
 

    Aktuality z EU 

V Salcburku proběhl 20. - 21. září neformální summit lídrů EU. Neformální 

setkání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie v Salcburku sice nemohlo 

skončit žádným formálním rozhodnutím, přesto se šéfové států a vlád ve dvou 

významných oblastech celkem jednoznačným způsobem dohodli a vyznačili 

další postup. Jako kámen úrazu se ukázala – a přes pozitivní atmosféru 

salcburských diskusí zůstala – především otázka režimu na hranici mezi 

Irskem a britským Severním Irskem. EU v této věci trvá na funkční a právně 

závazné pojistce, která by pro případ, že Londýn nepřijde s lepším nápadem, 

Severní Irsko prakticky udržela uvnitř unijního jednotného trhu.  

To se nelíbí Londýnu. Jeho vlastní řešení, spočívající v tom, že by uvnitř 

evropské celní unie zůstala celá Británie, to je zase nepřijatelné pro ostatních 

27 zemí bloku. Zásadní posun v rozhovorech by měl nastat právě   

v nadcházejícím měsíci tak, aby byla dohoda v zásadě jasná na řádném 

summitu EU, který se bude konat na konci října. Dalším důležitým tématem 

byla migrace. Pro uklidnění situace kolem migrace bude důležitá spolupráce 

s africkými státy, především s Egyptem, a výrazně silnější podpora 

členských zemí při ochraně vnější hranice evropského bloku. Spolupráce   

s Káhirou se má významně rozšířit, a to nejen v migrační oblasti, v únoru 

například EU chystá do egyptského hlavního města summit EU a Ligy 

arabských států. 

Státy Evropské unie přišly v roce 2016 o téměř 150 miliard eur (3,8 bilionu Kč) vinou špatného 

výběru daně z přidané hodnoty (DPH). Zjistila to studie, kterou zveřejnila 21. září Evropská komise 

(EK). Ze závěrů studie vyplývá, že reforma výběru DPH a lepší spolupráce mezi státy je nutná, protože 

dosud přijatá opatření se zatím ukázala jako nedostatečná. "Je nepřijatelné, aby vnitrostátní rozpočty 

ročně přicházely o 150 miliard eur, zvláště když 50 miliard z nich skončí v rukách zločinců, podvodníků 

a pravděpodobně i teroristů," řekl evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Pierre 

Moscovici. Evropská komise proto loni navrhla reformu DPH, která má systém zmodernizovat   

a zjednodušit. Eurokomisař nyní doufá, že se na ní členské státy shodnou ještě před volbami   

do Evropského parlamentu v květnu 2019. 

Švédský premiér Stefan Löfven nezískal 25. září důvěru nového parlamentu, který vzešel z voleb   

9. září. V nich středolevý blok vedený Löfvenem zvítězil rozdílem jediného mandátu nad středopravou 

aliancí a Löfvenova sociální demokracie dosáhla nejhoršího výsledku za desítky let. Posílila naopak 

nacionalistická protiimigrační strana Švédští demokraté, která si připsala 17,5 procenta hlasů. Vzhledem 

k těsnému výsledku parlamentních voleb není jasné, kdo Löfvena v křesle předsedy vlády vystřídá. 

Výsledek hlasování o důvěře premiérovi se očekával, protože středopravá aliance, která zahrnuje 

Umírněnou koaliční stranu, Stranu středu, Liberály a Křesťanskodemokratickou stranu, i Švédští 

demokraté před hlasováním uvedli, že Löfvena nepodpoří. Ten přesto sám odstoupit odmítl. Kandidáta 

na sestavení nové vlády vybírá předseda parlamentu, kterým byl zvolen Andreas Norlén ze středopravé 

aliance. Předpokládá se, že šanci zformovat vládu nyní dostane Ulf Kristersson, šéf Umírněné 

koaliční strany, která je v alianci nejsilnější stranou. 

