
 

Aktuality z EU 

Česká republika měla ke konci srpna smluvně zajištěno 37,5 procenta 

evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde 

o 220,1 miliardy korun z celkově přidělených 587,4 miliardy korun. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, které je za evropské dotace zodpovědné, to 

22. září zveřejnilo na svých stránkách. Jde o peníze, které ještě příjemce 

nemusí fyzicky mít, ale již má doklad, že je dostane. V srpnu přibylo 

do smluvně zajištěných peněz 21 miliard korun. Nejúspěšnější byl březen 

s částkou 34,3 miliardy korun. Letos od začátku roku Česko vyčerpalo 

133,5 miliardy korun, což je zhruba o polovinu více než za celý rok 2016. 

Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala 22. září k zavedení dvouletého 

přechodného období po odchodu Británie z Evropské unie v březnu 2019, 

aby se obě strany pohodlně přizpůsobily novým pravidlům. V dané lhůtě by 

tak dál Londýn dodržoval unijní pravidla a obě strany by měly přístup 

na své trhy. V unii vyvolal její projev v italské Florencii smíšené reakce. 

Hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier nicméně ocenil v jejích 

návrzích pozitivní tón. Přechodné období podle Mayové prospěje občanům 

i podnikatelům, lidé budou nadále moci přicházet a pracovat v Británii, bude 

ale existovat registrační systém jako nezbytná příprava nového režimu. 

Zdůraznila přitom, že práva občanů EU v Británii budou po odchodu 

ze společenství plně zaručena. Podle Mayové by Británie neměla zůstávat v Evropském 

hospodářském prostoru, protože by to vedlo ke sporům. Odmítla i možnost uzavření podobné 

obchodní dohody, jakou mají mezi sebou EU a Kanada. Podle ní je možné mezi Londýnem a Bruselem 

dosáhnout více.   

Česká republika se chce aktivně zapojit do jednání o nových evropských předpisech v oblasti 

digitálního trhu a bezpečnosti digitálního prostoru. Vyplývá to z mandátu, který na "digitální" 

summit Evropské unie schválila 25. září vláda. Neformálního summit, který proběhl 28. a 29. září se 

věnoval roli státu v utváření bezpečného digitálního prostoru. Pozornost byla věnována například 

tzv. kyberbalíčku, který v projevu o stavu Unie představil předseda Evropské komise Jean-Claude 

Juncker. Hlavními tématy byla bezpečnost internetu, elektronizace služeb, které svým občanům 

nabízí stát, rozvoj digitální ekonomiky a toku dat a podpora digitální společnosti. 

K vytvoření vícerychlostní Evropy vyzval 26. září ve svém projevu na pařížské univerzitě Sorbonně 

francouzský prezident Emmanuel Macron. Členské země Evropské unie by podle jeho představ měly 

prohloubit spolupráci v zahraniční a migrační politice, bezpečnosti i obraně. Země platící 

společnou měnou euro by měly mít společný rozpočet a společného ministra financí, řekl rovněž 

Macron. Evropská unie je v současnosti "příliš slabá, příliš pomalá a příliš nevýkonná", řekl Macron, 

který navrhl řadu konkrétních opatření, jak ji reformovat. Ve zvládání migrace by podle jeho představ 

měl pomáhat evropský azylový úřad, v boji proti terorismu a kriminalitě evropská prokuratura, 

obranu EU by měly posílit společné intervenční síly, společný obranný rozpočet a společná 

doktrína. K posílení evropského ducha by dopomoci dvě desítky nových evropských univerzit. 

V hospodářské oblasti Macron vyzval ke zdanění finančních transakcí na úrovni Evropské unie a 

žádal také účinnější ekologický boj pomocí spravedlivé uhlíkové daně, která by se dotkla i výrobců ze 

zemí mimo EU. Reformovat by chtěl francouzský prezident i evropské instituce. Evropská komise by 

měla mít podle jeho představ patnáct členů místo současných osmadvaceti. Polovinu Evropského 

parlamentu by chtěl volit z mezinárodních kandidátek. Francouzský prezident vybídl rovněž 

ke vzniku agentury pro inovace, která by podporovala rozvoj v elektronice a přitahovala talenty 

v oboru. Vyslovil se pro boj proti sociálnímu dumpingu v EU, a to i směrnicí o vyslaných 
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pracovnících, přál by si také spustit diskusi o stanovení evropské minimální mzdy a úrovni sociálních 

dávek. 

Ukrajinský prezident Petro Porošenko podepsal 26. září školský zákon, který posiluje roli 

ukrajinštiny. Podle kritiků z Ruska, Polska, Moldavska, Rumunska a Maďarska však utlačuje 

nádrodnostní menšiny v zemi. Zákon určuje ukrajinštinu jako primární vyučovací jazyk od pátého 

ročníku základní školy, členové menšin ale budou mít možnost dál se zlepšovat i v mateřském jazyce. 

