Komise s názvem Konzultace týkající se akce Společenství
v oblasti zdravotních služeb, SEK(2006) 1195/4, 26. září 2006, úplná shrnující zpráva pak byla obsažena
v dokumentu Komise s názvem Shrnující zpráva o odpovědích na konzultace týkající se akce Společenství
v oblasti zdravotnických služeb (2007) a byla zveřejněna na internetových stránkách Komise
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/results_open_consultation_en.htm.
95
Androulla Vassiliou k návrhu uvedla: „Cílem tohoto návrhu je objasnit, jak mohou pacienti uplatňovat svá práva
na přeshraniční zdravotní péči, a zároveň poskytnout právní jistotu členským státům a poskytovatelům zdravotní
péče. Zajišťuje, aby byla zaručena kvalita a bezpečnost zdravotní péče v celé Unii a podporuje spolupráci mezi
systémy zdravotnictví s cílem poskytovat lepší přístup ke specializované péči.“
86
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Dalším faktorem, který silně ovlivnil všechny snahy o změnu legislativního rámce
přeshraničního poskytování zdravotnických služeb, jsou i rozhodnutí Evropského
soudního dvora v řadě případů týkajících se mobility jednotlivých občanů mezi různými
členskými státy. Tyto rozsudky se v těchto případech vesměs shodují v tom, že pacienti
mají právo na takovou náhradu nákladů na zdravotní péči poskytnutou v jiném členském
státě, jakou by obdrželi doma. Nejčastěji zmiňovanými rozhodnutími v tomto směru jsou
případy Vanbraekel, Inzian, Kohll, Watts a další. 96
Předložený návrh směrnice se úzce dotýká nařízení o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, které stanovuje dosavadní rámec pro systémy sociálního zabezpečení.
Směrnice by v navržené podobě tento rámec nerušila, pouze by zavedla alternativní
mechanismus založený na zásadách volného pohybu a na zásadách, z nichž vycházejí
rozhodnutí Soudního dvora. Hlavním cílem nové směrnice o přeshraniční zdravotní péči
by bylo pacientům umožnit vyhledávat v jiném členském státě jakoukoli zdravotní péči,
která by jim byla poskytnuta i v domácím státu, a získat náhradu do výše částky, která by
byla zaplacena v případě, že by podstoupili léčbu doma, zatímco by ovšem nesli finanční
riziko jakýchkoli nákladů, které by vyvstaly dodatečně.
Tento projednávaný dokument také neruší ani nemění stávající rámec pro vzájemné
uznávání odborných kvalifikací stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
Současná právní úprava této oblasti v předpisech ES je zakotvena jednak v článku 49 SES,
jednak v článku 22 již zmíněného nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971
o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny
pohybující se v rámci Společenství.
Podle článku 49 SES, který se věnuje obecně službám, jsou zakázána omezení volného
pohybu služeb uvnitř Společenství pro státní příslušníky členských států, kteří podnikají
v jiném státě Společenství, než se nachází příjemce služeb.
Článek 22 nařízení o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby
a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství stanoví, že pracovník, který splňuje
podmínky právních předpisů příslušného státu pro vznik nároku na dávky,97 má nárok na
věcné dávky poskytované na účet příslušné instituce orgánem místa pobytu nebo bydliště
podle jím uplatňovaných právních předpisů, jako by u ní byl pojištěn, přičemž doba, po
kterou jsou dávky poskytovány, se řídí právními předpisy příslušného státu, nebo má
nárok na peněžité dávky poskytované příslušnou institucí podle jí uplatňovaných právních
předpisů. Na základě dohody mezi příslušnou institucí a institucí místa pobytu však může
tyto dávky poskytovat instituce místa pobytu na účet příslušného orgánu v souladu s
právními předpisy příslušného státu.

96

Jedním z přínosů této směrnice by tak mělo být i to, že tuto judikaturu zakotví a objasní tato další práva
příslušející pacientům v případech, kdy vyhledávají zdravotní péči, na kterou mají nárok, u jejích poskytovatelů
v jiných členských státech, a způsoby náhrady nákladů.
97
A jehož stav vyžaduje okamžité dávky během pobytu na území jiného členského státu nebo který po získání
nároku na dávky hrazené příslušnou institucí má povolení uvedené instituce k návratu na území členského státu,
kde má bydliště, nebo k přemístění svého bydliště na území jiného členského státu nebo který má povolení
příslušné instituce k odjezdu na území jiného členského státu za účelem léčení přiměřeného jeho stavu.
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•

Obsah a dopad:
Obecným cílem projednávaného návrhu směrnice je zajistit vznik jasného rámce pro
přeshraniční zdravotní péči v EU. Proto je třeba, aby vždy spolu s poskytováním zdravotní
péče měli pacienti i srozumitelné informace, na jejichž základě by se mohli v otázkách
týkajících se zdravotní péče informovaně rozhodnout. Kromě toho je třeba také vyvinout
mechanismus pro zajištění kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče,
mechanismus pro zajištění náležitých opravných prostředků a náhrady za újmu
způsobenou zdravotní péčí a zajistit kontinuitu péče v průběhu léčby poskytované
různými zdravotnickými pracovníky a organizacemi.
V souvislosti s tímto cílem navrhované právní úpravy se vyskytly především dva
problematické okruhy. Prvním z nich je vyjasnění toho, který členský stát by měl být
zodpovědný za dodržování společných zásad v oblasti zdravotní péče, a druhým je
stanovení minimálního stupně jistoty ohledně toho, co orgány odpovědného členského
státu pro veškerou zdravotní péči na jeho území zajistí, tedy jakéhosi minimálního
základního souboru společných zásad, na které se pacienti a zdravotničtí pracovníci z
jiných členských států mohou spolehnout.
Celkově tedy tento návrh směrnice stanoví obecný rámec pro poskytování bezpečné,
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční zdravotní péče a použije se na poskytování
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je organizována, poskytována a financována, a zda je
veřejná či soukromá.
Z hlavních ustanovení této směrnice vyplývá, že pacienti mají právo vyhledat zdravotní péči
v zahraničí a obdržet náhradu nákladů na tuto péči ve výši, v jaké by jim byla poskytnuta
doma. Přičemž směrnice objasňuje, jak lze tyto nároky uplatňovat, včetně omezení, která
mohou členské státy v oblasti zdravotní péče v zahraničí stanovit, a míru finančního krytí
poskytovaného pro přeshraniční zdravotní péči.
Směrnice také stanovuje, že členské státy odpovídají za zdravotní péči poskytovanou na
svém území, přičemž pacienti by měli mít jistotu, že normy z hlediska kvality a
bezpečnosti jsou v případě péče, která je jim poskytnuta v jiném členském státě,
pravidelně sledovány a že vycházejí z osvědčených lékařských postupů.
Předkládaný návrh směrnice má také usnadnit evropskou spolupráci v oblasti zdravotní
péče, neboť budou na jeho základě rozvíjeny systémy evropských referenčních sítí. Tyto
sítě budou soustředit na dobrovolném základě vysoce specializovaná střediska v různých
členských státech za účelem umožnění snazšího přístupu k vysoce specializované péči pro
pacienty. Také by mohl vést ke sdílení zdrojů mezi členskými státy při léčbě vzácných
onemocnění.
Tato legislativní iniciativa si také klade za cíl uspořádat hodnocení zdravotnických
technologií a omezit překrývání a zdvojování snah v této oblasti. Na základě této směrnice
budou mimo jiné také posíleny činnosti v oblasti „elektronického zdravotnictví“ (eHealth). Tyto informační a komunikační technologie mají totiž mimořádný potenciál pro
zlepšení kvality, bezpečnosti a účinnosti zdravotní péče. Komise již podporuje stávající
projekty elektronického zdravotnictví, které se týkají oblastí jako je pomoc odborníků
z velkých nemocnic menším místním zařízením poskytovaná na dálku. Co však doposud
chybí, jsou sdílené formáty a normy, které se mohou používat mezi různými systémy a
různými zeměmi, proto by směrnice chtěla napomoci jejich zavedení. Návrh směrnice
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proto předpokládá, že členské státy zajistí na vyžádání informace o možnostech čerpání
zdravotní péče v jiných zemích. Tyto informace by pak měly být zpřístupněny
elektronickou cestou a měly by se týkat nároků pacienta, přístupu k těmto nárokům,
odvolání a nápravy v případě újmy, přičemž Komise by měla mít pravomoc stanovit
standardní formát pro uvádění takových předběžných informací.
Návrh směrnice také upravuje možnost uznávání lékařského předpisu vystaveného
oprávněnou osobou na konkrétní jméno v jiném členské státě. K zajištění implementace
tohoto ustanovení dává Komisi pravomoc přijmout nezbytná opatření včetně podpory
interoperability v oblasti elektronických lékařských předpisů – tzv. e-Prescription.
Mezi členskými státy vesměs panují pozitivní reakce a převažuje snaha nalézt
kompromisní řešení. Jako nejvíce problematické jsou obecně vnímány následující body.
Především to je nesoulad mezi vymezením oblasti působnosti směrnice a samotným
zněním směrnice, které neodpovídá plně původnímu záměru. Tímto záměrem je
ustanovení obecného rámce pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní a účinné zdravotní
péče v EU a zajištění volného pohybu zdravotnických služeb a vysoké úrovně ochrany
zdraví. Navrhovaný text směrnice se ovšem zabývá především pohybem pacientů za
účelem čerpání neakutní zdravotní péče a úplně ignoruje úpravu pohybu poskytovatelů
zdravotní péče.98
Dalším problematickým okruhem je i podle zástupců České republiky vztah směrnice
a koordinačního nařízení Rady (ES) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního
zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci ES.
Ze strany několika členských států se jeví jako problematické i poskytování některých
informací pacientům, které návrh směrnice předpokládá.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrh byl diskutován na neformální večeři ministrů zdravotnictví zemí Francie, České
republiky, Švédska a také Spolkové republiky Německo, Portugalska a Slovinska
s komisařkou pro zdraví Androullou Vassiliou v rámci zasedání Rady EPSCO, dne
9. června 2008 v Lucemburku.
Na jednání pracovní skupiny Rady EU pro veřejné zdraví proběhla dne 8. 7. 2008 úvodní
diskuse k dokumentu, čímž bylo zahájeno první čtení návrhu v rámci spolurozhodovací
procedury. Diskuse pokračovala i na jednání skupiny dne 23. 7. 2008 v rámci tour de
table, kdy členské státy identifikovaly několik hlavních oblastí, které shodně vidí jako
problematické a které byly zmíněny výše.

98

Vzhledem k tomu, že pohyb poskytovatelů zdravotnických služeb je také součástí volného pohybu služeb, je
otázkou, zda se zanedlouho neobjeví potřeba upravit také tuto oblast a zda se nebude opětovně tvořit nová
směrnice upravující i tuto oblast.
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•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování
práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a Sdělení Komise – Rámec Společenství pro
uplatňování práv pacientů na přeshraniční zdravotní péči;
2. u s n á š í s e postoupit oba dokumenty spolu se svým usnesením a předběžným
stanoviskem vlády k projednání výboru pro zdravotnictví;
3. ž á d á v l á d u ,
dokumentů.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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aby ho informovala o dalším průběhu projednávání těchto

Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 315

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

315.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený
závazek /kód dokumentu 11530/08, KOM(2008) 420 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministryně vlády
pro oblast lidských práv a národnostních menšin Mgr. Jany Koláčkové, po vyslechnutí
zpravodajské zprávy posl. Soni Markové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 315

DOKUMENT 11530/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nediskriminace
a rovné příležitosti: Obnovený závazek
KOM(2008) 420 v konečném znění, kód Rady 11530/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
2. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
11. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 29. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 9. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Toto sdělení je připojeno k dokumentu „Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a
solidarita v Evropě 21. století“99, ve kterém Komise obnovuje své odhodlání zajistit, aby
každému byla dána rovná příležitost k uplatnění jeho schopností. Je tomu tak především
proto, že diskriminace narušuje základní hodnoty, na kterých jsou Evropská unie a její
členské státy založeny.
Zakotvení antidiskriminační legislativy na úrovni EU je v současnosti relativně široké a
nachází se jak v primárním, tak sekundárním právu a je doplněno i judikaturou ESD. Při
posuzování vývoje legislativy na úrovni EU v této oblasti je však třeba mít vždy na
paměti, že původní oblast, na kterou se legislativa soustředila, byla hospodářská soutěž a
vnitřní trh Společenství. Poslední vývoj ovšem směřuje k extenzi rámce antidiskriminační
úpravy i do ostatních právních vztahů.

99

KOM(2008) 412 v konečném znění.
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V oblasti primárního práva například článek 3 SES vymezuje činnosti Společenství
a stanoví, že ve všech těchto činnostech usiluje Společenství o to, aby se odstraňovaly
nerovnosti a podporuje rovné zacházení mezi muži a ženami. Článek 13 SES následně
stanoví konkrétní pravomoc Rady přijmout opatření k potírání diskriminace z důvodů
pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, víry nebo světového názoru, invalidity, věku nebo
sexuální orientace, aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení SES. Článek 141 SES pak
zavádí povinnost členských států uplatňovat zásadu stejné odměny mužů a žen za
rovnocennou práci.
Ve sféře sekundárního práva směřovala dosavadní právní úprava převážně do oblasti
zaměstnanosti a jedná se především o následující právní akty:
- Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže
a ženy;
- Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání
a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky;
- Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady
rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení;
- Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků;
- Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného
zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství,
a o ochraně v mateřství;
- Směrnice Rady 96/97/ES ze dne 20. prosince 1996, kterou se mění směrnice
86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech
sociálního zabezpečení pracovníků;
- Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ;
- Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec
pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání;
- Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada
rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich
poskytování;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006
o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti
zaměstnání a povolání.
Jak je z předcházejícího výpisu jasné, jakási nová vlna právních úprav v oblasti
antidiskriminační legislativy se rozeběhla po roce 2000. V současnosti tvoří existující
právní rámec EU pro ochranu před diskriminací mimo oblast zaměstnání z důvodu
náboženského vyznání/víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace tyto tři níže
zmíněné směrnice:
- Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ;
- Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec
pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání;
- Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada
rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich
poskytování.
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Pokud srovnáme uvedené právní normy, dojdeme k závěru, že zatímco všem cílovým
skupinám se jednotně poskytuje ochrana pouze v oblasti zaměstnanosti, pro čtyři
z diskriminačních důvodů – věk, sexuální orientaci, náboženství a zdravotní postižení
neexistují minimální jednotné standardy pro oblast mimo pracovně-právních vztahů a
vztahů s těmito vztahy souvisejícími.
•

Obsah a dopad:
Projednávané sdělení hodnotí především provádění nastíněného stávajícího právního
rámce. Celkově situaci hodnotí jako pozitivní. Problémy, které vyvstaly, souvisí
především s tím, že se jedná o relativně novou právní úpravu, která bývá často terčem
kritiky ze strany členských států.
Implementace těchto právních předpisů ovšem rozhodně není bezproblémová a různé
státy se rozhodly pro odlišné metody transpozice. Jednak v některých zemích byly nově
přijaty antidiskriminační zákony, které víceméně opakují znění směrnic100 – Kypr (2
zákony), Řecko, Itálie (2 výnosy) nebo antidiskriminační zákony pokrývající více
důvodů/oblastí než směrnice – Rakousko, Belgie, Finsko, Irsko, Maďarsko, Nizozemí,
Slovensko či kombinace antidiskriminačních zákonů pro různé důvody a zákonů pro jeden
typ důvodů – Dánsko, Nizozemí, Švédsko. Dále to byla varianta několika jednotlivých
antidiskriminačních zákonů – Velká Británie, kombinace specifické legislativy a zákona o
zaměstnanosti – Slovinsko či kombinace specifické legislativy, trestního zákoníku,
zákoníku práce a některých správních zákonů – Francie, Litva, Portugalsko.
Ve Španělsku pak byly směrnice transponovány v obecnějším a širším zákoně,
v některých zemích, mezi které se řadí i ČR, byly tyto směrnice zatím přeneseny jen do
zákona o zaměstnávání a v některých zemích nebyla dosud transpozice dokončena.
Evropská komise tak např. z důvodu neprovedení pravidel vyplývajících ze směrnice č.
2004/113/ES momentálně vede řízení proti 12 členským státům včetně Francie, ČR, Irska,
Velké Británie, Portugalska či Řecka.101
V České republice zatím nebyla dokončena implementace ani u jedné ze tří zmíněných
směrnic a řízení pro porušení smlouvy podle čl.226 SES, které zahájila proti ČR Komise
u všech tří směrnic, je ve fázi odůvodněného stanoviska.
Přes tato fakta však sdělení uvádí, že stávající evropský právní rámec pro odstranění
diskriminace je stále neúplný, a to zejména v tom, že zatímco některé členské státy přijaly
opatření zakazující diskriminaci na základě věku, sexuální orientace, zdravotního
postižení a náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo oblast zaměstnávání,
neexistuje v Evropské unii jednotná minimální úroveň ochrany osob, které byly vystaveny
takové diskriminaci. Za tímto účelem Komise ve svém legislativním a pracovním
programu pro rok 2008 vyhlásila, že hodlá navrhnout nové iniciativy k doplnění právního
rámce založené na výsledcích rozsáhlé veřejné konzultace.
Tento závazek byl rovněž reakcí na výzvy Rady, aby Komise přezkoumala veškeré
rozdíly, které případně existují ve stávajícím nediskriminačním právním rámci
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V tomto případě se rozbor týká směrnice o rasové rovnosti, která měla být do národního práva členských zemí
přenesena do 19. 7. 2003 (země EU15) a do 1. 5. 2004 (nové členské země EU), tj. v den jejich vstupu do EU
a směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení
v zaměstnání a povolání.
101
Tisková zpráva Evropské komise z 26. 6. 2008.
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Společenství, a Evropský parlament znovu zopakoval žádost o rozšíření tohoto právního
rámce.
Návrh směrnice102, která je připojena k tomuto sdělení, otevírá cestu k doplnění
evropského právního rámce pro nediskriminaci.103
Sdělení se ovšem nevěnuje pouze legislativní základně boje proti diskriminaci, ale shrnuje
i politické nástroje, které je v této oblasti možné využít. Patří sem především zvyšování
informovanosti, začlenění této problematiky do všech oblastí, sběr údajů a pozitivní
opatření.
Komise se v tomto smyslu zavazuje, že bude i nadále prosazovat systematické zahrnování
nediskriminace a rovných příležitostí týkající se všech důvodů podle článku 13 do všech
politik, a zejména do stávajících koordinačních mechanismů pro zaměstnanost, sociální
začleňování, vzdělávání a odbornou přípravu.
Komise také zkoumá možnost pravidelného sběru statistických údajů o rozsahu a dopadu
diskriminace společně se statistickými úřady členských států v rámci statistického
programu Společenství. Dále také spolupracuje se sítí Equinet na vývoji systému
shromažďování informací o stížnostech, které vyřizují vnitrostátní subjekty zabývající se
rovností.
Vedle sběru informací je ovšem také třeba zajistit, aby případné oběti, zaměstnavatelé,
poskytovatelé služeb ale i úřady byly informováni o stávajících právních předpisech.
•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nediskriminace a rovné
příležitosti: Obnovený závazek.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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KOM(2008) 426 v konečném znění.
Doprojednání tohoto návrhu je na pořadu 41. schůze výboru pro evropské záležitosti, která se koná
ve čtvrtek 13. a v pátek 14. listopadu 2008, jako bod 7.
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Usnesení č. 316

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

316.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne
27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání
a povolání" /kód dokumentu 11047/08, KOM(2008) 225 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra práce
a sociálních věcí Mgr. Michala Sedláčka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Soni
Markové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
148

Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 316

DOKUMENT 11047/08
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uplatňování
směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný
rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání“
KOM(2008) 225 v konečném znění, kód Rady 11047/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
20. 6. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
10. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 31. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
12. 11. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Toto sdělení je připojeno k dokumentu „Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup
a solidarita v Evropě 21. století“104, ve kterém Komise obnovuje své odhodlání zajistit,
aby každému byla dána rovná příležitost k uplatnění jeho možností. Je tomu tak
především proto, že diskriminace narušuje základní hodnoty, na kterých jsou Evropská
unie a její členské státy založeny.
Zakotvení antidiskriminační legislativy na úrovni EU je v současnosti relativně široké
a nachází se jak v primárním, tak sekundárním právu a je doplněno i judikaturou ESD. Při
posuzování vývoje legislativy na úrovni EU v této oblasti je však třeba mít vždy na
paměti, že původní oblast, na kterou se legislativa soustředila, byla hospodářská soutěž
a vnitřní trh Společenství. Poslední vývoj ovšem směřuje k extenzi rámce
antidiskriminační úpravy i do řady jiných oblastí .

104

KOM(2008) 412 v konečném znění.
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Dne 27. listopadu 2000 přijala Rada směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec
pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Tato směrnice měla být provedena do
vnitrostátního práva ve státech EU-15 do 2. prosince 2003, ve státech EU-10 do 1. května
2004 a v Bulharsku a Rumunsku do 1. ledna 2007, přičemž ustanovení o věku
a zdravotním postižení bylo možné provést během následujících tří let.
•

Obsah a dopad:
Cílem předložené zprávy je především popsat problematické či důležité aspekty provádění
této směrnice a poskytnout tak obrázek o současném stavu jejího uplatňování.
V první řadě se sdělení věnuje dopadům směrnice 2000/78/ES, neboť tato směrnice
zakazuje diskriminaci i na základě nových motivů, jako je náboženské vyznání, sexuální
orientace, věk a zdravotní postižení.
V oblasti diskriminace na základě sexuální orientace musely téměř všechny členské
státy právní ochranu poskytnout poprvé. Evropský soudní dvůr rozhodoval v této oblasti
v otázce práva na pozůstalostní důchod ze zaměstnaneckého penzijního systému
s partnerem žijícím v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví105 a ve věci právní
úpravy, podle které pozůstalému registrovanému partnerovi není po smrti jeho partnera
vyplácena pozůstalostní dávka odpovídající pozůstalostní dávce poskytované pozůstalému
manželovi, ačkoliv ve vnitrostátním právu registrované partnerství staví osoby téhož
pohlaví, pokud jde o pozůstalostní dávku, do situace srovnatelné se situací manželů.106
V oblasti ochrany před diskriminací z důvodu náboženského vyznání nebo víry byl
zákaz diskriminace proveden ve všech členských státech. Problematickou se ale ukázala
definice „náboženského vyznání“ a „víry“, zejména v případech, kdy je spojována
s etnickou příslušností.
Diskriminace s ohledem na věk je také zakázána v právních řádech všech členských
států, avšak komplexní průzkum svých právních řádů v oblasti rozdílů na základě věku
provedlo pouze několik členských států. I v této oblasti již existují první příklady ze
soudní praxe107.
V oblasti zákazu diskriminace na základě zdravotního postižení je směrnicí navíc
oproti ostatním diskriminačním motivům, na něž se vztahuje, stanovena povinnost zajistit
zdravotně postiženým osobám přiměřené uspořádání.
Jediným problémem, který vyvstal u prvního z obou aspektů zákazu diskriminace na
základě zdravotního postižení, je samotné vymezení zdravotního postižení. Směrnice
zdravotní postižení nevymezuje a přibližně polovina členských států konkrétní definici do
svých právních řádů nezahrnula. Evropský soudní dvůr pak ve věci Chacón Navas
rozhodl, že „nemoc“ není totéž co „zdravotní postižení“, a dále uvedl, že pojem
„zdravotní postižení“ ve smyslu směrnice musí být vykládán jednotně. Soud rozhodl, že
„pojem zdravotní postižení“ musí být chápán jako znamenající omezení vyplývající

105

Věc C-262/88, Barber proti Guardian Royal Exchange Assurance Group , rozsudek ze dne 17. května 1990.
Věc C-267/06, Tadao Maruko, rozsudek ze dne 1. dubna 2008.
107
viz Věc C-144/04, Mangold, rozsudek ze dne 22. listopadu 2005 a Věc C-411/05, Palacios de la Villa,
rozsudek ze dne 16. října 2007.
106
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z fyzických, duševních nebo psychických postižení, bránící účasti dotčené osoby na
profesním životě.“108
U druhého aspektu nediskriminace na základě zdravotního postižení, tedy povinnosti
poskytnout přiměřené uspořádání, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn
přístup k práci, je situace v jednotlivých členských státech značně rozdílná. Některé
členské státy tento pojem do svého vnitrostátního práva prozatím nezahrnuly, a pokud tak
učinily, tak se vnitrostátní ustanovení velmi liší.
Co se týče ochrany nad rámec minimálních požadavků stanovených směrnicí 2000/78/ES,
byl v některých členských státech zvolen jednotný rovnoprávný přístup, kdy se u různých
motivů diskriminace uplatňuje stejná úroveň ochrany, a to nejen v oblastech zaměstnání,
povolání a odborného vzdělávání, na které se směrnice 2000/78/ES vztahuje.109 Některé
členské státy také rozšířily působnost subjektů podporujících rovné zacházení, které byly
zřízené podle článku 13 směrnice 2000/43/ES, i na případy diskriminace na základě
náboženského vyznání nebo víry, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace.
Několik států také v rámci pozitivních akcí zavedených článkem 7 směrnice zavedlo
zákonnou povinnost podporovat rovné zacházení. V některých případech je obecná
povinnost podporovat rovné zacházení zakotvena dokonce v ústavách. V jiných byly
zavedeny konkrétnější povinnosti. Ve Finsku a ve Spojeném království mají veřejné
orgány podrobně vymezené povinnosti za účelem podpory rovného zacházení na základě
rasy, zdravotního postižení a pohlaví. Ve Švédsku jsou zaměstnavatelé nuceni přijímat
opatření za účelem zajištění rovného zacházení, pokud jde o etnický původ.
V České republice hojně diskutovaná problematika přesunutí důkazního břemene před
soudy nebo jiné příslušné orgány, jak je stanoveno v článku 10 směrnice, nebyla vůbec
provedena do právních řádů čtyř členských států – mj. Itálie a Polska.
Komise se také zavazuje, že provede v roce 2008 srovnávací studii o úrovni sankcí a délce
lhůt v jednotlivých členských státech, aby zhodnotila, jaká je situace v tomto ohledu ve
všech členských státech.
Celkově sdělení hodnotí provádění směrnice jako úspěšné, neboť všechny členské státy
přijaly antidiskriminační právní předpisy pokrývající všechny motivy uvedené ve
směrnici.

