
 

    Aktuality z EU 

Česká republika získala v pololetí z rozpočtu Evropské unie o 10,4 miliardy 

korun více, než do něj odvedla. Vyplývá to z informací zveřejněných   

27. července ministerstvem financí. Loni v pololetí tzv. čistá pozice ČR činila 

16,7 miliardy korun. Čistá pozice za první pololetí je letos nejnižší od prvního 

pololetí 2012, kdy byla 6,6 miliardy korun. Naopak nejvyšší byla v prvním 

pololetí 2015, a to 126,8 miliardy korun. Pokles čisté pozice ve srovnání   

s předchozími roky je podle ministerstva financí způsoben hlavně pomalým 

tempem realizace projektů spolufinancovaných z fondů politiky 

soudržnosti v první polovině letošního roku. ČR v pololetí obdržela z unijního 

rozpočtu 32,9 miliardy korun a odvedla do něj 22,5 miliardy korun. ČR   

tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU. 

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce června zaplatila   

do rozpočtu EU 538,3 miliardy korun a získala z něj 1,24 bilionu korun. 

Celkem Česká republika dosud získala z EU o 705,8 miliardy korun více,   

než do něj odvedla. 

Prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC) letos získalo pět řešitelů z České republiky. Dva 

z nich míří na Univerzitu Karlovu, po jednom mají řešitelé z Masarykovy univerzity v Brně,  

 z Biologického centra a z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Vyplývá to z výsledků 

hodnocení, které 27. července Evropská výzkumná rada zveřejnila na svých stránkách. Pro ČR je   

to nejlepší dosažený výsledek od roku 2008. Granty, o nichž už je rozhodnuto, jsou takzvané Starting 

Grants a vybrané projekty podporují na dobu až pěti let. V Česku se o ně ucházela zhruba třicítka 

žadatelů, do druhého kola hodnocení jich postoupilo deset. Granty znamenají podporu až do   

1,5 milionu eur (zhruba 39 milionů korun) na dobu pěti let. Řešitelem zastupující Masarykovu 

univerzitu je Marek Mráz, který působí ve středoevropském technologickém institutu CEITEC. Mráz 

a jeho tým se bude moct díky grantu v příštích letech zaměřit na intenzivní výzkum vzniku a léčby 

chronické lymfocytární leukémie, nejčastějšího typu leukémie u dospělých lidí. 

Minulý týden opět jednala Unie s Británií o brexitu. Obě strany vyjádřily zájem o budoucí spolupráci 

v bezpečnostní oblasti. Neshody však panují v otázce cel a dalších poplatků po roce 2020, kdy Británie 

přestane uplatňovat právo EU. Vyřešena zatím není ani nejpalčivější oblast – hranice mezi Severním 

Irskem a Irskou republikou. Evropská unie nemůže a nebude delegovat výběr svých cel, daně   

z přidané hodnoty (DPH) či dalších poplatků na zemi, která není členem evropského bloku, a nepodléhá 

tak unijnímu dohledu. Na tiskové konferenci s britským ministrem pro odchod země z Unie Dominikem 

Raabem to novinářům 27. července řekl hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier. Odmítl   

tak jeden z klíčových návrhů, kterým se Londýn snažil zajistit plynulost pohybu zboží přes novou 

hranici, až Británie opustí Evropskou unii. Budoucí celní uspořádání musí podle Barniera chránit 

výběr příjmů pro unijní země a evropský rozpočet a nezatěžovat podniky ani občany dodatečnými 

náklady. 

Nizozemsko se stalo 21 členskou zemí EU, která se bude podílet na práci Úřadu evropského 

veřejného žalobce (EPPO). Rozhodnutí Haagu uvítala 1. srpna eurokomisařka pro spravedlnost Věra 

Jourová. EPPO bude vyšetřovat a stíhat trestné činy proti finančním zájmům EU, tedy především 

zneužívání unijních fondů, ale také velké přeshraniční podvody na dani z přidané hodnoty (DPH). Úřad 

evropského veřejného žalobce bude využívat kapacit členských států, sdílet odborné znalosti v takových 
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oblastech, jako je analýza trestné činnosti, daně nebo informační technologie, a zajišťovat hladkou 

vzájemnou komunikaci. 

