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Souhrnný přehled
Posouzení dopadů návrhu na zavedení nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu

A. Potřeba opatření
Proč? Jaký problém se řeší?
Občané EU a společnosti pociťují zklamání, že se překážky jednotného trhu neodstraňují dostatečně rychle.
Pokud Komisi nebo členský stát uvědomí o existenci problému na jednotném trhu, musí poskytnout důkaz
prokazující, že je tento problém způsoben porušením pravidel EU. Může být obtížné tyto informace získat,
zejména v přeshraničních případech. Je tomu tak proto, že v případě těchto informací jde často o:




podrobné, citlivé, neveřejné informace na úrovni podniků, které od poskytovatelů údajů, kteří jsou
třetími stranami, nelze získat
informace dostupné vnitrostátním orgánům pouze v několika členských státech
skutečnost, že je nelze porovnat mezi jednotlivými členskými státy.

Účastníci trhu, kteří tyto důvěrné informace mají, v současné době nemají motivaci, aby je sdíleli, a není
zaveden žádný systém, který by zaručil pravdivost sdílených údajů. Nástroje EU a vnitrostátní nástroje pro
shromažďování informací v současnosti nepostačují k tomu, aby bylo možné tyto informace od podniků, občanů
nebo vnitrostátních orgánů získat.
Čeho by tato iniciativa měla podle očekávání dosáhnout?





Zlepšit fungování jednotného trhu prostřednictvím účinnějšího prosazování pravidel.
Zjednodušit přístup Komise a členských států k údajům na úrovni podniků, jsou-li tyto údaje nezbytné k
zjištění a nápravě nesprávného použití práva EU nebo nesouladu s předpisy týkajícími se jednotného
trhu.
Pomoci členským státům na vnitrostátní úrovni lépe prosazovat předpisy týkající se jednotného trhu.
Pokud členský stát neplní své povinnosti týkající se jednotného trhu, může Komise tyto informace použít
na podporu své politiky týkající se porušování předpisů určené tomuto státu.

Jakou přidanou hodnotu budou mít tato opatření na úrovni EU?
Vzhledem k přeshraniční povaze potřebných údajů má Komise nejlepší pozici pro řešení otázky shromažďování
a koordinace cílených informací na úrovni podniků v oblasti jednotného trhu.
Opatření ze strany EU by zamezilo komplexnímu a zdlouhavému úsilí o koordinaci mezi členskými státy a
Komisí, zejména v případech, kdy jsou zapotřebí informace od účastníků trhu působících ve více než jednom
členském státě. Opatření EU by členským státům i Komisi pomohlo získat potřebné informace a snížit
administrativní zátěž pro zúčastněné podniky a veřejné orgány.

B. Řešení
Jaké legislativní a nelegislativní možnosti politiky byly uváženy? Je některá možnost
upřednostňována? Proč?
Nelegislativní možnost by mohla zahrnovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a Komisí a
vypracování pokynů ke shromažďování informací na úrovni podniků. Stále se zvažují také další legislativní
možnosti:
 Možnost 2 odstraňuje vnitrostátní pravidla bránící vnitrostátním orgánům sdílet s Komisí a jinými
členskými státy informace na úrovni podniků, které již vlastní nebo ke kterým mohou podle stávajícího
práva Unie nebo vnitrostátního práva získat přístup.
 Možnost 3 představuje vyšetřovací pravomoci prostřednictvím nástrojů pro zjišťování informací o
jednotném trhu na vnitrostátní úrovni.
 Možnost 4 představuje nástroj pro zjišťování informací o jednotném trhu (SMIT, Single Market
Information Tool) na úrovni EU, který se použije případ od případu. Bude omezen na případy, ve kterých
existuje podezření, že překážky brání fungování jednotného trhu, a ve kterých jsou požadované
informace potřebné pro rychlé a účinné rozhodování a pomocí jiných prostředků je nelze dostatečně
rychle získat. Informace by se požadovaly pouze od účastníků trhu, kteří je mohou snadno poskytnout.
 Možnost 5 je smíšená možnost kombinující možnosti 2 a 4.
Mezi vyloučené možnosti patří rozšíření rozsahu evropských statistik a zavedení povinností pravidelně podávat
zprávy podle směrnice o účetnictví. Upřednostňovanou možností je nástroj pro zjišťování informací o jednotném
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trhu (možnost 4). Získala nejvyšší bodové ohodnocení, pokud jde o subsidiaritu a proporcionalitu, a je
nejúčinnější a nákladově nejefektivnější možností. Pomůže jednotlivým členským státům překonat problémy
týkající se koordinace a právní příslušnosti v případech s přeshraničním rozměrem.
Kdo podporuje kterou možnost?
Veřejná konzultace ukázala, že většina podniků upřednostňuje možnost sdílet informace dobrovolně, a
upřednostňuje tedy nelegislativní možnost. Uvádějí, že bude-li nástroj pro zjišťování informací o jednotném trhu
proveden, měl by zajišťovat důvěrnost údajů a měl by se používat pouze jako krajní opatření. Měly by být
požadovány pouze snadno dostupné informace. Z deseti členských států, které odpověděly, čtyři nástroj pro
zjišťování informací o jednotném trhu podporují a dva nikoliv. Orgány dvou členských států by upřednostnily, aby
žádosti o informace koordinovala Komise, zatímco dva členské státy by byly raději, kdyby jim pravomoc
požadovat informace od podniků v jakémkoliv členském státě byla dána přímo, bez zapojení Komise. Všechny
spotřebitelské organizace podporují používání nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu, jsou-li tyto
informace nezbytné pro vyřešení porušení práv spotřebitelů nebo podniků. Polovina spotřebitelských organizací
podporuje používání nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu k přípravě nových pravidel EU.

