
 

    Aktuality z EU 

Země Visegrádské čtyřky: Česká republika, Slovensko, Maďarsko   

a Polsko se dohodly 2. října na spolupráci při analýze projektu výstavby 

vysokorychlostní železnice, která by spojila metropole zmiňovaných zemí. 

Příslušnou deklaraci po schůzce, která se konala na Slovensku podepsali 

ministři dopravy čtyř středoevropských států, jež patří do tohoto uskupení.   

V deklaraci se ministři shodli na spolupráci při hledání řešení a opatření s cílem 

zkrátit cestování vlakem mezi Prahou, Bratislavou, Varšavou a Budapeští, 

včetně vyhodnocení možné proveditelnosti projektu vybudování 

vysokorychlostního železničního spojení mezi metropolemi. 

Celníkům Evropské unie se loni podařilo zachytit na hranicích EU   

31 milionů padělků v odhadované hodnotě přes 580 milionů eur (téměř   

15 miliard korun). Ve 43 % případů šlo přitom o produkty, které mohou být 

nebezpečné – zejména zdravotní potřeby, léky, hračky a elektronika. 24 % 

všech padělků tvořily potraviny, 11 % hračky, 9 % cigarety a 7 % oblečení. 

Zboží se do EU dostalo nejčastěji po moři (65 %), částečně pak letecky nebo 

poštou. Nejvíce padělků dorazilo z Číny, Turecka či Indie, zveřejnila 28. září 

Evropská komise ve své tiskové zprávě.  

Bývalý britský konzervativní ministr zahraničí Boris Johnson 2. října vyzval 

své spolustraníky, aby odmítli brexitový plán premiérky Theresy Mayové. Takzvané návrhy    

z Chequers, které mimo jiné předpokládají volný obchod s EU pro průmyslové zboží a zemědělské 

produkty, ale nikoli služby, by byly podle Johnsona zradou voličů. To by mohlo vést k posílení krajní 

levice i krajní pravice v britské politice, prohlásil Johnson na stranickém sjezdu v Birminghamu. 

Brexitový plán Mayové označil Johnson za "ústavní nehoráznost", kvůli níž by Británie zůstala   

"po generace" pod nadvládou EU. Britské podniky a průmysl by se podle exministra musely podřídit 

unijním předpisům. Ty by mohly být vytvořeny na objednávku zahraniční konkurence tak, aby britské 

podniky "položily", prohlásil Johnson. 

Italská vláda hodlá od roku 2020 snižovat rozpočtový deficit. Uvedl to 3. října italský ministr 

hospodářství a financí Giovanni Tria. Vláda se tak snaží zmírnit kritiku ze strany představitelů ostatních 

členských zemí Evropské unie a obavy investorů, které minulý týden vyvolaly její rozpočtové plány. 

Italská vládní koalice minulý týden oznámila, že na příští rok plánuje rozpočtový schodek 2,4 procenta 

hrubého domácího produktu (HDP), což představuje trojnásobek ve srovnání s cílem předchozí 

vlády. Dodala, že schodek by se měl na této úrovni držet i v dalších dvou letech. Tria potvrdil, že 

schodek bude v příštím roce vyšší, než se dříve plánovalo, dodal však, že v následujících letech se bude 

schodek postupně snižovat. Jeho prohlášení vedlo k růstu poptávky po italských akciích i dluhopisech. 

Italský premiér Giuseppe Conte později upřesnil, že vláda v příštím roce nadále počítá s rozpočtovým 

schodkem ve výši 2,4 procenta HDP, v roce 2020 však hodlá deficit snížit na 2,1 procenta HDP a v roce 

2021 na 1,8 procenta HDP. 
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Evropská komise nařídila 27. září irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair, aby respektovala 

unijní pravidla a dávala svým zaměstnancům pracovní smlouvy podle práva té země, kde žijí než 

podle práva irského, kde je firma registrována. Šéf podniku Michael O'Leary požadavek po setkání   

s eurokomisařkou pro zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssenovou označil za irelevantní, 

protože firma už podle něj písemně vyzvala odbory ve všech státech EU, aby smlouvy takto upravily. 

