
 

    Aktuality z EU 

Stát poskytne na výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG) 

dalších 100 milionů korun z evropských fondů. Ministerstvo dopravy to   

27. dubna oznámilo v tiskové zprávě. Vzniknout by mělo minimálně pět 

nových LNG stanic. V současnosti v České republice funguje jediná stanice   

v Lounech. Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou   

v listopadu 2015, počítá s minimálně pěti plnicími stanicemi na LNG do roku 

2025. Podle ministerstva by se díky dotacím mělo podařit tento cíl splnit. 

Stát tak pokračuje v podpoře využívání alternativních paliv. Celosvětové 

zásoby zemního plynu jsou totiž výrazně větší než zásoby ropy a LNG by měl 

postupně v dopravě získávat významnější podíl. 

Přes 75 procent podnikatelů hodnotí členství ČR v EU pozitivně. Unie by 

se měla podle nich nově rozšířit hlavně o Srbsko. Vhodnými adepty pro vstup 

jsou ale i Černá Hora, Makedonie a Ukrajina. Vyplývá to z nejnovější ankety 

Hospodářské komory ČR mezi podnikateli napříč regiony a odvětvími. 

Hlavní přínosy rozšíření EU o tyto země podnikatelé spatřují v odstranění 

překážek obchodní spolupráce na ještě větším trhu a ve větší politické   

a bezpečnostní stabilitě. Vidí v ní ale i šanci společně odolat ekonomické 

konkurenci Číny, Indie, Ruska a dalších velkých hráčů. Téměř třetina 

českých firem považuje rozšíření EU jako možnost získat spojence v tlaku na reformu bruselské 

byrokracie. Ankety se účastnily převážně mikro a malé firmy s nejvýše deseti zaměstnanci. Velké firmy 

s více než 250 zaměstnanci tvořily desetinu respondentů. Výsledky ankety byly zveřejněné v tiskové 

zprávě 27. dubna. 

Americký prezident Donald Trump prodloužil 1.května platnost výjimky, kterou státům EU 

přiznal z dovozních cel na ocel a hliník. Evropští výrobci mají ještě 30 dní jistotu, že cla nebudou 

muset platit. EU ale požaduje trvalou výjimku, jinak odpoví odvetnými cly na vybrané americké 

produkty. Trump zavedl 25procentní cla na dovoz oceli a 10procentní tarify na import hliníku. 

Evropanům a dalším americkým spojencům z nich přiznal výjimku, která ale platila jen do konce dubna. 

Americký prezident ji nakonec prodloužil o dalších 30 dní, do konce června. Washington tvrdí, že se 

během této doby chce s EU, ale i s Kanadou nebo Mexikem domluvit na tom, jak tyto země svůj 

vývoz do Spojených států omezí. Američané prosazují například zavedení kvót na to, kolik oceli   

a hliníku by se mohlo do jejich země ze zahraničí dovézt. EU to označuje za jasné porušení pravidel 

mezinárodního obchodu daných Světovou obchodní organizací (WTO). Případná americká cla by 

dopadla i na české oceláře. Ti do USA loni vyvezli produkty za 200 milionů dolarů, což je přes čtyři 

miliardy korun. Podle analýzy firmy Deloitte by kvůli clům přišli ročně asi o miliardu korun. 

Britská Sněmovna lordů schválila 1. května dodatek k zákonu, který dává parlamentu pravomoci 

zablokovat či odložit konečnou dohodu o odchodu země z Evropské unie. Vláda premiérky Theresy 

Mayové tak utrpěla v horní komoře britského parlamentu další porážku. Jaký bude budoucí osud 

dodatku, není jasné. Dolní komora britského parlamentu, ve které má Mayová těsnou většinu, totiž 

může rozhodnutí, které učinila nevolená Sněmovna lordů, přehlasovat. Britská vláda trvá na tom, že 

zákon o vystoupení z EU, jak ho letos v lednu přijala Dolní sněmovna britského parlamentu, je tou 

nejlepší cestou pro hladký odchod z evropského bloku. Sněmovna lordů však takový názor nesdílí   

a už přijala několik dodatků, ve kterých například požaduje setrvání Spojeného království v celní unii 

s EU nebo zachování práv pracovníků či zákazníků podle unijních standardů. 
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Česká republika se připojila k celoevropské iniciativě občanských konzultací, které vzešly z popudu 

francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Cyklus debat s občany o konkrétních aspektech 

evropské integrace zahájí 10. května diskuze za účasti premiéra Andreje Babiše a francouzské 

ministryně Nathalie Loiseau v Praze. Hlavní část iniciativy bude probíhat v regionech napříč Českou 

republikou. V různých českých městech ČR se uskuteční celkem deset diskuzí, během nichž budou 

mít občané příležitost vyjádřit svůj názor na budoucí směřování EU. Debat se budou účastnit 

zástupci ústředních orgánů státní správy i regionální osobnosti. V jednotlivých městech budou debaty 

zaměřeny na různé aspekty evropské integrace. Diskuze se mezi květnem a říjnem uskuteční v Brně, 

Litomyšli, Olomouci, Jihlavě, Kroměříži, Opavě, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem   

a Liberci. Na podzim budou výsledky těchto občanských konzultací zhodnoceny na závěrečné akci   

v Praze. Výsledky občanských konzultací v rámci celé Evropské unie by měly být rovněž prezentovány 

na konci roku Evropské radě. 

 

 

Evropská komise vydala 27. dubna soubor doporučení zaměřujících se na možnosti posílení 

spolupráce EU v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním. Díky očkování se 

každoročně na celém světě daří zachránit 1 až 3 miliony životů. Podle Světové zdravotnické organizace 

v nadcházejícím desetiletí očkování ochrání dalších 25 milionů lidí. Nicméně podle Evropského 

střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se několik zemí EU kvůli nedostatečné 

proočkovanosti potýká s nebývalým rozšířením spalniček a opětovným výskytem jiných nemocí, 

kterým lze předcházet očkováním, a v EU na tyto nemoci stále umírají děti a dospělí. Návrh Komise se 

zaměřuje na tři hlavní pilíře opatření: 1. opatření proti váhavosti vůči očkování a na zlepšování 

proočkovanosti; 2. udržitelné politiky očkování v EU a 3. koordinace na úrovni EU a přispění EU   

k celosvětovému zdraví. Návrh obsahuje 20 opatření, v rámci kterých se mimo jiné Komisi   

a členským státům doporučuje například  do roku 2020 vypracovat a realizovat vnitrostátní a/nebo 

regionální plány očkování, včetně dosažení alespoň 95% proočkovanosti proti spalničkám, zavést 

rutinní kontroly očkovanosti a pravidelné možnosti nechat se v různých fázích života očkovat, 

například ve školách a na pracovišti, navrhnout možnosti společného očkovacího průkazu, který by 

bylo možné elektronicky konzultovat v zahraničí. O návrhu Komise bude jednat Rada a cílem je, aby 

byl přijat do konce roku 2018 a okamžitě vstoupil v platnost. 

Evropská komise navrhla 2. května dlouhodobý rozpočet Evropské unie pro období 2021-2027 ve 

výši 1,135 bilionu eur (asi 28,4 bilionů Kč) v závazcích, což podle ní odpovídá 1,11 procentům hrubého 

národního důchodu (HND) společenství. Evropská komise chce v rozpočtu pro roky 2021 až 2027 

omezit prostředky na společnou zemědělskou politiku asi o pět procent a asi o sedm procent na 

politiku soudržnosti, tedy na fondy, ze kterých čerpají ČR i další méně rozvinuté země ze středu   

a východu unie. Naopak posílit plánuje EK financování priorit, jako je lepší správa hranic, bezpečnost 

a obrana, ale i investice do výzkumu a inovací, vzdělávání či digitální ekonomiky. Ztrojnásobit by se 

měly například peníze na ochranu hranic, migraci a azylovou politiku, zdvojnásoben bude rozpočet 

na program Erasmus + a Evropský sbor solidarity. Nové priority hodlá Komise řešit asi z pětiny 

úsporami ve stávajících programech, ale především "čerstvými penězi". Stávající systém založený   

na dani z přidané hodnoty by měl být zjednodušen, Komise ale navrhla také nové vlastní zdroje rozpočtu. 