108

Viz rozhodnutí ve věci C-13/05, Chacón Navas, rozsudek ze dne 11. července 2006
V těchto případech je rozsah ochrany u všech motivů stejný jako v případě směrnice o rasismu (2000/43/ES),
která ochranu před diskriminací rozšiřuje na sociální ochranu a přístup ke zboží a službám.
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•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uplatňování směrnice
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné
zacházení v zaměstnání a povolání“;
2. n e s o u h l a s í s rámcovou pozicí vlády ČR k tomuto dokumentu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení VEZ č. 317 navazující na usnesení VEZ č. 265 (schůze č. 38, 12. 9. 2008)

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

317.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

k Návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu
na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci /kód
dokumentu 11531/08, KOM(2008) 426 v konečném znění/ – doprojednání
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra práce
a sociálních věcí Mgr. Michala Sedláčka a náměstkyně ministryně vlády pro oblast lidských
práv a národnostních menšin Mgr. Jany Koláčkové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy
posl. Soni Markové a po rozpravě
1. v í t á návrh směrnice poskytující ochranu před diskriminací na základě náboženského
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;
2. p o v a ž u j e diskriminaci z uvedených důvodů za neakceptovatelnou, a to jak v oblasti
zaměstnanosti, tak mimo ni;
3. o c e ň u j e snahu Evropské komise stanovit minimální úroveň a rozsah ochrany proti
diskriminaci na základě uvedených důvodů; nicméně
4. k o n s t a t u j e , že předložený návrh může být v některých ustanoveních chápán jako
problematický;
5. ž á d á vládu, aby ho informovala o dalším vývoji projednávání návrhu směrnice.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Soňa Marková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 318

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

318.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

ke Sdělení Komise: Evropská iniciativa pro transparentnost – Rámcová pravidla pro
styk se zástupci zájmových skupin (rejstřík a etický kodex) /kód dokumentu 10255/08,
KOM(2008) 323 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace ředitelky odboru koncepcí
a analýz Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády JUDr. Lenky Pítrové, CSc., po
vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Bauera a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 318

DOKUMENT 10255/08
Sdělení Komise: Evropská iniciativa pro transparentnost – Rámcová
pravidla pro styk se zástupci zájmových skupin (rejstřík a etický kodex)
KOM(2008) 323 v konečném znění, kód Rady 10255/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
27. 5. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
3. 6. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
25. 6. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 4. 7. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 21. 7. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení (ani dokumenty související) není v rozporu s principem subsidiarity. Je tomu tak
proto, že se rámcová pravidla o lobbingu mají aplikovat v Komisi, a za této situace není
možná jiná než úprava na úrovni EU. Členské státy pravomoc upravovat tuto záležitost
vůbec nemohou mít.

•

Odůvodnění a předmět:
Komise přijala v březnu 2007 „Opatření vyvozená ze zelené knihy Evropská iniciativa pro
transparentnost.“ Předmětem opatření bylo zpracovat „Rámcová pravidla pro styk
(Komise) se zástupci zájmových skupin“ (dále jen „Rámcová pravidla“). Po konzultacích
se zainteresovanými orgány a dalšími subjekty vypracovala Komise toto sdělení, které
oznamuje, jaký pokrok zatím při vypracovávání vlastního rozhodnutí o „Rámcových
pravidlech“ dosáhla. Je s podivem, že podle původního záměru stanoveného v opatření
z r. 2007 měla už na počátku r. 2008 být „Rámcová pravidla“ hotova a registr
lobbistických skupin měl být otevřen už v březnu 2008.

•

Obsah a dopad:
Podle sdělení „Rámcová pravidla“ mají obsahovat dvě základní součásti.
První z nich je dobrovolný rejstřík tzv. zástupců zájmových skupin.
Druhou pak Etický kodex.
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Dále mají být upravena práva třetích osob oznámit porušení Etického kodexu. Dále mají
být uveřejňovány příspěvky lobbistických skupin (včetně identifikace) do veřejných
konzultací. Veřejné konzultace by měly být propojeny s registrem. Rovněž by mělo být
umožněno zveřejnění lobbistické korespondence (na žádost).
Dobrovolný rejstřík registruje zájmové skupiny, které vykonávají „činnosti vykonávané
s cílem ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy evropských orgánů“.
Výslovně je řečeno, že se nejedná o jednotlivé fyzické osoby (musí jít o sdružení nebo
právnické osoby), dále dokument v podstatě vylučuje některé činnosti, které se lobbingu
podobají nebo jej mohou obsahovat či skrývat, například činnost konzultantskou.
Vyloučeny z registrování jsou rovněž správní orgány, a to jak vnitrostátní, tak
mezinárodní. Sdělení neobsahuje zřetelný výčet skutečností, které se budou o lobbistické
skupině v registru zapisovat a uveřejňovat .
Etický kodex je velmi obecný a je obsažen v příloze sdělení Komise.
Zveřejněn byl záznam z veřejné konzultace o tomto dokumentu, který je následující:
Table: number of respondents by category
Categories

Number of replies

Corporate sector

40

NGOs/think-tanks

17

Public sector

1

Citizens

3

Přijetí dokumentu bylo podle sdělení Komise kladné, nicméně subjekty se tázaly na
podrobnosti dalšího vývoje dokumentu.110
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Jedná se o komunikační dokument (vůči EP a Radě), prozatím nikoliv o rozhodnutí. Tento
komunikační dokument byl projednán v obou komunikačních partnerech. V EP byla
problematika projednána už v dubnu 2008. Ve svém usnesení EP kritizoval, že by za
lobbisty měly být považovány všechny subjekty, které ovlivňují politiku EK – tedy že by
definice měla být širší. Dále EP zejména vyzval k tomu, aby byl zaveden jednotný registr
pro všechny evropské orgány. Vyjádření EP vyzývalo EK ke společnému jednání pro
vytvoření podstatně efektivnějšího systému registrace lobbistů.

110

Tato tabulka vzbuzuje pochybnosti, zda jsou vůbec veřejné konzultace k něčemu dobré. Pokud se k tak
závažnému dokumentu vysloví jen 50 subjektů (a přitom se musí týkat stovek lobbistů), pak je opravdu „zájem“
o zavedení veřejné dobrovolné transparentní registrace lobbistických skupin minimální, nebo o veřejné
konzultaci nikdo nevěděl. (Jindřiška Syllová)
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•

Další vývoj dokumentu a dokumentů následných
23. 6. 2008 Komise zpřístupnila na internetu dobrovolný rejstřík. Do tohoto rejstříku se
mohou zapsat zástupci lobbistických skupin. Do 9. 9. 2008 se podle webové stránky
zapsalo 353 subjektů (odhaduje se, že lobbistů je asi 15 000). Prozatímní praxe rejstříku je
taková, že subjekty zanesou údaje, které jsou jinak běžně dostupné na jejich stránkách
internetu a jméno svého ředitele.
Zájmy a kontakty na subjekty EU nemusí být zaneseny. Viz příloha č. 2, která obsahuje
registraci náhodně vybraného subjektu.

•

Stanoviska jiných parlamentů
Autorka našla výsledek projednání dokumentu v kontrolním výboru EU Sněmovny lordů,
kde byl dokument podroben velké kritice (10. 7. 2008). Bylo řečeno, že ve snahách o
regulaci lobbingu je mnohem dál EP než Komise. V dokumentu není jasné, jaké následky
bude mít vyloučení lobbisty z registru. Kritizováno bylo rovněž to, že jsou vyloučeny
fyzické osoby a uvádění jmen zástupců lobbistů. Z dokumentu není jasné, co by získal
lobbista tím, když by se zaregistroval. Výbor kritizuje i další nejasnosti, které dokument
obsahuje (a na které se tázaly subjekty, které se zúčastnily veřejné konzultace související
s dokumentem). Záznam zprávy výboru viz příloha.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í dokumenty, prostřednictvím kterých Komise usiluje
o transparentní přístup lobbistů do Komise.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výbor
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Příloha č. 1:

10 July 2008
Doc 10255/08: Communication from the Commission on the European Transparency
Initiative—a Framework for relations with interest representatives
(register and code of conduct)
This Communication and your accompanying Explanatory Memorandum were considered
by Sub-Committee E (Law and Institutions) at its meeting on 9 July. We decided to keep
the matter under scrutiny.
We welcome the Commission’s introduction of a register of lobbying organisations and
the other plans set out in the Communication as useful steps towards greater transparency
in lobbying practice in the EU. We note that the European Parliament’s arrangements for
regulating lobbying which are, de facto, mandatory appear further advanced than those
introduced by the Commission, and we endorse the calls by both the Commission and the
European Parliament for consideration of the development of a common system of
regulation for the Commission and the Parliament.
The Commission’s plans leave a number of fairly obvious questions and, given the range
of views on those plans reported in the press, we were disappointed that you did not
discuss at least some of these in your EM. We should be grateful for your views on the
system of registration and the Code of Conduct established by the Commission, and on
the following particular issues:
• We were unclear as to the scope of the term “interest representatives”. Does it
include organisations that lobby solely in their own interest (such as a company
making representations about legislation that would affect it) or is it limited to
those who represent other persons or organisations?
• The register and Code are non-binding. Does this not mean that there will still be
an incomplete picture of the extent of lobbying?
• Organisations have to register but not individuals, so the members of lobbying
firms will not appear in the register. Will this not mean a lack of transparency
where, for example, officials leave the Commission and join lobbying firms?
• What would be the practical effect of suspension or exclusion from the register?
• Do you consider that the seven Rules in the Code of Conduct are sufficient to
regulate the practice of lobbying?
• How will financial transparency be achieved? This is particularly important in
relation to organisations that receive funding from the EU budget, about which we
heard in the course of our recent inquiry into the Initiation of EU Legislation.
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I am copying this letter to Michael Connarty MP, Chairman of the Commons European
Scrutiny Committee; and to Alistair Doherty, Clerk to the Commons Committee; Michael
Carpenter, Legal Adviser to the Commons Committee; Les Saunders (Cabinet Office);
and Tom Hines, Departmental Scrutiny Co-ordinator.
GRENFELL (lord Greenfell, předseda Select Committee, House of Lords – vložila J.
Syllová)
Jim Murphy MP
Minister for Europe
Foreign & Commonwealth Office
King Charles Street
Whitehall
London SW1A 2A
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Příloha č. 2

E-Energy Market
Identifikační číslo v rejstříku: 5385600307-07
Datum poslední aktualizace: 13-08-2008 22:32:17
Zástupce zájmové skupiny
Jméno nebo název společnosti:
Zkratka:
Právní postavení:
Internetové stránky:

E-Energy Market
http://www.E-EnergyMarket.com

Kategorie činností
Kategorie činností:
a přesněji:

jiné organizace
jiné podobné organizace

Vedoucí organizace
Osoba, která odpovídá za organizaci:
Funkce:

pan Erik Groen
Directeur

Kontaktní údaje
Adresa sídla organizace:
Telefon:
Další kontaktní údaje:

Biggekruid 26
1270 AA Huizen 21
NIZOZEMSKO
(+31) 652026968
E-Energy Market is an electronic marketplace for biofuels

Cíle a úkoly
We bring supply and demand for bioenergy together and
Cíle a úkoly organizace: contribute herewith to the replacement of fossil fuels by biofuels.
E-Energy Market is a private initiative and not a foundation or
alike.
Organizace má zájmy na
evropské
úrovni/úrovních:
Oblasti zájmu pro zasílání upozornění
Oblasti zájmů deklarované organizací:

•

Energetika

Struktura
Celkový počet členů – fyzických osob:
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
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1

Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

NIZOZEMSKO

Sítě – Networking
Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti,
včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Finanční údaje
Rok:
Celkový rozpočet:
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:

2007
25 000
0

25 000

Odhadované náklady přímo související s činnostmi
prováděnými organizací v rámci zastupování
zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se
transparentnosti, které poskytla organizace:

€
€
€
€
€
€
€
€

< 50000 €

E-Energy Market contributes to
topics that are within her scope of
the replacement of fossil fuels by
bioenergy.

Činnosti v rámci zastupování zájmových skupin
Hlavní činnosti v rámci zastupování zájmových skupin
prováděné organizací:

not applicable

Pharmaceutical Group of the European Union
Identifikační číslo v rejstříku: 459707968-69
Datum poslední aktualizace: 25-06-2008 16:24:22
Zástupce zájmové skupiny
Jméno nebo název společnosti:
Zkratka:
Právní postavení:
Internetové stránky:

Pharmaceutical Group of the European Union
PGEU
Association sans but lucrative
pharmacy@pgeu.eu
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Kategorie činností
Kategorie činností:
a přesněji:

„in-house representatives“ a profesní sdružení zabývající se zastupováním
zájmových skupin
profesní sdružení

Vedoucí organizace
Osoba, která odpovídá za organizaci:
Funkce:

pan John Chave
Secretary General

Kontaktní údaje
Adresa sídla organizace:
Telefon:
Další kontaktní údaje:

Rue de Luxembourg 19-21
1000 Brussels
BELGIE
(+32) 22380818

Cíle a úkoly
Cíle a úkoly organizace:
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:

The Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU)
represents community pharmacists in Europe
evropské

Oblasti zájmu pro zasílání upozornění

Oblasti zájmů deklarované organizací:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiovizuální oblast a média
Bezpečnost potravin
Cla
Hospodářská soutěž
Hospodářské záležitosti
Informační společnost
Obecné a institucionální záležitosti
Ochrana spotřebitele
Podnikání
Regionální politika
Rozšíření
Veřejné zdraví
Vnitřní trh
Výzkum a technologie
Vzdělávání
Zahraniční obchod
Zaměstnanost a sociální věci
Životní prostředí

Sítě – Networking
o EU Health Policy Forum: Since 2001 the
PGEU has been a member of the EU
Health Policy Forum
o PGEU is an associate member of EPHA,
Informace týkající se členství organizace ve
the European Public Health Alliance
sdružení, federaci, konfederaci nebo síti,
o PGEU is a member of CEPLIS, the
včetně subjektů ad hoc, informace o těchto
European Council of Liberal Professions
vztazích.
o PGEU is an observer member of
EuroPharm Forum, the Network of
National Pharmaceutical Associations and
WHO-Europe
o PGEU is an observer Council member of
FIP, the International Pharmaceutical
Federation
Finanční údaje
Rok:

2007

Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými
organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU
v tomto období:

< 50000 €

Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti,
které poskytla organizace:
Činnosti v rámci zastupování zájmových skupin

Hlavní činnosti v rámci
zastupování zájmových
skupin prováděné
organizací:

PGEU closely monitors the activities of the EU Institutions
relevant to health and pharmaceuticals. Supported by the
national associations, the secretariat examines EU proposals in
several policy areas, mainly public health, pharmaceutical
legislation, internal market and consumer protection, and it
highlights to PGEU’s members their potential impact on the
pharmacy profession.
The objective of the work of the PGEU is to ensure that the
views of community pharmacists are taken into account in the
decision making process at European level, so that the
legislative framework supports pharmacists in further
developing their role as key player in the provision of
healthcare to European citizens.
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Usnesení č. 319

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

319.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 13. listopadu 2008

ke Zprávě Komise – Výroční zpráva z rok 2007 o vztazích Evropské komise
s vnitrostátními parlamenty /kód dokumentu 11159/08, KOM(2008) 237 v konečném
znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace ředitelky odboru koncepcí
a analýz Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády JUDr. Lenky Pítrové, CSc., po
vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Bauera a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 319

DOKUMENT 11159/08
Zpráva Komise – Výroční zpráva za rok 2007 o vztazích Evropské komise
s vnitrostátními parlamenty
KOM(2008) 237 v konečném znění, kód Rady 11159/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
13. 5. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
30. 6. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 30. 7. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 15. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Zpráva není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Obsah:
K 31. prosinci 2007 obdržela Komise od vnitrostátních parlamentů 168 stanovisek
k zaslaným dokumentům (legislativním i nelegislativním). Ze čtyřiceti parlamentních
komor se jich aktivně zapojilo 27 z 19 členských států. Celkem se vyjádřily k 82
dokumentům Komise. 138 stanovisek pochází z jedné ze sedmi nejaktivnějších komor –
francouzského senátu, německé Spolkové rady (Bundesrat), britské Sněmovny lordů,
švédského parlamentu (Riksdag), portugalského Shromáždění, dánského parlamentu
(Folketing) a Senátu ČR, který zaslal jedenáct stanovisek.
V rámci dvou koordinovaných cvičení subsidiarity, vedených Konferencí výborů pro
evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC) a zahájených na konci roku
2006, bylo vydáno 35 stanovisek. 19 komor se vyjádřilo k návrhu ohledně soudní
pravomoci a pravidel použitelných ve věcech manželských a 16 stanovisek se týkalo
návrhu na vytvoření vnitřního trhu poštovních služeb. V roce 2007 byl k testu subsidiarity
v rámci COSAC vybrán jediný dokument – návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti
terorismu. Do konce roku 2007 k němu Komise neobdržela žádné stanovisko.
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Pět komor reagovalo na roční politickou strategii Komise pro rok 2008. Tento dokument
byl rovněž diskutován na organizovaných slyšeních z iniciativy komor za účasti členů
Komise a v rámci COSAC.
Během roku 2007 byl rozvíjen systém IPEX111, který slouží nejen ke zlepšení vzájemné
komunikace mezi vnitrostátními parlamenty, ale umožňuje také Komisi získat stanoviska,
která jí nebyla zaslána. V roce 2008 je spolupráce prostřednictvím IPEX dále posilována.
V roce 2007 rovněž Komise na žádost Evropského parlamentu zahájila projekt pilotních
informačních sítí, které by se měly stát platformou pro komunikaci mezi členy
Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů.
Podle názoru Komise posílí roli vnitrostátních parlamentů ratifikace Lisabonské smlouvy,
která umožňuje národním parlamentům vyslovit se k uplatňování zásady subsidiarity ve
všech legislativních iniciativách Komise a prodlužuje lhůtu pro zaslání jejich stanoviska
z šesti na osm týdnů. Současně zavádí dva nové mechanismy (tzv. „žlutou“112
a „oranžovou kartu“113), které posilují postavení parlamentů ve vztahu ke Komisi – mimo
jiné jim dávají právo nejen zaslat Komisi své připomínky, ale i (za určitých podmínek)
žádat od ní další vysvětlení návrhu.
Stanovisko vlády ČR
Vláda ve své rámcové pozici mimo jiné kladně hodnotí aktivitu VZEU Senátu PČR
a VEZ PS PČR, a to zejména pokud jde o četnost slyšení členů vlády na schůzích těchto
výborů.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Výroční zprávu projedná v Evropském parlamentu výbor pro ústavní záležitosti.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Výroční zprávu Komise za rok 2007 o vztazích Evropské
komise s vnitrostátními parlamenty.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

111

Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Interparliamentary EU Information Exchange, http://www.ipex.eu
„Žlutá karta“ neboli mechanismus předběžného varování znamená, že pokud nejméně třetina vnitrostátních
parlamentů (podle počtu hlasů – jednokomorové parlamenty mají dva hlasy, u dvoukomorových má každá
komora po jednom hlasu) předloží odůvodněné stanovisko zpochybňující dodržení principu subsidiarity, musí
Komise svůj návrh přezkoumat a odůvodněně rozhodnout, zda návrh ponechá beze změny, pozmění jej, nebo
vezme zpět.
113
„Oranžová karta“ znamená, že pokud Komise trvá na projednávání návrhu i v případě, kdy se proti němu
vysloví nadpoloviční většina vnitrostátních parlamentů v odůvodněných stanoviscích, je stanovisko Komise
spolu s těmito stanovisky předloženo před dokončením prvního čtení Evropskému parlamentu a Radě, aby se
vyslovily k souladu návrhu s principem subsidiarity. Legislativní proces může být zastaven většinou 55 % členů
v Radě nebo většinou odevzdaných hlasů v Evropském parlamentu.
112
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Usnesení č. 323

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

323.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 14. listopadu 2008

k Návrhu nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti /kód
dokumentu 11252/08, KOM(2008) 396 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace 1. náměstka ministra
spravedlnosti JUDr. Vladimíra Krále, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Pavla
Vanouška a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 323

DOKUMENT 11252/08
Návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti
KOM(2008) 396 v konečném znění, kód Rady 11252/08
Interinstitucionální spis 2008/0130/CNS
•

Právní základ:
Čl. 308 Smlouvy ES – tzv. klauzule flexibility poskytující právní základ pro činnost ES
k dosažení některého z cílů ES v rámci vnitřního trhu, pokud Smlouva neobsahuje
specifický právní základ. Podmínkou je nezbytnost takové činnosti. Rada rozhoduje
o návrhu Komise jednomyslně, po konzultaci s Evropským parlamentem.
Stejný právní základ byl použit i pro již existující formy evropských společností – tj.
evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropskou družstevní
společnost.

•

Datum zaslání Radě EU:
26. 6. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
8. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Konzultační. Rada rozhoduje o návrhu Komise jednomyslně, po konzultaci s Evropským
parlamentem.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 28. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Statut evropské soukromé společnosti (Societas Privata Europea – dále jen SPE) je
součástí iniciativy Komise Evropský akt pro malé podniky (Small Business Act for
Europe). Jeho cílem je zlepšení postavení malých a středních podniků (dále jen MSP) na
vnitřním trhu EU.
MSP tvoří více než 99 % společností v EU, ale pouze 8 % z nich se věnuje
přeshraničnímu obchodu a jen 5 % má dceřinné společnosti nebo společné podniky
v zahraničí. Právě usnadnění zakládání a činnosti MSP na vnitřním trhu je základním
cílem předloženého návrhu nařízení o SPE. Mezi jeho další deklarované cíle patří:
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-

umožnit podnikatelům zakládat SPE podle stejných, jednoduchých ustanovení práva
společností ve všech členských státech,
snížit podnikatelům náklady na dodržování předpisů při vytváření a činnosti podniků
vyplývajících z rozdílů mezi vnitrostátními právními řády,
snížit podnikatelům náklady na založení a vedení poboček v jiných členských státech
a náklady na právní pomoc při jejich zakládání,
umožnit podnikatelům volbu takové formy vnitřní organizace společnosti, která jim
bude nejvíce vyhovovat a sníží jejich vynaložené náklady.

Návrh neupravuje otázky spadající do problematiky pracovního práva, daňového práva,
účetnictví nebo úpadku SPE. Nezabývá se ani smluvními právy a povinnostmi SPE, ani
právy a povinnostmi jejích společníků s výjimkou těch, které vyplývají ze stanov SPE.
Tyto věci se budou i nadále řídit vnitrostátním právem, resp. stávajícími komunitárními
předpisy. Volba SPE jako právní formy k podnikání v EU by měla být z daňového
hlediska neutrální. Pro zajištění stejného daňového zacházení s SPE jako s obdobnými
vnitrostátními právními formami má Komise v plánu předložení návrhu na rozšíření
oblasti působnosti směrnice týkající se mateřských a dceřiných společností
(90/435/EHS)114, směrnice o fúzích (90/434/EHS)115 a směrnice o úrocích a licenčních
poplatcích (2003/49/ES)116 na evropskou soukromou společnost.
•

Obsah a dopad:
Návrh nařízení o statutu SPE je rozčleněn do deseti kapitol: (I) obecná ustanovení, (II)
založení, (III) obchodní podíly, (IV) kapitál, (V) organizace SPE, (VI) účast zaměstnanců,
(VII) přemístění sídla SPE, (VIII) restrukturalizace, zrušení a neplatnost, (IX) doplňující a
přechodná ustanovení, (X) závěrečná ustanovení.
(I)
Obecná ustanovení
SPE je společnost s právní subjektivitou a základním kapitálem. Je to společnost
s ručením omezeným, tj. její společníci ručí jen do výše částky, kterou upsali. Jelikož
SPE je soukromá společnost, obchodní podíly SPE nesmí být veřejně nabízeny ani veřejně
obchodovány. Mohou ji vytvořit jedna nebo více fyzických osob a/nebo právnických
osob. Právnickou osobou se rozumí nejen jakákoliv společnost nebo podnik ve smyslu čl.
48 Smlouvy o ES, ale i evropská akciová společnost, evropská družstevní společnost,
evropské hospodářské zájmové sdružení i jiná SPE.
SPE by se měla řídit především navrhovaným nařízením a svými stanovami upravujícími
vnitřní organizaci SPE ve věcech stanovených v příloze I k návrhu nařízení. Vnitrostátní
pravidla pro společnosti s ručením omezeným se použijí tehdy, jestliže určitá otázka není
nařízením včetně jeho přílohy upravena a samozřejmě tehdy, jestliže tak stanoví samo
nařízení. Použitelným právem je právo státu sídla SPE.