V jednáních o odchodu Velké Británie z Evropské unie ještě nebylo dosaženo dostatečného pokroku, 

aby se mohly posunout do další fáze jednání o vzájemných vztazích, včetně obchodu. Uvedl to 

27. září předseda Evropské rady Donald Tusk po schůzce s britskou premiérkou Theresou Mayovou 

v Londýně. Současně uvítal nový konstruktivní a realistický tón v přístupu britské vlády. 

Studentka z České republiky Karina Movsesjan získala 28. září v Tallinnu jednu ze tří prvních cen 

Evropské unie pro mladé vědce za letošní rok. Oznámila to v Bruselu Evropská komise. Mezinárodní 

porota ocenila biochemický výzkum mutace proteinu RAD51, za který už loni v listopadu studentka 

získala cenu v Česku a letos v USA. Osmnáctiletá Movsesjan pocházející z Kyrgyzstánu, která je 

absolventkou Prvního českého gymnázia v Karlových Varech a čerstvou studentkou biochemie na 

brněnské Masarykově univerzitě, odhalila mechanismus, jenž může zapříčinit vznik a rozvoj 

nádorového onemocnění. Kromě ní první cenu a odměnu 7000 eur (přes 180.000 korun) v Tallinnu 

dostali studenti ze Švýcarska a Kanady. 

  

 

Evropská centrální banka (ECB) do roku 2020 vytvoří novou referenční úrokovou sazbu. K tomuto 

kroku se rozhodla 22. září poté, co v letošním roce zkrachoval plán na reorganizaci referenční sazby 

EURIBOR, která byla v uplynulých letech zasažena skandálem kolem manipulace s její hodnotou. Nová 

sazba podle ECB doplní nynější referenční sazby, které vytváří soukromý sektor, jako je sazba 

EURIBOR a její londýnská obdoba LIBOR. Od těchto sazeb se odvozují úroky u finančních produktů 

v hodnotě bilionů eur.  

Počet žadatelů o azyl v EU klesl v druhém čtvrtletí o 11 %. Ve druhém čtvrtletí letošního roku požádalo 

poprvé o azyl v EU 148.825 lidí, uvedl 22. září evropský statistický úřad Eurostat.  V ČR ve druhém 

kvartále podle evropských statistiků poprvé o azyl požádalo celkem 275 lidí, především občanů 

Ukrajiny, Gruzie a Ázerbájdžánu. V celé EU ale s 21.120 poprvé podanými žádostmi byli 

nejčastějšími žadateli o azyl Syřané, následovaní Nigerijci (9775), Afghánci (9695), Iráčany (asi 

9300), Pákistánci (7300), Albánci (6000), Eritrejci (5700) a Bangladéšany (5500). Tyto státní příslušníci 

dohromady tvořili polovinu žadatelů. Nejvíce nových žadatelů i ve druhém čtvrtletí letošního roku 

registrovalo Německo - 42.115, tedy 28 procent celkového počtu. Na druhém místě byla Itálie, kam 

přijíždí nejvíce migrantů přes Středozemní moře. O azyl tam požádalo poprvé 34.155 lidí, tedy 

23 procent. Na třetím místě byla Francie s 21.190 žádostmi, tedy 14 procenty celkového počtu.  

Evropská komise pečlivě posoudí návrhy změn polských zákonů o soudech, které 25. září představil 

polský prezident Andrzej Duda. Novinářům to po jednání ministrů zemí EU odpovědných za evropskou 

problematiku řekl první místopředseda komise Frans Timmermans. Ministry informoval o vývoji 

dialogu, který komise už řadu měsíců a zatím nepříliš úspěšně vede s Varšavou kvůli stavu právního 

státu v Polsku. Komise nakonec na ministerskou radu nepřišla s návrhem, aby státy formálně a 

potřebnou čtyřpětinovou většinou rozhodly, že v Polsku hrozí jasné riziko porušování základních 

hodnot, na kterých EU stojí. To by byl první krok k teoretické možnosti zbavení Polska hlasovacích 

práv v Radě EU. Takový vývoj je ale nepravděpodobný, hlasovat se totiž o této věci musí jednomyslně 

a Maďarsko dalo jasně najevo, že podobný postup vůči Varšavě nepodpoří. Timmermans jen státy 

informoval o doporučeních, která komise do Varšavy kvůli obavám o stav právního státu poslala 

a o polských odpovědích na ně. Novinářům řekl, že jej potěšil postoj Varšavy, která podle něj 

oznámila, že si dialog s Evropskou komisí přeje. 

