
 

Aktuality z EU 

Lídři 27 zemí Evropské unie jednomyslně schválili 29. dubna politická 

vodítka pro vyjednávání s Británií o jejím odchodu ze společenství. Ve 

schválených politických vodítkách je zdůrazněna nutnost, aby EU jednala 

jednotně s cílem dosáhnout výsledku, který bude vyvážený a spravedlivý pro 

všechny členské státy a ve prospěch jejích občanů. Evropská sedmadvacítka se 

jednomyslně shodla na základních principech pro jednání s Velkou Británií. 

Patří k nim jednota EU27, nedělitelnost čtyř svobod tedy svobody pohybu 

osob, zboží, kapitálu a služeb a zásada „nic není dojednáno, dokud není 

dojednáno vše“. Lídři EU 27 potvrdili odhodlání jednat s Velkou Británií ve 

dvou fázích. Nejdříve chtějí dojednat otázky související s odchodem 

Spojeného království z Unie, až poté by měla být zahájena jednání o budoucích 

vztazích. Do konce letošního roku by mělo padnout rozhodnutí, kam se z 

Londýna odstěhují dvě významné unijní agentury, které tam dosud mají 

sídlo. O Evropský bankovní úřad (EBA) má zájem i Česká republika, o 

Evropskou agenturu pro léčiva (EMA) mimo jiné i Slovensko. Komise 

premiéry a prezidenty informovala, že v červnu přijde s kritérii a 

podmínkami, podle kterých se o nových sídlech rozhodne. 

Turecko zablokovalo přístup k Wikipedii – volně přístupné encyklopedii na 

internetu. Důvodem je obsah, který prezentuje Turecko jako zemi 

podporující teror. S odvoláním na sdělení ministerstva dopravy, námořních záležitostí a komunikace 

to 29.dubna oznámila turecká tisková agentura Anadolu. Ministerstvo uvedlo, že stránky byly 

zablokovány, protože se staly informačním zdrojem, který slouží skupinám vedoucím kampaň proti 

Turecku na mezinárodní scéně. 

Tisíce Maďarů se 1. května vydaly do ulic Budapešti, aby projevily podporu Evropské unii a odpor 

vůči politice sbližování s Ruskem, kterou zastává premiér Viktor Orbán. Demonstranti, jejichž počet 

odhadla místní média na 5000, třímali vlajky EU a skandovali heslo "Evropa, ne Moskva", když 

procházeli kolem ruského velvyslanectví v centru maďarské metropole. Orbána obviňují jeho političtí 

odpůrci z toho, že má příliš blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který navštívil 

dvakrát Budapešť v průběhu posledních tří let. "V Maďarsku vzniká systém založený na strachu po 

ruském vzoru," uvedli organizátoři protestní akce. 

Zástupci Řecka a jeho zahraničních věřitelů dojednali dlouho očekávanou dohodu o reformách, které 

jsou nutné k uvolnění dalších peněz ze záchranného programu pro tuto zadluženou jihoevropskou 

zemi. Oznámil to 2. května řecký ministr financí Euklidis Tsakalotos. Upozornil zároveň, že dohoda 

umožní zahájit jednání o možné úlevě při splácení dluhů, uvedla agentura Reuters. Dohoda zahrnuje 

reformy v oblasti práce a energie, ale také snížení penzí a naopak zvýšení daní. Jednání se táhla půl 

roku, hlavně kvůli neshodám mezi Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o 

fiskálních cílech. Řecko v rámci reforem slíbilo, že v roce 2019 sníží důchody a v roce 2020 sníží 

hranici pro nezdaněnou mzdu, aby tak dosáhlo úspor ve výši dvou procent hrubého domácího 

produktu (HDP).  

Jednání o vystoupení Británie z Evropské unie za Británii povede premiérka Theresa Mayová. 

Oznámil to 2.května její mluvčí, který tak reagoval na kritiku, že vláda podcenila složitost rozhovorů. 

