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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Margrethe Vestagerová  

Nominovaná kandidátka na výkonnou místopředsedkyni pro Evropu 

připravenou na digitální věk 

 

 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak budete přispívat 

k prosazování strategické agendy Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 

a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? 

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 

aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 

Vašich povinností v rámci Komise? 

  

  

Mé slyšení v Evropském parlamentu v říjnu 2014 pro mě bylo nezapomenutelnou zkušeností 

– jak jsem později řekla, bylo to jako tříhodinová ústní zkouška z veškeré studijní látky a ještě 

dalších témat navíc. Tato slyšení jsou důležitá, protože ukazují jedinečnost našeho společně 

vytvořeného demokratického systému, v jehož rámci mohou voliči v celé Evropě hlasovat pro 

svého kandidáta, který je bude zastupovat v Evropském parlamentu. Jsou také zárukou toho, 

že ti, kdo stejně jako já nebyli vybráni voliči, ale byli jmenováni svou vládou jako členové 

Komise, jsou ještě prověřováni a schvalováni Evropským parlamentem.  

  

Začala jsem v politice působit před více než 30 lety. Vždy jsem se snažila, aby mohli lidé žít 

svůj život tak, jak si přejí, a respektovat stejné právo u ostatních. Ve společnosti, ve které si 

můžeme jako jednotlivci plnit své sny. Společnosti, jejímž cílem je společně vytvářet lepší 

svět.  

  

Měla jsem tu čest pracovat jako komisařka pro hospodářskou soutěž. Podle mého názoru tady 

pravidla hospodářské soutěže nejsou proto, že si myslíme, že hospodářská soutěž je sama 

o sobě dobrá. Pravidla hospodářské soutěže mají zajistit, aby trh sloužil 

spotřebitelům/zákazníkům a aby všechny podniky měly stejnou šanci na úspěch. Je to jeden 

střípek mozaiky, který přispěje k tomu, abychom z naší společnosti udělali lepší místo k 

životu. 

  

Tento cíl je hnací silou, která mě jako političku motivuje. Zkušenost mi říká, že cílů je možné 

dosáhnout pouze prostřednictvím týmové práce, a to platí i pro evropskou část naší 

demokracie. Parlament, Rada a Komise plní různé úlohy, musíme však spolupracovat jako 

tým. Budu pokračovat ve své práci v Komisi se stejným přesvědčením, jako tomu bylo v 

posledních pěti letech v oblasti pravidel hospodářské soutěže, budu dále usilovat o to, 
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abychom měli možnost volby. Možnost vybrat si lepší cenu, nebo z širší nabídky produktů. 

Najít lepší kvalitu, bez ohledu na to, co si pod tím představujeme – ať už se jedná 

o spolehlivější automobil nebo o sociální síť, která lépe chrání naše osobní údaje. Tím, 

že budeme vykonávat svou práci – prosazovat pravidla hospodářské soutěže zakotvená ve 

Smlouvě – přispějeme svým dílem k tomu, aby se Evropa stala spravedlivějším místem 

k životu.  

 

Budu nadále usilovat o splnění základního slibu: aby se s malými i velkými zacházelo stejně. 

Aby nikdo nebyl zastrašován, vyloučen nebo zneužit těmi, kdo mají sílu a chtěli by zneužívat 

svou moc. Abychom vytvářeli příležitosti ke zrodu nových nápadů a jejich realizaci. 

Abychom podporovali prosperitu a umožňovali lidem uskutečňovat své sny. 

  

Ochota pracovat společně vychází z ambiciózních, hlubokých a vizionářských cílů. 

Vybudovali jsme Evropskou unii na spáleništi dvou světových válek. Ukázali jsme světu, 

že jsme vytvořili něco, co není v žádné učebnici, ani kopie něčeho jiného. Vystavěli jsme 

Evropu, v níž můžeme žít v míru a relativním blahobytu. Naše oddanost hodnotám, na kterých 

naše Evropa stojí, hodnotám, jako jsou svoboda a spravedlnost a demokracie, nám poskytuje 

pevný základ, který by měl být zohledněn ve všech našich rozhodnutích a v naší strategické 

agendě: ve snaze vytvořit lepší společnost pro nás pro všechny a udělat z Evropy centrum 

dění.  

  

Když jsem pracovala jako komisařka pro hospodářskou soutěž, byla vždy jednou z nejvyšších 

priorit rozmanitost v mých týmech a v rozhodovacích procesech. Tak tomu bude i nadále. 

Budu dále usilovat o větší genderovou vyváženost a uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů 

za použití všech nástrojů, které mám k dispozici, ve všech oblastech, za něž jsem odpovědná.    

Obdivuji a respektuji základ, na němž jsme Evropu vystavěli: je jím zásadní úcta k našim 

demokratickým orgánům a institucím, právní stát, rovné zacházení, proporcionalita 

a prosperita. Zavazuji se, že se budu řídit nejpřísnějšími etickými normami a plnit povinnosti 

stanovené v čl. 17 odst. 3 SEU, v článcích 245 a 339 SFEU a v Kodexu chování komisařů. 

Nebudu požadovat ani přijímat pokyny od externích institucí nebo subjektů. Mým cílem je 

zvážit všechny zájmy, které budou ve hře, bez ohledu na jejich státní, regionální, 

profesionální nebo osobní původ. Mé prohlášení o zájmech je úplné a přístupné veřejnosti a 

v případě změn jej budu aktualizovat. 

  

Nezávislost je pro mne nedotknutelná. Vyhnu se jakékoli situaci, kdy by mohla být moje 

nestrannost a nezávislost zpochybněna. Budu informovat předsedkyni Komise o každé situaci, 

která by mohla vést ke střetu zájmů. 

  

  

  

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

Jak vnímáte svou úlohu členky sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 

výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 

Parlamentu? 

  

Jaké konkrétní přísliby jste ochotna dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější 

spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k 

jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající 

postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě? 
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Život mě naučil, jak důležité je naslouchat. Myslím si, že existuje důvod, proč má člověk dvě 

uši a jen jedna ústa – měli bychom více naslouchat než mluvit. Bez naslouchání nelze vést 

dialog. Zejména pokud nesouhlasíme. Dialog v politice je cestou k přijetí rozhodnutí. K 

dosažení dohody. K nalezení společného východiska a řešení tak, aby byly zohledněny názory 

všech. Demokracie znamená možnost vyjadřovat své názory. Demokracie však také znamená, 

že je třeba naslouchat názorům ostatních.  

  

V květnu nám mnoho evropských voličů dalo najevo svůj názor. Přišla jich více než polovina. 

Tak vysoké účasti jsme od roku 1994 nedosáhli. Musíme voličům ukázat, že naše práce může 

naplnit jejich očekávání. Společným úsilím můžeme vytvořit lepší Evropu a stabilnější 

svět. Potřebujeme evropské vedení, které bude odrážet Evropu. S nastupující Komisí budeme 

dodržovat zásadu, že ženy a muži by měli být stejnoměrně zastoupeni i na evropské špičce.  

  

Ponesu odpovědnost za rozhodnutí učiněná v Komisi jakožto sboru komisařů. A důležité je, 

že budu mít tuto odpovědnost vůči občanům Evropy. Měla jsem již příležitost navštívit 

všechny členské státy, ale těším se, že se tam podívám znovu a že mým cílem nebudou jen 

hlavní města. 

  

Budu-li ve své funkci potvrzena, budu úzce spolupracovat s ostatními členy Komise a jednat v 

souladu s pracovními postupy stanovenými nově zvolenou předsedkyní. Chci navázat vztah 

vzájemné důvěry a transparentnosti s útvary Komise spadajícími do mé kompetence.  

  

Mnoho je toho třeba ještě vykonat. Musíme dále rozvíjet naše politické vize, abychom mohli 

svým dílem přispět k lepší Evropě. Evropě připravené na digitální věk. Evropě, díky níž trhy 

fungují lépe, a to jak pro spotřebitele, tak pro podniky.  