Britská Labouristická strana bude v parlamentu hlasovat proti jakékoli dohodě o brexitu, jež bude 

založena na takzvaném plánu z Chequers, který prosazuje premiérka Theresa Mayová. Na konferenci 

nejsilnější opoziční strany to řekl 26. září její předseda Jeremy Corbyn. Zároveň uvedl, že labouristé 
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jsou i proti scénáři, aby Británie opustila EU bez dohody. V případě odmítnutí dohody vyjednané 

konzervativní vládou Theresy Mayové s evropskou sedmadvacítkou v Bruselu, by se podle labouristů 

měly konat předčasné volby. Britská premiérka Theresa Mayová také 26. září naznačila,   

že by upřednostnila odchod Británie z EU bez dohodnutí podmínek rozluky před současnou 

nabídkou Bruselu týkající se budoucích vztahů. Mluvčí Mayové následně doplnil, že předsedkyně 

vlády odkazovala na takový typ dohody, jakou Brusel momentálně nabízí s ohledem na budoucí 

obchodní vztahy. Podle Londýna by navrhovaný model oddělil Anglii, Skotsko a Wales od Severního 

Irska, protože zde předpokládá dodržování jiných celních pravidel. 

 

 

Evropu a Asii už od sebe nemá dělit chybějící infrastruktura. Evropská komise přišla 19. září s novou 

komplexní strategií, jak oba světadíly lépe propojit. Počítá s vylepšením dopravních spojení, 

energetických a digitálních sítí a také mezilidských vazeb. Vize, která nabízí partnerství zemím i 

organizacím na obou kontinentech, je součástí „globální strategie“ zahraniční a bezpečnostní politiky 

evropské osmadvacítky. 

Evropská komise (EK) žaluje Polsko u unijního soudu kvůli přijetí zákona o polském Nejvyšším 

soudu, který podle Komise porušuje zásadu nezávislosti soudnictví. Oznámila to 24. září mluvčí Komise 

Mina Andreevová. Komise zároveň žádá soud EU, aby žalobu projednal ve zrychleném řízení a aby 

v souvislosti s žalobou nařídil předběžná opatření. Cílem předběžných opatření, o jejichž přijetí soud 

nyní Komise žádá, tak je rozhodnutí o pozastavení platnosti těch částí zákona, které se týkají režimu 

odchodů do důchodu, a zajištění toho, že soudci, kterých by se věc dotkla, by mohli nadále normálně 

pracovat. Třetím opatřením by měla být nemožnost jmenovat nové soudce na místa těch, kteří by měli 

předčasně odejít do důchodu, včetně vedení soudu. Komise se domnívá, že "polský zákon o Nejvyšším 

soudu je neslučitelný s právem Unie, protože oslabuje zásadu nezávislosti soudnictví, včetně zásady 

neodvolatelnosti soudců". "Chtěli bychom, aby ti, kterých se zákon dotýká, mohli dál plně provádět své 

soudcovské povinnosti. O to jsme požádali, nyní je na soudu, zda o takovém předběžném opatření 

rozhodne," vysvětlila mluvčí. 

Evropská komise dala 24. září Británii dva měsíce na doplacení 2,7 miliardy eur (přes 69 miliard 

Kč) celních poplatků do unijního rozpočtu. Případ, který se odvíjí od vyšetřování evropského Úřadu 

pro boj proti podvodům (OLAF), může skončit žalobou u unijního soudu. Úřad loni v březnu uvedl, 

že Británie dlouhodobě ignorovala rozsáhlé celní podvody se zbožím - hlavně obuví a textilem - 

dováženým především z Číny. Tím Unii způsobila značné ztráty, které by měla nahradit. Návrh na posun 

řízení do jeho druhé fáze předložil komisař pro rozpočet Günther Oettinger. 

Spotify, Deezer a další evropské technologické firmy apelují na vlády členských zemí Evropské unie, 

aby zpřísnily návrhy zákonů, jejichž cílem je potlačit údajné nekalé obchodní praktiky amerických 

internetových gigantů, jako je Google, Apple či Amazon. Chtějí, aby tak vlády vnesly rovnováhu do 

vztahů mezi platformami a prodejci. Informoval o tom 25. září list Financial Times. Firmy ve společném 

dopise píší, že připravované předpisy, které Evropská komise vypracovala začátkem tohoto roku, nejdou 

dost daleko, aby definovaly "vážnou škodou" a "zneužití výsad" platformami, které menším podnikům 

dávají nespravedlivé podmínky. Dopis, jehož autory jsou šéfové streamovacích služeb Spotify Daniel 

Elk a Deezer Hans-Holger Albrecht, obviňuje americké giganty jako je Google, že zneužívají svého 

dominantního postavení k zavádění nerovných praktik pro vývojáře her a aplikací. 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V úterý 25. září se Zastoupení zúčastnilo konference s názvem Open: Jak 

zpřístupnit výzkum a inovace všem. Diskutovalo se zde o návrhu Evropské 

komise k programu Horizont Europe a záměru posunout evropský sektor výzkumu   

a inovací k více otevřeným metodám fungování. Díky tomuto přístupu bychom 

dosáhli například větší dostupnosti vědeckých publikací a rovněž větší efektivity. 