Kritika se objevila po úniku informací do německého tisku, podle nichž se Mayová neshodla při setkání 

s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Juncker podle zdroje agentury Reuters po 
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setkání s Mayovou řekl, že odchází desetkrát skeptičtější než dříve k možnosti, že bude dosaženo 

dohody. V tisku se objevily informace, že Londýn rozhovory podcenil a že hrozí, že se dohodu 

vyjednat nepodaří. 

Ruský oblastní soud ve 3.května zamítl odvolání opozičního politika Alexeje Navalného proti 

podmíněnému odsouzení na pět let za údajné okradení lesnického podniku Kirovles. Rozsudek je 

tak pravomocný, což Navalnému podle ruských zákonů brání kandidovat na prezidenta ve volbách 

v březnu 2018. Nicméně obhájce Vadim Kobzev avizoval, že opět napadne rozhodnutí ruské justice u 

Evropského soudu pro lidská práva, který už jednou dal Navalnému za pravdu. Advokát připomněl, 

že ruský soud v opakovaném procesu znovu nepřipustil svědky a znalce obhajoby. Navalnyj podle 

obžaloby jako poradce gubernátora Kirovské oblasti v roce 2009 zorganizoval podvod, při němž byl 

lesnický podnik Kirovles okraden o 10 000 metrů krychlových dřeva a tím poškozen o 16 milionů rublů 

(6,8 milionu Kč). 

Němečtí konzervativci zvyšují před podzimními parlamentními volbami náskok před sociální 

demokracií. Podle nového průzkumu zveřejněného 3.května deníkem Bild překročil rozdíl mezi oběma 

stranami tvořícími současnou velkou vládní koalici pět procentních bodů. Křesťanští demokraté 

(CDU) kancléřky Angely Merkelové by dostali hlasy 34 procent lidí, kdežto sociální demokraty 

(SPD) by volilo 28,5 procenta. Zatímco preference dlouhodobě nejsilnější pravicové strany v Německu 

se od posledního průzkumu institutu INSA nezměnily, SPD klesly o 1,5 procentního bodu. Do 

parlamentu by se ve volbách na konci září dostala ještě protievropská Alternativa pro Německo (AfD) 

s devíti procenty hlasů či postkomunistická Levice s 10,5 procenta. 

7. května se o Elysejský palác utká Marine Le Penová a Emmanuel Macron. Průzkumy favorizují před 

Le Penovou centristu a bývalého ministra hospodářství Emmanuela Macrona. Jeho náskok se 

zmenšuje, svoji rivalku by však měl přesto porazit se ziskem 59 až 60 procent hlasů. 

  

 

Evropská komise zahájila 27. dubna řízení s Rakouskem kvůli zákonu, který nařizuje, aby 

zahraniční řidiči přivážející či odvážející zboží z rakouského území dostávali rakouskou 

minimální mzdu. Komise to uvedla v pravidelném měsíčním přehledu prohřešků členských států vůči 

unijní legislativě. Nařízení podle Bruselu nepoměrně silně omezuje pohyb zboží a služeb na unijním 

jednotném trhu. Pokud Rakousko do dvou měsíců na výzvu Evropské komise odpovídajícím způsobem 

nezareaguje, může Brusel věc předložit unijnímu soudu. Podobná řízení jako proti Rakousku už komise 

zahájila také proti Francii a Německu a to s podobným vysvětlením, tedy že nařízení omezují volný 

pohyb zboží a služeb v rámci jednotného trhu. Komise nicméně zdůraznila, že zásadu minimální mzdy 

podporuje. Dopravci ze zemí střední a východní Evropy včetně Česka proti nařízením v západní 

části EU protestují a označují je za likvidační. 