 

Budeme se muset zaměřit na účinné uplatňování a prosazování práva EU na vnitrostátní, 

regionální i místní úrovni, abychom zajistili každodenní fungování vnitřního trhu bez 

překážek. 

 

Hospodářská soutěž je zásadní pro to, co chceme v Evropě i pro Evropu vytvořit. Politika 

hospodářské soutěže je klíčem k úspěchu našeho programu na vytváření pracovních míst, 

růstu a investic a také nejlepších řešení v oblasti boje proti změně klimatu. To se musí odrazit 

v našich dlouhodobých strategiích pro průmysl a pro malé a střední podniky. Tento aspekt 

bude třeba začlenit do přístupu k umělé inteligenci a modernizaci našich pravidel týkajících se 

odpovědnosti a bezpečnostních pro digitální platformy, služby a produkty. Je to nezbytné, 

pokud chceme vytvořit odolnou a do budoucna orientovanou novou Zelenou dohodu 

a politiku v oblasti změny klimatu.  

  

Zavazuji se, že budu jednat otevřeně a spravedlivě a že zajistím rovné podmínky pro všechny. 

Pro občany a společnost, kde technologie a digitalizace jsou ku prospěchu spotřebitelů 

a občanů. Pro každého člověka.  

 

Budu úzce spolupracovat a vést otevřený a strukturovaný dialog s Evropským parlamentem. 

Jsem přesvědčena o významu transparentnosti, pokud jde o motivaci našich politik, její 

ekonomické pozadí a obecné úvahy, které stojí za našimi pravidly a rozhodnutími. Zajistím 

také, aby byl Evropský parlament pravidelně informován, konkrétně před významnými 

událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání v oblasti v mé působnosti.  
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Zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová podporuje právo podnětu pro Evropský 

parlament. Zavázala se k tomu, že její Komise naváže na parlamentní usnesení přijatá 

většinou poslanců předložením legislativního aktu a bude přitom plně dodržovat zásady 

proporcionality, subsidiarity a zdokonalení tvorby právních předpisů. Plně se s tímto cílem 

ztotožňuji a zajistím, aby Komise v oblastech, za něž jsem odpovědná, reagovala 

na parlamentní usnesení nebo žádosti učiněné na základě článku 225 SFEU do tří měsíců 

od jejich přijetí. 

 

 

Otázky Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE): 

První otázka  

1. Jaké hlavní politické priority máte v úmyslu sledovat v rámci části Vašeho portfolia, 

která spadá do oblasti působnosti výboru ITRE, konkrétně v oblasti digitální ekonomiky 

a společnosti, průmyslu, malých a středních podniků, obranného průmyslu a kosmu? 

Jaké konkrétní legislativní a nelegislativní iniciativy, včetně finančních nástrojů, hodláte 

přijmout pro dosažení těchto priorit? Jaká konkrétní opatření plánujete v souvislosti 

s novou dlouhodobou strategií pro průmyslovou budoucnost Evropy a novou strategií 

pro malé a střední podniky, o kterých se zmiňuje Váš pověřovací dopis?  Jaká opatření 

plánujete během prvních 100 dnů ve funkci v souvislosti s novým aktem o digitálních 

službách a právní úpravou umělé inteligence? Jaký by byl hlavní obsah a časový 

harmonogram všech Vašich iniciativ? Jak se budou Vaše iniciativy slučovat se Zelenou 

dohodou pro Evropu a cílem uhlíkové neutrality do roku 2050 uvedenými v politických 

směrech nové Evropské komise? Jak budete konkrétně uplatňovat zásadu „jeden 

přijmout, jeden zrušit“ (One In, One Out) ve vztahu k legislativním návrhům týkajícím 

se umělé inteligence a k novému aktu o digitálních službách? Jak kromě toho zajistíte 

úplné a účinné provádění stávajících právních předpisů v rámci Vašeho portfolia? Jaké 

konkrétní prostředky a opatření uplatníte k zajištění provádění a vymáhání unijního 

acquis ze strany členských států? 

Obecné cíle politiky  

Pokud jde o Evropu připravenou na digitální věk, mou hlavní prioritou je zajistit, aby 

technologický pokrok a digitální transformace sloužily občanům a odpovídaly potřebám 

společnosti. To znamená, že musíme formovat digitální transformaci tak, aby z ní mohli těžit 

všichni – společnost, spotřebitelé a podniky, a aby nové technologie sloužily našim hodnotám. 

Musíme posílit vedoucí postavení Evropy v digitální oblasti, srovnat tempo tam, kde je to 

třeba, a jako první přecházet na nové technologie. A musíme přijmout myšlenku, že 

dnes existují pouze dva typy podniků: ty, které jsou již digitální, a ty, které brzy budou. Jedná 

se tedy o skutečně horizontální úkol. 

Aby Evropa zůstala světovým průmyslovým lídrem, bude muset nejen urychlit digitální 

transformaci, ale také přechod na klimaticky neutrální ekonomiku. Podle mě je průmyslová 

politika založena na třech hlavních zásadách: měla by být zelená, pro všechny a založená 

na spravedlivé hospodářské soutěži. Průmyslová politika by měla podporovat vhodné 

prostředí umožňující evropským podnikům všech velikostí dosáhnout vedoucího postavení 

v oblasti čistých technologií v celosvětovém měřítku nebo je dále posílit, a pokročit tak v 

přechodu na udržitelné hospodářství. Ekologizace hospodářství bude velkou výzvou 
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i příležitostí pro vývoj inovativních výrobků a výrobních procesů a dosažení oběhového 

hospodářství. 

Evropské podniky jsou velmi rozmanité. Některé jsou velké. Mnoho z nich je malých. 

Některé jsou mladé, dynamicky se rozvíjející podniky, zatímco jiné mají dlouhou historii 

úspěchu, na kterém po desetiletí pracovaly. S přístupem na rozsáhlý integrovaný trh s půl 

miliardou spotřebitelů mohou všechny tyto podniky růst a expandovat přes hranice. 

Hlavní prioritou proto bude zajištění plně fungujícího jednotného trhu, což bude rovněž 

zahrnovat vypracování nové strategie pro malé a střední podniky s cílem řešit specifické 

problémy, s nimiž se malé a střední podniky potýkají. Může se ukázat, že je nutné přezkoumat 

pravidla jednotného trhu a upravit je tak, aby byla i nadále vhodná pro digitální věk. Může být 

zapotřebí učinit více cílených opatření na podporu strategických technologií a hodnotových 

řetězců založených na zásadách otevřenosti, šíření znalostí a zaměřit se na oblasti, v nichž je 

potřebná podpora.   

Zajištění rovných podmínek v oblasti hospodářské soutěže je nanejvýš důležité, zejména v 

případech, kdy se na naše konkurenty nevztahují stejná pravidla v oblasti státních dotací. 

Proto budu pracovat na rozvoji vhodných nástrojů, které zaručí spravedlivou hospodářskou 

soutěž na jednotném trhu i na celosvětové úrovni.  

Jsem rovněž odhodlána zajistit součinnost civilního a vojenského odvětví, zejména civilního, 

obranného a vesmírného průmyslu, a jejich vzájemné obohacování. Vesmír i obrana mají 

strategický význam pro budoucnost Evropy a jsou také samy o sobě důležitými 

hospodářskými odvětvími. Mou bezprostřední prioritou bude i v tomto případě spolupráce 

s komisařkou pro vnitřní trh, aby mohla být co nejdříve uzavřena jednání o Evropském 

obranném fondu a o kosmickém programu v rámci příštího víceletého finančního rámce. 

Kromě dokončení jednání o víceletém finančním rámci se ve všech těchto oblastech bude 

hlavní důraz klást na realizaci iniciativ stanovených v politických směrech a v mém 

pověřovacím dopise, jak vysvětlím níže.  