C. Dopady upřednostňované možnosti
Jaké jsou výhody upřednostňované možnosti (je-li nějaká doporučena, jinak uveďte výhody
hlavních možností)?
Výpočet nákladů a přínosů nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu (možnost 4) je založen na
předpokladu, že bude ročně použit pro čtyři malé žádosti zahrnující maximálně pět podniků a pro jednu velkou
žádost zahrnující maximálně 50 podniků. Větší množství informací o špatném fungování jednotného trhu by
Komisi a vnitrostátním orgánům umožnilo zajistit větší soulad s právem týkajícím se jednotného trhu a lépe
navrhovat politiky EU. To by posílilo důvěru spotřebitelů v jednotný trh a přispělo k naplnění jeho potenciálu.
Lepší přístup k informacím by měl vést k cílenějšímu prosazování jednotného trhu na vnitrostátní úrovni a k
omezení počtu řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům. Ve dvou nedávných řízeních bylo vymoženo
až 50 milionů EUR nezaplacených daní poté, co vyšetřovací orgány v oblasti státní podpory Komisi umožnily
přístup ke klíčovým informacím na úrovni podniků. V oblasti jednotného trhu možné úspory z jednoho případu
zadávání zakázek v oblasti infrastruktury překročily 3 miliardy EUR. Použije-li se nástroj pro získávání informací
o jednotném trhu k řešení případů špatného fungování jednotného trhu v těchto oblastech, může to přinést
nepřímé sociální přínosy a přínosy pro životní prostředí.
Jaké jsou náklady na upřednostňovanou možnost (je-li nějaká doporučena, jinak uveďte náklady
na hlavní možnosti)?
Odpověď na žádost v rámci nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu by pro podniky, na které je žádost
zacílena, představovala náklady. V případě velkých podniků by se náklady pohybovaly v rozmezí od 1 200 EUR
do 4 400 EUR. V případě malých a středních podniků by se pohybovaly v rozmezí od 300 EUR do 1 000 EUR.
Pokud by podniky za účelem vyhovění žádosti o informace vyhledaly právní poradenství, vznikly by jim
dodatečné náklady ve výši 1 000 EUR až 4 000 EUR. Celkové roční náklady na přípravu odpovědí a právní
poradenství pro odhadovaných pět žádostí ročně by se pohybovaly v rozmezí od 370 000 EUR do
610 000 EUR. Podniky by rovněž mohly předložit odpověď nedůvěrné povahy určenou ke sdílení s členskými
státy. To by za nepatrných dodatečných nákladů mohlo zmírnit obavy o zachování důvěrnosti informací.
Konzervativní odhad celkových nákladů na nástroj pro zjišťování informací o jednotném trhu, včetně nákladů
Komise, se pohybuje v rozmezí od 0,49 milionu EUR do 1,04 milionu EUR. Nevzniknou žádné přímé sociální
náklady nebo náklady na životní prostředí.
Jaký bude dopad na podniky, malé a střední podniky a mikropodniky?
Nástroj pro získávání informací o jednotném trhu je zacílen především na velké podniky s vysokým podílem na
trhu a na nich bude spočívat hlavní administrativní zátěž. Mikropodniky budou vyjmuty. Malé a střední podniky
mohou být někdy požádány o účast. Odhadované náklady na odpověď se pro jednotlivé malé a střední podniky
pohybují v rozmezí od 300 EUR do 1 000 EUR na žádost s případnými dodatečnými náklady na právní
poradenství ve výši 1 000 EUR (přibližně 25 % nákladů na odpověď v případě velkých podniků). Z lépe
fungujícího vnitřního trhu budou mít prospěch podniky všech velikostí, a to díky cílenějším donucovacím
opatřením ze strany Komise a členských států. Budou mít prospěch také z lépe navržených pravidel EU a z
účinnějšího právního prostředí. Mimo to lepší důkazy by mohly zamezit vypracovávání zbytečných pravidel.
Očekávají se významné dopady na vnitrostátní rozpočty a správní orgány?
Provedení nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu nepředstavuje pro vnitrostátní orgány žádné
náklady. Komisi pro odhadovaných pět žádostí ročně vzniknou dodatečné náklady na shromažďování údajů a
jejich analýzu v rozmezí 120 000 EUR až 430 000 EUR. Náklady Komise nebudou vyžadovat žádné nové
rozpočtové závazky, pouze přerozdělení stávajících zaměstnanců a infrastruktury. Komise by mohla ušetřit mezi
0,7 milionu EUR a 1,6 milionu EUR na externích zprávách. Ušetřit by v tomto případě mohly i vnitrostátní
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orgány.
Očekávají se jiné významné dopady?
Podniky/spotřebitelé by měli z lepšího fungování jednotného trhu prospěch, a to díky snížení překážek vstupu,
větší konkurenci, větší konkurenceschopnosti a snazšímu/levnějšímu přeshraničnímu (a případně
mezinárodnímu) rozšiřování. Tato iniciativa plně respektuje oprávněný zájem podniků chránit svá obchodní
tajemství. Nemá vliv na práva týkající se ochrany osobních údajů. Respektuje rovněž právo na řádnou správu,
právo na obhajobu, zásadu proporcionality sankcí, právo na účinné řešení a právo na spravedlivý proces.

D. Návazná opatření
Kdy bude tato politika přezkoumána?
Politika bude přezkoumána pět let po přijetí návrhu.
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