114

Směrnice Rady 90/453/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných
společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 22.9.1990, s. 6).
115
Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních,
převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20.8.1990,
s. 1).
116
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků
mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 49).
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(II)
Založení
Návrh nařízení neomezuje způsob, jakým lze SPE vytvořit. SPE lze založit jednak
v souladu s ustanoveními nařízení, jednak přeměnou nebo rozdělením stávající společnosti
anebo fúzí stávajících společností.
Za firmou evropské soukromé společnosti se uvádí zkratka „SPE“. SPE musí mít sídlo
a ústřední správu nebo hlavní provozovnu na území členských států. SPE však může mít
svou ústřední správu nebo hlavní provozovnu v jiném členském státě, než v jakém má své
sídlo.
SPE musí mít písemné stanovy, podepsané všemi společníky. Minimální rozsah otázek,
které stanovy musí řešit, stanovuje příloha 1 návrhu nařízení.
Nařízení nezavádí specifický postup pro zápis SPE do rejstříku, nýbrž vychází
z ustanovení první směrnice o právu společností (68/151/EHS), přičemž stanoví jisté
požadavky, jejichž cílem je zlevnit a usnadnit založení SPE:
- možnost požádat o zápis SPE do rejstříku elektronickými prostředky,
- taxativní výčet listin a údajů, které mohou členské státy požadovat pro zápis SPE do
rejstříku. V rejstříku musí být zapsány rovněž změny v listinách a údajích,
- jediná kontrola souladu s právem při zápisu SPE do rejstříku, a to buď kontrola
souladu listin a údajů SPE s právem ze strany správního nebo soudního orgánu, nebo
jejich ověření notářem. Od zakladatelů SPE nesmí být požadováno, aby splnili obě
podmínky.
(III) Obchodní podíly
Nařízení umožňuje společníkům vysoký stupeň volnosti při určování věcí souvisejících
s obchodními podíly, zejména práv a povinností s nimi spojených. SPE může vydat
kmenové nebo prioritní obchodní podíly. Omezení se použijí pouze v případě, že jsou
nezbytná v zájmu třetích osob nebo menšinových společníků.
Všechny obchodní podíly musí být zapsány v seznamu společníků, který vede řídící orgán
SPE. Seznam slouží jako důkaz obchodního podílu, není-li prokázán opak. Do seznamu
mohou na požádání nahlédnout společníci nebo třetí strany.
Podmínky převodu obchodních podílů musí být upraveny ve stanovách. Jakékoli nové
omezení nebo zákaz převodu vyžaduje usnesení společníků přijaté kvalifikovanou
většinou (článek 27). Za účelem ochrany zájmů menšinových společníků vyžaduje toto
rozhodnutí souhlas každého společníka, jehož se omezení nebo zákaz týká.
Nařízení neupravuje právo společníků vytěsnit menšinové společníky (tzv. squeeze-out).
Nestanoví ani povinnost většinového společníka nebo SPE odkoupit obchodní podíl
menšinového společníka (právo na odkoupení, tzv. sell-out). Taková ustanovení mohou
být obsažena ve stanovách. Nařízení však za specifických podmínek umožňuje jak
vyloučení, tak vystoupení společníka.
(IV) Kapitál
S cílem co největšího usnadnění zakládání nových podniků návrh nařízení stanoví
požadavek na minimální základní kapitál na 1 EUR. Návrh se odchyluje od tradičního
přístupu, který považuje požadavek na vysoký minimální základní kapitál za prostředek
na ochranu věřitelů. Podle názoru Komise dnes věřitelé uplatňují jiná hlediska než
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hledisko základního kapitálu, např. hledisko peněžního toku, které je důležitější pro
platební schopnost.
Nařízení neomezuje právo zakládajících společníků rozhodnout, jaký druh protiplnění se
má poskytnout za obchodní podíly po vytvoření SPE nebo zvýšení kapitálu. Stanovy proto
musí upravit, zda zakladatelé musí poskytnout peněžité nebo nepeněžité protiplnění. Mají
volnost rozhodnout, jaký majetek, práva, služby atd. přijímá společnost jako protiplnění za
obchodní podíly a kdy musí být toto protiplnění splaceno nebo předáno. Rovněž stanovy
musí stanovit, zda je potřebné ocenění nepeněžitého protiplnění znalcem. Společníci ručí
do výše svých vkladů v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva.
Nařízení obsahuje jednotná pravidla týkající se plnění ve prospěch společníků (např.
dividend, odkoupení vlastních obchodních podílů SPE, vzniku dluhu) z aktiv SPE. Plnění
lze poskytnout pouze v případě, že SPE splňuje rozvahovou zkoušku, tj. po poskytnutí
plnění její aktiva zcela kryjí její závazky. Návrh nevymezuje „aktiva“ a „závazky“,
v tomto ohledu se použijí příslušné účetní právní předpisy (tj. čtvrtá směrnice
(78/660/EHS) nebo nařízení (ES) č. 1606/2002).
Návrh nebrání SPE v nabytí vlastních obchodních podílů za jistých podmínek, aby byla
chráněna aktiva společnosti. Před nabytím vlastních obchodních podílů musí SPE provést
rozvahovou zkoušku a, je-li stanovena ve stanovách, zkoušku platební schopnosti.
O nabytí rozhodují společníci. Nepeněžitá práva spojená s příslušnými obchodními podíly
(zejména hlasovací a předkupní práva) budou pozastavena. Dodatečné podmínky a další
omezení lze stanovit ve stanovách.
(V)
Organizace SPE
Společníci SPE mají vysoký stupeň volnosti při určování vnitřní organizace, mohou si
zvolit dualistickou či monistickou strukturu. Organizaci SPE (jediný jednatel nebo několik
jednatelů, monistická nebo dualistická struktura) určí společníci ve stanovách. Všechna
rozhodnutí, která nejsou uvedena v nařízení nebo ve stanovách, spadají do pravomoci
řídícího orgánu SPE, který odpovídá za řízení společnosti.
Článek 27 obsahuje deklaratorní seznam rozhodnutí, která musí společníci přijmout.
Stanovy musí stanovit požadovanou většinu a usnášeníschopnost pro hlasování
s výhradou článku 27, který stanoví, že některá z uvedených rozhodnutí vyžadují
kvalifikovanou většinu (tj. alespoň dvě třetiny hlasovacích práv SPE, stanovy ale mohou
stanovit větší většinu, např. tři čtvrtiny). Pro přijetí rozhodnutí není nutné pořádat valnou
hromadu – tzn. valná hromada se nemusí scházet fyzicky. Způsob rozhodování společníků
musí být stanoven ve stanovách. Společníci mají rozsáhlá práva na informace týkající se
záležitostí SPE. Jejich právo vznést námitky proti kolektivním usnesením se řídí
vnitrostátním právem.
Návrh nařízení zajišťuje společníkům dvě specifická menšinová oprávnění:
- právo požadovat usnesení společníků a
- právo požádat příslušný soud nebo správní orgán, aby jmenoval nezávislého znalce
(zejména nezávislého auditora).
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Společníci SPE rozhodují o jmenování a odvolání jednatelů. Stanovy musí stanovit délku
funkčního období jednatelů a kritérium způsobilosti. Nařízení zakazuje komukoli, kdo
není způsobilý být jednatelem v kterémkoli členském státě, být jednatelem SPE.
Návrh nařízení ukládá jednatelům povinnost jednat v nejlepším zájmu SPE. Mají jednat
s péčí a dovedností, které lze přiměřeně požadovat při podnikání. Jednatelé mají
povinnosti vůči SPE a jejich plnění může vynucovat pouze společnost. Jednatelé by se
měli vyhýbat skutečným nebo potenciálním střetům zájmů.
Návrh stanoví odpovědnost jednatelů za jakékoli jednání nebo opomenutí porušením
povinností stanovených nařízením, stanovami nebo usnesením společníků, v jehož
důsledku utrpí SPE ztrátu nebo škodu. Pokud se porušení povinnosti dopustilo více
jednatelů, odpovídají společně a nerozdílně.
(VI) Účast zaměstnanců
Obecně návrh zakotvuje zásadu, odvozenou ze směrnice o přeshraničních fúzích
(2005/56/ES), podle níž bude v SPE účast zaměstnanců upravena v souladu
s vnitrostátními pravidly členského státu, v němž má SPE sídlo. V současnosti obsahují
úpravu účasti zaměstnanců v malých společnostech právní řády pouze několika členských
států (např. Dánska a Švédska).
(VII) Přemístění sídla SPE
Podle návrhu může SPE přemístit své sídlo do jiného členského státu, přičemž si zachová
právní subjektivitu, SPE nemusí být zrušena a přemístění nemá ani vliv na práva nebo
povinnosti vyplývající z jakékoliv smlouvy, kterou SPE uzavřela před přemístěním. Návrh
nařízení však z důvodu ochrany zájmů třetích osob neumožňuje přemístění sídla SPE,
pokud bylo zahájeno řízení za účelem jejího zrušení, likvidace, úpadku apod.
Postup pro přemístění je obdobný jako v případě přemístění sídla evropské akciové
společnosti. Výjimkou je zvláštní režim, který návrh stanovuje pro SPE, na níž se vztahuje
účast zaměstnanců a která přemísťuje své sídlo do jiného členského státu, v němž nejsou
upravena práva na účast zaměstnanců nebo je nižší úroveň ochrany těchto práv nebo který
pro zaměstnance podniků SPE nacházejících se v jiném členském státě nestanoví stejný
nárok na výkon práv účasti, jaký měli před přemístěním sídla. V takových případech,
pokud alespoň jedna třetina zaměstnanců SPE je zaměstnána v domovském členském
státě, se musí uskutečnit vyjednávání mezi řídícím orgánem a zástupci zaměstnanců
s cílem dosáhnout dohody o účasti zaměstnanců. Pokud se dohoda neuzavře, zachová se
úprava účasti platná v domovském členském státě.
(VIII) Restrukturalizace, zrušení, neplatnost
Přeměna, fúze, rozdělení SPE i její zrušení se řídí vnitrostátním právem, obdobně jako
likvidace, úpadek, pozastavení plateb a neplatnost SPE.
(IX) Doplňující a přechodná ustanovení
Na základě čl. 42 návrhu nařízení může SPE zapsaná v členském státě mimo eurozónu
(3. etapu Hospodářské a měnové unie) vyjádřit svůj základní kapitál a sestavit svou účetní
závěrku v národní měně tohoto členského státu, přestože i této SPE je umožněno vyjádřit
svůj základní kapitál a/nebo sestavit svou účetní závěrku v eurech.
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(X)
Závěrečná ustanovení
Nařízení by mělo být použitelné od 1. července 2010. Do tohoto data by také členské státy
měly přizpůsobit své právní řády tomuto nařízení, zejména přijmout procesní pravidla
týkající se zápisu do rejstříku, přemístění sídla SPE a sankcí za porušení nařízení a stanov.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
1. prosince 2008 by Rada EU měla projednávat konečné znění návrhu. Kolem
16. prosince by se návrhem měl zabývat Evropský parlament v prvním čtení.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti
i rámcovou pozici vlády k němu;
2. ž á d á v l á d u , aby jej informovala o dalším průběhu projednávání tohoto dokumentu
v orgánech Rady;
3. u s n á š í s e postoupit dokument spolu se svým usnesením a stanoviskem vlády ČR
pro informaci hospodářskému výboru PS PČR.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 324

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

324.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 14. listopadu 2008

ke Zprávě Komise Radě založené na článku 12 rámcového rozhodnutí Rady ze dne
24. února 2005 o útocích proti informačním systémům /kód dokumentu 12056/08,
KOM(2008) 448 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace 1. náměstka ministra
spravedlnosti JUDr. Vladimíra Krále, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra
Bratského a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 324

DOKUMENT 12056/08
Zpráva Komise Radě založená na článku 12 rámcového rozhodnutí Rady ze
dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům
KOM(2008) 448 v konečném znění, kód Rady 12056/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
14. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
23. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 29. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
31. 10. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Zpráva není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Zpráva Komise Radě založená na článku 12 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 24. února
2005 o útocích proti informačním systémům (dále jen Zpráva) je dokument, jehož cílem117
je zhodnotit do jaké míry, či zda vůbec bylo provedeno Rámcové rozhodnutí118
2005/222/SVV o útocích proti informačním systémům (dále jen rámcové rozhodnutí).
Cílem rámcového rozhodnutí je zlepšit spolupráci mezi justičními a dalšími orgány
prostřednictvím sbližování trestněprávních předpisů za účelem obrany v oblasti útoků
proti informačním systémům119.

117

Podle článku 12 RR na základě informací a písemné zprávy Komise vyhodnotí Rada do 16. září 2007, do
jaké míry členské státy vyhověly ustanovením tohoto rámcového rozhodnutí.
118
Rámcová rozhodnutí Rady jsou pro členské státy závazné co do výsledku, kterého má být dosaženo, přičemž
volba forem a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům členských států (čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy
o Evropské unii).
119
Čl. 1 rámcového rozhodnutí
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•

Obsah a dopad:
Tento dokument je členěn na tři části :
1. Úvod
2. Hodnocení
3. Závěry
1. Úvod
V úvodní části Zpráva Komise konstatuje cíle rámcového rozhodnutí, aktuálnost
problematiky útoků proti informačním systémům a nutnost sbližování trestněprávních
předpisů v této oblasti. Výslovně se zmiňuje o útoku120 spočívajícím v znepřístupnění
estonské internetové informační infrastruktury.
Znění vnitrostátních předpisů, které jsou podkladem121 pro tuto Zprávu, zaslalo v řádné
formě 20 členských států včetně České republiky122.
2. Hodnocení
Zpráva ve své hodnotící části konstatuje, že rámcové rozhodnutí je v členských státech
provedeno různým způsobem. V některých státech jsou zákonná ustanovení upravující
dotčenou problematiku formulována podobně jako v rámcovém rozhodnutí, jiné státy
(včetně ČR) zvolily spíše obecnější úpravu.
Zpráva se dále v této části věnuje jednotlivým ustanovením rámcového rozhodnutí
a způsobům, jak členské státy tato jednotlivá ustanovení začlenily do svých právních
řádů.
Co se týče čl. 1 rámcového rozhodnutí, t.j. definice pojmů, Komise konstatuje, že
vnitrostátní definice 20 členských států odpovídají definicím uvedeným v rámcovém
rozhodnutí.
Podle Komise všech 20 členských států zařadilo do svých právních řádů skutkovou
podstatu trestného činu neoprávněného úmyslného přístupu k celému informačnímu
systému, nebo k některé z jeho částí podle čl. 2 rámcového rozhodnutí. Nicméně 4 členské
státy123 včetně ČR zvolily taková ustanovení trestněprávních předpisů, která nejsou dle
názoru Komise v souladu s ustanoveními rámcového rozhodnutí124. Chystaná právní
úprava v ČR (§228 návrhu nového trestního zákoníku125) by měla tento nesoulad do
budoucna odstranit.

120

27. dubna 2007, po odstranění pomníku rudoarmějce z centra Tallinu, se Estonsko stalo terčem těžkého
kybernetického útoku (zejména formou záplavových útoků typu ddos za použití tzv. botnetů). Napadeny byly jak
státní instituce, tak i soukromé subjekty, zejména finanční ústavy a společnosti zabývající se počítačovým
zabezpečením. Útoky trvaly zhruba tři týdny a byly způsobilé napáchat estonskému hospodářství velké škody.
121
čl. 12 odst. 2 rámcového rozhodnutí ukládá čl. státům povinnost sdělit znění předpisů, kterými ve svém
vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí.
122
Malta, Polsko, Slovensko, Španělsko nezaslaly žádnou odpověď; odpovědi Irska, Řecka a Spojeného
království neumožňují posoudit provádění v těchto členských státech, protože toto provádění bylo pozdrženo.
123
Česká republika, Rakousko, Finsko, Lotyšsko.
124
V případě trestněprávní úpravy v ČR je podmínkou trestnosti také zneužití dat či poškození, nikoli pouhý
neoprávněný přístup, jak je to stanoveno v čl. 2 rámcového rozhodnutí. Objektem trestného činu podle čl. 2
rámcového rozhodnutí je důvěrnost informačního informačních systémů, zatímco v české trestněprávní úpravě je
objektem trestného činu spíše jejich integrita.
125
Sněmovní tisk č. 410 k 21. 10. 2008.
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Komise dále konstatuje, že článek 3 rámcového rozhodnutí126 řádně provedlo 18 ze 20
členských států (včetně ČR), čl. 4 rámcového rozhodnutí127provedlo 19 ze 20 států (včetně
ČR), čl. 5 rámcového rozhodnutí128 správně provedlo 17 z 20 členských států, čl. 6 a 7
rámcového rozhodnutí129 byl správně proveden 20 státy, resp. 16 státy z 20 (včetně ČR).
Komise se také zabývá prováděním čl. 8 rámcového rozhodnutí – „odpovědnost
právnických osob“ a čl. 9 rámcového rozhodnutí – „sankce ukládané právnickým
osobám“. Došla k zjištění, že pouze 12 z 20 členských států (bez ČR) řádně provedlo čl. 8
a 9 rámcového rozhodnutí. V české platné právní úpravě není zavedena trestní
odpovědnost právnických osob a nepočítá se ani s jejím zavedením z hlediska de lege
ferenda v navrhovaném trestním zákoníku. Má-li tedy Česká republika řádně provést
ustanovení čl. 8 a čl. 9, jeví se zavedení tohoto institutu do českého právního řádu jako
nezbytné.
Ve Zprávě je České republice vytýkáno, že nesplnila informační povinnost ohledně
provádění čl. 11 rámcového rozhodnutí – „výměna informací“. Podle stanoviska ČR není
zcela jasné, který orgán by měl být kontaktním místem podle čl. 11, případně jaké
informace by měl poskytovat.
3. Závěry
Komise v závěru Zprávy bere na vědomí, že provádění rámcového rozhodnutí stále
probíhá a konstatuje výrazný pokrok v provádění rámcového rozhodnutí ve všech 20
hodnocených členských státech. Zároveň vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně
členských států, které Komisi dosud o provádění rámcového rozhodnutí neinformovaly.
Současně vyzývá členské státy, které ustanovení rámcového rozhodnutí stále neprovedly,
aby tak učinily.
Jako budoucí hrozba se jeví zejména užívání tzv. botnetů130 a s tím související hromadné
útoky na informační systémy. Problematika botnetů nebyla v době vzniku rámcového
rozhodnutí vnímána jako bezprostřední hrozba, vývoj událostí v roce 2007 však ukázal na
její závažnost. Komise bude do budoucna zvažovat přijetí takových opatření, která by byla
adekvátní společenské nebezpečnosti trestného využívání botnetů.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Dokument nepodléhá schvalování v orgánech EU.

126

čl. 3 „protiprávní zásah do systému“
čl.4 „protiprávní zásah do dat“
128
čl. 5 „návod, pomoc, účastenství a pokus“
129
čl. 6 a čl. 7 „sankce“ a „přitěžující okolnosti“
130
Soubor napadených počítačů, tzv. botů. Bot, nebo také „zombie“ je počítač, na kterém je nainstalován
program (zejména prostřednictvím tzv. trojských koní), jenž umožňuje jeho vzdálené ovládání prostřednictvím
IRC serveru (servery určené zejména pro komunikaci na internetu – chat, icq, apod). Takto je možné ovládat
vysoký počet botů, aniž by hrozilo nebezpečí odhalení ovládající osoby. Existují botnety, které se skládají
z milionů napadených počítačů – botů. Tyto sítě pak lze zneužít k páchání majetkové trestné činnosti, ale také
k politickým, popř. válečným účelům (kybernetická válka) formou hromadných útoků na informační systémy
(dos – denial of service, ddos).
127
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•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Zprávu Komise Radě založenou na článku 12 rámcového
rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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325.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 14. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Prosazení internetu – akční plán pro zavedení
šesté verze internetového protokolu (IPv6) v Evropě /kód dokumentu 10185/08,
KOM(2008) 313 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra průmyslu
a obchodu Mgr. Luboše Vaňka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 325

DOKUMENT 10185/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Prosazení
internetu – akční plán pro zavedení šesté verze internetového protokolu
(IPv6) v Evropě
KOM(2008) 313 v konečném znění, kód Rady 10185/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
27. 5. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
2. 6. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 3. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 7. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Internetový protokol je základním prvkem architektury Internetu. Jeho podstatou je
přidělení adresy (čísla) každému zařízení, které se připojuje na Internet, aby mohlo
komunikovat s ostatními připojenými zařízeními. V současné době se používá čtvrtá verze
internetového protokolu – IPv4, která nabízí 4,3 miliardy veřejných internetových adres,
tj. adres, které jsou „viditelné“ pro ostatní připojená zařízení. Přidělováním adres je
pověřen Úřad pro přidělování internetových čísel (IANA), který při této činnosti
spolupracuje s pěti regionálními internetovými registry (RIR) zastupujícími jednotlivé
kontinenty.
IPv4 byl specifikován formou technické normy v roce 1981. S ohledem na technologický
vývoj a zejména růst Internetu se začalo v polovině 90. let pracovat na nové verzi, která
by lépe odpovídala aktuálním potřebám. První návrh specifikací nové verze internetového
protokolu IPv6 byl předložen v roce 1996.131

131

Impact of IPv6 on vertical markets. Produced by inno group and Zaltana. October 2007.

180

Hlavním problematickým aspektem IPv4 je omezený adresní prostor – podle současných
odhadů bude vyčerpán do roku 2011 – 2012. Vedle rozvoje IPv6 se souběžně hledají
řešení, která by prodloužila životnost IPv4. Jedno z nejrozšířenějších dnes představuje
technologie překladu síťových adres (Network Address Translation – NAT), která
umožňuje propojit soukromou síť tvořenou libovolným počtem vnitřních adres k veřejné
části Internetu prostřednictvím jedné veřejné adresy (příp. jedné z omezeného počtu
veřejných adres, které má např. firma k dispozici). Nevýhodami této technologie jsou
jednak nutnost využít prostředníka pro komunikaci dvou zařízení a jednak zvýšené
náklady na rozvoj sítí a aplikací vyplývající z nutnosti přizpůsobit se existenci počítačů
s veřejnou a soukromou adresou. Mezi další možná řešení patří obchodování s volnými
adresami. V době počátků Internetu se předpokládalo, že adresní prostor IPv4 bude
dostatečný po velmi dlouhou dobu. Ještě před zřízením regionálních registrů tak byly
poměrně velké (v řádech milionů) bloky adres přiděleny některým firmám do zásoby.
Dnes už je jasné, že je firmy nevyužijí, a bylo by tedy možné je odprodat dalším
zájemcům. Další možností je pak postupná integrace protokolu IPv6, např.
prostřednictvím tzv. tunelování IPv4, kdy jsou datové balíčky (pakety) v protokolu IPv6
přenášeny prostřednictvím adresních a směrovacích mechanismů protokolu IPv4.
Všechny tyto možnosti však představují krátkodobá řešení. Přestože se IPv6 rozvíjí již od
poloviny 90. let, jeho plné využívání v celosvětovém měřítku se neočekává dříve než
v roce 2020. Většina aktérů v oblasti politiky, průmyslu i služeb zaujala k novému
protokolu vyčkávací postoj, a z toho plyne nedostatek prakticky využívaných (byť
i vyzkoušených) technických řešení a rovněž nedostatečné veřejné povědomí a s ním
související nízká úroveň znalostí.
IPv6 nepředstavuje ve srovnání s IPv4 žádnou revoluci, jedná se o logický vývojový krok.
Kromě nesrovnatelně většího adresního prostoru, který nabízí 3,4 x 1038 veřejných adres,
patří k jeho vlastnostem povinná podpora bezpečnostního mechanismu IPSec, rozšířená
podpora mobility uzlů v internetovém protokolu, možnost zabezpečování kvality služeb
(QoS) a možnost automatické konfigurace.
EU dosud investovala do výzkumných projektů souvisejících s IPv6 přes 90 milionů
EUR.132 Už v roce 2002 bylo vydáno sdělení, v němž Komise vyzvala k včasnému
zavedení IPv6 v Evropě.133 Mezi subjekty relativně úspěšně zavádějící IPv6 patří např.
národní výzkumné a vzdělávací sítě134. Současný protokol IPv4 není s IPv6 plně
interoperabilní, a tak hrozí, že v době, kdy se používání IPv6 rychle rozvíjí zejména
v asijských zemích135, ovlivní zpoždění přechodu na novou verzi konkurenceschopnost
evropského průmyslu. S postupným rozvojem mobilního Internetu a vznikem „Internetu
věcí“ porostou nároky na přidělování adres různým objektům (mobilním telefonům,
automobilům…) a na možnosti přímé komunikace mezi těmito objekty např. za účelem
zvýšení bezpečnosti (ohlašování dopravních nehod) nebo ochrany zdraví (využití
mobilních monitorovacích přístrojů s dálkovým vyhodnocování zdravotních potíží).