Nová dlouhodobá strategie pro průmyslovou budoucnost Evropy a nová strategie pro malé 

a střední podniky  

Klíčovým úkolem bude vypracovat dlouhodobou strategii pro budoucnost evropského 

průmyslu. O to se budu zasazovat společně s výkonným místopředsedou pro hospodářství ve 

prospěch lidí. Vzkvétající průmysl je pro dlouhodobou prosperitu a konkurenceschopnost 

Unie zásadní. Aby Unie posílila své hospodářské vedoucí postavení na celosvětové úrovni, 

bude muset i náš průmysl v důsledku globalizace, digitalizace a přechodu na klimaticky 

neutrální a udržitelné hospodářství projít proměnou. Zároveň by průmysl měl vytvářením 

nových produktů a služeb a podporou našeho evropského sociálního modelu svým dílem tento 

vývoj formovat. Tyto výzvy vyžadují zvýšení investic do výzkumu a inovací, a to i v oblasti 

inovativních digitálních technologií a jejich uplatňování. 

Jsem přesvědčena, že naše průmyslová strategie by měla mobilizovat soubor nástrojů EU 

na podporu rozvoje klíčových hodnotových řetězců a technologií, které mají pro Evropu 

strategický význam. Ty by měly být vybírány na základě objektivních kritérií, tj. buď proto, 

že přispívají k technologické suverenitě, nebo mají předpoklad rozvinout potenciál široké 

škály odvětví v celé Evropě. Měly by být otevřené, skutečně evropské a inovativní a měly by 

vést k rozsáhlému šíření znalostí. Naší úlohou by mělo být určit, kde je v těchto strategických 
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hodnotových řetězcích potřebná podpora, a zabývat se jimi ve spolupráci s členskými státy 

a všemi příslušnými zúčastněnými stranami. 

Prioritou by rovněž mělo být prohloubení a modernizace našeho jednotného trhu. Jednotný trh 

je klíčovým přínosem pro průmysl, podporuje jeho růst a stimuluje inovace. Nabízí přístup 

na rozsáhlý integrovaný trh opírající se o jednotný soubor pravidel. Tím, že poskytuje 

bezpečný prostor pro pokusy a inovace, umožňuje podnikům růst a rozšiřovat výrobu. 

Musíme zajistit, aby jednotný trh nadále odpovídal aktuální situaci. Jedním z mých klíčových 

úkolů bude pracovat na odstraňování nových a přetrvávajících překážek a zároveň upravovat 

právní předpisy v souvislosti se změnami, které přináší digitalizace. 

Malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství. Při svých snahách o rozšíření 

provozu čelí v různých zemích Evropy specifickým problémům. Ačkoli jsou malé a střední 

podniky důležitým zdrojem inovací, často se setkávají s obtížemi, pokud jde o přístup 

k nezbytnému financování. Když se snaží expandovat přes hranice, mohou se kromě toho 

potýkat s překážkami při určování a dodržování všech příslušných evropských a vnitrostátních 

regulačních a správních předpisů. Stejně tak potřebují evropské začínající podniky a malé 

a střední podniky pomoc, aby mohly plně využít příležitostí, které poskytují obchodní dohody 

EU.  

Aby byl zajištěn komplexní přístup k řešení různých překážek, s nimiž se malé a střední 

podniky i nadále potýkají, jako je přístup k financování, přístup na trhy nebo administrativní 

zátěž, vypracuji společně s výkonným místopředsedou pro hospodářství ve prospěch lidí 

strategii zaměřenou na malé a střední podniky, která bude zahrnovat širokou škálu opatření 

ve všech příslušných oblastech politiky. Budeme například muset prozkoumat úlohu zadávání 

veřejných zakázek při podpoře růstu malých a středních podniků. 

Akt o digitálních službách  

Digitální služby jsou přítomny ve všech částech hospodářství a stávají se stále běžnější 

součástí každodenního života evropských občanů. Cílem zákona o digitálních službách bude 

zajistit, aby digitální platformy a služby, které nabízejí, sloužily občanům, a nikoli naopak, 

a aby se silný ekosystém digitálních hráčů, včetně subjektů z Evropy, mohl rozvíjet a 

překonávat překážky ve všech odvětvích hospodářství. Aby tyto ambiciózní cíle mohly být 

splněny, budou muset veškeré legislativní iniciativy v tomto odvětví, včetně zákona 

o digitálních službách, řešit složité otázky. Patří mezi ně aktualizace pravidel odpovědnosti 

a bezpečnosti pro digitální platformy, služby a produkty, zacházení s tzv. „pracovníky 

platforem“, jakož i úloha některých platforem jakožto regulátorů přístupu uživatelů a podniků 

v řadě klíčových odvětví digitální ekonomiky. 

 

Vzhledem ke složitosti daných otázek budou nutné rozsáhlé a důkladné konzultace se všemi 

zúčastněnými stranami. Veškeré legislativní iniciativy v této oblasti budou proto vycházet 

ze solidní analýzy založené na důkazech a inkluzivním dialogu se zúčastněnými stranami. 

Budeme pozorně sledovat jejich dopad ve všech oblastech a zajistíme, aby naše nová pravidla 

byla cílená, přiměřená a snadno splnitelná, aniž bychom vytvářeli zbytečnou administrativní 

zátěž.  

 

Umělá inteligence 

Umělá inteligence nám může pomoci v mnoha odvětvích hospodářství, jako je zdravotnictví, 

doprava, komunikace a vzdělávání. Může umožnit rozsáhlou automatizaci rozhodovacích 
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procesů a procesů, které mají obrovský potenciál zvýšit kvalitu, účinnost a produktivitu. 

Ovlivní mnoho aspektů našeho života, od samořízených automobilů až po zdokonalení 

lékařských postupů. Tato technologie, která je založena na samoučících a samozlepšovacích 

algoritmech, může zároveň vyvolat řadu politických otázek, jako je například odpovědnost 

nebo společenské přijetí. V této souvislosti mě nově zvolená předsedkyně pověřila, abych 

koordinovala vypracování evropského přístupu k umělé inteligenci, včetně řešení jejích 

důsledků pro člověka a etických otázek. Toto úsilí přispěje k širšímu pojetí průmyslové 

politiky a technologické suverenity, neboť musíme zajistit, aby evropští občané a podniky 

mohli využívat výhod této technologie a formovat její rozvoj. Naše práce bude rovněž 

vycházet ze stávajících politických úspěchů, zejména etických pokynů, které byly přijaty 

v červnu 2019. Jejich uplatňování se v současnosti testuje. 

V prvních 100 dnech nové Komise proto máme v úmyslu předložit návrhy na rozvoj 

evropského přístupu v oblasti umělé inteligence.  

Naším cílem je podporovat využívání aplikací umělé inteligence. Musíme zajistit, aby její 

zavádění do produktů a služeb probíhalo v naprostém souladu se základními právy 

a fungovalo důvěryhodným způsobem (z hlediska zákonnosti, etiky a spolehlivosti) na celém 

jednotném trhu. Tento přístup musí zajistit jasnou právní úpravu, upevnit důvěru a vytvářet 

pobídky pro investice do evropského průmyslu. Měl by zlepšit rozvoj a využívání umělé 

inteligence v EU a zároveň chránit inovační kapacitu Evropy. V rámci našeho přístupu 

k celkovému rámci pro umělou inteligenci posoudíme rovněž stávající právní předpisy 

v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti vztahující se na výrobky a služby. Tím se zajistí zejména 

to, že spotřebitelé budou moci požívat stejnou úroveň ochrany bez ohledu na to, zda používají 

tradiční výrobky nebo inteligentní a digitalizované produkty (např. inteligentní chladničky, 

inteligentní hodinky, virtuální asistenty řízené hlasem).  