Evropský parlament 27. dubna zveřejnil nejnovější výsledky pravidelného průzkumu 

Eurobarometr, který vyhodnocuje postoje občanů členských zemí osmadvacítky k aktuálním 

evropským otázkám i k EU jako takové. Výsledky odhalily, že občané hodnotí Unii optimističtěji a 

podporují užší spolupráci mezi členskými zeměmi. Ačkoli společnému postupu jsou většinově 

nakloněni i Češi, pozitivně jich členství v EU vnímá pouze třetina z nich. Celkově ve všech členských 

státech vnímá EU pozitivně 57 % Evropanů. Tato hodnota se velice přibližuje předkrizové úrovni z 

roku 2007, kdy na stejnou otázku odpovědělo kladně 58 % respondentů. Oproti září minulého roku je 

to pak posun o čtyři procentní body. V České republice se kladně vyjádřilo 33 % dotázaných, což je 

nejnižší hodnota v rámci EU. 

Od 1.května se Evropský policejní úřad (Europol) řídí novými pravidly, která mu mají umožnit 

účinnější práci v oblastech, jako je boj s terorismem, počítačovou kriminalitou a závažnými formami 

organizovaného zločinu. Platit také začala dohoda mezi Europolem a Dánskem, která zemi 

umožňuje dál se podílet na práci organizace. Posílení pravomocí Europolu umožní kromě jiného 

rychlý vznik specializovaných týmů, které tak budou okamžitou reakcí na případné teroristické hrozby 

či další formy závažné kriminality. Rozšiřují také možnosti úřadu jako evropského informačního 
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centra v těchto oblastech a umožní mu řešit nárůst přeshraniční trestné činnosti. Nová pravidla 

také zesilují ochranu dat v organizaci. 

Evropská komise 2.května  doporučila pěti zemím, aby nejpozději do šesti měsíců ukončily kontroly 

na hranicích uvnitř schengenského prostoru volného pohybu zavedené v souvislosti s migrační krizí 

v roce 2015. Doporučení se týká Německa, Rakouska, Švédska, Dánska a přidruženého Norska. 

Komise zároveň vyzvala k zavedení "alternativních opatření", která by zajistila zachování úrovně 

bezpečnosti v EU. Ukončit hraniční kontroly uvnitř schengenského prostoru volného pohybu ale podle 

německého ministerstva vnitra nepřipadá v úvahu. Zda to bude možné za šest měsíců, jak doporučila 

Evropská komise, to se podle mluvčího ministerstva Johannese Dimrotha teprve uvidí. Dle ministra je 

potřeba, aby v momentě ukončení kontrol byla na vnějších hranicích stabilní situace s ohledem na 

bezpečnost i migraci. 

Evropská komise 2.května odmítla zrušit bezvízový styk se Spojenými státy a Kanadou. K 

znovuzavedení vízové povinnosti pro občany dvou severoamerických zemí ji před časem vyzval 

Evropský parlament, neboť oba státy víza po občanech některých členských zemí EU požadují. Své 

rozhodnutí Komise zdůvodnila tím, že učinila pokrok v řešení sporu, a zavedení vízové povinnosti by 

tak bylo kontraproduktivní. Evropská komise podle prohlášení kvůli vízům "znovu navázala kontakty 

s novou americkou administrativou". Kanada zrušila víza pro některé skupiny občanů Rumunska a 

Bulharska 1. května a zavázala se zcela zrušit vízová omezení od prvního prosince, uvedla EK. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

28. dubna jsme se zúčastnili meetingu na téma:„Horizont 2020 - výsledky 

konzultací zúčastněných stran“. Konferenci zahájil viceprezident evropského 

hospodářského a sociálního výboru (EESC), Gonçalo Lobo Xavier, který zdůraznil, 

že nejdůležitější je spolupráce na společné budoucnosti a právě proto se tato 

konference koná. Na tuto myšlenku navázal ještě Kurt Vandenberghe, ředitel 

Generálního ředitelství pro výzkum a inovace, Evropské komise, který doplnil, že 

je důležité celý proces stále zjednodušovat. Po úvodu následovala prezentace 

výsledků konzultace účastníků Evropské komise, kterou prezentovala Rosalinde Van Der Vlies, vedoucí 

oddělení hodnocení, Generální ředitelství pro výzkum a inovace. Po prezentaci následovaly dva panely. 

První na téma: „Připomínky k výsledkům konzultace se zúčastněnými stranami“, a druhý: „Názory 

organizací občanské společnosti“. 