132

Op. cit.
KOM(2002) 96
134
Jako příklad může posloužit mezinárodní univerzitní síť Géant s centrálou ve Francii.
135
Viz např. Dong Liu. New Internet in China. Příspěvek na ministerskou konferenci Internet of Things –
Internet of the Future, Nice, 6. – 7. října 2008. Dostupné z:
http://www.internet2008.eu/IMG/pdf/IPv6_Nice_Liu_Dong_Mode_de_compatibilite_.pdf
133
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S cílem podpořit zavádění nové verze internetového protokolu IPv6 předkládá Komise
akční plán zaměřený na všechny zúčastněné strany, kterými jsou internetové organizace,
poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé infrastruktury, poskytovatelé obsahu
a služeb, prodejci aplikací a koncoví uživatelé.
•

Obsah a dopad:
Komise navrhuje stanovit cíl, že do roku 2010 bude nejméně 25 % uživatelů schopno
připojit se prostřednictvím IPv6 k Internetu a ke svým nejdůležitějším poskytovatelům
obsahu a služeb.
Akční plán je navržen na období tří let a zahrnuje opatření ve čtyřech oblastech:
– opatření na podporu přístupu k obsahu, službám a aplikacím prostřednictvím IPv6
(mj. je zde zdůrazněna role veřejného sektoru v souvislosti s poskytováním služeb
elektronické veřejné správy);
– opatření k vytvoření poptávky po připojení a produktech IPv6 zadáváním
veřejných zakázek;
– opatření k zajištění včasné přípravy na zavádění IPv6 (zejména informační
kampaně a podpora vzdělávání);
– opatření k řešení otázek bezpečnosti a ochrany soukromí.
Otázka bezpečnosti patří k důležitým aspektům zavádění IPv6. V souvislosti s postupným
směřováním k „Internetu věcí“ a novými metodami identifikace (např. radiofrekvenční
identifikace – RFID) vyvstává otázka postavení IP adresy mezi osobními údaji. Používání
technologie překladu síťových adres (NAT) znamená, že v současné době je jedinečná
soukromá adresa převáděna na jednu (společnou) veřejnou (např. firemní) adresu, takže
identifikace konkrétního zařízení (potažmo uživatele) je složitá. V případě zavedení IPv6
bude k dispozici dostatečné množství veřejných adres, aby každé zařízení mohlo mít
trvale přidělenu vlastní takovou adresu. Tím by byl adresní prostor, který dnes tvoří
„neviditelné“ soukromé adresy, přenesen do otevřené veřejné sítě. Přestože jsou již dnes
poskytovatelé internetových služeb schopni prostřednictvím IP adresy (v kombinaci
s dalšími údaji, které mají k dispozici) identifikovat konkrétního uživatele, přidělení
jedinečné IP adresy každému zařízení připojenému k Internetu by znamenalo podstatné
usnadnění identifikace. Přestože Soudní dvůr ES rozhodl, že za určitých okolností lze IP
adresu považovat za osobní údaj ve smyslu směrnic o ochraně osobních údajů136,
Evropský inspektor ochrany údajů upozorňuje, že situace není zdaleka jednoznačná a
bude vyžadovat další řešení.137
Situace v ČR
Průkopníkem používání protokolu IPv6 v České republice je sdružení CESNET138
založené v roce 1996, které provozuje akademickou počítačovou síť, k níž jsou připojeny
české vysoké školy a Akademie věd ČR. Testovací provoz IPv6 byl v této síti zahájen už
v roce 1999 a od roku 2004 je tento protokol běžně nabízenou službou v rámci nové
generace sítě CESNET2. Síť CESNET2 je součástí IPv6 sítě projektu Géant.
Kromě CESNETu se problematikou IPv6 zabývají odborná pracoviště Masarykovy
univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy báňské v Ostravě,

136

Rozsudek ve věci C-275/06 ze dne 29. ledna 2008
Viz např. Hustinx: Tracking people „easier“ with RFID. Euractiv, 9 October 2008. Dostupné z:
http://www.euractiv.com/en/infosociety/hustinx-tracking-people-easier-rfid/article-176220
138
http://www.cesnet.cz/
137
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Technické univerzity v Liberci, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ČVUT
v Praze, VŠE v Praze a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
V ČR je provozován informační server o IPv6, který ale není příliš aktuální.139
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu nebyl dokument dosud projednán. Jako odpovědný výbor byl
určen Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, konzultovány budou Výbor pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů, Výbor pro kulturu a vzdělávání a Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci.
Na Radě pro dopravu, telekomunikace a energetiku, která se koná dne 27. listopadu 2008,
budou přijaty závěry k tématu rozvoje sítí a služeb nové generace a Internetu budoucnosti.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Prosazení internetu – akční plán
pro zavedení šesté verze internetového protokolu (IPv6) v Evropě a rámcovou pozici
vlády k tomuto dokumentu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

139

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

http://www.ipv6.cz/
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Usnesení č. 326

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

326.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 14. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelenou malým a středním podnikům: Small
Business Act pro Evropu /kód dokumentu 11262/08, KOM(2008) 394 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra průmyslu
a obchodu Mgr. Luboše Vaňka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Krilla
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Příloha k usnesení č. 326

DOKUMENT 11262/08
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelenou malým
a středním podnikům: Small Business Act pro Evropu
KOM(2008) 394 v konečném znění, kód Rady 11262/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
30. 6. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
11. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 15. 7. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 15. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Politika malých a středních podniků je jedním z pilířů Lisabonské strategie. Zaměřuje se
na vytváření příznivých podmínek pro vznik a úspěšný růst malých a středních firem.
Malé a střední podniky (MSP) mají významný podíl na evropském hospodářství. Tvoří 99
% firem v EU a vytvářejí dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. Mohou tak
významnou měrou přispět k urychlování dlouhodobého ekonomického růstu, jsou zdrojem
nových pracovních příležitostí a inovací. Evropská komise podporuje MSP v Evropě
prostřednictvím řady opatření a programů.
Prvním stěžejním programovým dokumentem EU pro podporu a rozvoj MSP byla
Evropská charta pro malé podniky, přijatá v roce 2000. Členské státy se v ní zavázaly
podporovat rozvoj podnikatelského prostředí vstřícného k MSP, deklarovaly podporu
inovativnosti a podnikavosti, vytvoření právního, daňového a administrativního rámce
podporujícího podnikatelskou činnost, usnadnění přístupu MSP na trhy, k výzkumu
a technologiím, zlepšení přístupu k finančním prostředkům a podporu špičkových malých
podniků.
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V roce 2005 přijala Evropská komise novou strategii pro MSP – Moderní politiku malých
a středních podniků pro růst a zaměstnanost. Strategie usilovala především
o zlepšení podnikatelského prostředí pro MSP, omezení administrativní zátěže,
zjednodušení a urychlení administrativních procedur a zvýšení konkurenceschopnosti
MSP. Jedním z hlavních principů této nové politiky MSP bylo důsledné uplatňování
zásady Think Small First (mysli nejdříve v malém), k jejímuž zavedení do všech
komunitárních i národních politik se Evropská komise zavázala v revidovaném
lisabonském Partnerství pro růst a zaměstnanost v listopadu 2005. V souladu s tímto
principem mají být všechny iniciativy v rámci evropských i národních politik posuzovány
z hlediska dopadu na menší firmy.140
V rámci iniciativy Lepší právní předpisy (Better Regulation) Evropská komise mimo jiné
vyzvala k redukci administrativní zátěže MSP o 25 % do roku 2012.
I přes všechna přijatá opatření však MSP v EU mají ve srovnání se situací ve Spojených
státech nižší produktivitu a rostou pomaleji. Ve Spojených státech přežívající podniky
zvyšují do sedmého roku své existence svou zaměstnanost v průměru o 60 %, zatímco
v EU jen o 10 % – 20 %.
Proto nový lisabonský cyklus 2008 – 2010 přinesl zásadní změnu v přístupu k MSP v EU.
Evropská komise hodlá MSP věnovat mnohem větší pozornost a zdůrazňuje potřebu
důsledného prosazování jejich zájmů jak na národní, tak i na evropské úrovni. V červnu
2008 Evropská komise předložila iniciativu Evropský akt pro malé podniky (Small
Business Act for Europe), která je vyvrcholením aktivit Barrosovy Komise v oblasti
MSP. Její konečná podoba je výsledkem několikaměsíčních veřejných konzultací.
Iniciativa nese symbolický název „akt“, protože tím „zdůrazňuje politickou vůli uznat
ústřední úlohu malých a středních podniků v ekonomice EU a poprvé zavést komplexní
politický rámec pro EU a její členské státy“141 prostřednictvím legislativních opatření,
politických závazků a konkrétních praktických kroků, stěžejních pro růst MSP, zlepšení
jejich přístupu na trhy a k financím.
•

Obsah a dopad:
Evropský akt pro malé podniky obsahuje soubor deseti zásad pro přípravu a provádění
politik ve vztahu k MSP na úrovni EU i členských států. U každé z těchto deseti zásad
navrhuje Komise soubor několika konkrétních politických opatření. Tato opatření mají
vůči Komisi formu závazků, členským státům jsou adresovány v podobě výzev.
1. Vytvořit prostředí, ve kterém se podnikání vyplácí.
Podle průzkumu Eurobarometru 49 % Evropanů nikdy neuvažovalo o tom, že by sami
začali podnikat. Toto číslo je oproti Spojeným státům téměř dvojnásobné.
Samostatnou výdělečnou činnost by upřednostnilo 45 % Evropanů, oproti 61 %
občanů Spojených států. Proto Komise plánuje řadu opatření, která by zatraktivnila
samostatně výdělečnou činnost jako kariérní volbu. Tato opatření Komise zaměří
− na děti, aby se již od počátku svého vzdělávání naučily vážit si podnikání,
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Srov. internetová prezentace Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Viz Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů – Zelenou malým a středním podnikům: Small Business Act pro Evropu, KOM(2008) 394
v konečném znění, str. 4.
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− na mladé podnikatele, jimž by v rámci iniciativy „Erasmus pro mladé
podnikatele“ měla být umožněna výměna zkušeností a zlepšení jazykových
znalostí,
− na ženy – podnikatelky, které by měly být podporovány a inspirovány příkladem
úspěšných podnikatelek (z nichž Komise plánuje vytvořit síť vyslankyň
poskytujících ženám poradenské vedení) k zakládání vlastních podniků,
− na veřejnost, jejíž zájem o podnikání má Komise v úmyslu podpořit v květnu 2009
(od 6. do 14.) Evropským týdnem malých a středních podniků, během něhož po
celé Evropě bude probíhat řada akcí, přednášek, představení, veletrhů, soutěží, dnů
otevřených dveří atd.
Význam podnikání mají ve školních osnovách, výukových materiálech i odborné
přípravě učitelů zohlednit i členské státy. Kromě toho je Komise mj. vyzvala
k zjednodušení podmínek pro převody podniků, jejichž větší počet by se podle jejího
názoru kladně promítl do evropského hospodářství. Proto by členské státy měly
zajistit, aby zdanění (darovací daň, daň z dividend, daň z majetku apod.) zbytečně
těmto převodům podniků nebránilo.
2. Zajistit, aby poctiví podnikatelé, kteří se ocitli v úpadku, dostali druhou
příležitost.
Ročně úpadek postihne asi 700 tis. MSP, což znamená asi 2,8 mil. pracovních míst.
Konkurzní řízení trvá v EU v průměru čtyři roky. Komise se v Aktu zavázala
k prosazování „politiky druhé šance“ spočívající především ve výměně osvědčených
postupů mezi členskými státy. Členské státy vyzvala, aby podporovaly „nový začátek“
podnikatelů a aby se snažily dokončovat konkurzní řízení do jednoho roku.
3. Navrhnout pravidla v duchu zásady „Zelenou malým a středním podikům“.
Více než jedna třetina MSP uvádí jako největší překážku v podnikání nadměrnou
byrokracii a vyzývá ke zkrácení doby a snížení nákladů potřebných k založení
společnosti. Komise proto v předloženém Aktu znovu zdůraznila své odhodlání
dosáhnout snížení administrativní zátěže podniků o 25 % do roku 2012. Bude rovněž
„přísně posuzovat dopad nadcházejících legislativních a správních iniciativ na malé
a střední podniky („test malých a středních podniků“) a k příslušným výsledkům bude
přihlížet při přípravě návrhů.“ Zároveň „bude konzultovat se zúčastněnými subjekty,
včetně organizací malých a středních podniků, jakýkoli legislativní nebo správní
návrh, který má dopad na podniky, a to nejméně 8 týdnů před jeho předložením.“
Členské státy Komise vyzvala mj. k přijetí svého návrhu, který by umožnil zvýšit limit
pro registraci k DPH na 100 tis. EUR.
4. Zajistit, aby státní správa reagovala na potřeby MSP.
Veřejná a státní správa by podle představ Komise měla MSP co nejvíce zjednodušovat
život, zejména prosazováním tzv. e-governmentu a zřizováním jednotných kontaktních
míst. Kromě toho vyzvala Komise členské státy ke snížení poplatků za registraci
podniku a zkrácení doby pro založení podniku na méně než jeden týden a k urychlení
a zjednodušení podnikatelských oprávnění a povolení atd.
5. Přizpůsobit nástroje veřejné politiky potřebám MSP: usnadnit účast MSP na
veřejných zakázkách a lépe využívat možnosti státní podpory pro MSP.
Na veřejné zakázky připadá 16 % HDP EU. V roce 2005 bylo 42 % hodnoty veřejných
zakázek přesahujících limity EU uděleno malým a středním podnikům. Přesto je řada
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menších podniků odrazena od účasti ve výběrových řízeních obtížností postupů
a požadavků, které zadavatelé požadují. Komise předloží dobrovolný kodex
osvědčených postupů pro zadavatele, aby zlepšila kulturu udělování zakázek.
MSP mohou čelit selhání trhu využitím nabídky státní podpory na základě
komunitárních předpisů. O této možnosti jsou však nedostatečně informovány nebo
jsou potupy pro její získání příliš složité a zdlouhavé. Zlepšit informovanost chce
Komise prostřednictvím příručky o státní podpoře.
6. Usnadnit přístup MSP k financím a zajistit právní prostředí podporující včasné
platby v obchodních transakcích.
Přístup k rizikovému kapitálu je pro MSP zásadním problémem, a to navzdory
rámcovému programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), který na podporu
přístupu malých a středních podniků k financování vyčleňuje více než 1 miliardu
EUR, z čehož je podstatná částka poskytována prostřednictvím skupiny EIB. Do roku
2013 by mělo být v rámci politiky soudržnosti poskytnuto zhruba 27 miliard EUR
výhradně na podporu malých a středních podniků. Asi 10 miliard EUR bude tvořit
příspěvek poskytovaný v rámci opatření finančního inženýrství včetně iniciativy
JEREMIE a cca 3,1 miliardy EUR zajistí rizikový kapitál. Nicméně banky ani
investoři nejsou příliš nakloněni financování MSP v počáteční fázi. Situaci MSP ještě
zhoršuje špatná platební morálka v EU, kde se doba čekání na proplacení faktur
pohybuje mezi 20 a více než 100 dny. Komise proto vítá a podporuje snahy skupiny
EIB v této oblasti.
7. Pomoci MSP využívat výhody vnitřního trhu.
Podle názoru Komise zatím MSP nedostatečně využívají příležitostí nabízených
vnitřním trhem s 500mil. spotřebitelů, který se řídí jednotným souborem
komunitárních předpisů. Součinnost by MSP měla poskytovat Evropská podniková síť
(Enterprise Europe Network). Komise se v Aktu mj. zavázala ke zlepšení přístupu
k systému ochranných známek Společenství, zejména tím, že významně sníží poplatky
za ochrannou známku Společenství jakožto součást komplexního řešení finančních
perspektiv Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).
8. Podporovat zvyšování kvalifikace v MSP a všechny formy inovací.
84 % evropských MSP je přesvědčeno, že vzdělávací systém a zejména studijní
programy nekladou dostatečný důraz na podnikání. Nedostatečné je zejména propojení
malých a středních podniků a škol a vybavení dovednostmi v oblasti informačních
a komunikačních technologií (e-skills). Proto Komise např. rozšíří režim na podporu
mobility učňů jakožto součást programu Leonardo da Vinci do roku 2010, zjednoduší
pravidla státní podpory pro členské státy s cílem podpořit výzkum, vývoj a inovace,
zejména prostřednictvím nařízení o všeobecné blokové výjimce, a napomůže vzniku
rychle rostoucích podniků poskytováním podpory výzkumných a inovačních kapacit
malých a středních podniků, především prostřednictvím zvýšené koordinace
vnitrostátních programů a iniciativ. K obdobným aktivitám vyzvala Komise i členské
státy.
9. Umožnit MSP, aby výzvy ochrany životního prostředí proměnily na příležitosti.
Komise je přesvědčena, že by EU a členské státy „měly poskytnout více informací,
zkušeností a finančních pobídek pro plné využívání příležitostí na nových
„ekologických“ trzích a zvýšit energetickou účinnost, částečně tím, že v malých
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a středních podnicích zavedou systém environmentálního managementu.“ Podle
dosavadních zjištění pouze 29 % MSP zavedlo opatření na úsporu energie nebo
surovin (v porovnání se 46 % velkých podniků). Pouze 4 % MSP v EU instalovala
účinný energetický systém na rozdíl od 19 % velkých podniků. Zároveň však rostoucí
poptávka po ekologičtějších produktech a službách otevírá cestu novým
podnikatelským příležitostem. Komise usnadní přístup MSP do systému řízení
podniků a auditu z hlediska životního prostředí (EMAS) a bude financovat síť
odborníků na životní prostředí a energetickou účinnost poskytujících poradenství
v otázkách ekologicky účinných operací, tržních možností a příležitostí financování
pro účinnější transakce. Členské státy by měly poskytovat pobídky pro ekologicky
účinné podnikání a výrobu (tzn. daňové pobídkové systémy a prioritní podpory pro
financování udržitelného podnikání).
10. Podporovat MSP ve využívání výhod růstu trhů mimo EU.
Potenciál rychle rostoucích trhů dosud není ze strany MSP dostatečně využíván. Při
vstupu na tyto trhy čelí MSP obchodním, kulturním, právním i administrativním
překážkám, se kterými se vyrovnávají hůře než velké podniky. Aby MSP mohly plně
využívat možností nabízených globalizací, zřídila Komise týmy pro přístup na trh
zaměřené na klíčové exportní trhy, které sdružují obchodní rady členských států
a obchodní organizace EU a jejichž cílem je zlepšit informovanost malých a středních
podniků o obchodních překážkách na trzích mimo EU. Dále plánuje celou řadu aktivit
na podporu podnikatelských aktivit MSP zejména v Číně a Indii, ale i v kandidátských
a sousedních zemích EU.
Součástí Evropského aktu pro malé podniky je kromě těchto deseti zásad ještě soubor
legislativních návrhů vycházejících ze zásady „Zelenou malým a středním podnikům“:
− Nařízení o generální blokové výjimce pro státní podporu, které Komise již přijala
a které vstoupí v platnost v blízké době. Nařízení zjednodušuje a sjednocuje stávající
pravidla pro předchozí notifikaci vybraných kategorií státní podpory pro MSP.
− Návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti pro MSP, který umožní
zakládat a provozovat soukromé společnosti podle jednotných zásad ve všech
členských státech. Statut má usnadnit zejména přeshraniční podnikatelské aktivity na
vnitřním trhu.
− Směrnice o snížených sazbách DPH nabízející členským státům možnost uplatnit
snížené sazby DPH hlavně na místně poskytované služby, včetně služeb s vysokým
podílem lidské práce, které poskytují především MSP.
− Komise připraví legislativní návrh na modernizaci, zjednodušení a harmonizaci
stávajících pravidel pro fakturaci DPH v zájmu zmírnění zátěže podniků.
− Komise se zavázala k předložení návrhu revidované Směrnice 2000/35/ES
o opožděných platbách, který pomůže zajistit, aby MSP dostávaly za veškeré obchodní
transakce zaplaceno včas.
Příloha k SBA obsahuje příklady osvědčených postupů v politice pro MSP ve vybraných
členských státech EU, které se vztahují k deseti základním principům Evropského aktu
pro malé podniky, s uvedením internetových prezentací, na nichž lze získat podrobné
informace. Tyto příklady byly shromážděny v rámci pravidelného hodnocení
implementace Evropské charty pro malé podniky a mají sloužit jako inspirace při budoucí
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implementaci Evropského aktu pro malé podniky. Mezi vybranými příklady osvědčených
postupů jsou uvedeny rovněž dvě aktivity ČR – Centrální registrační místa pro
podnikatele („one-stop-shops“) a Portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Evropský akt pro malé podniky je v současnosti projednáván ve výborech Evropského
parlamentu. Na Radě pro konkurenceschopnost byl projednán 25. září 2008.

•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelenou malým a středním
podnikům: Small Business Act pro Evropu;
2. u s n á š í s e postoupit toto sdělení spolu se svým usnesením a stanoviskem vlády ČR
pro informaci hospodářskému výboru;
3. ž á d á M i n i s t e r s t v o p r ů m y s l u a o b c h o d u
o plnění závěrů SBA (Small Business Act).

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

o průběžné informování

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Usnesení č. 327

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

327.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 14. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Opatření na snížení hluku ze
železniční dopravy zaměřená na stávající vozový park /kód dokumentu 11842/08,
KOM(2008) 432 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra dopravy
Ing. Vojtěcha Kocourka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského a po
rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 327

DOKUMENT 11842/08
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Opatření na snížení
hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající vozový park
KOM(2008) 432 v konečném znění, kód Rady 11842/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
9. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
16. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 26. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 29. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Sektor dopravy je klíčovým faktorem pro fungující vnitřní trh Unie, avšak neustále
vzrůstající objem dopravy vede k negativním jevům způsobujícím pro společnost
dodatečné náklady. Důsledky těchto jevů jsou především zhoršování kvality životního
prostředí a s tím související negativní dopady na lidské zdraví a na kvalitu života. Hluk je
podle Komise jedním z nejrozšířenějších ohrožení veřejného zdraví v členských státech
EU a železniční doprava ke znečištění hlukem výrazně přispívá. Přezkum Bílé knihy o
dopravě z roku 2001 v polovině období (2006)142 formuloval nutnost přijetí dalších
opatření v této oblasti. Komise proto nyní předkládá soubor dokumentů143, jejichž cílem je
zmírnit negativní dopady sektoru dopravy a zajistit zohlednění všech externích nákladů
(tzv. narovnání cen) tak, aby skutečné náklady platil ten, kdo je způsobuje
(tj. princip znečišťovatel platí).

142

KOM(2006) 314 v konečném znění.
Předkládané sdělení je součástí souboru dokumentů „Doprava šetrnější k životnímu prostředí“, který již výbor
s výjimkou tohoto sdělení projednal na své 39. schůzi dne 2. října 2008.
143
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•

Obsah a dopad:
V návaznosti na již podniknuté kroky144 Komise navrhuje přijmout doplňující opatření
zaměřená na zdroj hluku – stávající vozový park (zejména nákladní vlaky) a jeho brzdové
systémy. Předkládané sdělení navrhuje do roku 2015 dodatečně vybavit nízkohlučnými
brzdami145 všechny evropské nákladní vozy s ročním počtem ujetých kilometrů vyšším
než 10 000 km (tj. nejvytíženější vozy) a se zbývající životností alespoň 5 let.146 Ačkoliv
je dle sdělení toto opatření nejhospodárnějším způsobem, jak snížit hluk způsobovaný
železniční dopravou, stále představuje značnou finanční zátěž (odhad Komise včetně
dodatečných nákladů na údržbu je přibližně 0,5 – 2 mld. EUR v závislosti na použité
technologii147). Přínosem by mělo být snížení způsobovaného hlukového zatížení až
o 50 %.
Za účelem podpory programu dovybavení vozového parku nízkohlučnými brzdami
navrhuje Komise dodatečná podpůrná opatření, která měla usnadnit jeho realizaci:
- v souladu s principem narovnání cen (internalizace externích nákladů) odstupňovat
poplatky za přístup na infrastrukturu i na základě hlukového znečištění (Komise
navrhuje tři varianty, jak začlenit emise hluku do zpoplatnění) – Komise by tento krok
provedla formou návrhu v průběhu přepracovávání směrnice 2001/14/ES148;
- po dokončení dovybavení vozového parku by měly členské státy jako další krok
zavést emisní stropy hluku pro hlavní železniční tratě, aby úroveň dosažená
dovybavením mohla být udržena;
- Komise vyzývá železniční podniky k přijmutí dobrovolných závazků k provádění
jednotlivých programů dovybavení, závazky by mj. mohly zajistit také využití
tzv. bonusů za nehlučnost pro financování dovybavení vozového parku;
- Komise vyzývá průmysl k dalšímu vývoji kompozitových brzdových špalíků, bude
nadále podporovat výzkumné a demonstrační projekty a přezkoumá schvalovací
proces homologací za účelem zefektivnění a zvýšení jeho transparentnosti;
- Komise zřídí odborné pracovní skupiny, bude monitorovat postup provádění
navrhovaných opatření a nejpozději tři roky po přijetí sdělení o dosaženém pokroku
zveřejní zprávu.
Stanovisko vlády ČR:
ČR souhlasí s přístupem Komise k hluku způsobovaném železniční dopravou, je vhodné
řešit problematiku na evropské úrovni. ČR považuje za nejvhodnější způsob kompenzace
finančních nákladů spojených s dovybavením vozů přímé dotace majitelům vozů.
Zavedení odstupňovaného zpoplatnění přístupu k infrastruktuře preferuje provést
selektivně na tratích vystavených hluku a za předpokladu, že bude „zpoplatnění hluku“
zavedeno i v silniční dopravě (pozn.: to by vyžadovalo novelu směrnice „Euroviněta“).
S výběrem systému pro dovybavení vozů by ČR vyčkala do doby, kdy bude na trhu
k dispozici technologie pro vybavení vozů brzdovými špalíky typu LL. ČR také vyjadřuje

144

Směrnice 2002/49/ES o hluku ve venkovním prostředí stanoví tzv. strategické hlukové mapy a akční plány
pro hlavní železniční tratě a velké aglomerace. Podle údajů Mezinárodní železniční unie se ročně v EU vynaloží
jen na výstavbu protihlukových bariér přibližně 150 – 200 mil. EUR.
145
Průmysl vyvíjí za tímto účelem tzv. kompozitové brzdné špalíky, které umožní snížit vnímaný hluk až o 50
%.
146
Dle dopadové studie jde přibližně o 370 000 vozů, ostatní vozy (asi 15 % vozového parku) představují již jen
asi 3 % celkového dopravního výkonu vozového parku.
147
Dvěma uvažovanými variantami jsou dražší a již homologované brzdové špalíky typu K nebo levnější typ LL
s prozatímní homologací.
148
Směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury
a o vydávání osvědčení o bezpečnosti.
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pochybnosti jak o potřebě, tak především o proveditelnosti Komisí navrhovaných
dobrovolných závazků.
Dopad na právní řád a státní rozpočet ČR:
Bez dopadu (sdělení je dokumentem informační povahy).
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Dokument byl v Evropském parlamentu přidělen příslušnému gesčnímu výboru (doprava
a turismus), časový harmonogram projednávání sdělení nebyl stanoven. V Radě EU ve
složení ministrů dopravy bude celý soubor dokumentů „doprava šetrnější k životnímu
prostředí“ projednán na dalším zasedání 8. – 9. prosince 2008 (na posledním zasedání
9. října 2008 nebylo dosaženo kompromisu nad přijetím závěrů, kompromis připravovaný
francouzským předsednictvím by v současné době měl předjednávat výbor stálých
zástupců – COREPER).