Vzhledem ke složitosti daných otázek budou zapotřebí rozsáhlé a důkladné konzultace se 

všemi zúčastněnými stranami, včetně těch, které se zúčastnily pilotního projektu v souvislosti 

s prováděním etických pokynů vypracovaných skupinou odborníků na vysoké úrovni. 

Budeme pozorně sledovat jejich dopad ve všech oblastech a zajistíme, aby naše nová pravidla 

byla cílená, přiměřená a snadno splnitelná, aniž bychom vytvářeli zbytečnou administrativní 

zátěž.  

Vazby na Zelenou dohodu pro Evropu a cíl klimatické neutrality v roce 2050  

Naši evropskou průmyslovou strategii musí provázet přechod na klimaticky neutrální 

a udržitelnou ekonomiku. Podpora využívání umělé inteligence může například významně 

přispět ke klimaticky neutrální ekonomice tím, že se zlepší skladování energie, zvýší 

energetická účinnost výrobků a služeb nebo se zoptimalizuje výběr vhodných míst pro výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů. Nová průmyslová strategie tak přispěje k cílům Zelené 

dohody pro Evropu.  

Zásada „jeden přijmout, jeden zrušit“ 

Právní předpisy EU mohou splňovat vytyčené záměry a přinášet výhody, jichž by členské 

státy samostatnými iniciativami nemohly docílit. Aby však právní předpisy EU umožnily 

dosažení stanovených cílů, mohou zároveň vést k zatížení konečných příjemců nebo 

uživatelů. Zásada „jeden přijmout, jeden zrušit“ tuto zátěž zmírní: znamená to, že každý 

legislativní návrh, který s sebou nese nové povinnosti, by měl zároveň jiné povinnosti, již 

uložené občanům a podnikům na úrovni EU v téže oblasti politiky, odstranit. 
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Zásada „jeden přijmout, jeden zrušit“ bude uplatňována ve všech oblastech politiky. Tím se 

zajistí, že budeme účinně a s minimální zátěží plnit naše zastřešující politické cíle 

a že Komise bude moci v případě potřeby jednat.  

 

Nový nástroj na podporu provádění zásady „jeden přijmout, jeden zrušit“ vypracuje 

místopředseda pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled.  

 

Provádění a prosazování  

Jednotný trh nabízí evropským podnikům ohromné příležitosti a spotřebitelům zajišťuje větší 

výběr a nižší ceny. Tyto výhody však lze využít pouze tehdy, budou-li pravidla jednotného 

trhu řádně prováděna, uplatňována a prosazována. Nerovnoměrné prosazování pravidel EU 

oslabuje rovné podmínky pro podniky na jednotném trhu. Nedodržování pravidel jednotného 

trhu navíc ohrožuje zdraví a bezpečnost spotřebitelů. 

Úlohou Komise jakožto strážkyně Smluv je zajistit, aby členské státy řádně prováděly 

a prosazovaly pravidla Unie. To je jedna z hlavních funkcí Komise a moje hlavní priorita. 

Řádné fungování jednotného trhu je společným cílem a společnou odpovědností Komise 

a členských států.  

V této oblasti se proto zaměřím na další rozvoj a posílení partnerství s členskými státy. Chci 

začít tím, že členským státům položím otázku, jak je může Komise v provádění právních 

předpisů EU podpořit. Pokud jde o prosazování právních předpisů, hodlám využít všechny 

stávající nástroje ke zlepšení spolupráce mezi vnitrostátními orgány. Rovněž se budu zabývat 

tím, jak můžeme dále podpořit kapacitu a pravomoc vnitrostátních orgánů, aby mohly snáze 

prosazovat právní předpisy s cílem řešit přetrvávající problémy, jako je dovoz nevyhovujících 

výrobků. Budeme vycházet z provádění nedávných legislativních iniciativ, jako je reforma 

rámce pro dozor nad trhem s výrobky, a z předchozích iniciativ na podporu správní 

spolupráce, výměny informací a společných akcí v oblasti vymáhání práva, například 

v oblasti ochrany spotřebitele.  

Druhá otázka 

Jak jakožto výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk 

zajistíte s pomocí svých útvarů efektivní koordinaci s komisaři a komisařkami, jejichž 

portfolia mají vliv na Vaše portfolio nebo naopak, a to zejména s komisařkou pro 

vnitřní trh a komisařkou pro inovaci a mládež? Jak ve funkci členky Evropské komise 

odpovědné za hospodářskou soutěž budete pojímat úlohu politiky hospodářské soutěže 

ve vztahu k budoucí evropské průmyslové strategii? Jak Vy osobně zajistíte vysokou 

kvalitu legislativních návrhů, úplnou transparentnost lobbistické činnosti (zaměřené na 

Vás a Vaše útvary) a konzistentní a vyvážené konzultace se všemi zainteresovanými 

subjekty, a to i s ohledem na to, že je zapotřebí provádět důkladná posouzení dopadu, 

zejména pokud jde o dopady veškeré navrhované legislativy na malé a střední podniky?   

Koordinace s komisaři 

Jako nominovaná kandidátka na funkci výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou 

na digitální věk budu vést práci skupiny komisařů věnovanou této prioritě a zajistím, aby byly 

plně zohledněny všechny aspekty této politiky. Na zajištění úspěchu klíčových iniciativ 

uvedených v politických směrech budu úzce spolupracovat s komisařkou pro vnitřní trh 
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a komisařkou pro inovace a mládež v zájmu vytvoření skutečného partnerství založeného 

na otevřeném, inkluzivním a kooperativním způsobu práce. Pravidelná setkání skupiny 

komisařů a schůze výkonného místopředsedy s komisaři a vrcholným vedením příslušných 

útvarů Komise (Jour Fixes a Strategic Jour Fixes) pomohou zhodnotit náš pokrok a zajistí, 

abychom společně usilovali o stejné cíle.  

Pomocí meziútvarových skupin se zajistí stejná úroveň partnerství a spolupráce na technické 

úrovni, přičemž se využijí odborné znalosti a kreativita útvarů Komise. 

Úloha politiky hospodářské soutěže v souvislosti s budoucí evropskou průmyslovou 

strategií  

Politika hospodářské soutěže je základním kamenem jednotného trhu. Zajišťuje, aby podniky 

mohly za rovných podmínek soutěžit na jednotném trhu, a proto evropští spotřebitelé těží 

z nízkých cen a mají větší možnosti výběru kvalitnějších a inovativních výrobků a služeb. 

Spravedlivá hospodářská soutěž je rovněž hlavní hnací silou konkurenceschopnosti podniků 

a zajišťuje, aby podniky měly pobídky k inovacím a investicím, a zůstaly tak i nadále 

konkurenceschopné v celosvětovém měřítku. Pravidla hospodářské soutěže nebrání 

evropským společnostem v tom, aby expandovaly na světových trzích a byly na nich úspěšné. 

Politika hospodářské soutěže jde tedy ruku v ruce s průmyslovou politikou. 

Je však důležité zajistit, aby pravidla hospodářské soutěže byla s ohledem na vývoj trhu 

a technologií aktuální.   

Během svého současného mandátu jsem již zahájila přezkum pravidel hospodářské soutěže, 

která se vztahují na horizontální dohody o spolupráci (tzv. „nařízení o blokových výjimkách 

pro horizontální dohody“ a pokyny pro posuzování dohod o horizontální spolupráci), 

a na vertikální dohody (tzv. „nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody“ 

a pokyny pro posuzování vertikálních omezení). V oblasti státní podpory Komise v současné 

době vyhodnocuje většinu svých pokynů s cílem určit, zda jsou i nadále vhodné pro daný účel 

(„kontroly účelnosti“). Jakmile budeme mít k dispozici výsledky kontrol účelnosti, budeme 

mít základ pro zvážení případného budoucího přezkumu těchto pravidel.  

