
 

    Aktuality z EU 

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zahájil   

12. července veřejnou konzultaci ke zjednodušení administrativní 

náročnosti čerpání z evropských fondů pro připravované období po roce 

2021. Zapojit se mohou žadatelé a příjemci evropských dotací. Konzultace 

probíhá do 15. srpna formou on-line dotazníku. Dotazník je rozdělený   

do několika částí, které pokrývají celou šíři administrace projektu, od přípravy 

projektové dokumentace a její hodnocení, po správu veřejných zakázek   

a žádost o platbu až po následnou kontrolu. Zúčastnit se průzkumu je možné 

zde.   

V Pekingu proběhl 16. července summit EU-Čína. Vedoucí představitelé 

vyjádřili společnou podporu obchodu založeného na pravidlech a opět 

potvrdili, že se jsou společně odhodláni reformovat Světovou obchodní 

organizaci. Jednali rovněž o zahraniční a bezpečnostní spolupráci a o situaci 

v sousedních oblastech EU i Číny. Závěrem summitu bylo přijetí společného 

prohlášení zahrnující proklamaci o změně klimatu a čisté energii. Obě 

strany jsou odhodlány pokračovat ve spolupráci při provádění Pařížské 

dohody a plně podporují konferenci COP24, která se bude konat v prosinci 

roku 2018 v Polsku. Taktéž se obě strany dohodly, že zlepší řízení migrace   

a zajistí komplexní reakci na vysídlování a využijí synergie mezi čínskou iniciativou „Jeden pás, jedna 

cesta“ a iniciativou EU v zájmu zlepšení propojení Evropy a Asie. 

Dne 17. července se konal již 25. summit EU – Japonsko. Vedoucí představitelé obou celků zde 

podepsali dvě dohody zcela zásadního významu, které posílí vzájemnou spolupráci. Jedná se o dohodu 

o volném obchodu a dohodu o strategickém partnerství. Dohoda o volném ochodu povede ke zrušení 

99 % cel, která nyní platí evropské společnosti vyvážející do Japonska. Dohoda představuje historicky 

největší obchodní dohodu, kterou EU sjednala, která vytvoří obchodní zónu zahrnující 600 milionů 

obyvatel a téměř třetinu světového HDP. Evropský potravinářský sektor by měl díky dohodě těžit   

z odstranění vysokých japonských cel na sýry či vína z EU. Japonské automobilky zase doufají, že díky 

odstranění desetiprocentních cel na dovoz aut do EU zvýší svůj prodej na evropském trhu. Dohoda   

o strategickém partnerství má posílit spolupráci mezi oběma stranami v celé řadě oblastí mimo 

obchod, jako jsou například: bezpečnost a obrana, energetika a klima a mezilidské kontakty. Oba celky 

se také dohodly, že budou považovat své systémy pro ochranu dat za rovnocenné. Tato dohoda 

umožní bezpečný pohyb dat mezi EU a Japonskem. Dohoda podle Komise vytvoří největší světovou 

zónu pro bezpečný pohyb dat založený na vysoké úrovni ochrany osobních údajů. 

Britští poslanci 17. července v klíčovém hlasování těsně neschválili dodatek o celní unii k zákonu   

o obchodních aspektech brexitu. Dodatek předpokládal, že v případě, že se britské vládě nepodaří   

do ledna 2019 vyjednat volný pohyb zboží s EU, musejí ministři zahájit diskusi o celní unii s blokem.   

S dodatkem přišli proevropští rebelové z vládní Konzervativní strany a podpořili ho i opoziční 

labouristé. Britský tisk výsledek hlasování hodnotí jako jedno z dalších vítězství premiérky Theresy 

Mayové, která má potíže s prosazováním svých brexitových zákonů, především v horní komoře 

parlamentu. 
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Při vytváření evropské legislativy mají mít silnější hlas místní, regionální a vnitrostátní orgány. 

Národní parlamenty by například měly mít více času na vyjádření stanovisek k legislativním návrhům 

EU. Unie by také měla usilovat spíše o účinnější provádění stávajících právních předpisů než o zavádění 

nových právních předpisů. Ve své závěrečné zprávě to navrhla 11. července pracovní skupina, kterou 

předseda Komise Jean-Claude Juncker pověřil, aby prozkoumala, zda by toho EU mohla dělat méně, 

ale efektivněji. 

Evropská komise zahájila 12. července veřejnou konzultaci, která má zjistit, co si Evropané myslí   

o každoročním pravidelném přechodu ze zimního na letní čas. Vyzvala občany i organizace,   

aby svůj názor uvedli do 16. srpna zde. Na konci konzultace může být zavedení jediného celoročního 

času. Komisi k tomuto kroku letos v únoru vyzval Evropský parlament. 