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
bere na vědomí
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Opatření
na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající vozový park.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 329

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

329.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 14. listopadu 2008

ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské kulturní dědictví na dosah jedním
kliknutím: Pokrok v oblasti digitalizace kulturního materiálu a jeho dostupnosti
on–line a uchovávání digitálních záznamů v EU /kód dokumentu 12580/08, KOM(2008)
513 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra kultury
Ing. Jaromíra Talíře, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 329

DOKUMENT 12580/08
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské kulturní
dědictví na dosah jedním kliknutím: Pokrok v oblasti digitalizace
kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a uchovávání digitálních
záznamů v EU
KOM(2008) 513 v konečném znění, kód Rady 12580/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
11. 8. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
2. 9. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 17. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
24. 10. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Digitalizace kulturního materiálu, jeho dostupnost on-line a uchovávání digitálních
záznamů je předmětem zájmu Komise od roku 2005, kdy byla v rámci strategie i2010 pro
budování informační společnosti zahájena iniciativa věnovaná digitálním knihovnám149.
Cílem této iniciativy je podporovat rozvoj evropské digitální knihovny Europeana
a zlepšování podmínek on-line dostupnosti všech druhů objektů z evropských kulturních
institucí. Prioritní oblasti pro činnost členských států v oblasti digitalizace stanovila
Komise doporučením v srpnu 2006150, následně byly potvrzeny přijetím závěrů Rady
v listopadu téhož roku151. Zahrnují: shromažďování informací o probíhajících
digitalizačních projektech; podporu partnerství kulturních institucí a soukromého sektoru;
podporu účasti kulturních institucí v projektu evropské digitální knihovny; řešení

149

KOM(2005) 465 v konečném znění
Doporučení 2006/585/ES
151
Závěry Rady ze dne 13. listopadu 2006
150

196

technických otázek; vytvoření podmínek pro zpřístupnění osiřelých děl a děl, která již
nejsou komerčně šířena; dlouhodobé uchovávání digitálního materiálu a uchovávání
webového obsahu pověřenými institucemi.
Na základě zpráv předložených členskými státy Komise v tomto sdělení hodnotí pokrok
při provádění doporučení z roku 2006 a současně se zabývá vývojem a aktuálním stavem
evropské digitální knihovny Europeana.
•

Obsah a dopad:
Provádění doporučení
Přestože Komise hodnotí dosažený pokrok při provádění doporučení pozitivně,
v některých oblastech není s přístupem členských států a přijatými opatřeními spokojena.
Předmětem kritiky je např. nedostatečné využívání vytvářených přehledů digitalizovaného
materiálu při stanovování priorit národních digitalizačních projektů. Přestože mnohé
členské státy přijaly národní strategie v oblasti digitalizace, Komise v nich postrádá
kvantitativní cíle. Jako nedostatečné hodnotí Komise úsilí členských států, pokud jde
o získávání finančních zdrojů – ať už se jedná např. o využívání strukturálních fondů nebo
financování prostřednictvím partnerství soukromého a veřejného sektoru.
Minimální pokrok byl na úrovni členských států zaznamenán při řešení otázky
zpřístupňování osiřelých děl a děl, která již nejsou komerčně šířena. Kromě členských
států se tímto tématem zabývala rovněž skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální
knihovny ustavená Komisí v únoru 2006. V rámci této skupiny bylo v polovině roku 2008
dosaženo shody ohledně opatření, která je třeba učinit předtím, než je možné považovat
dílo za osiřelé. V této souvislosti bylo 4. června 2008 podepsáno členy skupiny
memorandum o porozumění152. Výhrady má Komise rovněž k přezkumu vnitrostátních
právních předpisů, které mohou omezovat užití volných děl. Přestože většina členských
států nevnímá tuto oblast jako problematickou, upozorňuje Komise zejména na nutnost
zachovat dostupnost volných děl bez ohledu na jejich formát –digitalizace volného díla
nemůže být důvodem pro omezování jeho dostupnosti.
V oblasti uchovávání digitálních záznamů Komise zejména upozorňuje na to, že pokroku
dosahují především ty členské státy, kde se do řešení zapojuje více zainteresovaných
institucí.
Europeana
Cílem projektu evropské digitální knihovny Europeana je vytvoření společného
mnohojazyčného přístupového bodu k digitalizovaným kulturním materiálům v Evropě.
Tato knihovna tak představuje další krok po projektu TEL – The European Library,
v jehož rámci byly zpřístupněny on-line katalogy evropských knihoven prostřednictvím
jednotného portálu. V listopadu 2007 byla založena Nadace evropské digitální knihovny,
která sdružuje evropské asociace knihoven, archivů, muzeí a audiovizuálních archivů
účastnících se projektu. Provozní strukturu zajišťuje nizozemská národní knihovna. Od
listopadu tohoto roku je v provozu prototyp Europeany153, který zpřístupňuje dva miliony
digitalizovaných objektů. Do roku 2010 by měl počet objektů přesáhnout šest milionů.

152

Viz http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/hleg/index_en.htm. Kromě
tématu osiřelých děl se skupina zabývá i dalšími aspekty digitalizace; vydala např. přehled doporučených
postupů pro partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti digitalizace a vzorovou licenci pro digitalizaci
a dostupnost děl, která již nejsou vydávána tiskem.
153
http://www.europeana.eu
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Budoucí vývoj bude zaměřen na podporu digitalizace dalších objektů zejména
prostřednictvím programu eContentplus, na možnosti zpřístupnění materiálu chráněného
autorským právem a rozvoj mnohojazyčného vyhledávání. V této souvislosti Komise
připomíná dostupné programy financování na úrovni Společenství, které se zabývají
řešením technických aspektů digitalizace a uchovávání digitálních záznamů, jako je
sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj nebo program pro konkurenceschopnost
a inovace.
Na základě zhodnocení dosavadního pokroku stanovila Komise následující oblasti, které
vyžadují zvýšenou pozornost:
– finanční prostředky a kvantitativní cíle v oblasti digitalizace;
– podpora Europeany ze strany členských států;
– právní a praktické mechanismy pro usnadnění digitalizace a dostupnosti osiřelých děl
a děl, která již nejsou komerčně šířena;
– finanční a organizační hlediska uchovávání digitálních záznamů.
Situace v ČR154
V ČR probíhají tři programy digitalizace zaměřené na dokumenty: Memoria
(Manuscriptorium – digitalizované historické dokumenty), Kramerius (digitalizované
dokumenty z 19. století) a WebArchiv (publikované digitální dokumenty). Finanční
podporu získávají především z programu Veřejné informační služby knihoven řízeného
Ministerstvem kultury ČR. Z knihovnických institucí má v digitalizačních projektech
výsadní postavení Národní knihovna ČR, která je rovněž správcem centrálního rejstříku
přeformátovaných dokumentů.
Národní filmový archiv se účastní evropského programu European Film Gateway
a programu MIDAS zaměřeného na interoperabilitu filmových databází. Na národní
úrovni NFA společně se studiem Barrandov a Národním technickým muzeem vytvořil
program uchování a digitalizace kulturního dědictví, jehož cílem je digitalizace 53 000 m
filmových materiálů a 63 000 stran z knihovny NFA, digitalizace barrandovských scénářů,
fotografických alb a digitalizace dokumentů Národního technického muzea. Program by
měl být zahájen v roce 2009. Současně NFA provádí systematickou digitalizaci českých
filmů z let 1898 – 1964.
Systematická digitalizace muzejních objektů v ČR neprobíhá.
Odborem autorského práva Ministerstva kultury ČR byla ustavena pracovní skupina pro
otázky evropské digitální knihovny a autorského práva, která se zabývá problematikou
osiřelých děl a dalšími autorskoprávními aspekty digitalizace.
ČR je přidružený člen Nadace evropské digitální knihovny.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu nebylo sdělení dosud projednáno. Odpovědným výborem je
Výbor pro kulturu a vzdělávání.

154

Implementation of the Commission recommendation on digitisation and online accessibility of cultural
material and digital preservation: report by Czech Republic. 2008. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/report_implem_submissi
on290208/czech_republik.pdf
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Na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež a kulturu ve dnech 20. – 21. listopadu 2008 by
měly být přijaty závěry k evropské digitální knihovně Europeana. Podle posledního
návrhu155 v nich Rada mimo jiné zdůrazní podporu cílům stanoveným v doporučení
Komise z roku 2006 a význam digitalizace; vyzve členské státy k pokračování národních
strategií digitalizace, podpoře účasti institucí na budování knihovny Europeana, podpoře
začlenění chráněných děl do fondu této knihovny a zavedení mechanismů pro usnadnění
digitalizace osiřelých děl; vyzve Komisi k podpoře činností v oblasti dlouhodobého
uchovávání a interoperability a k přezkumu možnosti navýšení finančních prostředků na
digitalizaci v rámci stávajících programů a finančního výhledu.
•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
bere na vědomí
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské kulturní dědictví na
dosah jedním kliknutím: Pokrok v oblasti digitalizace kulturního materiálu a jeho
dostupnosti on-line a uchovávání digitálních záznamů v EU a rámcovou pozici vlády
k tomuto sdělení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

155

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Dokument Rady 14870/08 ze dne 3. 11. 2008
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Usnesení č. 330

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

330.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 14. listopadu 2008

k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozónovou
vrstvu (Přepracování)
ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o definitivním ukončení výroby a spotřeby látek
poškozujících ozónovou vrstvu – Zlepšování právní úpravy na základě 20 let zkušeností
/kód dokumentu 12832/08, KOM(2008) 505 v konečném znění, část I a II/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra životního
prostředí Mgr. Aleše Kutáka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Pavla Vanouška a po
rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 330

DOKUMENT 12832/08
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o definitivním
ukončení výroby a spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu
– Zlepšování právní úpravy na základě 20 let zkušeností
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují
ozónovou vrstvu (Přepracování)
KOM(2008) 505 v konečném znění, kód Rady 12832/08
Interinstitucionální spis 2008/0165/COD
•

Právní základ:
Čl. 133, 175 odst. 1 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
6. 8. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
12. 9. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 26. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Obsah projednávané problematiky je tvořen dvěma dokumenty, a to návrhem nařízení
o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu156157, které doprovází sdělení o ukončení

156

Látky poškozující ozónovou vrstvu = regulované látky jsou halogenové organické sloučeniny, které se
podílejí na poškozování ozónové vrstvy ve stratosféře, která chrání Zemi před nebezpečným ultrafialovým
zářením.
157
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady č. KOM (2008) 505 ze dne 1. srpna 2008 o látkách, které
poškozují ozónovou vrstvu.
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výroby a spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu158. Projednávaný návrh je revizí
již platného nařízení159 a má vést zejména k jeho zjednodušení a přepracování
v souvislosti s cílem snížení administrativní zátěže. Mezi další cíle návrhu patří zejména
zajištění dodržování Montrealského protokolu (ve znění jeho úprav z roku 2007) a
zajištění, že budou řešeny i budoucí úkoly, aby byla včas zabezpečena obnova ozónové
vrstvy a zabránilo se tak škodlivým dopadům.
•

Obsah a dopad:
Působnost navrhovaného nařízení je rozšířena na výrobky a zařízení, jejichž použití nebo
provoz je na regulovaných látkách závislý (čl. 2). Přílohy I a II budou obsahovat výčet
látek, na které se bude nařízení vztahovat.
Projednávané
nařízení
zakazuje
výrobu
regulovaných
látek
vyjma
hydrochlorfluoruhlovodíků (dále jako HCFC), pro které stanovuje zákaz výroby na rok
2020. Návrh rovněž stanovuje výjimky z tohoto obecného zákazu, a to pro případy, kdy
jsou regulované látky použity například jako vstupní suroviny nebo technologická činidla.
Pro vstupní suroviny má být nově zavedena povinnost označit nádoby, které je obsahují,
zřetelným označením, aby se předešlo nezákonnému použití a obchodu. Výjimka se
dotýká také použití jiných regulovaných látek než HCFC pro základní laboratorní
a analytické použití, avšak pod podmínkou registrace a udělení licence. Licence je
udělována Komisí jednotlivým podnikům s přesným určením látky a množství, které jsou
oprávněny použít. Celkové ročně povolené množství v rámci licencí nesmí překročit 130
procent průměru vypočteného z množství, které bylo k tomuto účelu použito v letech
2005 – 2008.
Projednávané nařízení stanovuje, že od roku 2010 nesmí být při údržbě a obsluze
stávajících chladících a klimatizačních zařízení využívány nově vyrobené HCFC, avšak
použití regenerovaného materiálnu bude povoleno, a proto je důležité opatřit označením
nádobu, ve které se bude nacházet. Označena (typem látky, množstvím, symbolem
nebezpečnosti160 a označením nebezpečnosti spojeným s použitím látky) musí být také
chladící a klimatizační zařízení, ve kterých bude regenerovaný materiál použit při údržbě
a obsluze.
Návrh nařízení omezuje také karanténní a předzásilkové aplikace a použití methylbromidu
v naléhavém případě na stávající úroveň spotřeby. Použití methylbromidu bude povoleno
pouze na místech schválených příslušnými orgány daného státu a za podmínky, že
minimálně 80 % použitého množství bude získáno zpět (příslušným technologickým
postupem). Používání má být ukončeno do roku 2015.
V současné době je možné stanovit konečné termíny pro používaní halonů, protože již
existují náhradní látky, které mohou být použity namísto nich v protipožární ochraně.
Komise však může v individuálních případech udělit výjimku, a to pokud neexistují

158

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
č. 2008/0165 (COD) ze dne 11. září 2008 o definitivním ukončení výroby a spotřeby látek poškozujících
ozónovou vrstvu.
159
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují
ozónovou vrstvu.
160
Směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace,
balení a označování nebezpečných látek.
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vědecké nebo ekonomicky dostupné náhradní látky nebo technologie. Netýká se to však
tzv. kritických použití halonů, která jsou vyjmenována v příloze VI.
Dovoz regulovaných látek nebo výrobků a zařízení obsahujících regulované látky nebo
výrobků a zařízení, jejichž použití nebo provoz jsou na těchto látkách závislé, je zakázán.
V čl. 15 a 17 jsou stanoveny výjimky z tohoto zákazu, avšak konkrétní výjimka pro
methylbromid a HCFC, které jsou dováženy k aktivnímu zušlechťovacímu styku (tj. za
účelem dalšího zpracování dodaného materiálu, např. kompletace), nebude zachována
a tato činnost bude ukončena v momentě, kdy vstoupí v platnost zákaz používaní těchto
látek.
Stávající nařízení upravuje on-line systém udělování licencí na dovoz a vývoz některých
látek. Podle navrhované úpravy bude tento systém rozšířen na veškerý dovoz (vyjma
dovozu za účelem dočasného uskladnění a tranzitu přes Společenství). Pro dovoz, na který
se vztahuje výjimka z udělování licencí, může Komise přijmout opatření pro dohled
a regulaci na základě posouzení případných rizik nezákonného obchodu v souvislosti
s uvedeným pohybem zboží. Při příjímání těchto opatření Komise přihlédne také k jejich
socioekonomickým dopadům. Komise vytvoří elektronický systém licencí a bude jej
provozovat. Projednávaný návrh zavádí také možnost Komise zamítnout žádost o dovozní
licenci, a to například z důvodu, že dovoz regulované látky by představoval nezákonný
obchod nebo by nepříznivě ovlivnil provádění regulačních opatření země dovozu.
Návrh nařízení zpřísňuje také zákaz vývozu regulovaných látek nebo výrobků a zařízení
obsahujících regulované látky nebo výrobků a zařízení, jejichž použití nebo provoz jsou
na těchto látkách závislé, zejména ve vztahu k výrobkům a zařízením obsahujícím HCFC
nebo výrobkům, které jsou na použití HCFC závislé. Komise může udělit výjimku
z tohoto obecného zákazu vývozu, a to v případě prokázání, že vzhledem k ekonomické
hodnotě a očekávané zbývající životnosti určitého zboží by zákaz představoval pro
vývozce nepřiměřenou zátěž.
Je stanoven způsob, jak má být nakládáno s regulovanými látkami, které jsou již obsaženy
ve výrobcích. Pokud to bude ekonomicky a technicky možné, musí být znovuzískány za
účelem zneškodnění nebo zneškodněny bez předchozího znovuzískání prostřednictvím
schválených technologií. Komise bude oprávněna vypracovat seznam výrobků a zařízení,
na které se bude zmiňované opatření vztahovat.
Předložené nařízení upravuje také používání tzv. „nových látek“. Stanovuje mechanismus,
který zabezpečí, že o látkách, které skupina pro vědecká hodnocení určí jako látky
poškozující ozónovou vrstvu, budou podávány zprávy. Na základě zmiňovaných zpráv
bude provedeno posouzení dopadu těchto látek na životní prostředí a případně zajištěna
jejich regulace. Nové látky jsou vyjmenovány v příloze č. II161, která je rozdělená na dvě
části:
•
část A pro látky, které již podléhají regulačním opatřením;
•
část B pro látky, o nichž podniky musí podávat zprávy.
Komise může na základě vědeckých informací zařadit do části B jakékoli látky, které
nejsou regulované a vykazují potenciál poškozování ozónu.

161

Příloha II v současné době obsahuje v části A jednu látku, a to dibromdifluormethan, a v části B
propylbromid, ethylbromid a trifluormethyljodid.
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Je také úkolem členských států kontrolovat dodržování navrhovaných ustanovení, a to
prostřednictvím přístupu založeného na dokumentaci a vyhodnocení rizika.
Komisi je svěřena prováděcí pravomoc, která je konkrétně uvedena v každém příslušném
článku.
Stanovisko vlády ČR
Pozice vlády ČR k návrhu jako celku je kladná a nebude rozporovat ani uvedené návrhy
nových opatření. V případě projednávání předmětného nařízení ještě v průběhu
francouzského předsednictví si může Česká republika vyžádat dopracování zprávy
o dopadech v oblasti nových látek o údaje o průmyslových odvětvích, která mohou být
novou úpravou dotčena.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrh nařízení bude projednán 22. ledna 2009 ve Výboru pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. V plénu by mělo proběhnout první
čtení 10. března 2009.

•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í předložený návrh nařízení a rámcovou pozici vlády k tomuto
návrhu;
2. u s n á š í s e postoupit návrh spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády pro
informaci hospodářskému výboru.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 331

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

331.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 41. schůze konané dne 14. listopadu 2008

k Návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování /kód dokumentu
13312/08, KOM(2008) 553 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
zemědělství Ing. Karla Trůbla, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jozefa Kochana a po
rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Jozef Kochan v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 331

DOKUMENT 13312/08
Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování
KOM(2008) 553 v konečném znění, kód Rady 13312/08
Interinstitucionální spis 2008/0180/CNS
•

Právní základ:
Čl. 37 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 9. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
23. 9. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Konzultační.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 26. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Navrhované nařízení o ochraně zvířat při usmrcování má nahradit v současné době
platnou směrnici o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování162. Hlavním cílem návrhu
je zlepšení ochrany zvířat při porážení/usmrcování, podpora inovací v této oblasti a
zajištění rovných podmínek pro dotčené provozovatele v rámci vnitřního trhu.
Projednávané nařízení zvyšuje odpovědnost provozovatelů za řádné zacházení se zvířaty.
Úprava problematiky ochrany zvířat při usmrcování je významná, zejména při pohledu na
statistiky každoročně usmrcených zvířat na jatkách. Jedná se o 360 milionů prasat, ovcí,
koz a skotu a více než čtyři miliardy kusů drůbeže. V kožešnickém průmyslu je ročně
usmrceno 25 milionů zvířat a v líhních 330 milionů jednodenních kuřat. Opatření pro
zabránění šíření nakažlivých chorob si taktéž vyžádá usmrcení milionů zvířat ročně.

162

Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování.
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•

Obsah a dopad:
Původně byla tato problematika upravena směrnicí, což vedlo k nepřesné a nejednotné
aplikaci v jednotlivých členských státech. Proto je v současné době navržena úprava
prostřednictvím nařízení, které je závazné ve všech svých částech a platí od okamžiku
vstupu v platnost bezprostředně ve všech členských státech. Nařízení zajistí jednotné
používání předpisu a rychlejší provádění změn s ohledem na pokrok ve vědecké a
technické oblasti.
Obsah projednávaného nařízení je zaměřen na dosažení několika konkrétních cílů, a to:
•
vytvoření metodického přístupu, který by byl společný pro všechny členské státy
a podporoval by nové metody omračování;
•
zajištění lepší integrace problematiky řádného zacházení se zvířaty do výrobního
procesu (například jmenováním specializovaných pracovníků pro tuto oblast);
•
aktualizaci standardů ohledně konstrukce a vybavení jatek (čl. 11 a příloha č. 2);
•
zvýšení úrovně znalostí dotčených provozovatelů a zodpovědných pracovníků jatek
ohledně zacházení se zvířaty při porážce;
•
zlepšení ochrany zvířat při hromadném usmrcování z důvodu tlumení nákaz.
Navrhované nařízení zavádí osvědčení o způsobilosti pro osoby, které manipulují se
zvířaty nebo je porážejí. Nařízení obsahuje výčet úkonů163, které mohou provádět pouze
tyto způsobilé osoby. Členské státy určí příslušný orgán, který bude odpovědný za
udělování těchto osvědčení a za zajišťování kurzů pro zaměstnance podílející se na
usmrcování zvířat a souvisejících úkonech. Osvědčení o způsobilosti je platné maximálně
po dobu pět let a vzájemně se uznává ve všech členských státech. Tento požadavek se
bude vztahovat také na jatka a usmrcování v rámci chovu kožešinové zvěře.
Projednávané nařízení ukládá všem členským státům povinnost založit svá národní
referenční centra, která budou mít za úkol mimo jiné také zajišťovat vědecké a technické
odborné zázemí v souvislosti se schvalováním jatek, posuzování nových metod
omračování a akreditaci subjektů a organizací pro vydávaní osvědčení o způsobilosti.
Členské státy do jednoho roku od vstupu zmiňovaného nařízení v platnost předloží
Komisi údaje o svém referenčním centru a zveřejní potřebné informace na internetu.
Předmětné nařízení stanovuje přesnou definici metody omračování a povinnost
odpovědných osob zajistit, že zvířata v době mezi ukončením procesu omráčení a
potvrzením smrti nevykazují žádné známky vědomí nebo citlivosti. Příloha č. 1 obsahuje
podrobný výčet jednotlivých metod omračování a usmrcování, jakož i jejich specifikace.
Příloha může být změněna tak, aby odpovídala vědeckému a technickému pokroku.
Zmiňované nařízení zřizuje také společný systém pro povolování nových metod
omračování.
Návrh upravuje také problematiku depopulace, v rámci které klade důraz na řádné
zacházení se zvířaty v rámci nejlepších možných podmínek. Ukládá povinnost
příslušnému orgánu do jednoho roku od ukončení úkonů spojených s depopulací předat

163

Jedná se o manipulaci se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním, znehybnění zvířat pro účely omráčení
nebo usmrcení, omráčení zvířat, posouzení účinného omráčení, zavěšení nebo vyzdvihnutí živých zvířat
z vykrvení živých zvířat.
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Komisi hodnotící zprávu164 a zveřejnit ji na internetu, což zajistí také lepší informování
veřejnosti. V případě nutné porážky učiní osoba odpovědná za dotčená zvířata veškerá
nezbytná opatření, aby byla dotčená zvířata usmrcena co nejdříve.
Návrh nařízení zavádí povinnosti provozovatele jmenovat na každých jatkách pracovníka
pro řádné zacházení se zvířaty, který bude přímo odpovědný provozovateli. Jeho
úkolem bude na daných jatkách zajišťovat dodržování pravidel stanovených
v projednávaném nařízení a dalších povinností stanovených v operačních postupech. Musí
být držitelem osvědčení o způsobilosti. Ve většině velkokapacitních jatek v EU je již
takový pracovník zaměstnáván, avšak u velmi malých jatek to tak není, a proto je pro ně
v nařízení stanovena výjimka. Týká se jatek s kapacitou porážky do 1 000 velkých
dobytčích jednotek nebo 150 000 kusů drůbeže ročně.
Stanovisko vlády ČR
Vláda ČR vítá snahu EU revidovat stávající směrnici o ochraně zvířat při porážení nebo
usmrcování a souhlasí s návrhem nahradit ji novým nařízením vzhledem k jednodušší
a jednotné implementaci do národní legislativy všech členských států. Z hlediska ochrany
zvířat hodnotí navrhovaný předpis jako pokrokový, nicméně považuje za potřebné se ještě
zaměřit na některé oblasti, jako například:
• stanovení jasných pravidel pro schvalování nových omračovacích metod;
• rituální porážky;
• omračování plynem u prasat a drůbeže;
• elektrické omračování drůbeže ve vodní lázni;
• délku intervalu mezi omráčením a vykrvením.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrh nařízení bude projednáván 17. února 2009 ve Výboru pro zemědělství a rozvoj
venkova Evropského parlamentu. V plénu by mělo proběhnout první čtení 25. března
2009.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í
návrhu;

předložený návrh nařízení a rámcovou pozici vlády k tomuto

2. u s n á š í s e
postoupit návrh spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády pro
informaci zemědělskému výboru.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Jozef Kochan v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Hodnotící zpráva musí obsahovat odůvodnění depopulace, počet a druhy usmrcovaným zvířat, použité
metody omračování a usmrcování, popis zjištěných problémů a případně nalezená řešení ke zmírnění nebo
minimalizaci utrpení dotčených zvířat a případné odchylky stanovené v souladu s projednávaným nařízením.
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Usnesení č. 337

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

337.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES
o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě /kód
dokumentu 14317/08, KOM(2008) 661 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra financí
Mgr. Kláry Hájkové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Bauera a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 337

DOKUMENT 14317/08
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu
k výplatě
KOM(2008) 661 v konečném znění, kód Rady 14317/08
Interinstitucionální spis 2008/0199/COD
•

Právní základ:
Čl. 47 odst. 2 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
17. 10. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
21. 10. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
6. 11. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 10. 11. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 12. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Vzhledem k probíhající celosvětové finanční krizi a s cílem posílení důvěry vkladatelů
Komise dne 15. října 2008 představila návrh, kterým se mění směrnice 94/19/ES
o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě náhrad.
Předmětem návrhu je co nejdříve zvýšit pojistnou ochranu vkladů nejméně na 50 tis. EUR
a do konce roku 2009 dále na 100 tis. EUR, výrazné zkrácení lhůty k výplatě náhrad,
zrušení soupojištění (spoluúčasti) a posílení přeshraniční spolupráce bank.
Návrh je reakcí Komise na závazky přijaté Radou EU (ECOFIN) dne 7. října 2008, na
jejímž jednání se ministři financí členských států dohodli na koordinovaném přístupu,
pokud jde o reakci na finanční krizi. V oblasti pojištění vkladů se ministři dohodli, že
všechny členské státy zajistí pro počáteční období nejméně jednoho roku pojistnou
ochranu vkladů pro fyzické osoby ve výši nejméně 50 tis. EUR, a vzali na vědomí, že
některé členské státy se rozhodly zvýšit své minimální částky na 100 tis. EUR.
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•

Obsah a dopad:
Cílem návrhu je udržet důvěru vkladatelů v banky, které působí v členských státech EU.
Komise navrhuje:
• zvýšení minimální úrovně pojištění vkladů ze současné úrovně ve výši 20 tis.
EUR na úroveň alespoň na výši 50 tis. EUR ode dne 15. října 2008 a do
31. prosince 2009 na minimální úroveň alespoň 100 tis. EUR. (Podle odhadů
Komise je stávajícím režimem kryto kolem 65 % způsobilých vkladů. Nově
navržené minimální úrovně pojištění by pokryly odhadem 80 % (při krytí 50 tis.
EUR), nebo 90 % (při krytí 100 tis. EUR) vkladů.);
• zkrácení lhůty k výplatě náhrad za pojištěné vklady ze současné lhůty v délce
tří měsíců (může být prodloužena až o šest měsíců) na tři dny. Lhůta by však měla
začít plynout jen tehdy, jestliže buď příslušné orgány rozhodly, že banka (úvěrová
instituce) se nezdá být schopna vyplatit vklad, nebo pokud soudní orgán rozhodl,
že pohledávky vkladatelů jsou pozastaveny;
• zkrácení lhůty pro určení příslušného orgánu, že úvěrová instituce není schopna
splácet vklady ze stávající lhůty 21 dnů až na tři dny;
• zrušení spoluúčasti vkladatelů na nesené ztrátě;
• aby členské státy zajistily posílení přeshraniční spolupráce systémů pojištění
vkladů mezi domovským členským státem, v němž banka získala povolení,
a hostitelským členským státem, v němž se nachází její zahraniční pobočka;
• aby bylo umožněno Komisi formou komitologie změnit limity minimální úrovně
pojištění vkladů buď natrvalo v závislosti na vývoji bankovního sektoru a na stavu
hospodářské a měnové situace v EU nebo přechodně na dobu maximálně 18
měsíců v případě finanční krize.