V obecnější rovině jsem v rámci svého současného mandátu zahájila diskuse o adekvátnosti 

pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže pro digitální věk, které vyvrcholily na lednové 

konferenci v Bruselu, a v dubnu 2019 byla zveřejněna zpráva vypracovaná třemi zvláštními 

poradci pro digitalizaci a hospodářskou soutěž. Zpráva obsahuje několik návrhů, jak upravit 

prosazování pravidel hospodářské soutěže v příštím funkčním období.  

Pokud jde konkrétně například o kontrolu spojování podniků, zvláštní poradci nadnesli, že je 

příliš brzy na to, aby byly prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro fúze v EU změněny 

tak, aby bylo možné řešit otázku nákupu inovativně zaměřených podniků jinými podniky, s 

cílem ukončit rozvoj určité inovace a předejít tak budoucí konkurenci (tzv. „killer 

acquisitions“) tím, že budou doplněny prahové hodnoty založené na hodnotě transakce. 

V tomto ohledu jsem přesvědčena, že v rámci prosazování pravidel pro spojování podniků se 

musí podchytit všechny fúze, které mohou přeshraniční hospodářskou soutěž na jednotném 

trhu narušit. Jednou z mých priorit proto bude přezkoumat, zda nám současná pravidla pro 

spojování podniků v dostatečné míře umožňují zachytit všechny důležité dohody, které 

mohou mít tento účinek.  
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A nejvyšší prioritou bude zajistit, aby pravidla hospodářské soutěže i nadále dobře sloužila 

svému účelu, zejména v digitální ekonomice.  

Kvalita legislativních návrhů, transparentnost lobbistických činností, konzultace 

zúčastněných stran 

Jsem přesvědčena, že důkladné konzultace se všemi klíčovými zúčastněnými stranami, včetně 

malých a středních podniků, ale nejen jich, má zásadní význam pro zajištění dobré kvality 

všech legislativních návrhů. To platí tím spíše, když tyto návrhy musí řešit velmi složité 

otázky, jako například ty, které se týkají digitálních služeb a umělé inteligence. Jinými slovy, 

domnívám se, že kvalita právních předpisů jde ruku v ruce s konzultacemi se zúčastněnými 

stranami. Pro informování o obsahu každého legislativního návrhu, který předložím, budou 

proto zásadní vhodné konzultace se zúčastněnými stranami. 

Pokud jde o transparentnost lobbistických činností, budu v souladu se svou dosavadní praxí 

v současném funkčním období jako komisařka pro hospodářskou soutěž v rejstříku 

transparentnosti Komise i nadále zveřejňovat veškeré své schůzky a schůzky osob svého týmu 

se zúčastněnými stranami, které se netýkají probíhajících záležitostí. 

Třetí otázka 

Jak se svými útvary zajistíte posílenou spolupráci s výborem ITRE? Plánujete 

pravidelná vystoupení na schůzích výboru ITRE v rámci strukturovaného dialogu? 

Jaká konkrétní opatření přijmete, aby výbor ITRE dostával v souvislosti s plánovanými 

legislativními a dalšími významnými iniciativami včas a proaktivně stejné informace 

jako Rada a členské státy? Jak usnadníte výboru ITRE kontrolu legislativních 

i nelegislativních postupů, jak mu budete poskytovat veškeré potřebné informace 

týkající se přípravy legislativních aktů, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 

již v rané fázi a jak mu usnadníte sledování jejich provádění? Jak zamýšlíte zajistit, aby 

byl výbor ITRE náležitě informován o veškerých mezinárodních dohodách ve Vaší 

oblasti politiky a zapojen do nich? 

Spolupráce s výborem ITRE  

Evropská část naší demokracie je založena na vzájemné důvěře a otevřenosti. To je zásadně 

důležité, má-li Parlament být schopen účinně vykonávat demokratickou kontrolu. Proto se 

zavazuji, že s Evropským parlamentem budu pravidelně vést konstruktivní dialog.  

Mám v úmyslu rozvíjet velmi úzké pracovní vztahy s Evropským parlamentem a jeho výbory, 

mimo jiné s Výborem pro průmysl, dopravu a energetiku. Budu se pravidelně účastnit 

zasedání výboru a zajistím častou a přímou výměnu informací. Jsem k dispozici pro 

neformální diskuse a dvoustranné kontakty s jeho členy.  

Tato úzká spolupráce je pro mě velmi důležitá. Bude-li moje nominace schválena, jednou 

z mých bezprostředních priorit bude spolu s výkonným místopředsedou pro hospodářství ve 

prospěch lidí řídit práci na dlouhodobé strategii pro průmyslovou budoucnost Evropy. Budu 

pro tuto významnou iniciativu nové Komise potřebovat Vaši podporu. Doufám také, že budu 

moci využít cenné informace a příspěvek Parlamentu ke všem otázkám, které jsem výše 

nastínila.  

Mezinárodní dohody  



 

11 
 

V případě dohod spadajících do mé oblasti působnosti se zavazuji zajistit, že o nich bude 

Parlament ve všech fázích jednání plně informován. To zahrnuje: 

- sdílení všech návrhů směrnic pro jednání, které jsou doporučeny Radě, s Parlamentem, 

- pravidelné informační brífinky s Evropským parlamentem před významnými 

událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání, 

- sdílení znění mezinárodních dohod na konci jednání, jak byly parafovány hlavními 

vyjednavači, s Evropským parlamentem.  

 

Je však třeba vypracovat přesné podmínky, aby byla zajištěna důvěrnost takových informací, 

jsou-li citlivé a/nebo utajované, včetně vhodných opatření, která mají být přijata v případě 

neodůvodněného zveřejnění samotných dokumentů nebo jejich obsahu, a to i s ohledem 

na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí. 

 

Otázky Výboru pro vnitřní trh:  

První otázka 

Co budou nyní – s ohledem na opatření prováděná v rámci strategie pro jednotný 

digitální trh z roku 2015 – nejdůležitější strategická opatření nezbytná k dokončení 

jednotného digitálního trhu pro spotřebitele a podniky? Jakými opatřeními zajistíte, 

aby stávající a budoucí regulační iniciativy podporovaly ekonomické příležitosti 

a digitální inovace a současně měli z digitalizace prospěch všichni občané? Jak hodláte 

spolupracovat s dalšími komisaři či komisařkami, aby se zajistil soudržný přístup 

k tvorbě politik a Evropa tak byla skutečně připravena na digitální věk? 

Strategická opatření pro dokončení jednotného digitálního trhu  

Přijetím opatření v rámci strategie pro jednotný digitální trh položila současná Komise silné 

základy pro to, aby Evropa byla připravena na digitální věk. Aby se tato pravidla stala pro 

občany a podniky realitou, bude v nadcházejících letech zásadní jejich prosazování. Trhy 

a technologie se dále vyvíjejí. Musíme zajistit, aby Evropa hrála vedoucí úlohu při utváření 

digitálního světa budoucnosti. Budeme tak rovněž schopni zajistit, aby evropské hodnoty byly 

respektovány, spotřebitelé chráněni a podniky vzkvétaly. Originální nápady v oblasti digitální 

ekonomiky v Evropě nescházejí, avšak jen malý počet inovativních evropských společností je 

schopen dosáhnout významné velikosti a expandovat v Evropě či utvářet tyto vznikající 

globální trhy. Umělá inteligence bude v tomto vývoji hrát pravděpodobně klíčovou úlohu 

a nově zvolená předsedkyně mě pověřila koordinací práce na evropském přístupu v této 

oblasti. Umělá inteligence se rychle stává jednou z nejdůležitějších technologií 21. století. 

Vznikají nové příležitosti ve všech odvětvích hospodářství, ať už jde o zdravotnictví, 

mobilitu, průmysl, finance nebo zemědělství, které představují velký potenciál pro budoucí 

konkurenceschopnost a růst Evropy. Abychom těchto výhod byli schopni využít, potřebujeme 

v celé Evropě koordinovaná opatření s cílem zvýšit investice, zpřístupnit více údajů, podpořit 

talenty a zajistit důvěru.  