12. července se v Bruselu uskutečnilo zasedání ministrů ze zemí platících eurem. Mezi témata,   

o kterých se jednalo, bylo i možné přistoupení Bulharska do eurozóny. Po jednání Rady zástupci 

Komise a Evropské centrální banky (ECB) oznámili, že celkové zhodnocení připravenosti Bulharska   

ke vstupu do eurozóny by mohlo být dokončeno v horizontu jednoho roku. Během jednání Rady   

se představitelé zemí platících eurem a Bulharska dohodli na podmínkách, které Sofie musí dodržovat 

na své přístupové cestě k eurozóně. Ministři financí eurozóny podepsali závazky, kterým Bulharsko 

musí dostát v případě, že hodlá přistoupit do mechanismu směnných kurzů (ERM II), což je systém 

fixování národní měny na euro v rámci tzv. fluktuačního pásma (obvykle ±15 %). Bulharsko musí 

pokročit i v dalších oblastech. Závazek případného vstupu do eurozóny počítá s tím, že Bulharsko   

by mělo být součástí dohledu nad finančním sektorem (bankovní unie), což bude na počátku 

vyžadovat kontrolu ze strany EU nad potřebnými reformami a posílenou spolupráci s Evropskou 

centrální bankou. I když je tedy Bulharsko pomalu před dveřmi eurozóny, v rámci následujících   

12 měsíců musí pokročit v reformách, na kterých se s představiteli eurozóny dohodlo. 

Populární služba Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, v současné době porušuje 

spotřebitelská pravidla Evropské unie a od Evropské komise dostala 16. července čas do konce srpna, 

aby navrhla potřebné úpravy. Novinářům to řekla komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele 

Věra Jourová. Airbnb by měla například upravit způsob informování o cenách tak, aby zákazníci   

už při prvním vyhledávání viděli konečnou cenu, včetně všech poplatků a podobně. Některé poplatky 

nejsou na první pohled ve výsledcích vyhledávání zjevné a je třeba také složité zjistit, zda si bydlení 

zájemce pronajímá od soukromé osoby či od profesionálního poskytovatele služeb. Služba by také 

neměla mít možnost zbavovat zákazníky jejich základních práv, která na základě evropských pravidel 

mají, například při možnosti soudit se v určitých případech s tím, od koho si službu objednali. 

17. července začala Evropská komise zkoumat, zda jsou Albánie a Makedonie připraveny zahájit 

příští rok rozhovory o vstupu do Evropské unie. Komise na jaře doporučila jednání spustit, proti   

se ale postavily Francie a Nizozemsko. Rozhovory v roce 2019 začnou jen v případě,   

že západobalkánské země dosáhnou dostatečného pokroku zejména v oblasti soudnictví a boje   

s organizovaným zločinem. Albánie podle ní například potřebuje posílit právní stát, Makedonie   

by zase měla zapracovat na otázkách svobody projevu a korupce, které podle Komise zůstávají 

vážným problémem. Česká republika varuje, že odklad může vést ke ztrátě motivace. 

Rekordní pokutu 4,34 miliardy eur (skoro 112 miliard Kč) udělila 18. července Evropská komise 

společnosti Google. Americký internetový gigant podle ní zneužíval dominantního tržního postavení 

svého mobilního operačního systému Android a od roku 2011 omezoval výrobce zařízení, která tento 

systém využívala. Společnost dostala 90 dní, aby věci napravila, jinak jí hrozí penále ve výši až pět 

procent průměrného denního obratu společnosti Aplhabet, tedy mateřské firmy Google. Jedná o největší 

pokutu, jakou kdy Komise vyměřila za porušování antimonopolních pravidel. Google po oznámení 

pokuty uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá. 

Evropská unie zavedla 19. července cla na dovoz veškerých elektrokol z Číny. Cla se pohybují 

rozmezí 27,5 procenta až 83,6 procenta, uvádí se ve věstníku EU. Evropští výrobci si v minulosti 

stěžovali, že čínští vývozci elektrických kol dosahují nižších cen díky vládním subvencím Pekingu. 

Zprávy z evropských institucí 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?surveylanguage=CS


Komise věc prošetřuje. Uvalení cel na elektrokola je dalším z řady opatření proti levnému čínskému 

dovozu do EU. V minulosti se dotkla na příklad solárních panelů či ocele.  

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Evropský výbor regionů připravuje stanovisko k „Budování silnější Evropy: 

role mládeže, vzdělaní a kultury“. Zpravodajka tohoto stanoviska Gillian Ford 

zorganizovala 16. července setkání s představiteli zainteresovaných stran 

k veřejné konzultaci. Představena zde byla stěžejní témata stanoviska: podpora 

automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení   

o vyšším sekundárním vzdělání a výsledcích období studia v zahraničí; orientace 

na vysoce kvalitní systémy předškolního vzdělávání a péče; a komplexní přístup k výuce a studiu jazyků. 

Během veřejné konzultace se také hovořilo o možnostech povinného studia dvou jazyků na úrovni 

základního vzdělání, uznávání studia v rámci několika vysokých škol napříč Evropou, evropské 

studentské kartě ale také o novém, dvakrát navýšeném financování programu Erasmus na roky 2021–

2027. 
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Zdroje využívané pro Monitoring EU: 

www.euroskop.cz; www.euractiv.cz/com; www.ihned.cz; https://ec.europa.eu/czech-republic/, 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 
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