•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V době zpracování materiálu není znám.
Na zasedání Rady ECOFIN dne 2. 12. 2008 byl přijat obecný přístup k návrhu směrnice.
Na základě tohoto přístupu bude předsednictví Rady pokračovat v jednání s Evropským
parlamentem s cílem dospět k dohodě, která umožní, aby směrnice byla přijata v prvním
čtení, ještě před koncem volebního období Evropského parlamentu.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
bere na vědomí
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se
mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů a rámcovou pozici vlády ČR
k němu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Jan Bauer v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 339

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

339.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Společná přistěhovalecká politika pro Evropu:
zásady, opatření a nástroje /kód dokumentu 11017/08, KOM(2008) 359
v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra vnitra
Mgr. Lenky Ptáčkové–Melicharové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Gabriely
Kalábkové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 339

DOKUMENT 11017/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Společná
přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje
KOM(2008) 359 v konečném znění, kód Rady 11017/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
20. 6. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
24. 6. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 6. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 15. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Přistěhovalectví je pro zachování mezinárodní ekonomické konkurenceschopnosti EU
velmi významné. 165 Podle demografických předpovědí má do roku 2060 poklesnout počet
obyvatel v produktivním věku podle optimistických odhadů166 až o 50 miliónů.
Důsledkem tohoto trendu jsou zvýšené tlaky na systémy důchodového, zdravotního a
sociálního zabezpečení. Ačkoliv je tedy přistěhovalectví pro EU opravdu důležité
především z ekonomického hlediska, jeho kladný přínos se může projevit pouze při
skutečně úspěšné integraci přistěhovalců do hostitelské společnosti.
Vzhledem k stupni integrace EU, jejímu ekonomickému, ale i geografickému propojení167
představuje přistěhovalectví skutečnost, jehož efektivní regulaci nemůže jednotlivý

165

Přistěhovalci představují přibližně 3,8 % celkového počtu obyvatel EU165. Od roku 2002 přijíždí do EU
každoročně 1,5 až 2 milióny nových přistěhovalců. Ke dni 1. ledna 2006 mělo v EU bydliště 18,5 miliónů
příslušníků třetích zemí.
166
Pokud nebude pokračovat příliv přistěhovalců jako doposud, může dojít k poklesu až o 160 miliónů.
167
Oblast EU bez vnitřních hranic od 20. prosince 2007 zahrnuje 24 zemí a téměř 405 miliónů osob.
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členský stát zvládnout sám. Proto bylo nezbytné přijmout opatření na budování společné
politiky v této oblasti.168 Nyní je třeba vytvářit souvislejší a pružnější rámec pro budoucí
opatření členských států i samotné EU.
•

Obsah a dopad:
Sdělení Komise Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje
je dokument, který má představit společnou evropskou přistěhovaleckou politiku jako
jednu ze základních priorit EU. V dokumentu jsou formulovány zásady této společné
politiky. Jedná se o deset zásad rozdělených do tří skupin pod názvy prosperita,
bezpečnost, solidarita. Tyto zásady jsou pak v příloze tohoto dokumentu shrnuty.
Těmito deseti společnými zásadami jsou:
(1) Prosperita a přistěhovalectví: jasná pravidla a rovné podmínky
Tato zásada spočívá v podpoře legálního přistěhovalectví, v tvorbě jasných,
transparentních, spravedlivých pravidel pro občany třetích zemí, dále ve spravedlivém
zacházení s těmito občany třetích zemí a sbližování jejich postavení s občany členských
států EU.
(2) Prosperita a přistěhovalectví: soulad mezi kvalifikací a potřebami
Základem této zásady je upřednostňování pracovníků z členských států Společenství,
právo členských států stanovit objemy přijímaných přistěhovalců a zapojení sociálních
partnerů a samospráv do společného úsilí.
(3) Prosperita a přistěhovalectví: integrace je klíčem k úspěšnému přistěhovalectví
K vybudování úspěšné přistěhovalecké politiky je nezbytné vyvinutí zvýšeného úsilí o
integraci ze strany členských států i ze strany emigrantů a umožnění přístupu
přistěhovalců k účasti na společenském životě a podpora sociální soudržnosti.
(4) Solidarita a přistěhovalectví: transparentnost, důvěra a spolupráce
Základem této zásady je vytváření politické a operativní solidarity, vzájemné důvěry,
transparentnosti a sdílení odpovědnosti. Dalším nezbytným předpokladem k naplnění této
zásady je společné úsilí Evropské unie a jejích členských států na vysoké úrovni.
(5) Solidarita a přistěhovalectví: účinné a soudržné využívání dostupných prostředků
Tato zásada je založena na předpokladu, že při využívání prostředků je třeba zohlednit
specifické problémy s migrací, kterým čelí na svých hranicích jednotlivé členské státy.
(6) Solidarita a přistěhovalectví: partnerství s třetími zeměmi
Tato zásada spočívá na vytváření opravdového partnerství a spolupráci s třetími zeměmi,
stejně jako na začlenění otázek migrace do politiky rozvojové spolupráce a ostatních
vnějších politik EU.
(7) Bezpečnost a přistěhovalectví: vízová politika, která slouží zájmům Evropy
Základním prvky této zásady jsou zejména usnadnění vstupu návštěvníkům v dobré víře,
zvýšení bezpečnosti a využití nových technologií.
(8) Bezpečnost a přistěhovalectví: integrovaná správa hranic
Tato zásada spočívá zejména v ochraně integrity schengenského prostoru bez kontroly
osob na vnitřních hranicích a v posílení integrované správy vnějších hranic.
(9) Bezpečnost a přistěhovalectví: bojovat aktivně proti nedovolenému přistěhovalectví a
nulová tolerance k obchodu s lidmi
Tato zásada je založena předpokladu vytvoření soudržné politiky boje s nedovoleným
přistěhovalectvím a obchodem s lidmi a na posílení ochrany a podpory obětí obchodu
s lidmi.

168

EU pracuje na budování společné politiky od roku 1999, kdy byla kompetence v této oblasti poprvé jasně
uznána Smlouvou o ES.
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(10) Bezpečnost a přistěhovalectví: účinné a udržitelné návratové politiky
Základem této zásady je realizace účinných návratových opatření, zabránění legalizace
postavení nelegálně pobývajících osob, aniž by se činily rozdíly a ponechání možnosti
legalizovat postavení jednotlivců na základě spravedlivých a transparentních kritérií.
Stanovisko vlády ČR
Vláda ČR tento dokument vítá a v obecné rovině jej s drobnými výhradami podporuje.
Tyto výhrady se týkají zejména ustanovení o cirkulární migraci169, která zajišťuje
migrantům získat přednostní právo pro další pobyt v EU a zavedení Evropských
schengenských víz170. Jako diskutabilní vidí navrhované zajištění přístupu k základním
službám, které jsou nezbytné k zajištění jejich základních práv. Vláda ČR nabádá
k obezřetnosti při stanovení takového katalogu služeb, který by mohl vést ke zvýšení
nelegální imigrace. Téma migrace bude jednou z priorit CZ PRES a v jeho rámci vláda
ČR plánuje uspořádat ministerskou konferenci171, která se bude zabývat tímto tématem.
•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise – Společná přistěhovalecká politika pro
Evropu: zásady, opatření a nástroje a stanovisko vlády k němu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

169

Zjednodušeně řečeno se jedná o migraci obyvatel, kteří se natrvalo nebo dočasně vrátili do země svého
původu, případně se vracejí cyklicky. Migranti tak nejsou pouze pasivními účastníky migračního procesu, ale
jakýmisi aktivními agenty své vlastní mobility.
170
Podle vlády ČR vyvstávají některé otázky, jež nejsou plně zodpovězeny. Jedná se zejména o otázky
připravenosti EU na systém společných víz, otázky práva státu povolit či zamítnout určité osobě vstup na své
území, otázka zda integrovaná schengenská víza zajistí opravdu rovný přístup, atd..
171
Konference „Budování migračních partnerství“.

215

Usnesení č. 340

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

340.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán politiky pro azyl: Integrovaný přístup
k ochraně v celé EU /kód dokumentu 11022/08, KOM(2008) 360 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra vnitra
Mgr. Lenky Ptáčkové–Melicharové, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Gabriely
Kalábkové a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 340

DOKUMENT 11022/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán politiky pro
azyl: Integrovaný přístup k ochraně v celé EU
KOM(2008) 360 v konečném znění, kód Rady 11022/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
20. 6. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
24. 6. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
12. 9. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 8. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 15. 9. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Sdělení není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Plán politiky pro azyl: integrovaný přístup k ochraně v celé EU je dokument, jehož cílem
je vymezení plánu v oblasti společné azylové politiky a uvedení opatření navrhovaných
Komisí k dokončení druhé fáze Společného evropského azylového systému (CEAS).172
Plán politiky pro azyl: integrovaný přístup k ochraně v celé EU vychází z výsledků
veřejné i odborné diskuse všech zainteresovaných stran, jejímž podnětem byla Zelená
kniha o budoucím společném evropském azylovém systému předložená Komisí v červnu
2007. Jejím hlavním úkolem bylo zjistit možné alternativy podoby druhé fáze CEAS (tedy
vytvoření společného azylového řízení a jednotného statusu osob, jimž byl azyl, či
podpůrná ochrana udělen, a posilování spolupráce mezi kompetentními orgány). Pokud

172

Práce na vytvoření Společného evropského azylového systému (CEAS) byly zahájeny okamžitě po vstupu
Amsterodamské smlouvy v platnost v květnu 1999, a to na základě směrů přijatých na zasedání Evropské rady
v Tampere. V první fázi systému CEAS (1999 – 2005) bylo cílem harmonizovat právní rámce jednotlivých
členských zemí pomocí společných minimálních norem. Cíle druhé fáze systému CEAS byly stanoveny
v Haagském programu a zahrnovaly vytvoření společného azylového řízení a jednotného statusu pro osoby,
kterým byl udělen azyl či podpůrná ochrana, jakož i posilovaly praktické spolupráce mezi vnitrostátními
azylovými orgány a vnější dimenzi azylu.
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vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, bude se azylová politika realizovat na základě
Smlouvy o EU a na základě Smlouvy o fungování EU. Tato situace zřejmě, podle názoru
Komise, způsobí přesunutí termínu dokončení druhé fáze systému CEAS na rok 2012.
•

Obsah a dopad:
Ze statistických údajů lze vysledovat několik trendů, jejichž dopady mohou mít na rozvoj
společné azylové politiky vliv. Prvním trendem je nízký počet žádostí o azyl ve většině
členských států, a tedy i menší tlak na azylové systémy v těchto zemích. Dalším jevem je
přetrvávání zásadního nedostatku – přes provedenou harmonizaci základních předpisů se
stále setkáváme s různými výsledky v rozhodování o uznání či zamítnutí žádosti od
žadatelů ze stejné země původu, což je samozřejmě v rozporu se zásadou rovnocenného
přístupu k ochraně v celé EU. Posledním vypozorovaným trendem je poskytování
ochranného statusu nebo podpůrné ochrany, nikoli statusu uprchlíka podle Ženevské
úmluvy173. Důvodem je zřejmě stoupající počet perzekucí a konfliktů, na které se
Ženevská úmluva nevztahuje.
V Plánu jsou formulovány zejména tyto obecné cíle CEAS:
1. zaručení přístupu těm, co potřebují pomoc,174
2. zajištění jednotného společného řízení,175
3. zřízení jednotného statusu pro azyl i podpůrnou ochranu,176
4. zohlednění principu rovnosti mužů a žen,
5. zkvalitnění praktické spolupráce,177
6. určení odpovědnosti a podpora solidarity.178
K dosažení těchto cílů předložila Komise trojstrannou strategii založenou na těchto
nástrojích:
1. kvalitnější a harmonizovanější společné normy ochrany prostřednictvím dalšího
sbližování právních předpisů týkajících se azylu jednotlivých členských států,
2. účinná, dostatečně zabezpečená praktická spolupráce,
3. vyšší stupeň solidarity a odpovědnosti mezi členskými státy i mezi EU a třetími
zeměmi.
Jedním z nástrojů nezbytných k dosažení výše uvedených cílů CEAS je sbližování
právních předpisů týkající se azylu, což bylo hlavním cílem první fáze CEAS. V druhé
fázi je nutné tyto předpisy dále zkvalitňovat. Nástroje, které se projevily jako neúčinné
k řešení dané problematiky, navrhuje Komise změnit. V první řadě se jedná o Směrnici o
podmínkách přijímání. Komise navrhuje změny směřující k zajištění lepších norem
zacházení, k zjednodušení přístupu na trh práce, k zavedení procesních záruk při

173

Úmluvu o postavení uprchlíků z roku 1951 a její protokol z roku 1967.
Azyl v EU musí být i nadále dostupný. Oprávněná opatření zavedená s cílem omezit nedovolenou migraci
a chránit vnější hranice by neměla uprchlíkům bránit v přístupu k ochraně v EU a měla by přitom zaručit
dodržování základních práv všech migrantů. To se rovněž projevuje ve snaze o zjednodušení přístupu k ochraně
mimo území EU.
175
Jednotné společné řízení je předpokladem rychlosti, kvality a objektivity rozhodnutí.
176
Jednotný status by obsahoval většinu stejných práv a povinností, avšak zároveň by zohledňoval rozdíly
jednotlivých případů.
177
Zkvalitněním praktické spolupráce je míněno zejména vytvoření společné odborné přípravy a společné
posuzování informací o zemích původu, stejně jako organizování pomoci členským státům vystaveným
migračním tlakům.
178
CEAS musí obsahovat pravidla pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl a zajistit
mechanismy skutečné solidarity jak v EU, tak ve třetích zemích.
174
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zadržení, zaručení, že dojde k bezprostřednímu určení zvláštních potřeb ohrožených osob
a zajištění poskytnutí příslušné péče.
Dále Komise navrhuje provést změny ve Směrnici o azylovém řízení. Změny se mají týkat
zejména vytvoření jednotného azylového řízení, zavedení procesních opatření, která
zkonsolidují azylový proces a zajistí rovnoprávnost přístupu k řízení v celé EU, a posílení
rovnoprávnosti mužů a žen v azylovém procesu.
Dalším cílem reformních snah Evropské komise je kvalifikační směrnice. Mezi
navrhované opatření patří zejména přesnější vymezení kritérií pro neveřejné subjekty jako
poskytovatele ochrany, specifikace podmínek pro uplatňování konceptu možnosti
uprchnout do jiné, bezpečné části země původu azylanta, úprava kritérií pro získávání
mezinárodní ochrany, stejně jako zajištění dostupnosti sociálních a hospodářských výhod
nezbytných pro úspěšné začlenění azylantů do společnosti.
Kromě legislativních nástrojů, jako je sbližování právních předpisů, je nezbytným
předpokladem pro dokončení systému CEAS praktická spolupráce. Proto Komise, také na
základě pozitivních reakcí na zelenou knihu, začala pracovat na studii proveditelnosti
týkající se vytvoření strukturální podpory praktické spolupráce v oblasti azylu. Na základě
výsledků této analýzy by měl být podán návrh na vytvoření Evropského podpůrného
úřadu pro otázky azylu (EASO), jehož hlavním cílem má být poskytování praktické
pomoci členským státům při rozhodovací činnosti v azylových věcech.
Podpora odpovědnosti a solidarity179 je poslední součástí třístranné strategie směřující
k dokončení druhé fáze systému CEAS. Na základě hodnocení dublinského systému180
provedeného v Zelené knize se Komise domnívá, že základní principy dublinského
nařízení by měly být zachovány. Hodlá iniciovat opatření k posílení objasnění některých
ustanovení s cílem zajistit lepší dodržování a jednotné uplatňování v členských státech,
současně navrhuje také změny ohledně EURODAC.181
Dublinský systém nebyl vytvořen jako nástroj pro sdílení zátěže, nicméně jeho důsledky,
vzhledem ke geografickým pozicím nebo i jiným podmínkám členských států, mohou
zátěž na jednotlivé členské země dokonce zvýšit. Komise se proto domnívá, že je třeba dát
členským státům k dispozici soubor mechanismů, který jim umožní řešit problémy
v azylové oblasti, jakmile nastanou.182

179

Podle Haagského programu je jedním z cílů systému CEAS pomáhat těm členským státům, jejichž státní
azylové systémy jsou vystaveny zvláště silnému tlaku, především z důvodu zeměpisné polohy těchto zemí.
180
Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, jež provádí cíle formulované v Haagském programu, zavádí tzv. dublinský
systém, tedy realizuje první fázi CEAS.
181
EURODAC je evropská databáze otisků prstů zkoncipovaná s jediným cílem: identifikovat žadatele
o azyl. Komise navrhuje uvolnit údaje o uznaných uprchlících a umožnit jejich dohledávání ze strany
vnitrostátních azylových úřadů, aby se předešlo tomu, že uprchlík uznaný v jednom členském státě zažádá
o ochranu v jiném členském státě; určit lhůty pro předání údajů a pravidla pro jejich vymazání, aby se zvýšila
účinnost systému; dále pak dodat do systému více informací, aby se zajistilo vhodnější určení odpovědného
členského státu.
182
Jedná se zejména o tyto nástroje: zahájit práce na studii, která vyhodnotí možnosti společného zpracování
konkrétních případů v rámci EU, jak to vyžaduje Haagský program; zavést mechanismy Společenství pro
dočasný odklad dublinských pravidel ve výjimečných situacích; sestavit týmy odborníků v oblasti azylu, kteří by
přetíženým členským státům poskytovaly podporu; zřídit finační nástroje pro účinnou podporu přetížených zemí.
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Důležitým aspektem azylové politiky je její vnější rozměr. Jako klíčový hráč na
mezinárodním poli musí EU sdílet odpovědnost za mezinárodní situaci uprchlíků183.
Obsahem této odpovědnosti by měla být především solidarita s třetími zeměmi, které jsou
uprchlickými vlnami zasaženy nejvíce a konkrétní spolupráce s nimi.
Komise se domnívá, že by se azylová politika ve vztahu ke třetím zemím měla soustředit
na tři základní strategie – regionální programy ochrany, přesídlení a usnadňování
řízeného a řádného vstupu osob, které potřebují ochranu do EU.
Komise se soustředí na rozvoj stávajících184 regionálních programů ochrany s cílem
zlepšit systémy ochrany a azylové systémy v určitých regionech světa. Dále bude vyvíjet
snahu o rozvíjení regionálních programů ochrany i v dalších regionech185, kde dosud
rozvíjeny nejsou.
Během roku 2009 Komise předloží návrh na rozvoj režimu EU pro přesídlení, jako nástroj
solidarity se třetími zeměmi, které čelí těžkostem spojeným s uprchlictvím. Účast
v přesídlovacích programech bude pro členské státy dobrovolná.
Usnadňování řízeného a řádného vstupu osob, které potřebují ochranu, na území EU, je
nástroj, který by měl umožnit bezproblémový vstup na území EU osobám, které o ochranu
oprávněně žádají. Podstatou tohoto opatření je vytvoření mechanismů na rozpoznání osob
oprávněně požadující azyl od osob, které na tuto ochranu nemají nárok.
Komise na závěr konstatuje, že je odhodlána dosáhnout cílů formulovaných
v jednotlivých dokumentech186 týkajících se společné azylové politiky, sledujíce zásady
udržování humanitárních a ochranných tradic EU při realizaci CEAS a dodržování
základních práv, zásady vytvoření rovných podmínek pro všechny, zásady zvýšení
účinnosti azylového systému a zásady zajištění solidarity v rámci EU i mimo ní.
Pozice ČR
Je zřejmé, že některé návrhy opatření zmiňovaná v Plánu budou projednávána během
českého předsednictví. Mělo by jít zejména o projednávání návrhu na změnu přijímací
směrnice. Co se týče realizace jedné z částí trojstranné strategie zvýšení dosažených
standardů za účelem dalšího sbližování národních právních řádů v oblasti azylu, ČR se
obává, vzhledem k neochotě ostatních členských států k harmonizaci, problémů při
projednávání návrhů.
ČR podporuje vznik Evropského azylového podpůrného úřadu (EASO) jako úřadu, který
přispěje k naplnění efektivní praktické spolupráce. Vyšší stupeň solidarity a odpovědnosti
mezi členskými státy a mezi EU a třetími zeměmi je posledním ze shora uvedených
prostředků k plnění cílů CEAS. Co se týče dublinského nařízení, ČR se domnívá, že by se
měla pozornost soustředit zejména na dosažení právní čistoty současných mechanismů a
zvýšení efektivity systému jako celku, než na modifikaci humanitární klauzule a klauzule
suverenity.

183

Z 8,7 milionů uprchlíků na světě žije odhadem 6,5 milionů v rozvojových zemích.
Současné regionální programy ochrany, které jsou realizovány v Tanzanii (součást regionu Velkých jezer) a
na Ukrajině, v Bělorusku a Moldavsku.
185
Severní Afrika, Africký roh, Afghánistán, Blízký východ aj.
186
Zejména v Haagském programu a Smlouvě o fungováni EU.
184
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Ohledně nařízení o EURODAC je Česká republika pro zavedení dalších kategorií osob,
kterým se budou povinně snímat otisky prstů a pro další rozšiřování spolupráce mezi
členskými státy v této oblasti.
V oblasti vnější solidarity ČR podporuje spolupráci s třetími zeměmi na regionálních
programech ochrany jako důležitou součást společné azylové politiky. ČR sdílí vstřícný
postoj k institutu přesídlování na základě dobrovolnosti.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
bere na vědomí
v celé EU.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Sdělení Komise – Plán politiky pro azyl: integrovaný přístup

Gabriela Kalábková v. r.
zpravodajka výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 341

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

341.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

k Zelené knize – Autorské právo ve znalostní ekonomice /kód dokumentu
12089/08, KOM(2008) 466 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra kultury
JUDr. Františka Mikeše, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského a po
rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 341

DOKUMENT 12089/08
Zelená kniha – Autorské právo ve znalostní ekonomice
KOM(2008) 466 v konečném znění, kód Rady 12089/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
4. 8. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 19. 9. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Zelená kniha není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
V současné době představuje tzv. znalostní ekonomika velmi důležitou část unijního
hospodářství. Je zapotřebí vytvářet takové právní a institucionální prostředí, které zajistí
její rozvoj v rámci EU. Jedním z dokumentů, jejíchž účelem je takové prostředí vytvářet,
je Zelená kniha – Autorské právo ve znalostní ekonomice (dále jen Zelená kniha).
Cílem předkládané Zelené knihy je podpořit diskusi týkající se vztahu autorského práva
a šíření znalostí v oblasti vědy, výzkumu a vzdělání v prostředí on-line. Autorské právo
jako nástroj určený k ochraně tvůrců uměleckých, vědeckých a jiných děl je nezbytný pro
rozkvět ekonomiky tzv. nehmotných statků. Avšak zájem EU na podpoře volného pohybu
znalostí a inovací (tzv. pátá svoboda evropského trhu) představuje určitý protipól práva
autorského. Bylo tedy potřeba najít takové řešení, které by zajistilo a podpořilo rozvoj
tvořivosti v zájmu autorů, nakladatelů i spotřebitelů, ale zároveň by umožnilo
bezproblémové šíření znalostních produktů v zájmu vědeckého a vzdělávacího rozvoje.
Stěžejním právním předpisem EU upravujícím autorské právo je směrnice 2001/29/ES ES
o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační
společnosti (dále jen Směrnice). Některé další dílčí aspekty této problematiky nalezneme
také ve směrnici 96/9/ES o právní ochraně databází. Tyto směrnice vytyčily meze
autorského práva tím, že stanovily seznam výjimek, jež by umožnily vyvíjet výzkumnou
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činnost, činnost knihoven aj. Uvedené výjimky však nejsou pro členské státy závazné,
mnohdy je členské země formulují ještě restriktivněji.
•

