
 

Aktuality z EU 

Evropská unie je připravena zrušit cla na dovoz většiny automobilových 

komponentů z Japonska, informovala o tom 16. června agentura Reuters 

s odvoláním na japonský deník Nikkei. Japonsko by mělo oplátkou snížit nebo 

zrušit cla na dovoz zemědělských produktů, jako je vepřové maso, sýr a 

víno. Obě strany o těchto záležitostech nyní jednají v Tokiu s cílem uzavřít 

Smlouvu o hospodářském partnerství (EPA) do začátku července. Podpis 

smlouvy EPA, která se týká zhruba deseti procent japonského zahraničního 

obchodu, patří ke klíčovým cílům programu stimulace ekonomiky 

japonského premiéra Šinza Abeho. EU nyní uplatňuje cla ve výši tří až čtyř 

procent na dovoz automobilových komponentů a deset procent na dovoz 

automobilů z Japonska. Podle informací listu Nikkei je unie připravena 

zrušit dovozní cla na více než 90 procent autodílů, jakmile dohoda vejde 

v platnost. Japonsko a Evropská unie jednají o EPA od roku 2013. 

Centristické hnutí Republika v pohybu (REM) francouzského prezidenta 

Emmanuela Macrona získalo většinu křesel v dolní komoře 

francouzského parlamentu. Podle volebních výsledků ministerstva vnitra 

REM obdrželo v druhém kole parlamentních voleb, které se konalo 18. června 

308 z 577 parlamentních mandátů a spolu se spojenci z formace MoDem 

obsadí 350 křesel. Přitom průzkumy mu dávaly naději aspoň na dalších sto 

poslanců. Na vině je podle všeho i rekordně nízká účast voličů, která předběžně nedosáhla ani 

44 procent. Socialisté, kteří dosud parlamentu dominovali, mají 29 poslanců, pravicoví 

Republikáni 113. Krajně levicová strana Nepodrobená Francie obsadí 17 křesel, nacionalistická Národní 

fronta osm. Bývalý bankéř a ministr hospodářství minulé socialistické vlády Macron chce s pomocí 

svých poslanců prosadit reformy, k nimž patří zákon o morálce a etice v politice, posílení 

pravomocí bezpečnostních složek v boji proti terorismu nebo zpružnění pracovního práva a 

posílení Francie v rámci Evropy. 

Evropské země musí naplnit rozhodnutí o uprchlických kvótách, míní estonský premiér Jüri Ratas, 

jehož země bude ve druhé polovině roku předsedat Evropské unii. Řekl to 19. června v rozhovoru 

s německým deníkem Die Welt s tím, že solidarita je důležitá. "Toto ujednání (o kvótách) se musí 

dodržet," je přesvědčen Ratas. "Když si každá země bude dělat, co se jí zalíbí, pak už nebude žádná EU. 

Solidarita je velmi důležitá. Estonsko také přijalo uprchlíky z Turecka a Řecka," poznamenal. 

Na tři okruhy týkající se práv občanů, finančního vyrovnání a zbývajících záležitostí bude 

rozdělena začínající první fáze rozhovorů o odchodu Británie z Evropské unie. Dohodli se na tom 

19.června v Bruselu při úvodní schůzce vyjednavači Michel Barnier za unii a David Davis za britskou 

stranu, kteří také domluvili předpokládaný časový plán první části. Pro obě strany je prioritou co 

největší snížení nejistot především pro občany EU v Británii a pro Brity v EU a snaha zachovat 

jejich stávající práva. Druhou prioritou pro Barniera a Unii je dosažení dohody o finančním vyrovnání, 

tedy o tom, aby Britové dodrželi své finanční závazky, které na sebe vzali jako členská země EU. Jistým 

způsobem stranou byla z jednání vydělena třetí priorita EU pro první fázi rozhovorů, tedy situace kolem 

hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Problematice, která má důsledky pro irský 

mírový proces, se budou intenzivně věnovat přímo nejbližší spolupracovníci hlavních vyjednavačů. 

Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu ČR se nelíbí plán na vytvoření Evropského 

obranného fondu, který zvažuje Evropská unie. České firmy se obávají toho, že k těm hlavním 

zakázkám se dostanou jen velké koncerny a na české firmy zbudou jen podřadné práce. ČTK to 

19. června po valné hromadě asociace v Brně řekl její prezident Jiří Hynek. Vytvoření Evropského 

obranného fondu (EDF) navrhl tento měsíc předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Většina 
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zbrojařů obává toho, že by na české firmy ve velkých projektech zbyla jen méně podstatná část práce. 

V usnesení zbrojaři odmítli tu část Evropského obranného fondu, která se zabývá společným 

pořizováním armádního materiálu. 

Stížností proti Česku u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v posledních letech ubylo, stejně 

jako verdiktů štrasburského tribunálu o porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Českou republiku 20. června za úroveň dodržování lidských práv i respekt ke štrasburské 

judikatuře pochválili jak generální tajemník Rady Evropy Thorbjorn Jagland, tak předseda ESLP 

Guido Raimondi. Počet stížností by mohl ještě klesnout, pokud Česko ratifikuje dodatkový protokol 

k úmluvě, na jehož základě by se vrcholné soudy mohly obracet na ESLP s předběžnými otázkami. 

Podobně se už nyní obracejí na Soudní dvůr EU v Lucemburku. Podle Raimondiho to umožní vyřešit 

případy dřív, než se dostanou do Štrasburku. 

Státním tajemníkem pro EU se stal Aleš Chmelař, který dosud vedl na Úřadu vlády odbor koordinace 

hospodářských politik EU. Chmelař byl vybrán v konkurzu a funkci státního tajemníka začal vykonávat 

21.června. Jeho dlouhodobým cílem je partnerům v EU jasně vysvětlovat postoje české vlády, řekl 

ČTK. 

  

 

Řecko bude moci ze záchranného fondu eurozóny ESM dostat novou část úvěru z třetího 

záchranného programu v sumě 8,5 miliardy eur (223 miliard Kč). Rozhodli o tom 15. června ministři 

financí zemí eurozóny. V prohlášení dali ministři rovněž najevo připravenost přijmout další kroky 

ke zmírnění řeckého dluhu hned po skončení nynějšího programu. Mezinárodní měnový fond 

(MMF) zároveň oznámil, že poskytne Řecku nový záložní úvěr, čímž obnoví svou finanční pomoc této 

zadlužené zemi. Euroskupina potvrdila, že po dokončení záchranného programu v příštím roce by měla 

rozhodnout o opatřeních, která dál sníží řeckou dluhovou zátěž. Eurozóna je podle prohlášení připravena 

prodloužit splatnost dluhopisů a dál odložit platby úroků. Některé úrokové platby by podle šéfa 

euroskupiny Jeroena Dijsselbloema mohly být odloženy až o 15 let. 

Ministři financí Evropské unie 16.června oficiálně ukončili s Portugalskem disciplinární řízení kvůli 

nadměrnému rozpočtovému deficitu. Lisabon svým partnerům slíbil pokračovat v reformách na 

podporu hospodářského růstu a zároveň udržovat zdravé veřejné finance, uvedlo portugalské 

ministerstvo financí. Země byla v disciplinárním režimu od roku 2009 a po dluhové krizi se jí podařilo 

rekordní schodky výrazně snížit. Portugalsko loni snížilo svůj rozpočtový deficit o více než polovinu 

na dvě procenta HDP a překonalo cíl dohodnutý s EU na 2,5 procenta. Byl to nejnižší schodek 

Portugalska od roku 1975 a Lisabon jej dosáhl pouhé dva roky od překonání dluhové krize. 

Členské země Evropské unie 19.června potvrdily, že budou dál naplňovat klimatickou dohodu 

z Paříže. Ministři životního prostředí zemí unie z jednání v Lucembursku vzkázali, že pařížská dohoda 

odpovídá svému účelu a nelze o ní znovu jednat. Prezident Trump, když odstoupení USA od dohody 

oznamoval, ohlásil snahu vyjednat nový dokument, který by byl z jeho pohledu "spravedlivější". 