2. května se v budově Evropského výboru regionů konal workshop na téma: „Budoucnost průmyslu v 

Evropě - Výzvy a nástroje pro místní a regionální orgány“. Seminář diskutoval o hlavních výzvách 

a nástrojích pro modernizaci průmyslu z regionální a místní perspektivy a zaměřil se na zjištění 

klíčových rozdílů a příležitostí, na které by se politika mohla zaměřit. Workshop uvedl Jiří Buriánek, 

generální tajemník Evropského výboru regionů, který připomněl, že regiony jsou v této rozpravě 

klíčové zainteresované strany. Rozvojem a rozšiřováním znalostně náročných a technologicky 

vyspělých výrobních odvětví a podporou digitalizace může Evropa zvýšit svou mezinárodní 

konkurenceschopnost a vytvořit nevyžádané nové zdroje růstu a pracovních míst. Po úvodu si vzal 

slovo Pietro Celottia Michele Alessandrini, kteří společně prezentovali výsledky studie na téma: 

„Budoucnost průmyslu v Evropě“. Následně byl seminář rozdělen do dvou panelů. První řešil téma: 

„Výzvy a příležitosti v procesu modernizace průmyslu“, a druhý: „Nástroje podpory modernizace 

a rozvoje průmyslu - důležitost vytváření sítí“. 

3. května jsme se zúčastnili konference zaměřené na péči o pacienta ve zdravotnictví a hledání 

nových přístupů k udržitelné zdravotní péči organizované sdružením Friends of Europe. Mezi 

hlavní témata, která se probírala, bylo jakým způsobem dostat pacienta do centra dění a posílit jeho 

práva. Dále se debata zabývala tématem domácí péče a potřebám samotných pacientů, které jsou 

zásadní pro další vývoj. Hovořící se zmínili o technologiích ve zdravotnictví, jež hrají klíčovou roli a 

mohou napomoci k získání kvalitní zdravotní péče pacientů do svých domovů. Santiago Delgado, z 

Ribera salud Group poukázal na důležitost porozumění přání pacientů a evropských obyvatel a snahu 

zdravotních zařízení vyjít jim vstříc. 



4. května se konala konference tematicky zaměřená na evropskou politiku pro venkov po roce 

2020, její ambice a předpoklady. Byly zde představeny dva příklady zabývající se tzv. rural proofing, 

ověřování jak stanovená právní nebo politická řešení ovlivňují situaci na venkově. Se svými 

zkušenostmi z Finska se podělila Hanna – Mari Kuhmonen, která poukázala na silné stránky a výzvy v 

rural proofing. Dalším tématem konference byla teritoriální spolupráce a snaha o dosažení 

rovnováhy mezi venkovskými a městskými částmi. V této sekci byla představena smlouva o 

spolupráci mezi obcemi v centrální západní Bretani a dohoda o venkovském a městském partnerství v 

německém Bavorsku. Závěrem se v debatě hovořilo o budoucnosti evropské politiky pro venkov po 

roce 2020, především o budoucnosti společné zemědělské politiky, kde Guillaume Cros vyzdvihl 

nutnost podpořit ekosystém venkovských sídel a reformovat trh. Dále se hovořilo o připomínkách k 

deklaraci Cork 2.0 a Sofie Bjornsson nás obeznámila s připravovanou zprávou k poznatkům z 

konference na rozvoj venkova v Corku 2016. 

4. května se uskutečnilo již třetí setkání k přípravě Design Days 2017, které se uskuteční 19. – 20. 

září 2017 v prostorách MAD (Mode and design centre) v Bruselu. Téma letošních Design Days 2017, 

již pátého ročníku, je: „Transformace měst prostřednictvím designu“. Důležitým prvkem v celém 

programu je důraz na překlenutí propasti mezi nápady a jejich celkovým dopadem. Na této události 

se sejdou odborníci z oblasti vzdělávání a výzkumu, designu a design managementu, ale také z oblasti 

politiky, aby inspirovali změny na městské a regionální úrovni a stanovil nový program transformace. 
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