Obsah a dopad:
Zelená kniha se dělí na dvě části. První, obecná část se věnuje obecným otázkám
výlučných práv autorských a otázkám jejich omezení, tak jak jsou upraveny ve Směrnici,
druhá část se zaměřuje na konkrétní výjimky a omezení těchto práv.
V obecné části Zelené knihy Komise konstatuje, že Směrnice zavedla vysokou úroveň
ochrany autorských práv. Byly také zavedeny výjimky187 z autorských práv, podmínky
uplatňování výjimek však byly formulovány poněkud obecně a bylo na členských státech,
zda tyto výjimky uplatní. Komise formuluje tedy několik otázek, z nichž lze považovat za
nejdůležitější tu, zda by se měly určité kategorie výjimek stát povinnými za účelem
zvýšení právní jistoty a právní ochrany příjemců výjimek a pokud ano, tak které?188
Zelená kniha pokračuje zvláštní částí, která se věnuje nejprve výjimkám pro knihovny a
archivy. Kompletní digitalizace knihovních fondů je výzvou do budoucnosti a jistě by
znamenala velké usnadnění jakékoliv vědecké a výzkumné činnosti, stejně jako zvýšení
šance na uchování (v digitální podobě) obsahu děl. Veřejně přístupné knihovny, archivy a
muzea podle stávající právní úpravy požívají dvou výjimek týkajících se rozmnožování
pro nekomerční účely a zpřístupnění autorských děl v prostorách těchto institucí.
Rozmnožování děl se v těchto institucích omezuje na „zvláštní úkony rozmnožování“.
Některé členské země zvolily taková řešení, která rozmnožování děl dále omezují. Co se
týče výjimky zpřístupnění děl v prostorách těchto institucí, pak tato výjimka neplatí pro
dálkový přístup elektronickým způsobem.
Zelená kniha se věnuje v této části také problematice tzv. osiřelých děl. Jde o díla, která
jsou stále chráněna autorským právem, ale jejichž vlastníky nelze určit ani nalézt.
Nedostatečná právní úprava v této oblasti brání zpřístupňování či restaurování těchto
děl189. Komise v roce 2006 přijala doporučení, aby členské státy přijaly takovou právní
úpravu, která by užívání osiřelých děl usnadnila. V souvislosti s problematikou nastíněnou
v této části Zelené knihy Komise zformulovala 7 otázek190, nad kterými se bude při
přípravě nové úpravy zamýšlet.
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Výčet výjimek je taxativní,vyčerpávající, tzn. neumožňuje státům zavádět výjimky další.
Další otázky kladené Evropskou komisí v Zelené knize: (1)Měla by existovat podpora nebo pokyny ke
smluvním ujednáním mezi nositeli práv a uživateli za účelem provádění výjimek z autorského práva?, (2)Měla
by existovat podpora, pokyny nebo vzory licencí ke smluvním ujednáním mezi nositeli práv a uživateli týkající
se jiných aspektů, na něž se výjimky z autorského práva nevztahují?,( 3)Je přístup založený na seznamu
nepovinných výjimek přiměřený z hlediska vyvíjejících se internetových technologií a převažujících
hospodářských a sociálních očekávání?
189
Problémem je, jak zajistit uživatelům, kteří dílo zpřístupní, aby nebyli odpovědni za porušení autorských
práv, pokud se autor osiřelého díla objeví.
190
1) Měla by výjimka pro knihovny a archivy zůstat beze změny, protože vydavatelé si sami vytvoří internetový
přístup ke svým katalogům?
2) Měly by veřejně přístupné knihovny, vzdělávací zařízení, muzea a archivy vstupovat do licenčních režimů s
vydavateli, aby se zvýšila přístupnost děl? Existují příklady úspěšných licenčních režimů pro internetový přístup
ke knihovním sbírkám?
3) Má být oblast působnosti výjimky pro veřejně přístupné knihovny, vzdělávací zařízení, muzea a archivy
upřesněna ve vztahu:
a) ke změně formátu;
b) k počtu kopií, jež lze v rámci výjimky pořídit;
188
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V druhém dílu zvláštní části se Zelená kniha věnuje výjimkám ve prospěch zdravotně
postižených osob. Tyto osoby by měly požívat výhod spojených se znalostní ekonomikou,
což vzhledem k vyšším nákladům při zpřístupňováním děl představuje problém.
Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. b) Směrnice povoluje nekomerční užití, které se přímo týká
daného postižení, a to v rozsahu vyžadovaném dotyčným postižením. Směrnice
nepožaduje od nositelů práv zpřístupnění díla v určitém formátu. Problém však
představuje zpřístupnění díla v nechráněném formátu příslušným organizacím za účelem
jeho převedení do formátu umožňujícím jeho vnímání postiženým osobám. K řešení
těchto problémů volí jednotlivé státy různý přístup. Komise k diskusi nad touto
problematikou přispívá položením šesti otázek.191
Volný a bezproblémový přístup k vyučovacím materiálům pro studenty či žáky je
důležitým předpokladem pro rozvoj vzdělání, a tím i vzdělanostní ekonomiky. Užívání
on–line přístupu představuje rychlý a bezprostřední způsob, kterým lze provádět výuku
nebo vědeckou činnost. Avšak tato metoda může přinášet riziko porušení autorských práv.
Výjimkami z autorského práva týkajícími se šíření děl pro výzkumné a vyučovací účely se
zabývá třetí díl zvláštní části Zelené knihy. Výjimka spočívá v omezení autorského práva
na rozmnožování a sdělování veřejnosti, jestliže se dílo používá „pouze pro ilustrační účel
při vyučování nebo při vědeckém výzkumu, pokud je uveden zdroj včetně jména autora,
je-li to možné“. Vzhledem k volnému režimu, který zvolila Směrnice pro zákonné
provedení výjimek, se některé státy rozhodly pro velmi různorodá řešení. Odlišné přístupy
zvolené v jednotlivých členských státech mohou vést k právní nejistotě v tom, co je v
rámci výjimky povoleno, zejména pokud se vyučování a výzkum uskutečňují
v nadnárodním rámci. Stejně tak dochází k znevýhodňování distančních studentů užitím
ustanovení omezujících výjimky na použití díla při fyzické přítomnosti studentů ve
vzdělávacích institucích, což znesnadňuje využití progresivních metod vzdělávání (např.
e-learning). Komise dále v Zelené knize konstatuje, že „je třeba nalézt vhodnou
rovnováhu mezi zajišťováním přiměřené úrovně ochrany výlučných práv a současným

c) ke skenování celých sbírek, které knihovny vlastní?
4) Je třeba upřesnit zákon v tom smyslu, zda skenování děl uchovávaných v knihovnách proto, aby bylo možné
učinit jejich obsah vyhledávatelným na internetu, jde nad rámec působnosti stávajících výjimek z autorského
práva?
5) Je k řešení problému osiřelých děl nutný další právní nástroj Společenství, který jde nad rámec doporučení
Komise 2006/585/ES ze dne 24. srpna 2006?
6) Pokud ano, měl by být vytvořen změnou směrnice o autorském právu v informační společnosti z roku 2001
nebo jako samostatný nástroj?
7) Jak by měly být řešeny přeshraniční aspekty problému osiřelých děl, aby bylo zajištěno celoevropské
uznávání řešení přijatých v různých členských státech?
191
1) Měly by osoby zdravotně postižené vstupovat do licenčních režimů s vydavateli, aby se zvýšil jejich
přístup k dílům? Pokud ano, jaký druh licencí by byl nejvhodnější? Existují již licenční režimy, které přístup
postižených osob k dílům zvyšují?
2) Měla by existovat povinná ustanovení o tom, že díla pro osoby zdravotně postižené musí být dostupná
v určitém formátu?
3) Je třeba upřesnit, že současná výjimka ve prospěch osob zdravotně postižených se vztahuje i na jiná než
zraková a sluchová postižení?
4) Pokud ano, jaká další postižení by měla být z hlediska šíření znalostí online pokládána za relevantní?
5) Měly by vnitrostátní právní předpisy upřesnit, že od příjemců výjimky pro osoby zdravotně postižené není
nutno požadovat odměnu za použití díla za účelem jeho převodu do přístupného formátu?
6) Měla by směrnice 96/9/ES o právní ochraně databází stanovit zvláštní výjimku ve prospěch osob zdravotně
postižených, která by se vztahovala jak na originál, tak na databáze chráněné zvláštním právem?
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zvyšováním konkurenceschopnosti evropského vzdělávání a výzkumu“ a zároveň si klade
další otázky směřující k podobě budoucí úpravy.
Poslední oddíl zvláštní části se věnuje problematice obsahu vytvářenému uživateli. Mnohé
aplikace umožňují spotřebitelům se stát současně spolutvůrci obsahu. Problém však
představuje nejednotnost obsahu vytvořeného uživateli a již existujícího obsahu, který je
obvykle chráněn autorským právem. Směrnice neobsahuje výjimku, která by umožnila
použít již existující obsah chráněný autorským právem k vytváření nových nebo
odvozených děl. To lze pokládat za překážku vytváření inovačních řešení a šíření nových,
potenciálně hodnotných děl. Podle některých názorů by bylo vhodné, aby pro tento tzv.
transformativní obsah byla stanovena výjimka, samozřejmě s ohledem na hospodářské
zájmy nositelů práv k původnímu dílu. Dále Komise v Zelené knize komentuje ustanovení
Směrnice, týkající se výjimek pro účely kritiky, recenze, parodie apod.
V závěru Zelené knihy Komise vyzývá veřejnost k přikládání připomínek, zejména
vztahujících se k položeným otázkám. Dále konstatuje, že neustále se měnící
technologické a sociální prostředí představují výzvu pro budoucí legislativní řešení, a
proto je pro EU a její legislativní orgány nezbytné znát postřehy a stanoviska
zúčastněných stran.
Stanovisko vlády ČR
Vláda ČR považuje Zelenou knihu za zajímavý dokument, který jistě přispěje k diskusím
o velmi aktuálních otázkách týkajících se autorského práva obecně a některých
konkrétních problémů souvisejících např. s projektem Evropské digitální knihovny.
Ačkoli jsou v dokumentu zmiňováni pouze vydavatelé (nakladatelé), problematika se
netýká jen publikací (knih, časopisů, popř. multimediálních materiálů), ale i jiných oblastí,
např. filmového průmyslu (např. dokumentární tvorby) či hudebního průmyslu apod.
Zelená kniha je určena především veřejnosti, od které Evropská komise očekává sdělení
názorů, připomínek a návrhů na řešení problémů.
•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í dokument Evropské komise Zelená kniha – Autorské právo ve
znalostní ekonomice i stanovisko vlády k němu;
2. ž á d á v l á d u Č R o poskytnutí konkrétních odpovědí na otázky položené v zelené
knize;
3. ž á d á v l á d u Č R ,
dokumentu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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aby ho informovala o dalším průběhu projednávání tohoto

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Usnesení č. 342

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

342.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva
a určitých práv s ním souvisejících /kód dokumentu 12217/08, KOM(2008) 464
v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra kultury
JUDr. Františka Mikeše, náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby, po
vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Bratského a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 342

DOKUMENT 12217/08
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského
práva a určitých práv s ním souvisejících
KOM(2008) 464 v konečném znění, kód Rady 12217/08
Interinstitucionální spis 2008/0157/COD
•

Právní základ:
Čl. 47 odst. 2, čl. 55, 95 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 7. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
30. 7. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 21. 8. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 10. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Cílem předkládaného Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva
a určitých práv s ním souvisejících (dále jen Směrnice) je zlepšit sociální postavení
výkonných umělců a výrobců zvukových nahrávek prodloužením doby ochrany jejich
práv z 50 na 95 let. Na území EU žijí tisíce výkonných umělců, jejichž hudební kariéra
začíná okolo dvacátého roku života. Jejich příjmy se sestávají zejména ze zákonných
odměn za vysílání a sdělení veřejnosti jejich výkonů v barech a na diskotékách.192 Pouze
50tiletá ochranná lhůta má podle důvodové zprávy předkládaného návrhu směrnice za
důsledek výpadek příjmů v nejzranitelnějším věku života jedince, tj. okolo 70 let193.

192

V praxi většina výkonných umělců nedostává smluvní autorské honoráře. Tato práva ve většině případů
převedou na výrobce zvukových záznamů.
193
Průměrná předpokládaná délka života v EU je 75 let u mužů a 81 let u žen.
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Hudební průmysl představuje významné ekonomické odvětví Evropské unie. V roce 2000
nicméně dosáhl trh nosičů hudby svého zenitu a od té doby klesá průměrně o 6 % ročně.
Od roku 2001 ztratil evropský trh 22 % své hodnoty a lze předpokládat, že tento vývoj
bude pokračovat. Příčinou tohoto negativního trendu je podle důvodové zprávy fenomén
počítačového pirátství194. V důsledku ztráty svých příjmů museli hudební nakladatelé
zrušit tisíce pracovních míst, přistoupit k omezování svých nákladů, a vzhledem
k nedostačujícím stálým příjmům také nerealizují investice do rozvoje nových talentů195.
Prodloužení ochranné doby, kterou směrnice navrhuje, by podle Komise umožnilo lépe
rozložit rizika při rozvoji nových talentů.
•

Obsah a dopad:
Návrh Směrnice se skládá ze tří částí. První část tvoří důvodová zpráva, která se zabývá
důvody, jenž vedly k vytvoření tohoto návrhu. Druhá část se věnuje konzultacím
zúčastněných stran a posouzení dopadů směrnice a poslední část se zabývá právní
stránkou návrhu.
Při přípravě tohoto dokumentu Komise diskutovala se zúčastněnými stranami a také na
základě výsledků diskuse196 zpracovala analýzu možných dopadů zamýšlené právní
úpravy. Posouzení dopadů je obsahem druhé části předloženého návrhu Směrnice.
Komise navrhuje prodloužit dobu ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových
nahrávek z 50 let na 95. Důvody zvýšení ochranné doby jsou sociálně ekonomické197 a
zároveň mají přiblížit délku doby ochrany americké úpravě. Dále je ve Směrnici
zapracován návrh na vytvoření zvláštního fondu pro studiové hudebníky, jejichž
zřizovateli by byli výrobci zvukových záznamů198. Ti by přispívali do fondu částkami ve
výši 20 % z příjmů zvukových záznamů, u kterých se rozhodli využít prodlouženou dobu
ochrany.
Komise dále navrhuje v právní úpravě stanovit zásadu „use it or lose it“199. Toto pravidlo
znamená ztrátu převedených práv, pokud nejsou využívána. Současně by tento princip
umožnil využití „osiřelých“ děl, u kterých je obtížné či nemožné najít jejich autora.
Poslední navrhovanou úpravou je uplatňování jednotné metody200 výpočtu ochrany
hudebních skladeb s textem za účelem harmonizace právních úprav.

194

Za celý rok 2005 došlo celosvětově k 350 milionům legálních stažení hudby, ale i k 250 milionům
nelegálních stažení hudby týdně.
195
Nahrávací společnosti uvádějí, že investují přibližně 17 % svých příjmů do rozvoje nových talentů, tj. do
smluv s novými talenty, do propagace talentovaných umělců, kteří nemají žádné zkušenosti, a do výroby
inovativních nahrávek.
196
Ve prospěch prodloužení doby ochrany byly obdrženy od sdružení výkonných umělců, od průmyslu
zvukových záznamů, od organizací pro kolektivní správu práv, od vydavatelů hudebních nahrávek, výkonných
umělců
a hudebních manažerů. Proti prodloužení byly telekomunikační společnosti, knihovny, spotřebitelé
a veřejnoprávní společnosti. Argumenty těch, kdo jsou proti prodloužení, se zabývá analýza dopadů různých
možností.
197
Jde zejména o zvýšení příjmů výkonných umělců a zvýšení prostředků plynoucích k výrobcům zvukových
záznamů ( zejména nahrávacím společnostem).
198
Členské státy mají mít možnost od této povinnosti osvobodit výrobce zvukových záznamů, jejichž celkové
roční příjmy nepřekročí minimální hranici 2 mil. EUR.
199
Užívej nebo ji(to) ztratíš.
200
V právních úpravách jednotlivých členských států jsou zakotveny 2 základní metody výpočtu běhu doby
ochrany. První metodou je výpočet doby ochrany pro dílo jako celek (tedy pro text i hudbu dohromady), která
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Stanovisko vlády ČR
Návrh nové směrnice nepřináší pro českou právní úpravu zásadní zlepšení. Podle
stanoviska české vlády by naopak jejím přijetím došlo k zkomplikování českého
právního řádu. Vláda ČR považuje prodloužení ochranné doby z 50 na 95 let za velmi
diskutabilní. Argument sbližování evropské úpravy s americkou je podle gestora
zavádějící – úprava v USA je v mezinárodním měřítku ojedinělá. Problém také spatřuje
v úpravě, která je zaměřená na velmi úzkou skupinu nositelů práv. Těžit z této úpravy
budou hlavně nejsilnější hráči na trhu.201
K návrhu na zřízení speciálních fondů se staví vláda ČR skepticky, zejména kvůli
negativním dopadům na tržní prostředí a předpokládaným vysokým nákladům na
administraci těchto fondů, jež by mohly převýšit jejich účelné prostředky. Proto se ČR
bude zasazovat o vypuštění této části navrhované úpravy, či se bude alespoň snažit
o zvýšení minimální hranice pro povinnou tvorbu tohoto fondu.
Co se týká principu „use it or lose it“, vláda ČR k ní nemá vyhraněný postoj a konstatuje,
že v české právní úpravě existuje obecné ustanovení o možnosti odstoupení od smlouvy
pro nečinnost nabyvatele výhradní licence.
Vláda ČR vítá snahu o harmonizaci způsobu výpočtu doby ochrany u hudebních děl
s textem, která povede k zjednodušení správy autorských práv.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu byl návrh směrnice přidělen výboru pro právní záležitosti a
bude v něm projednáván 19. ledna 2009. 18. února 2009 bude projednáván na zasedání
Evropského parlamentu.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského
práva a určitých práv s ním souvisejících a stanovisko vlády k němu;
2. ž á d á v l á d u ,
návrhu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

aby jej pravidelně informovala o dalším postupu projednávání

Petr Bratský v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

počíná běžet od okamžiku smrti posledního autora (ať už skladatele, či autora textu), zatímco druhá metoda
zvlášť vypočítává ochranou dobu na hudbu i text.
201
Zejména nadnárodní nahrávací společnosti.
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Usnesení č. 343

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

343.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů /kód
dokumentu 14183/08, KOM(2008) 614 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra průmyslu
a obchodu Ing. Jiřího Koliby, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Pavla Vanouška a po
rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Příloha k usnesení č. 343

DOKUMENT 14183/08
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů
KOM(2008) 614 v konečném znění, kód Rady 14183/08
Interinstitucionální spis 2008/0196/COD
•

Právní základ:
Čl. 95 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
9. 10. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
14. 10. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
6. 11. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 4. 11. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 3. 12. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Navrhovaná směrnice o právech spotřebitelů je klíčovým nástrojem pro zlepšení
fungování „spotřebitelského vnitřního trhu“.
Deklarovanými cíly návrhu jsou podle Komise:
¾ Posílení důvěry spotřebitele ve vnitřní trh.
¾ Podpora ochoty podniků zabývat se přeshraničním obchodem.
¾ Omezení roztříštěnosti spotřebitelského práva.
¾ Zpřísnění regulačního rámce spotřebitelského práva.
¾ Poskytnutí vysoké společné ochrany spotřebitelům.
¾ Poskytnutí dostatečných informací spotřebitelům o jejich právech.
V současnosti jsou ustanovení týkající se smluvních práv spotřebitelů obsažena ve čtyřech
směrnicích: o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách202, o prodejích
a zárukách203, o prodeji na dálku204 a o prodeji mimo obchodní prostory205. Všechny tyto

202
203

Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených smluvních podmínkách.
Směrnice 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží.
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směrnice jsou založeny na principu tzv. minimální harmonizace, který umožňuje
členským státům ponechat v platnosti nebo přijímat přísnější vnitrostátní pravidla, než
stanovuje směrnice. Důsledkem je roztříštěnost spotřebitelského práva vyplývající z různě
nastavených požadavků v právních řádech 27 členských států (např. lhůty na rozmyšlenou
jsou poskytovány v délce od 7 do 15 dnů). Tato roztříštěnost má negativní dopad nejen na
spotřebitele, ale i na podniky, které se věnují nebo by se chtěly věnovat přeshraničnímu
obchodu. Povinnost zajistit soulad s rozdílnými pravidly spotřebitelského acquis
v jednotlivých členských státech je finančně nákladná a snižuje motivaci obchodníků
prodávat přes hranice, zejména v malých členských státech. Dochází tak k tzv.
geografické diskriminaci spotřebitelů.
Předložený návrh směrnice je revizí čtyř současných, výše uvedených směrnic, které jsou
spojeny a nahrazeny jedinou směrnicí, jež obsahuje horizontální úpravu spotřebitelského
acquis. Stávající pravidla jsou modernizována a zjednodušena. Základním principem nové
úpravy je úplná harmonizace, která znemožňuje členským státům přijetí přísnějších (tzn.
rozdílných) pravidel, než jsou ta, obsažená ve směrnici.
Kromě zvýšení důvěry spotřebitelů v přeshraniční obchodování by nová úprava měla
odstranit nadměrnou byrokracii, která brání podnikání za hranicemi „domovského“
členského státu, a snížit náklady na dodržování předpisů v jiných členských státech.
Komise uvádí, že u obchodníků působících v celé EU by mělo dojít k poklesu těchto
nákladů až o 97 %.
Předkládaný návrh směrnice vychází z výsledků veřejné konzultace, kterou Komise vedla
k Zelené knize o spotřebitelském acquis206, a je vyvrcholením a završením dlouhodobé
snahy Komise o revizi spotřebitelského acquis zahájené Sdělením Komise Evropskému
parlamentu a Radě – Evropské smluvní právo a přezkum acquis: cesta vpřed.207 Zároveň
jde o jeden z nejpodstatnějších výsledků iniciativy Lepší právní předpisy (Better
regulation) Barrosovy Komise, jejíž projednávání by mělo být dokončeno během českého
předsednictví v Radě EU.
•

Obsah a dopad:
Směrnice obsahuje padesát článků, členěných do sedmi kapitol, a pět příloh.
Kapitola I: Obsahuje základní definice jako je např. spotřebitel, obchodník, kupní
smlouva, zboží apod. Stanovuje, že se směrnice použije na kupní smlouvy a smlouvy
o poskytování služeb uzavírané mezi obchodníkem a spotřebitelem (B2C). Článek 4
zakotvuje princip tzv. úplné harmonizace, podle kterého „členské státy nesmí v rámci
svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od
ustanovení této směrnice, včetně více či méně přísných ustanovení za účelem zajištění
odlišné úrovně ochrany spotřebitele”.
Kapitola II: U všech spotřebitelských smluv (tzn. bez ohledu na to, zda byly uzavřeny
v kamenném obchodě, na dálku nebo mimo obchodní prostory) je povinen obchodník
spotřebiteli poskytnout jasný soubor informací tak, aby se mohl informovaně rozhodnout.
Tyto tzv. předsmluvní informace se týkají např. hlavních vlastností výrobku, zeměpisné

204

Směrnice 97/7/ES o prodeji na dálku.
Směrnice 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory.
206
VEZ PS PČR ji projednal dne 5. 4. 2007 a vzal ji na vědomí svým usnesením č. 106.
207
KOM (2004) 621 v konečném znění.
205
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adresy a totožnosti obchodníka, ceny včetně daní a poplatků za dopravu, dodání nebo
poštovné, existenci a podmínky poprodejního servisu a obchodních záruk.
Kapitola III: Vztahuje se pouze na smlouvy uzavřené na dálku a na smlouvy uzavřené
mimo obchodní prostory, (tzn. např. prodej prostřednictvím internetu, mobilních telefonů,
katalogů, prodej pod nátlakem). Upravuje specifické požadavky na informace, které
v případě těchto smluv musí obchodník poskytnout spotřebiteli. Mimo jiné stanoví
14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní
prostory bez uvedení důvodu (tzv. lhůta na rozmyšlenou). Pokud obchodník neposkytl
spotřebiteli informace o jeho právu na odstoupení, prodlužuje se lhůta na odstoupení až na
tři měsíce. Přílohou směrnice je standardní formulář pro odstoupení od smlouvy.
Kapitola IV: Objasňuje další práva spotřebitelů v oblasti kupních smluv. Stanovuje
maximální lhůtu třiceti dnů od uzavření smlouvy, během níž musí obchodník převést
zboží do fyzického držení spotřebitele. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na
spotřebitele až v okamžiku, kdy získá zboží do fyzického držení. V případě opožděného
dodání nebo pokud nebylo zboží dodáno spotřebiteli vůbec, bude mít spotřebitel právo na
co nejrychlejší vrácení peněz, a to nejpozději do sedmi dnů od data dodání. Sjednocuje se
standardní soubor „opravných“ opatření pro spotřebitele, kteří si zakoupili vadný výrobek
(oprava nebo náhrada zboží, snížení ceny, odstoupení od smlouvy). Obchodník má vůči
spotřebiteli odpovědnost za zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou, po dobu dvou let
od přechodu rizik na spotřebitele.
Kapitola V: Upravuje práva spotřebitelů týkající se takových smluvních podmínek, které
nebyly sjednány se spotřebitelem individuálně, tzn. že neměl možnost ovlivnit jejich
obsah (tzv. běžné smluvní podmínky). Tyto podmínky musí být formulovány jasným
a srozumitelným jazykem, musí být čitelné a spotřebitel musí mít možnost seznámit se
s nimi před uzavřením smlouvy. Pro spotřebitele nejsou závazné tzv. nepřiměřené smluvní
podmínky, tzn. takové podmínky, které „v rozporu s požadavkem přiměřenosti způsobují
významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají ze smlouvy, v
neprospěch spotřebitele“ (článek 23 odst. 1 návrhu směrnice). Novinku v úpravě
spotřebitelského smluvního práva představují dva seznamy, které jsou obsaženy
v přílohách. Seznam v příloze II uvádí smluvní podmínky, které mají být považovány za
nepřiměřené za všech okolností (tzv. černá listina nepřiměřených smluvních podmínek),
na rozdíl od seznamu v příloze III, jež vypočítává smluvní podmínky, jež jsou považovány
za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže opak (tzv. šedá listina nepřiměřených
smluvních podmínek). Při pochybnosti o významu některé podmínky převáží výklad,
který je pro spotřebitele nejpříznivější.
Kapitola VI: Obsahuje obecná ustanovení upravující procesní otázky spojené s transpozicí
směrnice do právních řádů členských států.
Kapitola VII: Obsahem jsou standardní závěrečná ustanovení – zrušující klauzule
stávajících směrnic, ustanovení o přezkumu směrnice Komisí a ustanovení o vstupu
směrnice v platnost.
Příloha I: Vypočítává informace, které musí být uvedeny ve formuláři pro odstoupení od
smlouvy, a obsahuje i vzorový formulář pro odstoupení smlouvy.
Příloha II: Tzv. černá listina nepřiměřených smluvních podmínek. Smluvní podmínky jsou
nepřiměřené za všech okolností, jestliže jejich cílem nebo důsledkem je např. vyloučení
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nebo omezení odpovědnosti obchodníka za smrt spotřebitele nebo újmu na jeho zdraví
způsobené jednáním nebo opomenutím uvedeného obchodníka či např. zbavení
spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek.
Příloha III: Tzv. šedá listina nepřiměřených smluvních podmínek. Smluvní podmínky jsou
považovány za nepřiměřené, jestliže jejich cílem nebo důsledkem je např. umožnění
obchodníkovi libovolně ukončit smlouvu, aniž totéž právo přísluší spotřebiteli, či např.
povinnost spotřebitele splnit všechny své závazky i v případě, že obchodník všechny své
závazky nesplnil.
Přílohy IV: Seznam zrušených směrnic a jejich následných změn.
Příloha V: Srovnávací tabulka. Měla by usnadnit orientaci v nové směrnici, jejíž nové
číslování je srovnáno s dosavadním číslováním v revidovaných směrnicích.
Stanovisko vlády ČR:
V obecné rovině gestor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, návrh směrnice
podporuje. Klade však důraz na nalezení rovnováhy mezi ochranou spotřebitele
a nezatěžováním podnikatelského prostředí a na důsledném dodržování principu úplné
harmonizace.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Dosud nebyl stanoven.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í
k němu;

návrh směrnice o právech spotřebitelů a stanovisko vlády

2. ž á d á v l á d u , aby jej průběžně informovala o dalším vývoji projednávání návrhu
směrnice v Radě EU a jejích pracovních orgánech.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Pavel Vanoušek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru
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Usnesení č. 344

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

344.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky /kód dokumentu
14482/08, KOM(2008) 644 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
zemědělství Ing. Karla Trůbla, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Petra Krilla a po
rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Příloha k usnesení č. 344

DOKUMENT 14482/08
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské
výrobky
KOM(2008) 644 v konečném znění, kód Rady 14482/08
Interinstitucionální spis 2008/0198/COD
•

Právní základ:
Čl. 175 odst. 1 Smlouvy ES.