Jsem přesvědčena, že jednotný trh je to nejlepší, co máme. Volný pohyb zboží, služeb, osob 

a kapitálu nabízí velké množství příležitostí jak pro jednotlivce, tak pro podniky. Nemůžeme 

si již dovolit tradiční rozlišování mezi „kamennými“ trhy a digitálním průmyslem. Naopak 

musíme využít všech dostupných nástrojů k tomu, aby naše hospodářství a společnost 

odpovídaly situaci ve 21. století. Jednou z priorit v této souvislosti bude nový zákon 
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o digitálních službách, jehož cílem je modernizovat pravidla pro on-line platformy, služby 

a produkty. EU by měla zajistit inkluzivní digitální transformaci, která bude přínosná pro 

všechny. Musíme zvýšit úsilí v celé EU, abychom zajistili příslušnou vysoce kvalitní 

infrastrukturu pro konektivitu. Rovněž musíme řešit případné narušení trhu práce. Investice 

do dovedností, zejména digitálních dovedností, budou mít zásadní význam pro řešení 

prohlubujícího se nedostatku dovedností ve společnosti. Digitalizace výrazně zvyšuje 

poptávku po odbornících v oblasti IKT na trhu práce. To ale není všechno: budeme rovněž 

muset zvýšit základní dovednosti pracovních sil a obyvatelstva celkově. Počítačová 

gramotnost musí být základem pro každého. 

Koordinace s ostatními komisaři pro zajištění soudržné digitální politiky 

Jako nominovaná kandidátka na funkci výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou 

na digitální věk budu vést práci skupiny komisařů věnovanou této prioritě a zajistím, aby byly 

plně zohledněny všechny aspekty této politiky. Na zajištění úspěchu klíčových iniciativ 

uvedených v politických směrech budu úzce spolupracovat s komisařkou pro vnitřní trh 

a komisařkou pro inovace a mládež v zájmu vytvoření skutečného partnerství založeného 

na otevřeném, inkluzivním a kooperativním způsobu práce. Pravidelná setkání skupiny 

komisařů a tzv. „Jour Fixes“ pomohou zhodnotit náš pokrok a zajistí, abychom společně 

sledovali stejné cíle.  

Pomocí meziútvarových skupin se zajistí stejná úroveň partnerství a spolupráce na technické 

úrovni, přičemž se využije talent, odborné znalosti a kreativita v příslušných útvarech 

Komise. 

Druhá otázka 

Digitální revoluce proměnila zavedené způsoby podnikání, výměny zboží a služeb či 

sociální interakce, a tvůrci politik tak musí řešit řadu nových výzev. Během minulého 

funkčního období Komise bylo přijato mnoho opatření k dokončení jednotného 

digitálního trhu, ale stále přetrvává množství aspektů, které je třeba dořešit. V tomto 

smyslu mají digitální služby zásadní význam z hlediska prosperity 

a konkurenceschopnosti evropských poskytovatelů služeb, ale i pro blaho spotřebitelů. 

Nově zvolená předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Komise 

navrhne nový akt o digitálních službách, který by mohl představovat další krok směrem 

ke konsolidaci jednotného digitálního trhu. Která stávající nařízení vnímáte ve vztahu 

k jednotnému digitálnímu trhu jako zásadní a navrhnete zachování a posílení ochrany 

základních práv, svobod jednotného trhu v rámci jednotného digitálního trhu, zajištění 

spravedlnosti a transparentnosti, vytvoření rovných podmínek pro všechny digitální 

společnosti a zaručení ochrany spotřebitelů, jakož i odpovědnosti? Bude součástí tohoto 

nového aktu revize směrnice o elektronickém obchodu, konkrétně v oblasti 

odpovědnosti zprostředkovatelů? 

Digitální a průmyslová transformace hospodářství EU bude vyžadovat značné veřejné 

a soukromé investice do výzkumu a inovací, moderní a bezpečné infrastruktury a zavádění 

nových technologií. Řada programů financování EU v rámci příštího víceletého finančního 

rámce, jako je Horizont Evropa, program Digitální Evropa a program InvestEU, pomůže 

zvýšit investice do strategických oblastí, jako je výzkum, digitalizace a přechod na klimaticky 

neutrální ekonomiku. Budu spolupracovat s kolegy komisaři odpovědnými za tyto programy, 

abychom pomohli co nejrychleji uzavřít jednání v Evropském parlamentu a Radě.  
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Digitální služby jsou přítomny ve všech částech hospodářství a stávají se stále běžnější 

součástí každodenního života evropských občanů. Cílem zákona o digitálních službách bude 

zajistit, aby digitální platformy a služby, které nabízejí, sloužily občanům, a nikoli naopak, 

a aby se silný ekosystém digitálních hráčů, včetně subjektů z Evropy, mohl rozvíjet a 

překonávat překážky ve všech odvětvích hospodářství. Aby tyto ambiciózní cíle mohly být 

splněny, budou muset veškeré legislativní iniciativy v tomto odvětví, včetně zákona 

o digitálních službách, řešit složité otázky. Patří mezi ně mimo jiné aktualizace pravidel 

odpovědnosti a bezpečnosti pro digitální platformy, služby a produkty, zacházení 

s tzv. „pracovníky platforem“, a také úloha některých platforem jakožto regulátorů přístupu 

uživatelů a podniků v řadě klíčových odvětví digitální ekonomiky. 

 

Vzhledem ke složitosti daných otázek budou nutné rozsáhlé a důkladné konzultace se všemi 

zúčastněnými stranami. Veškeré legislativní iniciativy v této oblasti budou proto vycházet 

ze solidní analýzy založené na důkazech a z inkluzivního dialogu se zúčastněnými stranami. 

Budeme pozorně sledovat jejich dopad ve všech oblastech a zajistíme, aby naše nová pravidla 

byla cílená, přiměřená a snadno splnitelná, aniž bychom vytvářeli zbytečnou administrativní 

zátěž.  

 

Třetí otázka 

Nový vývoj v digitální sféře vytváří ekonomické příležitosti, ale také výzvy v oblasti 

ochrany spotřebitelů. Jaká opatření v souvislosti s novým regulačním rámcem umělé 

inteligence pro zboží a služby obsahující prvky umělé inteligence přijmete pro podporu 

globální konkurenceschopnosti evropských podniků a pro zvýšení jasnosti právní 

úpravy směrem k těmto podnikům i orgánům dohledu, při současném zajištění vysoké 

úrovně ochrany spotřebitele, zejména toho, aby algoritmy strojového učení byly 

transparentní a vysvětlitelné, využívaly vysoce kvalitní údaje a nevystavovaly 

spotřebitele diskriminaci nebo nekalým obchodním praktikám? 

 

Umělá inteligence může sloužit v několika hospodářských odvětvích, včetně zdravotnictví, 

dopravy a vzdělávání, tím, že umožní rozsáhlou automatizaci rozhodnutí a procesů, která má 

obrovský potenciál ke zvýšení kvality, účinnosti a produktivity ve všech hospodářských 

odvětvích. Ovlivní mnoho aspektů našeho života, od samořízených automobilů až po 

zdokonalení lékařských postupů. Tato technologie, která je založena na samoučících 

a samozlepšovacích algoritmech, může zároveň vyvolat řadu politických otázek, jako je 

například odpovědnost nebo společenské přijetí. V této souvislosti mě nově zvolená 

předsedkyně pověřila, abych koordinovala vypracování evropského přístupu k umělé 

inteligenci, včetně řešení jejích důsledků pro člověka a etických otázek. Toto úsilí přispěje 

k širšímu pojetí průmyslové politiky a technologické suverenity, neboť musíme zajistit, aby 

evropští občané a podniky mohli využívat výhod této technologie a formovat její rozvoj. Naše 

práce bude rovněž vycházet ze stávajících politických úspěchů, zejména etických pokynů, 

které jsme přijali v červnu 2019 a které v současné době řada zúčastněných stran provádí 

v rámci pilotního projektu. 

