
 

Aktuality z EU 

Všechny členské státy Evropské unie jsou odhodlány do konce roku 2018 

dokončit unijní jednotný digitální trh. Novinářům to 29. října v Tallinnu na 

závěr digitálního summitu EU řekl estonský ministerský předseda Jüri Ratas. 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker před novináři prohlásil, že 

unijní exekutiva příští rok předloží návrh nových pravidel o spravedlivém 

a efektivním zdanění digitálních firem. Komise už dříve dávala najevo, že 

internetové firmy by měly v EU platit daně tam, kde skutečně vytvářejí zisk. 

Evropští státníci také jednali o lokalizaci dat a elektronizaci veřejné správy.  

Turecko již nepotřebuje vstoupit do Evropské unie, ale pozastavená jednání 

o připojení k unii jednostranně neopustí. V projevu v tureckém parlamentu to 

2. října řekl prezident Recep Tayyip Erdogan. "Nebudeme stranou 

(ve vyjednávání), která se vzdá. Abych řekl pravdu, Turecko se již nepotřebuje 

stát členem EU," cituje agentura Reuters Erdogana. V Evropské unii již 

zazněly hlasy, že by bylo vhodné ukončit či alespoň pozastavit rozhovory 

o přistoupení Turecka. Pro diskusi na toto téma se minulý měsíc vyslovila 

německá kanléřka Angela Merkelová, podle které by o věci měl jednat říjnový 

summit EU. 

K rychlému návratu od konfrontace k dialogu v souvislosti s děním 

v Katalánsku vyzvala 2. října Evropská komise. Její mluvčí Margaritis Schinas před novináři 

zdůrazňoval, že v současnosti je potřeba hlavně jednota a stabilita, nikoli fragmentace. Schinas ale 

také zopakoval dosavadní postoj Komise, že nedělní chaotické referendum o nezávislosti Katalánska 

nebylo podle španělské ústavy legální a že jde o vnitřní záležitost Španělska. Mluvčí Schinas také 

poznamenal, že pokud by referendum o nezávislosti bylo v souladu se španělskou ústavou, ocitlo by se 

nezávislé Katalánsko mimo Evropskou unii. 

Banky v eurozóně budou muset od příštího roku navýšit své rezervy na ztrátové úvěry. Oznámila 

to 4. října Evropská centrální banka (ECB), která se tak snaží zabránit dalšímu růstu objemu špatných 

bankovních úvěrů. Od 1. ledna příštího roku budou mít banky dva roky na to, aby navýšily své rezervy 

na 100 procent hodnoty jejich nově klasifikovaných špatných dluhů. Do sedmi let pak budou muset 

banky vytvořit rezervy na pokrytí veškerého objemu zajištěných špatných úvěrů. Špatné úvěry 

zhoršují bilance bank a brzdí poskytování úvěrů, slabý růst úvěrů pak snižuje dopad některých 

stimulačních opatření, která se ECB snaží poskytovat prostřednictvím nízkých úrokových sazeb. 

  

 

Téměř po 50 letech skončil v Evropské unii 30. září úplně poslední režim zemědělských kvót, který 

upravoval produkci cukru. Od 1. října došlo k liberalizaci trhu s cukrem a ukončení výrobních a 

vývozních kvót na produkci cukru. Cukrovarnické podniky se tak již nebudou řídit podle limitů 

na množství cukru, který mohou dodat na evropský trh. Tím se jim otevřou nové příležitosti 

pro uplatnění, optimalizaci produkčních kapacit nebo redukci nákladů na výrobu. To umožní přizpůsobit 

výrobu reálným obchodním příležitostem, například hledáním nových vývozních trhů. Dojde také 

ke zjednodušení správy a sníží se administrativní zátěž pro pěstitele i obchodníky. Příprava 

na konec cukrových kvót trvala od roku 2006 a byla podpořena 5,4 miliardami eur. 

Evropská komise na nabídce Prahy na nové sídlo Evropského bankovního úřadu (EBA) oceňuje 

dostatečné prostory či dopravní dosažitelnost; postrádá ale podrobnosti o dostupnosti školek či 

lékařské péče pro rodiny zaměstnanců agentury. Vyplývá to zveřejněného posouzení nabídek 
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z 2. října na nová sídla pro Evropskou lékovou agenturu a EBA, které se kvůli brexitu odstěhují 

z Británie. Podrobnější informace Komisi chyběly i u jiných nabídek. O tom, do které metropole se 

úřady postěhují, mají rozhodovat hlasováním zástupci členských zemí na okraj listopadové schůzky 

unijních ministrů zahraničí a ministrů pro evropské záležitosti. Tomu bude ještě v říjnu předcházet 

politická rozprava. 