Ministři upozornili, že dohoda, ačkoliv má velké ambice, nabízí "všem stranám zvolit si vlastní 

cestu, a přitom přispět k cílům, jejichž účelem je boj proti změně klimatu". 

Evropská unie 19. června prodloužila sankce proti Rusku do 23. června 2018. Důvodem je ruská 

anexe Krymu a Sevastopolu. Rozhodla o tom v Lucemburku Rada EU, která se sešla na úrovni ministrů 

zahraničí zemí EU. V prohlášení ministrů stojí, že EU nadále protiprávní anexi Krymu odsuzuje a chce 

pokračovat v "politice neuznání". Zákazy se týkají dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo 

Sevastopolu do EU a investic na tato území. Evropští občané ani společnosti usazené v EU tedy 

nemohou koupit nemovitost na Krymu, financovat krymské společnosti ani poskytovat související 

služby. Na Krymu a v Sevastopolu nelze ani poskytovat turistické služby. 

Země Evropské unie varovaly, že by na protiprávní činy v kybernetickém prostoru mohly společně 

reagovat například uvalením sankcí. Plyne to ze závěrů jednání ministrů zahraničí osmadvacítky, 

které se konalo 19. června v Lucemburku. Upozornění přichází v době, kdy se v USA i jinde mluví 

o snaze Ruska prosazovat své cíle právě prostřednictvím různých operací na internetu. V souvislosti 

s operacemi v kybernetickém prostoru ale bývá zmiňována také Čína nebo Severní Korea. 

Evropská centrální banka (ECB) se rozhodla vyvinout novou službu, která umožní jednotlivcům i 

podnikům okamžité převody peněz po eurozóně prostřednictvím jejich bankovních ústavů. Služba 
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by měla zahájit provoz v listopadu příštího roku a převádět platby během několika sekund, uvedla ECB 

ve zprávě z 22. června. Nová služba s označením TIPS bude vyvinuta ve spolupráci s evropským 

bankovním sektorem. Fungovat bude nepřetržitě, 365 dní v roce. Bankám bude přinejmenším během 

prvních dvou let provozu nabízena za cenu maximálně 0,002 eura (asi pět haléřů) za platbu. ECB věří, 

že nová služba přispěje k posílení integrace eurozóny. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

19. června jsme se zúčastnili setkání pracovní skupiny ERRIN Bioekonomika. 

Seminář se uskutečnil v budově flanderské vlády v Bruselu, a také proto na jeho 

začátku byly prezentovány zajímavé projekty flanderské vlády v této oblasti. V 

další části jsme měli možnost vyslechnout aktualizaci agendy FOOD2030, kterou 

nám představila Karen Fabbri z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace. Celý 

seminář pak uzavírala Ana Cuadrado z Generálního ředitelství pro zemědělství a 

rozvoj venkova se svou prezentací na téma: „Digitalizace evropského zemědělství: trendy a politická 

perspektiva“. 

V kanceláři finského zastoupení proběhla dne 19. června schůze pracovní skupiny pro tzv. Smart 

Specialization, tedy specializace na aplikaci moderních „chytrých“ technologií, jíž se účastnila také 

naše kancelář. Tato pracovní skupina je součástí sítě ERRIN, v rámci které jsou seskupovány evropské 

regiony právě do pracovních skupin podle os jejich zájmu, přičemž právě pokrok v oblasti Smart 

Specialization je jedním z hlavních zájmů JMK. V rámci této schůze vystoupil Marc Pattison ze sdružení 

Inno-Group, který představil projekt ReConfirm, platformu pro obstarávání průmyslových inovací. 

Vystoupil také Marek Przeor z Generálního ředitelství pro regionální rozvoj a městkou politiku při 

Evropské komisi, který shrnul poznatky z konference Smart Regions 2.0 pořádané v Helsinkách. Sérii 

mluvčích doplnil Thomas Wobben z Výboru regionů, který shrnul dokument vydaný jeho institucí na 

téma Posuzování teritoriálního dopadu a Smart specializace a co obnáší pro evropské regiony. 