Mělo být to být 20 procent příjmů ze systému obchodování s emisemi, tříprocentní paušální sazba 

na nový a postupně teprve zaváděný společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

a vnitrostátní příspěvek vypočtený podle množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů 

v jednotlivých státech ve výši 0,80 eura za kilogram. Tyto nové zdroje mají podle EK představovat   

12 procent celkového rozpočtu unie a mohly by ročně představovat asi 22 miliard eur (asi 550 

miliard Kč). Komise také navrhuje snížit počet programů o více než třetinu (ze současných 58 na 

budoucích 37) například tím, že rozptýlené finanční zdroje spojí do nových integrovaných programů   

a radikálně zjednoduší využívání finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím fondu InvestEU. 

Hlavní novinkou navrhovaného rozpočtu je posílení vazby mezi financováním EU a zásadami 

právního státu. Dodržování této zásady je základním předpokladem pro řádné finanční řízení  

 a efektivní financování z EU. Nově navrhované nástroje by Unii umožnily pozastavit, omezit nebo 
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zakázat přístup k finančním prostředkům EU způsobem, který je přiměřený povaze, závažnosti a rozsahu 

nedostatků při dodržování zásad právního státu. Toto rozhodnutí by navrhla Komise a přijala Rada 

hlasováním obrácenou kvalifikovanou většinou. Formálně je to hrozba pro všechny země, v praxi jde 

ale o Polsko a Maďarsko, jejichž vlády podle kritiků omezují nezávislost soudnictví. 

Brusel argumentuje tím, že funkční soudy jsou podmínkou pro to, aby daná země evropské peníze 

využívala skutečně podle pravidel a byla schopná stíhat případné podvody nebo nesrovnalosti. Komise 

v návrhu rozpočtu vychází vstříc taky snahám francouzského prezidenta Emmanuela Macrona   

o posílení eurozóny. Brusel tak navrhl vznik zvláštního fondu, který by poskytoval levné půjčky těm 

zemím eurozóny, jež by zasáhla náhlá ekonomická krize. Půjčky by mohly využít na to, aby 

nemusely škrtat své investiční výdaje, což státy zasažené recesí často musí dělat kvůli poklesu 

rozpočtových příjmů. Omezení investic přitom propad ekonomiky jen dál prohlubuje.  

K novému návrhu rozpočtu se vyjádřila Francie, ta nesouhlasí s navrhovaným pětiprocentním 

krácením výdajů na zemědělskou politiku. "Pro Stéphanea Traverta, ministra zemědělství   

a potravinářství, je tak drastické, masivní a zaslepené krácení prostě nepředstavitelné," uvedlo 

francouzské ministerstvo v prohlášení. Francie je zdaleka největším příjemcem v rámci společné 

evropské zemědělské politiky EU. Nizozemský premiér Mark Rutte považuje návrh sedmiletého 

unijního rozpočtového plánu za nepřijatelný kvůli příliš velké zátěži pro svou zemi. Návrh je   

v současné podobě nepřijatelný také podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze, i když podle něj 

plán obsahuje pozitivní náznaky. Premiér v demisi Andrej Babiš prohlásil, že mu pokles dotací nevadí. 

Důležitější podle něj je, aby Česko mělo větší možnost než dnes, aby si samo určilo, na jaké oblasti 

podporu využije. To, jestli se mu toto přání splní, Komise rovněž zveřejní až koncem tohoto měsíce. 

 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Ve středu 2. května se Zastoupení zúčastnilo konference zaměřené na oblast 

zdravotnictví. Kromě diskuze nad současnými problémy ve zdravotnictví (jako 

je např. financování a přístup ke zdravotní péči), se na začátku promítal film s 

názvem „This is Axiom“, který kreativně upozorňuje na problémy zdravotnictví 

a jejich možný způsob řešení. 

3. května se Zastoupení účastnilo diskuze se zástupci Společného výzkumného střediska (JRC) o 

projektu Inovační kempů (Innovation Camps). Stijn Verleyen z JRC představil nově vyhlášený pilotní 

projekt, který poskytuje možnost regionům uspořádat událost zaměřenou na řešení lokálních 

problémů. Deadline pro registrování zájmu o pořádání události je 1. června. 

4. května se Zastoupení Jihomoravského kraje zúčastnilo závěrečného fóra projektu Sparks. Kromě 

panelové diskuze zaměřené na téma odpovědného výzkumu a inovací směřujících k cílům udržitelného 

rozvoje, zde Maria Zolotonosa představila samotný projekt Sparks. Ten se snaží zvyšovat povědomí 

o konceptu odpovědného výzkumu a zavádět jej do praxe. 
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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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