Členské země Evropské unie se 25. září  rozhodly ukončit disciplinární řízení s Řeckem zahájené 

kvůli nadměrnému rozpočtovému deficitu. Učinily tak v souladu s červencovým doporučením 

Evropské komise. Evropská komise v červenci uvedla, že Řecko učinilo výrazný pokrok při návratu 

k udržitelnosti veřejných financí. Rozpočet veřejných financí se zlepšil z deficitu 15,1 procenta hrubého 

domácího produktu (HDP) v roce 2009 k přebytku 0,7 procenta HDP loni. To je výrazně pod limitem, 

Zprávy z evropských institucí 



který stanovila Evropská unie; ten umožňuje zemím schodek do tří procent HDP. Řecko také přijalo 

zásadní a rozsáhlé strukturální reformy. 

Evropská komise dala 26. září členským zemím Unie návod, jak využívat stávající pravidla EU při 

potírání praxe dvojí kvality potravin a dalších výrobků. Novinářům to řekla komisařka 

pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová s tím, že nebude váhat poukazovat na konkrétní 

firmy, které tuto svou praxi nezmění. Komise upozornila, že nařízení o poskytování informací 

o potravinách spotřebitelům požaduje, aby zákazníci dostali dostatečné a pravdivé informace 

o výrobku. Směrnice o nekalých obchodních praktikách zakazuje například uvádění totožných 

značkových výrobků na trh způsobem, který může spotřebitele uvádět v omyl. Vnitrostátní orgány 

na ochranu spotřebitelů a odpovědné za kontrolu potravin mohou podle Komise zjistit, zda výrobci tato 

pravidla porušují. Pokud má takové porušování přeshraniční rozměr, je možné jej řešit v rámci sítě 

pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů. Komise nyní pracuje na metodice zdokonalení 

srovnávacích potravinářských testů, aby země měly spolehlivé a sdílené poznatky, platné ve všech 

členských státech. Komise také financuje další činnosti zaměřené na shromažďování důkazů a 

prosazování pravidel, tedy na financování studií a donucovacích opatření. Už z nynějšího rozpočtu 

jsou pro tyto oblasti vyděleny dva miliony eur (asi 54 milionů Kč). 

Evropská komise 28. září navrhla úpravu schengenského hraničního kodexu tak, aby členské země 

mohly udržovat na vnitřních hranicích mimořádné hraniční kontroly po delší dobu. Podle komisaře pro 

vnitro Dimitrise Avramopulose návrh ale neznamená automatické prodloužení stávajících kontrol. 

Komise také jasně vyzvala státy EU, aby rozhodly o plném zapojení Bulharska a Rumunska 

do unijního prostoru bez vnitřních hranic. Některé členské státy EU, například Německo nebo Dánsko, 

zavedly za nedávné migrační krize kontroly na svých vnitřních hranicích podle stávajících pravidel. 

Opakovaně je v souladu s pravidly po půl roce prodlužovaly. Nyní už ale tento postup dál nebude možný, 

a tak státy jako právě Německo či Francie žádaly od Komise návrh změn pravidel. Komise reagovala 

návrhem prodloužit příslušné lhůty až na jeden rok místo oněch šesti měsíců platných teď a 

zároveň zavést přísnější procesní záruky. Země tak například budou muset posuzovat, zda hrozby, 

kvůli kterým chtějí kontroly spustit, by nešlo lépe řešit jiným způsobem, a předložit podrobné posouzení 

rizik. 

Důraz na návraty těch, kdo nemají nárok na azyl v Evropské unii, a otevření legální možnosti 

přicestovat pro ty, kdo naopak nárok na mezinárodní ochranu mají, obsahují nové návrhy Evropské 

komise k řešení migrační problematiky. Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos vyzval 27. září 

země EU k rychlému nalezení správné podoby kompromisu ohledně reformy unijního azylového 

systému. Komise se novými návrhy ohledně migrace zabývala den poté, co skončila platnost 

kontroverzního dvouletého programu přerozdělování žadatelů o azyl podle kvótového systému. Státy si 

v rámci mechanismu, na kterém se ale Česko a další země odmítly podílet, přerozdělily z Itálie a Řecka 

29.144 lidí.  
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Konference o budoucnosti financí EU se uskutečnila 25. září v prostorách 

Evropské komise v Bruselu. Díky své "Bílé knize o budoucnosti Evropy" vytvořila 

Evropská komise prostor pro otevřenou diskusi a představení řady scénářů pro 

Evropu v roce 2025. Součástí tohoto procesu byl reflexní dokument o budoucnosti 

financí EU, který vedl k debatě o tom, jak zajistit, aby rozpočet EU sloužil svému 

účelu. Nadcházející návrh víceletého finančního rámce EU-27 bude prvním 

milníkem na cestě do Evropy zítřka. Tato konference byla zaměřena na prezentování nápadů, 

podporu diskuse a na sdílení názorů. Diskutovalo se o tom, jak může financování EU vytvořit 

evropskou přidanou hodnotu; jak zajistit, aby každé vynaložené euro mělo pozitivní dopad na evropské 

hospodářství a život evropských občanů; a konečně, jak navrhnout rozpočet, který zajistí Evropu, která 

bude na budoucnost připravená. 