Agentury Eurojust a Europol ve spolupráci s orgány v Německu, Nizozemsku a Polsku rozbily 

velkou mezinárodní zločineckou síť zabývající se obchodováním s narkotiky a se zbraněmi, ale 

i dalšími kriminálními aktivitami. Při rozsáhlé operaci bylo zatčeno přes 40 osob podezřelých 

ze zapojení do trestné činnosti organizace, informovaly 2. října ve společném prohlášení obě uvedené 

agentury Evropské unie. Zásah se připravoval několik let a koordinované akce ve třech unijních zemích 

proběhly 25. září. V Polsku provedlo více než 330 policistů prohlídky v 75 domech. Jejich výsledkem 

bylo zabavení střelných zbraní, velkého množství drog, falešných eurobankovek, cigaret a dalšího 

důkazního materiálu. Polská prokuratura v této souvislosti sdělila, že díky této operaci zajistila majetek 

v celkové výši 4,5 milionu zlotých (27 milionů korun), zablokovala nemovitosti, luxusní vozidla a 

rovněž hotovost půl milionu zlotých. Podezřelí jsou obviněni z desítek trestných činů. Podle 

prohlášení jsou mezi nimi zapojení do zločinecké organizace, výroba více než 900 kilogramů 

amfetaminu, obchodování s velkým množstvím drog a se střelnými zbraněmi, nedovolené držení 

střelných zbraní a munice, krádeže luxusních aut a další zločiny. 

Evropský parlament varuje před současným vzestupem kybernetické kriminality a vyzývá 

k navýšení veřejných i soukromých investic k vybudování bezpečnějšího prostředí na internetu. 

Uvádí to usnesení, které 2. října přijali europoslanci na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Podle 

evropských zákonodárců by se boj proti kyberkriminalitě měl zaměřit především na ochranu a posílení 

bezpečnosti počítačové infrastruktury než na zavádění represivních opatření. Usnesení se 

neomezuje jen na unijní prostor, ale v rámci celosvětového boje proti kyberkriminalitě vyzývá EU 

ke spolupráci s třetími zeměmi. Usnesení se vedle kybernetických útoků věnuje i šikanování či 

sexuálnímu obtěžování na internetu, především pak dětí. V této souvislosti europoslanci vybídli 

evropský policejní úřad Europol, aby zřídil anonymní systém oznamování z takzvaných skrytých či 

utajených sítí, aby mohli uživatelé hlásit příslušným orgánům protiprávní obsah včetně sexuálního 

zneužívání dětí. 

Evropská komise nabízí členským státům pomoc s kontrolou slučitelnosti velkých veřejných zakázek 

s evropským právem. Zakázky by posuzovala na základě žádosti členské země, pokud by byly 

pro tento stát významné nebo kdyby jejich celková odhadovaná hodnota přesáhla půl miliardy 

eur (asi 13 miliard Kč). Takové dobrovolné předběžné posuzování chystané zakázky má podle Komise 

snížit právní nejistoty a rizika zpoždění i možných právních komplikací. Návrh je součástí 

iniciativy, představené 2. října ve Štrasburku. Podle místopředsedy Komise pro růst, pracovní místa a 

investice Jyrki Katainena má podpořit "plný potenciál veřejných zakázek". Komise chce podle něj 

zajistit, aby dva biliony eur (okolo 54 bilionů Kč) - tedy asi 14 procent unijního hrubého domácího 

produktu - ročně v EU vynakládaných na veřejné služby a produkty skutečně podpořily ekonomiku 

bloku a podnítily například inovace. 

Evropská komise posílá Irsko před nejvyšší evropský soud, protože stále nevymohlo od firmy Apple 

nelegální daňovou výhodu 13 miliard eur (336,3 miliardy Kč). Oznámila to 4. října evropská 

komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. EK nařídila doplatit daň v srpnu 2016. 

Irsko označilo rozhodnutí EK za politováníhodné. EK loni rozhodla, že Irsko řadu let poskytovalo 

společnosti Apple státní pomoc v podobě neoprávněných daňových výhod a nařídila, aby Apple doplatil 

na daních do irské státní pokladny 13 miliard eur plus úroky. Irsko však rozhodnutí EK odmítá a 

tvrdí, že daňové otázky jsou v kompetenci jednotlivých členských zemí, nikoli v kompetenci EK. 

Zároveň obvinilo Komisi, že v otázce daní pro americkou společnost Apple překročila své pravomoci 

a zasáhla do národní suverenity členské země. Vestagerová na tiskové konferenci dodala, že v případě 

dalších nelegálních daňových výhod, jako případ Fiatu v Lucembursku, Starbucksu v Nizozemsku a 

skupiny firem v Belgii, byly peníze vrácené ještě před dokončením odvolání. V těchto případech však 

byly částky daleko menší. 