Zatím je však tento plán v rovině teoretické, proto se debata zaměřovala také na   

to, jak tohoto plánu dosáhnout v praxi. 
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Večer 25. září uspořádalo Zastoupení společně s Kanceláří Bratislavského samosprávného kraje   

v Bruselu akci s názvem Víno a umění z Malých Karpat a jižní Moravy, která se konala u příležitosti 

100 let výročí Československa. Cílem bylo představení obou regionů, regionálních specialit, vinařské 

tradice a tím i podpoření turistického ruchu. Prezentaci vína a regionálních specialit zajišťoval someliér 

z Vinařského fondu a dále také studenti středních vinařských a gastronomických škol. K ochutnání 

pak byly připraveny tradiční české a slovenské speciality, jako místní koláčky, patenty či korbáče. 

Kromě prezentace regionů byla v rámci přehlídky designu Design September představena také 

slovenská umělecká tvorba studentů Školy užitkového výtvarníctva J. Vydru. 

Dne 26. září se v Evropském výboru regionů konala konzultace se zainteresovanými stranami   

k programu Invest EU. Diskutovalo se zde zejména o důležitosti správné identifikace investičních 

potřeb jednotlivých zemí a regionů a o nutnosti správného přerozdělování financí v rámci tohoto 

programu. Zmiňována byla dále například pozice sportu v rámci společnosti a ekonomického vývoje, 

kterému je tato důležitost sice přiznávána, ale do programu Invest EU není zahrnut. 

Zastoupení se 26. září také zúčastnilo konference pořádané platformou peri-urbánních regionů 

PURPLE, jíž je Jihomoravský kraj členem. Tématem diskuse byl potenciál těchto regionů po roce 

2020. Diskutovalo se zde například o důležitosti podpory investic, putujících do těchto oblastí, či   

o projektu ROBUST, který byl touto platformou spuštěn, a který se zaměřuje na identifikaci   

peri-urbánních oblastí a na výzvy spojené s jejich charakteristikou. Vzhledem k tomu, že se jedná   

o oblasti, které představují spojnici mezi městy a venkovem, je třeba zabývat se například otázkami 

jejich specifického trhu práce, infrastruktury či speciální role peri-urbánního zemědělství.  

Ve čtvrtek 27. září se konala závěrečná konference týkající se možností získávání emitovaných 

průmyslových plynů a jejich následného využití jakožto surovin pro výrobu udržitelných chemických 

látek. Tento způsob využití by mohl přispět k dosažení udržitelnějšího chemického průmyslu (tj. 

také k přechodu k oběhovému hospodářství), ke snížení závislosti na dovozu těchto látek a také 

k posílení chemického průmyslu v jednotlivých regionech. Diskutována tak byla zejména možná 

implementace těchto postupů jak na úrovni jednotlivých zemí, tak také na úrovni EU. 

V pátek 28. září se Zastoupení zúčastní debaty v rámci třetího výročí přijetí Agendy UN 2030. Debata 

bude zaměřena zejména na to, jakým způsobem v praxi pracuje Evropský hospodářský a sociální výbor 

na implementaci cílů udržitelného rozvoje – a to jak v rámci občanské společnosti, tak také v rámci 

Výboru samotného. Představeny byly některé příklady podpory konkrétních cílů udržitelného rozvoje 

a diskutovány byly také další fáze zapojení občanské společnosti v dosahování těchto cílů. 
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Vybrané akce v Bruselu  

 

1. října Budoucnost evropské energetické politiky a politiky v oblasti klimatu 

 Digitalizace ve zdravotnictví  

 

4. října  Český večer v Evropské obranné agentuře 

 

5. října Horizont 2020: Info dny: energetika 
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