 

 

Evropská komise (EK) schválila 30. července investiční skupině PPF nákup středoevropských   

a východoevropských telekomunikačních firem, které původně patřily norskému Telenoru. Podle 

Komise nevyvolává převzetí obavy z narušení evropských pravidel hospodářské soutěže. PPF se   

s Telenorem na koupi dohodla v březnu. Za mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře   

a Srbsku zaplatí 2,8 miliardy eur (téměř 72 miliard Kč). Bezproblémové podle názoru EK by do 

budoucna měly být jak vztahy na trhu s mezinárodním roamingem a koncovými telekomunikačními 

službami, tak při prodeji mobilních služeb i služeb spojených s pevnými linkami přímo zákazníkům. 

Velitelství evropské námořní protipirátské mise Atalanta u somálského pobřeží se kvůli 

očekávanému britskému odchodu z EU v březnu příštího roku přesouvá z Británie do Španělska   

a Francie. Rozhodly o tom 30. července členské státy Unie, které také prodloužily operaci do konce 

roku 2020. Operace Atalanta přispívá od roku 2008 k odstrašování pirátů i zákrokům proti nim   

u pobřeží Somálska. Kromě lodí z členských států Unie se do ní v minulosti zapojila například norská 

plavidla. Členské státy EU také o dva roky prodloužily mandát vojenské výcvikové mise EU   

ve Středoafrické republice (EUTM RCA) – do 19. září 2020. Nově budou moci její příslušníci také 

radit nejen ozbrojeným silám v zemi, ale i kanceláři prezidenta a ohledně civilně-vojenské spolupráce 

také na tamním ministerstvu vnitra a četnictva. Ve Středoafrické republice se EU podobným způsobem 

angažuje od roku 2016. 

Šesti firmám z Ruska a Krymu, které se podílely na výstavbě mostu z ruské pevniny přes Kerčský 

průliv na Krym, Evropská unie zmrazila jejich evropský majetek. Podle názoru unijních zemí totiž 

tyto firmy podpořily upevňování ruské kontroly nad nezákonně anektovaným Krymským 

poloostrovem. Krok, který zvyšuje počet společností dotčených unijními sankcemi na 44, oznámila   

v tiskové zprávě 31. července Rada EU. Unie zmrazováním majetku a zákazy vstupu na své území 

reagovala na jaře 2014 na ruskou anexi ukrajinského Krymu. V současnosti je na seznamu také   

155 fyzických osob, které svým chováním narušily ukrajinskou územní celistvost a svrchovanost. 

Evropská komise ve snaze pomoci farmářům postiženým nynějšími suchy v Evropě oznámila   

2. srpna uvolnění pravidel pro čerpání přímých plateb tak, aby zemědělci mohli peníze využívat už 

dříve. Mění se také podmínky využívání půdy, více ji bude možné využít k pěstování krmiva pro 

zemědělská zvířata. Farmáři tak už v polovině října budou moci získat 70 procent přímých plateb   

a 80 procent plateb souvisejících s rozvojem venkova. Nebudou tedy muset na dostatečné finance čekat 

až do prosince. Možnost využít více půdy k pěstování krmiva má pomoci chovatelům zemědělských 

zvířat. Komise také připomněla, že podle pravidel společné zemědělské politiky EU mohou farmáři 

získat podporu až do výše 80 procent škod způsobených suchy a pomoc vůbec nemusí být Komisi 

oznamována. Komise rovněž společně s členskými státy klimatický vývoj sleduje, včetně využití sítě 

evropských satelitů. 

 

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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