Evropská komise se 4. října rozhodla žalovat Česko a Lucembursko u unijního soudu kvůli tomu, 

že země nesplnily své povinnosti v souvislosti s pravidly volného pohybu pracovníků po EU. Komise 

navrhuje, aby Česko muselo platit denně 33.510 eur (přes 900.000 Kč), dokud pravidla plně 

nepřevezme do svého práva. Své vnitrostátní předpisy měly země do souladu se směrnicí, přijatou 

v roce 2014, uvést do loňského 21. května. Česko ale zatím neurčilo subjekt, který by v ČR 



pracovníkům z jiných zemí EU poskytoval "podporu a pomoc při prosazování jejich práv". Směrnice 

členským státům také ukládá povinnost zajistit těmto lidem přístup k účinné právní ochraně v případě 

porušení těchto práv a podporovat aktivní dialog se sociálními partnery, nevládními organizacemi a 

orgány veřejné moci s cílem podpořit zásadu rovného zacházení. České úřady Bruselu sdělily, že návrh 

zákona k provedení směrnice je projednáván v národním parlamentu, uvedla Komise v tiskové 

zprávě. Je pro ni prý ale nezbytné úplné oznámení prováděcích opatření, aby mohla ověřit řádné 

prosazování směrnice. 

Poslanci Evropského parlamentu 4. října na plenárním zasedání Evropského parlamentu odsouhlasili 

zapojení České republiky do takzvané automatizované výměny údajů o registraci vozidel. Česko 

tak díky tomu bude moci vyhledávat v registrech vozidel ostatních unijních států, stejně tak mohou 

do českého rejstříku vstupovat i zahraniční úřady. 

Evropský parlament 5. října vyslovil souhlas se zřízením úřadu evropského veřejného žalobce, který 

bude vyšetřovat trestné činy poškozující finanční zájmy Evropské unie a v budoucnu také 

přeshraniční teroristickou činnost. Vznik úřadu je výsledkem takzvané posílené spolupráce dvacítky 

unijních zemí včetně České republiky, další země evropského bloku se ale mohou kdykoli později 

připojit. Pro zřízení úřadu se rozhodlo 20 států EU v režimu takzvané posílené spolupráce, který 

umožňují unijní smlouvy. Jde o Belgii, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Francii, Itálii, 

Kypr, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Dánsko, Irsko a Británie mají v této oblasti vyjednanou výjimku, 

ostatních pět států EU se může k posílené spolupráci připojit, pokud o to budou mít zájem.  

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

V prostorách VLEVA se 3. října sešla lobby skupina PURPLE sdružující peri-

urbánní regiony členských států EU. Hlavní náplní jednání byla revize a úprava 

position paperu, který bude prezentovat stanovisko PURPLE na Politiku 

soudržnosti po roce 2020, a který členové PURPLE právě připravují. Cílem setkání 

bylo zamyšlení se nad strukturou position paperu, probíraly se jeho jednotlivé části 

a navrhovaly se možné úpravy. Práce na position paperu budou dále pokračovat v 

následujících dnech.  

Dne 4. října jsme se účastnili semináře, jehož téma bylo: Podporuje vodohospodářství dosažení cílů 

veřejné politiky na udržitelném vodním hospodářství a zemědělství? Voda je pro evropské 

hospodářství, životní prostředí a blahobyt občanů rozhodující. Naše vodní zdroje však trpí nedostatkem 

vody, znečištěním a účinky častějších a intenzivnějších povodní a such, které již mají významné dopady. 

Vlády, podniky, města a občané všichni uznávají naléhavou potřebu spolupracovat na zajištění 

udržitelnosti tohoto životně důležitého zdroje. Vodohospodářství a standardy pro správu vody, jako je 

standard EWS, získaly široké uznání jako rámec pro uživatele vody, kteří chápou vlastní vodní rizika a 

příležitosti a spolupracovali s ostatními na udržitelném hospodaření s vodou v kontextu povodí. Cílem 

konference bylo ukázat probíhající iniciativy v oblasti správy vod v celé EU a prozkoumat, jak může 

správcovská činnost v oblasti vodního hospodářství souviset s činnostmi vlád EU za účelem 

dosažení politických cílů udržitelného vodního hospodářství a zemědělství, které jsou zakotveny 

v cílech udržitelného rozvoje, kterých se EU zavázala dosáhnout do roku 2030. 

Dne 5. října jsme se účastnili závěrečné konference významného projektu pro Evropskou komisi 

financovaného Evropským parlamentem o budování kapacit pro reformu environmentální daně. 

Akce prezentovala nálezy projektu (v oblastech cyklické ekonomiky, znečištění ovzduší, kvality 

vody, nedostatku vody, biologické rozmanitosti a využívání půdy) a snažila se o vytváření sítí mezi 

institucemi EU, zástupci členských států a občanskou společností. Zúčastnili jsme se části související 

s managementem odpadů a tzv. cirkulární ekonomiky, kde byly představeny příklady z Finska a 

Belgie. 
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