V prvních 100 dnech nové Komise proto máme v úmyslu předložit návrhy na rozvoj 

evropského přístupu v oblasti umělé inteligence.  

Naším cílem je zajistit a podporovat zavádění aplikací umělé inteligence a konkrétních 

případů použití této technologie, jakož i zajistit, aby její zavádění do výrobků a služeb 

probíhalo v plném souladu se základními právy a fungovalo důvěryhodným způsobem (z 
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hlediska zákonnosti, etiky a spolehlivosti) na celém jednotném trhu. Tento přístup musí 

zajistit jasnou právní úpravu, upevnit důvěru a vytvářet pobídky pro investice do evropského 

průmyslu. Měl by zlepšit rozvoj a využívání umělé inteligence v EU a zároveň chránit 

inovační kapacitu Evropy. V rámci našeho přístupu k celkovému rámci pro umělou inteligenci 

posoudíme rovněž stávající právní předpisy v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti vztahující se 

na výrobky a služby. Tím se zajistí zejména to, že spotřebitelé budou moci požívat stejnou 

úroveň ochrany bez ohledu na to, zda používají tradiční výrobky nebo inteligentní 

a digitalizované produkty (např. inteligentní chladničky, inteligentní hodinky, virtuální 

asistenty řízené hlasem).  

Vzhledem ke složitosti daných otázek budou zapotřebí rozsáhlé a důkladné konzultace se 

všemi zúčastněnými stranami, včetně těch, které se zúčastnily pilotního projektu v souvislosti 

s prováděním etických pokynů vypracovaných skupinou odborníků na vysoké úrovni. 

Budeme pozorně sledovat jejich dopad ve všech oblastech a zajistíme, aby naše nová pravidla 

byla cílená, přiměřená a snadno splnitelná, aniž bychom vytvářeli zbytečnou administrativní 

zátěž.  

Otázky Hospodářského a měnového výboru: 

První otázka 

Jak zajistíte jednoznačné oddělení dvou klíčových prvků Vašeho portfolia – 

hospodářské soutěže a digitální oblasti? Jak hodláte uchopit případné kompromisy mezi 

hospodářskou soutěží a koncepcí digitální strategie a v konečném důsledku uzpůsobit 

pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže digitálnímu věku? Plánujete s ohledem na 

poslední vývoj aktualizovat pojem „relevantního trhu“, který je nezbytný pro posouzení 

existence relevantního dominantního postavení? 

 

Jasné oddělení různých prvků portfolia 

 

Důvěryhodnost vymáhání práva EU v oblasti hospodářské soutěže závisí na tom, zda jsou 

jednotlivé případy posuzovány nezávisle a nestranně, přičemž musí být plně respektována 

integrita a důvěrnost vyšetřování.  

 

Proto rozhodovací proces Komise v jednotlivých případech zahrnuje řadu interních brzd 

a protivah, včetně nezávislého hlavního ekonoma a Právní služby, a společné odpovědnosti 

při rozhodování Komise. Jejich cílem je právě zajistit nezávislost a nestrannost rozhodovacího 

procesu Komise. Neměli bychom zapomínat na úlohu evropských soudů, které mají zajistit 

zákonnost rozhodnutí přijatých Komisí v oblasti práva hospodářské soutěže z 

hlediska podstaty i v praxi. 

 

Jak jsem opakovaně uvedla, nezávislost naší práce na jednotlivých případech je jednoduše 

nedotknutelná. 

 

V souladu s přísahou, kterou jsem složila při nástupu do funkce v roce 2014, budu i nadále 

uplatňovat zákon bez bázně či zaujatosti a budu i nadále prosazovat zásady spravedlnosti, 

řádné správy, transparentnosti a spravedlivého řízení. 

 

Možné kompromisy mezi různými prvky portfolia 
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Politika hospodářské soutěže je však součástí širších cílů Komise a měla by přispívat k jejich 

dosažení.  

 

Pravidla hospodářské soutěže a jejich vymáhání nemůže být jako odpověď na všechny výzvy 

digitální transformace postačující. Regulace musí jít ruku v ruce s prosazováním pravidel 

hospodářské soutěže, musí se vzájemně doplňovat a posilovat. Prosazování pravidel 

hospodářské soutěže bylo v minulosti impulzem k vypracování a doplnění právních předpisů 

v mnoha oblastech a je nezbytné, aby legislativní návrhy byly inspirovány řádnou politikou 

v oblasti hospodářské soutěže. Každý z těchto nástrojů však plní svou úlohu. Když odhalíme 

systémové problémy ve fungování našich trhů nebo když je příčinou problému narušená 

hospodářská soutěž, je regulace lepším řešením.  

Z tohoto důvodu nevidím mezi oběma pilíři svého portfolia žádné kompromisy, ale spíše 

synergie: mohu tak při navrhování regulačních iniciativ v oblasti digitálních technologií získat 

vhled do oblasti obecných tržních principů a seznámit se s touto problematikou v 

rámci portfolia hospodářské soutěže. 

Pravidla hospodářské soutěže EU vhodná pro digitální věk 

Na celém světě probíhají rozsáhlé diskuse o hospodářské soutěži v digitální ekonomice.  

Když mě nově zvolená předsedkyně v mém pověřovacím dopise požádala, abych převzala 

odpovědnost za připravenost Evropy na digitální věk a abych pokračovala v práci v oblasti 

hospodářské soutěže, zdůraznila, že se musíme zaměřit na to, aby trhy fungovaly lépe pro 

společnost, spotřebitele i podniky. Zdůraznila rovněž, že musíme podpořit průmysl v tom, aby 

se přizpůsobil globalizaci a změnám způsobeným globalizací, digitalizací a přechodem 

na klimaticky neutrální a udržitelnou ekonomiku.  

Během svého mandátu komisařky pro hospodářskou soutěž jsem se hodně dozvěděla o tom, 

co můžeme a nemůžeme udělat s pravidly hospodářské soutěže. S ohledem na konkrétní 

výzvy, které digitalizace našemu hospodářství a společnosti přináší, jsem oslovila odborníky 

v této oblasti, tři nezávislé zvláštní poradce, aby poskytovali Komisi poradenství ohledně 

toho, co je zapotřebí k prosazování našich pravidel hospodářské soutěže v digitálním věku. 

Vypracovali zprávu, která byla zveřejněna v dubnu 2019. Zpráva obsahuje několik návrhů, 

jak upravit prosazování pravidel hospodářské soutěže v příštím funkčním období. 

Jsem odhodlána pracovat se všemi útvary Komise, abychom Evropu připravili na digitální 

věk. Budu rovněž zkoumat praktické aspekty našeho prosazování pravidel, včetně takových 

jako je definice trhu, a vyhodnocovat a přezkoumávat naše pravidla s cílem zajistit, aby 

politika a pravidla v oblasti hospodářské soutěže i nadále účinně udržovaly trhy, a přispívaly 

tak k silnému evropskému průmyslu doma i ve světě. Prostřednictvím spolupráce se svými 

kolegy z celé Komise a na základě svých zkušeností v oblasti prosazování pravidel 

hospodářské soutěže se budu snažit zajistit, aby Evropská komise zůstala v čele prosazování a 

vytváření pravidel v oblasti digitálních a technologických trhů. 

Druhá otázka 

Mohla byste přiblížit své priority v souvislosti s digitální daňovou agendou a zejména 

s ohledem na probíhající mezinárodní daňovou reformu vedenou skupinou G20? 