•

Datum zaslání Radě EU:
17. 10. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
21. 10. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
6. 11. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Spolurozhodování.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 29. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
31. 10. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Návrh nařízení, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh
dřevo a dřevařské výrobky208, patří mezi opatření Evropské komise, jejichž cílem je
ochrana lesů. Dalším dokumentem, který má pomoci naplnit zmiňovaný cíl, je sdělení o
výzvách spojených s odlesňováním a degradací lesů v souvislosti s bojem proti klimatické
změně a ztrátě biologické rozmanitosti209. Tyto dokumenty vycházejí z Akčního plánu EU
pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví210, na základě kterého již bylo

208

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady č. KOM(2008) 644 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
209
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů č. KOM(2008) 645 ze dne 17. Října 2008 o výzvách spojených s odlesňováním a degradací lesů
v souvislosti s bojem proti klimatické změně a ztrátě biologické rozmanitosti.
210
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě č. KOM(2003) 251 ze dne 21. května 2003, Akční plán EU
pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade: dále
jako FLEGT).
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vydáno nařízení FLEGT211, které vytváří právní rámec pro dovoz dřeva z partnerských
zemí212 do EU na základě dohody o partnerství. Z důvodu absence účasti některých zemí,
které jsou významnými producenty dřeva, na vyjednávání těchto dohod, Komise navrhuje
přijmout navrhované nařízení, které obsahuje dodatečné opatření pro boj proti nezákonné
těžbě dřeva na celosvětové úrovni a pro zamezení dovozu nezákonně vytěženého dřeva na
území států EU.
Hlavním cílem navrhovaného nařízení je podpora boje proti nezákonné těžbě dřeva
a obchodu s ním. Projednávané nařízení obsahuje opatření, které zajistí, aby do
Společenství vstupovaly pouze dřevařské produkty, které byly vyrobeny v souladu
s vnitrostátními právními předpisy země produkující dřevo. Nezákonná těžba má velký
vliv na celosvětové odlesňování, což způsobuje nenávratné škody na životním prostředí,
jako je ztráta biodiverzity. Také přibližně 20 % globálních emisí skleníkových plynů je
způsobeno odlesňováním. Nezákonná těžba má vliv i na jiné oblasti, například ohrožuje
konkurenceschopnost legálního lesního hospodářství, a tím vede ke ztrátám ve státních
příjmech. Projednávané nařízení má také za cíl zajistit rovné podmínky pro průmysl
a pracovníky, kteří jsou ohroženi levnými výrobky z nezákonně vytěženého dřeva.
•

Obsah a dopad:
Navrhované nařízení stanovuje povinnosti pro všechny hospodářské subjekty, které na trh
Společenství uvádějí dřevo a dřevařské výrobky za účelem distribuce nebo použití, jako
obchodní činnosti. Vztahuje se také na vnitrostátně vyrobené dřevo a dřevařské výrobky.
Zákonnost vytěženého dřeva se posuzuje podle platných právních předpisů země
původu těžby a vztahuje se na jeho první uvedení na společný trh. Výhodou budou
disponovat země, které s EU podepsaly dohodu o partnerství, protože licence vydávaná na
jejich základě bude zajišťovat vysoký stupeň jistoty zákonného původu dřeva
a dřevařských výrobků.
Projednávané nařízení ukládá hospodářským subjektům povinnosti založené na zásadě
náležité péče (due diligence), v rámci které subjekty vykonávají náležitou péči s cílem
maximálně snížit riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků na
trh. Hospodářský subjekt má dvě možnosti při výběru systému, a to:
• systém náležité péče, který si sám vyvine. Systém musí poskytovat přístup
k informacím o dřevě a dřevařských výrobcích213 uvedených na trh subjektem,
obsahovat postup pro řízení rizika a zavést audity k zajištění účinného uplatňování
tohoto systému.
• systém náležité péče kontrolní organizace uznané příslušnými orgány. Tato
kontrolní organizace musí splňovat stanovené požadavky, mezi které patří například
to, že musí mít zavedený systém náležité péče podle předchozího bodu. Projednávané
nařízení upravuje také možnost odebraní uděleného uznání. Komise je pověřena
vedením seznamu všech uznaných kontrolních organizací.

211

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz
dřeva do Evropského společenství
212
Mezi partnerské země patří ty, s kterými byla uzavřena dobrovolná dohoda o partnerství, kterou je zmocněna
vyjednávat Komise. Do října 2008 bylo jednání zahájeno pouze s pěti státy, a to s Malajsií, Indonésií,
Kamerunem, Kongem a Ghanou, se kterou byla v září 2008 parafována dohoda. Některé další země zahájily
neformální konzultace.
213
Informace o dřevě musí obsahovat popis, zemi původu vytěženého dřeva, objem a/nebo váhu, případně název
a adresu subjektu, který dřevo a dřevařské výrobky dodal a informace o souladu s požadavkem použitelných
právních předpisů.
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Hospodářské subjekty tímto ponesou zodpovědnost za to, že riziko uvádění nezákonně
vytěženého dřeva a dřevařských výrobků bude sníženo na minimum. Hlavní prvky
systému jsou uvedeny již v návrhu nařízení, přičemž Komise je zmocněna přijmout další
konkrétní opatření. Při jejich stanovení by měly být dodrženy například tyto zásady:
• vyhnout se zbytečnému zatěžování hospodářských subjektů;
• vytvořit pro dotčené hospodářské subjekty rovnováhu mezi náklady a výnosy;
• usnadnit adaptaci pro drobné hospodářské subjekty na stanovené požadavky.
Návrh nařízení upravuje i konání pravidelných kontrol příslušnými orgány, zda
hospodářské subjekty plní požadavky v něm stanovené. O těchto kontrolách vedou tyto
orgány podrobné záznamy, které jsou uchovávány minimálně deset let.
Každý členský stát určí své příslušné orgány a jejich určení oznámí Komisi, která veřejně
zpřístupní jejich seznam.
V příloze jsou vyjmenována dřeva a dřevařské výrobky, na něž se bude vztahovat
projednávané nařízení. Z formulace přílohy vyplývá, že se jedná také o všechny výrobky
uvedené v přílohách již zmiňovaného nařízení FLEGT. Seznam je poměrně široký
a zahrnuje i druhotné produkty (například sudy, nádrže, dřevěné rámy na obrazy
a fotografie, dřevěný nábytek). Tento seznam může být změněn Komisí, a to
s přihlédnutím k technické vlastnosti, konečnému použití a výrobnímu postupu.
Stanovisko vlády ČR
Vláda ČR souhlasí, že boj proti nezákonné těžbě dřeva je jedou z hlavních priorit EU,
a proto projednávaný návrh nařízení vítá. Je ale potřeba vzít na vědomí, že přestože
nařízení je zaměřeno na zabránění nezákonné těžbě zejména mimo EU, bude se dotýkat
všech hospodářských subjektů uvádějících dřevo a výrobky z něho na trh, a proto je nutné
zajistit, aby neúměrná administrativa neznevýhodňovala výrobky ze dřeva (a jejich
výrobce) před jinými materiály. Tento zájem bude vláda ČR důsledně sledovat v průběhu
dalšího projednávání návrhu.
V rámcové pozici vlády ČR je uvedeno, že výchozí postoj ČR bude zaujat až po
dokončení všech důležitých konzultací se všemi relevantními partnery.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu byl návrh nařízení přidělen Výboru pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin a bude projednáván 17. února 2009. V plénu je
diskuse předběžně naplánována na 22. dubna 2009.
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•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti

1. b e r e n a v ě d o m í předložený návrh nařízení a rámcovou pozici vlády k tomuto
návrhu;
2. ž á d á v l á d u , aby ho informovala o dalším průběhu projednávání Návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Usnesení č. 346

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

346.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

ke Zprávě Komise – Výroční zpráva o činnosti Evropské unie v oblasti výzkumu
a technologického rozvoje v roce 2007 /kód dokumentu 12554/08, KOM(2008) 519
v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra školství,
mládeže a tělovýchovy prof. Ing. Vlastimila Růžičky, po vyslechnutí zpravodajské zprávy
posl. Petra Krilla a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru
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Příloha k usnesení č. 346

DOKUMENT 12554/08
Zpráva Komise – Výroční zpráva o činnosti Evropské unie v oblasti
výzkumu a technologického rozvoje v roce 2007
KOM(2008) 519 v konečném znění, kód Rady 12554/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
18. 8. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
31. 8. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
2. 10. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 15. 10. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne
20. 10. 2008 prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Zpráva není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o vývoji a činnosti v oblasti výzkumu
a vývoje za rok 2007 v souladu s článkem 173 Smlouvy ES.

•

Obsah a dopad:
Zpráva se zaměřuje na čtyři oblasti: vývoj politiky; činnost Společenství; vývoj
v členských státech a uplatnění otevřené metody koordinace; vyhlídky do budoucna.
Vývoj politiky
V této oblasti bylo hlavní iniciativou politiky Komise zahájení provádění 7. rámcových
programů (ES a Euratom) a předložení Zelené knihy Evropský výzkumný prostor: nové
perspektivy.214 Výsledky konzultace, která k této zelené knize proběhla, byly diskutovány
na konferenci v Lisabonu v říjnu 2007 a vyústily v koncepci pěti klíčových iniciativ ERA:
1) evropské partnerství pro výzkumné pracovníky; 2) rámec pro rozvoj společných
výzkumných programů členskými státy na dobrovolném základě; 3) právní rámec pro
rozvoj a provoz celoevropské výzkumné infrastruktury; 4) strategický evropský rámec pro

214

KOM(2007) 161
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mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci; 5) doporučení Komise a kodex zásad pro
správu práv duševního vlastnictví ve veřejných výzkumných institucích.
K dalším důležitým tématům politiky výzkumu v roce 2007 patřila:
• udržitelnost lidských zdrojů215 a mobilita a profesní rozvoj výzkumných
pracovníků216;
• podpora kvality výzkumu prostřednictvím přijetí sdělení Zlepšení předávání znalostí
mezi výzkumnými institucemi a průmyslem v celé Evropě217;
• iniciativa veřejných výzkumných institucí a vysokých škol týkající se Evropské charty
využívání duševního vlastnictví.
Činnost Společenství v oblasti výzkumu a technologického rozvoje
Komise zahájila několik průběžných iniciativ na podporu rozvoje Evropského
výzkumného prostoru:
• bylo přijato sdělení Konkurenceschopnost evropských regionů na základě výzkumu
a inovací218 na podporu spolupráce a vytváření synergií;
• bylo přijato sdělení o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi219, které usiluje
o větší využívání veřejných zakázek jako nástroje podpory inovací;
• bylo podpořeno zřízení Evropského fóra pro dobročinnost a financování výzkumu jako
platformy pro sdílení zkušeností s využíváním různých zdrojů financování;
• bylo dosaženo pokroku v projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního
reaktoru ITER (vstup v platnost dohody o ITER, založení společného evropského
podniku pro ITER, zahájení přípravných stavebních prací v lokalitě Cadarache ve
Francii);
• byla založena Evropská rada pro výzkum;
• zvýšila se koordinace evropských technologických platforem;
• bylo zahájeno vytváření společných technologických iniciativ jako nové formy
partnerství soukromého a veřejného sektoru220;
• byly zahájeny iniciativy podle článku 169 Smlouvy ES, v jejichž rámci spojují členské
státy své národní programy v určité oblasti do společného programu221;
• ve spolupráci s EIB byl vytvořen Finanční nástroj pro sdílení rizik poskytující úvěry
na vysoce rizikový výzkum;
• v různých formách se rozvíjela mezinárodní spolupráce a účast třetích zemí
v programech Společenství;
• bylo dosaženo politické dohody o zřízení Evropského inovačního a technologického
institutu;
• v rámci prvního roku provádění 7. rámcového programu ES, jehož rozpočet
(50 miliard EUR) je o 63 % vyšší, než u předchozího RP, bylo vybráno 2 854 projektů

215

Jednak v souvislosti s věkovým složením (35 % výzkumných pracovníků ve věku 45 – 64 let oproti 31 % ve
věku 25 – 34), a jednak s ohledem na odchod talentovaných pracovníků do zahraničí (zejména USA).
216
Zejména rozvoj iniciativy ERA-Link podporující kontakty mezi výzkumníky z EU, USA a od roku 2007
i Japonska.
217
KOM(2007) 182
218
KOM(2007) 474
219
KOM(2007) 799
220
Prvními přijatými iniciativami jsou: Inovativní léčiva, ARTEMIS (vestavěné počítačové systémy), Clean Sky,
ENIAC (nanoelektrické komponenty).
221
Ze čtyř iniciativ vymezených v 7. rámcovém programu byly dvě – AAL pro asistované žití v domácím
prostředí a EUROSTARS pro malé a střední podniky provádějící výzkum – přijaty v roce 2008. Nově byla
navržena iniciativa v oblasti metrologie (KOM(2008) 814.
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pro finanční podporu. K nejúspěšnějším částem 7. RP patří program Myšlenky na
podporu výzkumných pracovníků v počáteční fázi jejich kariéry.
Vývoj v členských státech a uplatnění otevřené metody koordinace
Otevřená metoda koordinace byla do výzkumu zavedena v návaznosti na přijetí
barcelonských cílů, podle nichž by měla intenzita výzkumu v EU do roku 2010 dosáhnout
výše 3 % HDP. Provádění otevřené metody koordinace řídí Výbor pro vědu a technický
výzkum (CREST), jako nástroj vzájemného učení a komunikace mezi členskými státy
slouží systém OMC-NET.
Intenzita výzkumu a vývoje na úrovni EU v posledních letech stagnuje. Hrubé výdaje
zemí EU-27 na výzkum a vývoj se zvyšují pouze v řádech desetin procenta a v roce 2006
dosáhly 1,84 % HDP. Barcelonský cíl je přitom stanoven na 3 % HDP. Přestože státy
s nižší intenzitou výzkumu a vývoje vykazují pokrok, stagnace nebo snižování intenzity
ve státech s vyšší intenzitou omezuje vliv tohoto pokroku na intenzitu EU jako celku.
I kdyby všechny státy splnily cíle, které si samy stanovily, dosáhne intenzita výzkumu
a vývoje v EU v roce 2010 pouze 2,51 % HDP.
Pokud jde o zdroje financování, podle barcelonských cílů by se měly na stanovené částce
3 % HDP podílet veřejné a soukromé zdroje v poměru 1:2. Financování z veřejných
zdrojů dosáhlo podle posledních údajů 0,68 % HDP. Vedle přímé podpory např. v podobě
grantů, se stále více prosazuje podpora nepřímá, zejména formou daňových pobídek.
V některých státech je nepřímá podpora dominantním zdrojem financování z veřejných
zdrojů. Podpora ze soukromých zdrojů dosáhla 1 % HDP, přičemž její intenzita se zvýšila
zejména ve státech, kde byla velmi nízká (především státy EU-10). Naopak ve státech
s vyšší intenzitou došlo ke stagnaci nebo poklesu (skandinávské země). Významným
zdrojem financování se v posledních letech stávají také strukturální fondy.
Pro vývoj národních politik výzkumu je příznačné postupné vytváření komplexních
kombinací různých oblastí, které zasazují politiku výzkumu do širších souvislostí (např.
s politikou vzdělávání, politikou zaměstnanosti nebo obchodní politikou). Reformy jsou
však stále koncipovány téměř výlučně na národní bázi, bez většího důrazu na přeshraniční
rozměr výzkumné činnosti. Rozšiřuje se využívání nástrojů politiky soudržnosti pro
(finanční) podporu výzkumu. V některých státech byla zahájena restrukturalizace
výzkumných institucí (včetně vysokých škol).
Vyhlídky do budoucnosti
Dominantou oblasti výzkumu a vývoje v EU bude v následujících letech vytváření
a rozvoj Evropského výzkumného prostoru. V rámci tzv. Lublaňského procesu byla
2. prosince 2008 evropskými ministry odpovědnými za výzkum představena první vize
podoby Evropského výzkumného prostoru do roku 2020.222
Situace v ČR
Česká republika patří spolu s pobaltskými státy, Kyprem, Španělskem a Irskem mezi
nejlépe hodnocené státy z hlediska vývoje intenzity a financování výzkumu a vývoje. 223
V letech 2000 – 2006 se zvýšila jak podpora z veřejných zdrojů (mj. díky širšímu
využívání nepřímé podpory), tak zejména podpora ze strany soukromého sektoru
222
223

Viz např. http://www.euractiv.com/en/science/ministers-outline-eu-research-vision-2020/article-177745
Viz doprovodný dokument ke zprávě SEC(2008) 2380, s. 42-57.
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(průměrný roční růst překročil 4 %). Aktuální (2006) úroveň intenzity výzkumu a vývoje
činí 1,54 % HDP.
V březnu 2008 byla schválena Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací ČR. V jejím
rámci se připravuje nová Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 –
2015. Veřejné výdaje na výzkum a vývoj by měly být každoročně zvyšovány o 8 %.224
Z hlediska evropské politiky výzkumu se ČR v době předsednictví zaměří zejména na
rozvoj velkých infrastruktur výzkumu a mobilitu výzkumných pracovníků. K dalším
tématům bude patřit metodika hodnocení investic do výzkumu a hodnocení výsledků
výzkumu nebo otázka řízení Evropského výzkumného prostoru.
•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Zpráva byla přidělena Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu.
Harmonogram projednávání zatím nebyl stanoven.

•

Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í Zprávu Komise – Výroční zpráva o činnosti Evropské unie
v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2007;
2. ž á d á v l á d u , aby důsledně podporovala dosažení stanoveného národního cíle
intenzity výzkumu a vývoje do roku 2010.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

224

Národní program reforem České republiky 2008 – 2010. Dostupný z:
http://www.komora.cz/Files/Připomínkování%20zákonů/Materialy/196_materiál.pdf
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Usnesení č. 347

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období

347.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008

k Pracovnímu dokumentu Komise – Zpráva o pokroku v oblasti evropské vesmírné
politiky /kód dokumentu 12992/08, KOM(2008) 561 v konečném znění/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra školství,
mládeže a tělovýchovy prof. Ing. Vlastimila Růžičky, po vyslechnutí zpravodajské zprávy
posl. Petra Krilla a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

Příloha k usnesení č. 347

DOKUMENT 12992/08
Pracovní dokument Komise – Zpráva o pokroku v oblasti evropské
vesmírné politiky
KOM(2008) 561 v konečném znění, kód Rady 12992/08
•

Právní základ:
Dokument informační povahy.

•

Datum zaslání Radě EU:
11. 9. 2008

•

Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
12. 9. 2008

•

Datum projednání ve VEZ:
6. 11. 2008 (1. kolo)

•

Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•

Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 1. 12. 2008, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 2. 12. 2008
prostřednictvím systému ISAP.

•

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Dokument není v rozporu s principem subsidiarity.

•

Odůvodnění a předmět:
Předkládané sdělení je zprávou o pokroku dosaženém v prvním roce provádění evropské
vesmírné politiky225. Kromě dosaženého stavu popisuje rovněž priority a konkrétní
klíčové úkoly pro následující období.

•

Obsah a dopad:
Sdělení zdůrazňuje zásadní význam vesmírné politiky EU a spatřuje značný potenciál do
budoucna ve využití výsledků programů a iniciativ realizovaných v této oblasti. Jako
aktuálně prioritní a klíčové projekty vyzdvihuje projekty GALILEO, EGNOS226
a GMES227, tj. základní infrastrukturu pro budoucí aplikace v oblastech, jako jsou ochrana
hranic, ochrana životního prostředí, reakce v mimořádné situaci a změny klimatu, řízení
a logistika dopravy, finanční operace či dohled nad zásadními energetickými
a komunikačními infrastrukturami.

225

Evropská vesmírná politika – KOM(2007) 212 v konečném znění ze dne 26. 4. 2007.
Evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací.
227
Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti.
226
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Unie i členské státy jsou si vědomy potřeby dalších vysokých investic, aby si zachovaly
své pozice v oblasti vědy a technologie týkající se vesmíru. V roce 2008 byla prodloužena
na další čtyři roky rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a ESA228. Tento
institucionální rámec pro vesmír by měl nadále zahrnovat činnosti, na nichž by se členské
státy podílely dobrovolně v rámci mezivládních ujednání, a zároveň by měly být
využívány zdroje z rozpočtu na výzkum a v případě potřeby z provozních rozpočtů
Společenství. Sdělení konstatuje, že do budoucna by měla být spolupráce mezi EU a ESA
užší a účinnější, klade si za cíl posilovat soudržnost mezi evropskou vesmírnou politikou,
mezinárodní spoluprací ve vesmíru a vnějšími politikami EU (jde zejména o vyšší
transparentnost, lepší výměnu informací a koordinaci).
Na provádění programů GALILEO a EGNOS byly na období 2007 – 2013 již přiděleny
dodatečné prostředky (3,405 mld. EUR). První čtyři funkční družice GALILEO budou
vypuštěny v roce 2010 a do té doby bude rovněž zřízena související infrastruktura
pozemního řízení, 1. července 2008 Komise a ESA zahájily zadávací řízení na zakázky na
zbývajících 26 družic a infrastrukturu pozemního řízení. Plánuje se, že program
GALILEO dosáhne plné operační schopnosti (30 družic + pozemní stanice) v roce 2013.
Bude však ještě třeba upřesnit doprovodná regulativní a strategická opatření zejména
s ohledem na odpovědnost třetí strany či přístupu k veřejné regulované službě.
Tři uživatelské služby GMES v oblastech reakce v mimořádné situaci, pozemního
a námořního monitorování vstoupí do konce roku 2008 do předprovozní fáze. Během
předprovozní fáze GMES (2008 – 2010) je koordinované poskytování dat pro služby
GMES zajištěno prostřednictvím grantu pro ESA ve výši 48 milionů EUR. Příspěvek
Společenství na program ESA pro vesmírnou složku GMES se realizuje prostřednictvím
dohody mezi ES a ESA a v první fázi činí jeho výše 419 milionů EUR na „segment 1“
vesmírné složky GMES, jehož cena bude 1 320 milionů EUR. Dále bude třeba získat
závazek členských států ESA a Evropského společenství k financování „segmentu 2“.
EU dle sdělení rovněž hodlá podporovat snahy o posílení základny pro udržitelnost
vesmírných činností a objektů v rámci OSN. Mimo jiné pracuje aktuálně na přípravě
návrhu kodexu chování (pokynů) týkajících se vesmírných činností, jež mají být
posouzeny příslušnými orgány OSN a jež jsou založeny na zásadách volného přístupu do
vesmíru za účelem jeho mírového průzkumu a využití, zachování bezpečnosti a integrity
družic na oběžné dráze a práva států na oprávněnou sebeobranu.
Dopad na právní řád a státní rozpočet ČR:
Bez dopadu (jde o informační dokument – zprávu).
Rámcová pozice vlády:
Pro Českou republiku se tento dokument stává ještě aktuálnějším po vstupu v platnost
Dohody mezi ČR a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení ČR k Úmluvě
o založení Evropské kosmické agentury (12. listopadu 2008). ČR se tímto stala 18.
plnoprávným členem této mezinárodní organizace. ČR se přihlásila ještě do několika
vybraných nových volitelných programů. ČR vyjednává s Komisí a ESA uspořádání
mezinárodní konference na nejvyšší politické úrovni s navrženým tématem „Evropská
role při výzkumu sluneční soustavy“ v průběhu CZ PRESS, jako svůj příspěvek k jedné
z priorit Evropské vesmírné politiky.
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•

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Evropský parlament přijal dne 20. listopadu 2008 usnesení o evropské politice pro oblast
vesmíru: jak přiblížit vesmír Zemi229, v návaznosti na usnesení Rady ze dne 26. září 2008:
Dosažení pokroku v evropské politice pro oblast vesmíru230.

•

Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Zprávu o pokroku v oblasti evropské vesmírné politiky
a rámcovou pozici vlády k tomuto dokumentu.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru
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Petr Krill v. r.
zpravodaj výboru

Gabriela Kalábková v. r.
místopředsedkyně výboru

P6_TA(2008)0564.
2008/C 268/01.

249