Konference zaměřená na téma „Inkluze na obecné úrovni i ve vzdělávacím procesu“ se pořádala 

26. září na Stálém zastoupení ČR při EU. Na konferenci vystoupili jak účastníci Projektu JOIN US, 

členové Zastoupení, tak i zástupci Evropské komise či parlamentu. Projekt JOIN US, Support Me je 

mezinárodní projekt na podporu příležitostí integrace dětí se speciálními potřebami do základní 

školy prostřednictvím sportu a hudby. Zabývá se potřebou rozvíjet model inkluzivního vzdělávání v 

souladu s činnostmi Evropské agentury pro speciální potřeby a inkluzivní vzdělávání v přímém kontaktu 



s Evropskou komisí. Časový rámec projektu je pro období 2015-2018, účastní se ho zástupci z členských 

států EU: Itálie, Rumunsko, Slovensko, Velká Británie, Estonsko, Litva, Švédsko, Belgie a Česká 

republika. 

Dne 26. září jsme se zúčastnili konference Eurofuel thinking ahead. Zavedení cílů pro realizaci použití 

obnovitelné energie ve vytápění a chlazení je důležitou součástí revize směrnice EU o obnovitelných 

zdrojích energie, která je klíčovým prvkem legislativního balíčku "Čistá energie pro všechny 

Evropany". Vzhledem k tomu, že se Evropský parlament připravuje na hlasování o tomto návrhu v říjnu, 

organizace Eurofuel vyzvala zainteresované tvůrce politik a zúčastněné strany k panelové diskusi o 

konkrétních řešeních s cílem účinně podpořit nízkouhlíkové vytápění při současném respektování 

finančních kapacit spotřebitelů a jejich svobodné volby technologie, kterou chtějí použít. Jako 

příspěvek k diskusi představila společnost Eurofuel výsledky studie o potenciálu inovativních systémů 

tekutých paliv pro dekarbonizované vytápění. 

Dne 26. září u příležitosti Evropského dne jazyků přivítal Mezinárodní festival poezie Transpoesie 

2017 za podpory Českého centra Brusel a Zastoupení JMK při EU paní Zuzanu Fuksovou. Již sedmý 

ročník organizovaný sítí evropských kulturních institutů se sídlem v Bruselu - EUNIC Brussels nabídne 

autorské čtení v původním jazyce doplněné promítanými překlady na 3 literárních večerech. Hlavním 

cílem projektu Transpoesie je propagace multilingvismu a kulturních odlišností v Evropě, ale také 

podpora práce překladatelů a učitelů cizích jazyků. Zuzana Fuksová, česká spisovatelka z Brna, 

představila na zahájení svoji knihu „Cítím se jako Ulrike Meinhof“, v níž čtenáře provádí po cizině i 

domovině: Curych, Bombaj, Praha, Brno. Její vyjadřování je nejen plné ryze moravských či brněnských 

výrazů. Píše s úsměvem o jiných a sama o sobě, taky o běžném životě s někdy až nekorektním humorem.  

Konference dne 27. září přivedla představitele institucí EU, EU administrativy a podniky členských 

států k projednání tématu: Financování výzkumných a inovačních činností v oblasti letectví ze 

strany evropského sektoru po současném programovém období 2014-2020. Diskutující představili 

letecký průmysl v Evropské unii, jeho úspěchy, vyhlídky do budoucnosti a evropský výzkumný program 

Clean Sky. Clean Sky je největší evropský výzkumný program vyvíjející inovativní špičkové 

technologie zaměřené na snižování emisí CO2, emisí plynů a hladiny hluku produkovaných letadly. 

Program Clean Sky, financovaný z programu Horizon 2020 EU, přispívá k posílení evropské spolupráce 

v oblasti leteckého průmyslu, globálního vedení a konkurenceschopnosti. 

Univerzita z Warwicku uspořádala 28. září konferenci, která měla objasnit úlohu lobování při 

politickém rozhodování. Lobbistické a zájmové skupiny hrají významnou roli v mnoha politických 

rozhodnutích v rozvinutých zemích. Zároveň je dnes důvěra veřejnosti v politické instituce v mnoha 

zemích velice nízká, což prokázala nedávná referenda a výsledky voleb. Jedním z problémů je, že 

veřejnost nesouhlasí s finančním chováním politiků. "Institucionální korupce" popisuje proces, při němž 

špatná soustava pobídek (často politických peněz) spolupracuje s politickými institucemi a vytváří 

výsledky, které silně upřednostňují zvláštní (specifické) zájmy nad veřejným blahobytem. 
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