Plánujete konkrétně zavést spravedlivé evropské zdanění digitálního odvětví bez ohledu 

na výsledek probíhajících jednání? Hodláte aktualizovat pravidla a pokyny pro státní 
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podporu, aby odrážela stávající a vznikající praktiky agresivního daňového plánování, 

a lépe je sladit s pařížskými závazky? 

 

Zdanění digitální ekonomiky 

 

Domnívám se, že digitalizaci musíme formovat tak, aby odpovídala potřebám evropského 

hospodářství a naší společnosti. Důležitou součástí toho je to, že všechny společnosti, velké 

nebo malé, tradiční nebo digitální, platí svůj spravedlivý podíl daně. Proto potřebujeme 

spravedlivé mezinárodní daňové předpisy. 

 

Současný mezinárodní rámec pro daně z příjmu právnických osob je v rozporu s realitou 

moderního hospodářství. Je příliš složitý a nezajišťuje, aby zisky byly zdaňovány tam, kde 

jsou vytvářeny. Analýza rovněž ukázala, že v průměru se u digitálních společností uplatňuje 

daňová sazba ve výši pouhých 9 % ve srovnání s 23 % v případě tradičních podniků, což 

narušuje hospodářskou soutěž mezi tradičními a digitálními podniky a zpochybňuje 

udržitelnost daňových základů členských států a spravedlnost daňových systémů.  

 

Proto bychom měli i nadále vést mezinárodní úsilí o dosažení dohody o přístupu, jaký 

zaujmeme k digitálnímu zdanění na úrovni G20 a Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj. Návrh o digitálním zdanění, který Komise předložila v březnu 2018, již pomohl 

urychlit další pokrok na mezinárodní úrovni. Celosvětové řešení, které hledáme, musí 

umožnit účinné zdanění digitální ekonomiky. Rovněž by mělo být jednoduché z hlediska 

správy, mělo by poskytnout podnikům jistotu, být slučitelné s pravidly jednotného trhu 

a přinášet výhody EU a jejím členským státům. 

 

Příští měsíce budou mít pro dosažení pokroku zásadní význam. Bude-li dosaženo účinné 

globální dohody, bude nutné ji v EU provádět koordinovaně, aby se snížily náklady 

na dodržování předpisů a zvýšila daňová jistota pro podniky. Nebude-li do konce roku 2020 

účinné dohody dosaženo, měla by být EU připravena podniknout kroky sama. Budeme 

na úrovni EU potřebovat řešení, které bude reakcí na výzvy spojené s digitální ekonomikou, 

přinese prospěch EU a umožní nám dosáhnout dohody mezi členskými státy. Tato záležitost 

je již poměrně naléhavá, a to i v zájmu zachování jednotného trhu, neboť několik členských 

států přijímá opatření k řešení těchto problémů. 

Pravidla a pokyny v oblasti státní podpory  

 

Pokud jde o agresivní daňové plánování, poskytujeme pokyny různými způsoby, a budeme v 

této pomoci členským státům dále pokračovat. V návaznosti na řešení různých případů 

Komise přijala osm rozhodnutí, v nichž objasnila podrobnosti praktik agresivního daňového 

plánování a zdůvodnila, proč byla státní podpora považována za nezákonnou, či nikoli. V roce 

2016 vydala Komise pokyny pro členské státy a podniky ohledně toho, jak mohou postupy 

daňového plánování porušovat pravidla EU pro státní podporu – sdělení o pojmu státní 

podpora a pracovní dokument o státní podpoře a daňových rozhodnutích. Na základě těchto 

pokynů přijala řada členských států opatření ke změně svého legislativního rámce nebo praxe 

v oblasti daňových rozhodnutí, aby se zabránilo poskytování protiprávní státní podpory.  

V současné době probíhá řada formálních vyšetřování a některé z našich rozhodnutí 

přezkoumává Účetní dvůr. Rozsudky, které již Tribunál vynesl, potvrdily, že i když mají 

členské státy výlučnou pravomoc stanovit své právní předpisy týkající se přímého zdanění, 

musí tak učinit ve vztahu k právu EU, včetně pravidel pro státní podporu. Tyto rozsudky 

kromě toho rovněž potvrdily přístup Komise týkající se selektivity a posoudily, zda transakce 



 

17 
 

mezi podniky ve skupině představují výhodu podle pravidel EU pro státní podporu na základě 

tzv. zásady obvyklých tržních podmínek. Každý případ má zároveň vlastní specifika.  

To vše znamená, že ještě před tím, než budeme schopni konsolidovat získané zkušenosti 

formálnějším způsobem, potřebujeme ještě více praxe. Do té doby pro mě budou i nadále 

hlavní prioritou opatření zaměřená na agresivní daňové plánování v rámci pravidel EU pro 

státní podporu, aby bylo možné posoudit, zda mají za následek protiprávní státní podporu. 

Budu spolupracovat s kolegy komisaři na řešení významných problémů, které způsobuje 

změna klimatu. Současná pravidla státní podpory, zejména pokyny pro státní podporu 

v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky a odpovídající části obecného nařízení 

o blokových výjimkách, již dávají členským státům mnoho možností, jak podpořit opatření 

na ochranu životního prostředí a snížení emisí CO2 v souladu s Pařížskou dohodou. Jak již 

bylo oznámeno počátkem roku 2019, Komise zahájila tzv. „kontrolu účelnosti“, v jejímž 

rámci hodnotíme většinu našich pokynů s cílem určit, zda jsou i nadále vhodné pro daný účel 

(„kontroly účelnosti“). Jakmile budeme mít k dispozici výsledky kontrol účelnosti, budeme z 

nich vycházet při zvažování případného budoucího přezkumu pravidel. Jakákoli případná 

revize příslušných pravidel státní podpory by samozřejmě také zohlednila ambice politiky 

v oblasti klimatu, které byly vyjádřeny v připravovaném sdělení Komise o zelené dohodě pro 

Evropu. 

Třetí otázka 

Politika hospodářské soutěže musí být přínosná pro spotřebitele, a tudíž by měla zajistit, 

aby náklady na sankce za porušení jejích pravidel nenesli v konečném důsledku občané. 

Nebylo by proto vhodné mít k dispozici – vedle možnosti uložení pokut – také 

strukturální nápravná opatření, jako např. odprodeje, převody hmotných i nehmotných 

aktiv nebo převody know-how? 

 

Pokuty slouží důležitému cíli, mají odradit podniky od porušování pravidel hospodářské 

soutěže. Nejsou však jediným nástrojem, který k řešení problémů v této oblasti používáme. V 

naší pravomoci je ukládat jak strukturální, tak nápravná opatření v oblasti tržního chování, 

která jsou nezbytná k tomu, aby protiprávní jednání bylo účinně ukončeno, nebo aby spojení 

podniků bylo schváleno. V antimonopolních řízeních mohou být uložena strukturální 

nápravná opatření, pokud jsou nezbytná k tomu, aby se zabránilo trvajícímu nebo 

opakovanému protiprávnímu jednání, které vyplývá ze struktury podniku. Přestože jsme této 

pravomoci při rozhodování o antimonopolních zákazech dosud nevyužili, máme mnoho 

zkušeností s případy protiprávního jednání v oblasti hospodářské soutěže a spojování 

podniků. Patří sem zejména opravné prostředky, které zahrnují převody podniků, ale 

i převody technologií nebo povinnosti k zajištění interoperability výrobků nebo služeb. Naše 

zkušenosti v této oblasti jsou užitečné a mohly by být přínosné při navrhování vhodných 

nápravných opatření v antimonopolní oblasti.  

Rovněž bych ráda připomněla nedávný významný počin v politice hospodářské soutěže – 

provádění směrnice o náhradě škody ve všech členských státech v roce 2018. Směrnice 

o náhradě škody odstranila překážky, které v rozporu s pravidly hospodářské soutěže brání 

obětem jednání podniků v tom, aby požadovaly náhradu škody, která jim vznikla. 

 