Dne 20. června jsme se zúčastnili konference zabývající se místními a regionálními perspektivami 

zimního energetického balíčku. Tato událost, pořádaná opět skupinou ERRIN se konala ve Výboru 

regionů a proběhla v rámci Týdne udržitelné energie EU (EU Sustainable Energy Week). Jak je 

zřejmé, právě Winter Package (zimní balíček), prezentovaný loni Komisí a představující plán EU stát 

se lídrem v přechodu k energii z obnovitelných zdrojů, byl tématem konference. Mezi panelisty zasedla 

celá řada zastupitelů ve Výboru regionů, představilo se také Estonsko, které zanedlouho převezme 

předsednictví v Radě EU po Maltě. Člen týmu Stálého zastoupení Estonska, Thor-Sten Vertmann načrtl, 

že Estonsko si klade za cíl dosáhnout významných pokroků v legislativním ukotvení plánů 

zahrnutých ve Winter Package. Podle jeho slov bude estonské předsednictví daleko méně o dialogu a 

reprezentaci než o dosahování výsledků. 

Účastnili jsme se také setkání pracovní skupiny pro energetiku v rámci sítě ERRIN, které proběhlo 

21. června. Tématem této specializované pracovní skupiny byla tentokrát problematika ukládání 

energické a tepelné energie a prospekty pokroku na tomto poli, představené především skrze 

jednotlivé projekty, které se v této oblasti angažují. Henna Longi z Finska například představila projekt 

využití dolu nerostných surovin, který bude ve velmi blízké budoucnosti vytěžen a hlavním návrhem, 

o kterém jeho majitelé uvažují je jeho transformace na přečerpávací elektrárnu s možností spuštění 

v případě prudkého zvýšení poptávky po energii. Jiným představeným projektem byla například 

iniciativa ASES ze Švédska, díky které je za pomocí tepelných čerpadel možné uskladnit teplo ze 

solárních panelů v létě a pomocí něj vytápět budovy během chladnějších období. Také tato událost 

proběhla v rámci Evropského týdne udržitelné energie. 

Dne 21. června jsme rovněž přijali pozvání na výroční schůzi sítě ERRIN, v rámci které byl představen 

auditovaný rozpočet z minulého roku, jakož i představený rozpočet na rok příští. Cílem schůze 

byla především rekapitulace uplynulého roku, kdy se síť rozrostla do historicky největšího rozměru, ale 

také diskuze nad draftem výstupního dokumentu sítě, pojímajícím o potřebě posílení regionů 

v rozhodování EU a uplatňování těchto rozhodnutí. 

 



Dne 22. června proběhla v kanceláři regionu Greater Birmingham and West Midlands konference 

soustředěná na rozšiřování využívání Smart Technologies ve městech skrze projekty replikace 

úspěchů. V rámci těchto projektů jsou seskupeny města, která již v konkrétní oblasti dosáhla pokroků 

a úspěchů (tzv. Lighthouse cities) a města, která o tyto poznatky mají zájem a chtějí je aplikovat i u sebe 

(follower cities). Také město Brno se účastní jednoho z těchto projektů, RUGGEDISED, v rámci 

kterého plánuje sbírat know-how od nizozemského Rotterdamu, skotského Glasgow a švédského 

města Umeå zejména v oblasti chytré energetiky a řešení pro rozvod tepla. Náš stážista zasedl také 

v panelové diskuzi, kde krátce představil Brno a jeho zájmy a ambice v rámci tohoto projektu. Projekt 

funguje v období pěti let, během kterých město nejdříve sesbírá přehled o technologiích, které chce 

aplikovat, následně vypracuje investiční plán, a teprve v roce 2022 začne výstavba. Aplikace 

inovací plynoucí z projektu je plánována na malém území města, v Brně byla vybrána oblast Špitálky. 

Lukáš Grůza, který našeho stážistu na představení připravoval rovněž uvedl, že existují plány na 

testování těchto inovací na výstavišti, kde by si je mohli prohlédnout a zhodnotit Brňané ještě dříve, než 

je uvidí v ulicích svého města. 
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