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Nové nařízení o volném 
pohybu dat 
Evropský parlament schválil nařízení 
o volném pohybu neosobních dat, kte-
ré vešlo v  platnost 1. prosince 2018. 
Jde přitom o klíčový princip podpory 
v oblasti digitální ekonomiky.

Zprávu o  volném pohybu neosob-
ních dat uvítají čeští podnikatelé, kteří 
doposud museli shromažďovat data 
zvlášť v každé zemi. Nově však budou 
moci jak firmy, tak veřejná správa veš-
kerá neosobní data uchovávat a zpra-
covávat v jakékoli zemi Evropské unie. 
Stejně tak budou uživatelé moct vyu-
žívat poskytovatele digitálních služeb 
z  různých zemí, zatímco doposud si 
vždy museli vybírat pouze z těch, kteří 
měli v dané zemi datové centrum.

Kromě finanční náročnosti firmy 
trápila také právní nejistota souvisejí-
cí se změnou dodavatele a  přesunem 
dat.  Vyšší finanční náklady  firem se 
také promítly do cenové politiky jejich 
služeb a  zatížily spotřebitele i  daňové 
poplatníky. Dosavadní situace a uvalo-
vání lokalizačních požadavků byly při-
tom neslučitelné s  principy fungování 
jednotného digitálního trhu v EU. •••

Soutěž Manažer roku 
v novém kabátě 
Český vědec a zakladatel Českého in-
stitutu informatiky, robotiky a kyber-
netiky ČVUT profesor Vladimír Mařík, 
profesorka ekonomie Eva Kislingerová, 
Martin Hausenblas, vizionář prosazu-
jící v  ČR myšlenku autonomních vozi-
del a vysokorychlostních tratí. To jsou 
tři jména osobností, která se objeví ve  
26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. 
Jejím vyhlašovatelem je Česká mana-
žerská asociace (ČMA).

Letošní ročník je pojatý inovativně, 
soutěž reaguje na nástup smart tech-
nologií a moderní trendy v manage-
mentu. Přibylo pět nových či inovova-
ných kategorií, ať už se jedná o Smart 
manažer, Leader for future, Krizový 
manažer či Mladý manažerský talent 
do 35 let. Novinkou je kategorie Zahra-
niční manažer. Úprav doznalo klasické 
oborové zaměření, počet kategorií se 
zúžil. Co zůstává stejné, jsou termíny 
– uzávěrka koncem února 2019 a slav-
nostní vyhlášení těch nejlepších v dub-
nu příštího roku.

Další novinky od ČMA naleznete 
zde. •••

Dopravci nebudou muset 
vyplácet zahraniční mzdy 
řidičům kamionů 
Po jednání z prvního prosincového 
pondělí Rada EU zaujala mírnější po-
stoj v rámci tzv. Balíčku mobility. Jeho 
hlavním a velice diskutovaným návr-
hem bylo zavedení povinnosti kami-
onových přepravců vyplácet řidičům 
minimální mzdu té země, kterou zrov-
na projíždí. To prosazovaly zejména 
západní země Evropy, které pociťují 
konkurenci z řad dopravců východ-
ních států Evropy. 

Podle nynějšího návrhu Rady EU 
nebudou muset kamionoví dopravci 
počítat svým řidičům čas, který stráví 
jízdou mimo domovskou zemi. Pod-
mínkou je, že se bude jednat o import-
ní a exportní přepravu nebo že řidič 
bude danou zemí EU pouze projíždět. 

Povinnost měnit mzdy se naopak 
dotkne firem, které vykonávají pra-
videlnou vnitrostátní přepravu v jiné 
než své domovské zemi nebo přepra-
vu mezi dvěma státy EU, přičemž ani 
jeden z nich není domovskou zemí. 
V tomto případě ale evropští ministři 
stanovili výjimku z povinnosti navýšit 
mzdu řidičům, a to pokud se bude 
jednat o nárazovou, nepravidelnou 
přepravu. 

Svůj návrh projedná Rada EU s eu-
roposlanci nejpozději během ledna  
a konečný verdikt bude součástí Balíč-
ku mobility. •••
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