Ryanair čelí kritice, že valnou část personálu ve všech zemích zaměstnává jen podle irského 

pracovního práva, což je pro zaměstnance nevýhodné, protože jim neumožňuje čerpat sociální dávky.  

Technologické firmy v čele s Facebookem a Googlem se dohodly na kodexu, kterým chtějí bojovat 

proti šíření falešných zpráv. Reagují tak na obavy, že tyto zprávy mohou ovlivnit volby. Opatření 

jsou pouze dobrovolná, jejich cílem je zabránit zásahu regulátorů a zavedení nových právních předpisů. 

Informovala o tom 27. září Evropská komise. Firmy se v kodexu zavázaly podrobněji kontrolovat 

reklamy na účtech a webových stránkách, kde se objevují falešné zprávy. Budou také více kontrolovat 

věrohodnost zpráv. Ke kodexu se zatím kromě Facebooku a Googlu připojily Twitter, Mozilla   

a několik inzerentů. Skupina mediálních poradců ale firmy za kodex kritizuje, protože podle nich 

nepředstavily více konkrétních opatřeních. 

Dne 2.října se uskutečnilo zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN). 

Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová. Ministři se věnovali především daňovým 

otázkám. Po intenzivních jednáních byl členskými státy přijat kompromisní návrh na rozšíření 

mechanismu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Jedná se o prioritu, na jejímž 

prosazení ČR pracuje již od roku 2014. Reverse chargé je návrh týkající se problematiky podvodů 

v oblasti DPH, který Komise vydala na konci roku 2016. Ten by měl umožnit členským státům, které 

splní stanovené podmínky, zažádat o uplatnění dočasné výjimky na zavedení plošného mechanismu 

reverse charge na domácí zdanitelná plnění převyšující určitou finanční hranici. ČR dlouhodobě 

považuje rozšíření tohoto mechanismu za efektivní nástroj boje proti daňovým podvodům. Návrh 

byl v květnu 2018 některými státy zablokován, v červenci se pak ministři dohodli na dalším postupu   

s cílem schválit tento návrh na říjnovém zasedání. Členské státy schválily také snížené či v některých 

případech nulové sazby DPH na elektronické publikace (knihy, časopisy a noviny), které je součástí 

širší snahy EU modernizovat systém unijní DPH pro digitální hospodářství. 

Během 1.-4. října probíhalo plenární zasedání Evropského parlamentu (EP). Evropský parlament 

například odmítl odblokovat 70 milionů eur (1,8 miliardy korun) z unijních fondů, které jsou určeny 

Ankaře; peníze budou uvolněny až v případě zlepšení dodržování principů právního státu   

a demokracie v Turecku. Evropský parlament se také vyslovil pro přísnější snížení emisí oxidu 

uhličitého u nových aut, než navrhovala Evropská komise. Europoslanci zvedli ruku pro návrh, podle 

kterého od roku 2030 nově vyrobená auta budou muset vypouštět o 40 procent oxidu uhličitého méně, 

než stanoví norma pro rok 2021. Evropská komise navrhovala 30 procent. Hlasování určilo postoj 

Evropského parlamentu pro vyjednávání s členskými státy EU, proto je možné, že konečná podoba 

limitů kvůli kompromisu ještě dozná změn. Parlament rovněž podpořil Komisí předložený návrh 

reformy předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty. Poslanci však navrhli několik změn, 

například zavedení maximální sazby DPH. EP dále schválil novelu směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách, která zpřísňuje ochranu nezletilých a pravidla pro reklamu a zavádí 30 % kvóty 

na evropská videa na vyžádání. Nová legislativa se bude vztahovat na provozovatele televizního 

vysílání, na platformy pro sdílení videí, včetně přímých přenosů, jakož i na platformy nabízející videa 

na vyžádání – jakými jsou Netflix, YouTube nebo Facebook. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker 

při debatě s poslanci Evropského parlamentu zopakoval, že Evropská unie se chce s Británií na jejím 

odchodu z bloku dohodnout. Upozornil, že brexit bez dohody není tím nejlepším řešením, i když mnozí 

britští politici takový názor zastávají. Evropský parlament také vyslovil konečný souhlas s novými 

pravidly, podle nichž budou v rámci Evropské unie automaticky uznávána rozhodnutí jednotlivých 

členských zemí o zmrazení a konfiskaci majetku pocházejícího z organizované trestné činnosti. 

Policejní agentura Evropské unie Europol ve své statistice z roku 2016 odhaduje, že 98 procent výnosů 

z kriminální činnosti uniká konfiskaci. 

Zprávy z evropských institucí 



   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 1. října se v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU uskutečnila konference 

zabývající se budoucností evropské energetické politiky a politiky v oblasti 

klimatu. Diskuse se zúčastnil mj. například zvláštní velvyslanec ČR pro otázky 

energetické bezpečnosti, pan Václav Bartuška, který zdůraznil, že emise uhlíku  

v EU se za posledních let navýšily a je tedy nejvyšší čas podnikat nezbytná 

opatření. Dále bylo diskutováno například dilema mezi potřebnými klimatickými 

kroky a snižováním životního standardu občanů.  

Také 1. října se rovněž konalo setkání komise pro přírodní zdroje (NAT) Evropského výboru 

regionů. Klíčovým bodem diskuse byla nutnost digitalizace ve zdravotnictví. Transformace v tomto 

sektoru by měla zajistit občanům lepší přístup k jejich zdravotním záznamům a také zvýšit úroveň 

poskytovaných služeb. Jednou z navrhovaných aktivit v rámci digitalizace zdravotnictví by mělo být 

vytvoření systému Evropských elektronických zdravotních záznamů, který by měl mj. usnadnit 

léčbu občanů, kteří se aktuálně nachází v zahraničí.  

Ve čtvrtek 4. října Zastoupení spolupořádalo Český večer, který se konal v Evropské obranné agentuře 

(EDA), při příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Večera se zúčastnili mj. zástupci 

vrcholového managementu EDA a také zástupci ze stálých a regionálních zastoupení České republiky. 

Cílem večera byla zejména propagace České republiky, včetně prezentace tradičních českých 

specialit a nejlepších jihomoravských vín. 

V pátek 5. října se konal informační den Evropské komise v oblasti energetiky v rámci rámcového 

programu Horizont 2020. Prezentovány byly zejména aktuální a budoucí možnosti financování 

z tohoto programu (výzvy 2018-20) pro projekty zaměřující se na systémy chytré energie, koncept 

chytrých měst či systémy komunitní. Poskytnuty byly také tipy pro sepsání kvalitní žádosti o grant či 

zkušenosti z předchozích fází financování. 
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Vybrané akce v Bruselu  

 

9. října Spojování venkovských a městských oblastí: cesta k územní soudržnosti  

 Dosažení cílů udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni 

 Globální výzvy, odpovědi na územní úrovni: Budoucnost zdraví v Evropě 

 Role EU? Rozpočtové iniciativy reagující na problematiku rovnosti pohlaví 

 Města jako hnací síla pro účast mládeže 

 Hospodářská konvergence nebo rozdílnost v EU? 

 Česká národní delegace Výboru regionů 

 

10. října  Závěrečná konference v oblasti problematiky mobilního věku 

 Integrace uprchlíků a přistěhovalců na trhu práce 

 Kolektivní dopad přechodu mladých lidí do pracovního života 

 Setkání EIP SCC NMS (Evropské inovační partnerství pro komunity smart    

cities – Mobilita jako služba) 

Zasedání Rady pro životní prostředí  
Evropský týden regionů a měst a plenární 

zasedání Výboru regionů 
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11. října  Jak kreativní je Vaše město? 

  Konference Visegradské čtyřky na téma umělé inteligence 

  Jak podpořit mobilní účast občanů EU 

 

12. října   Evropský rozpočet pro budoucnost 

  Města a věda 

     

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 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

