
 

Aktuality z EU 

Ministerstvo dopravy zvažuje pokrýt náklady na rozvoj dopravní 

infrastruktury v následujících letech s pomocí stomiliardové půjčky od 

Evropské investiční banky (EIB). Polovina z těchto peněz by měla směřovat 

na rozvoj dopravní sítě a druhá polovina na pořízení nových železničních 

vozidel. Na železniční konferenci 30. listopadu to řekl první náměstek ministra 

dopravy Tomáš Čoček. Peníze z EIB mají podle Čočka nahradit nedostatek 

peněz poskytovaných na rozvoj dopravy ze státního rozpočtu. Dlouhodobý 

úvěr by měl být zároveň výhodnější než úrok na státních dluhopisech, pokud 

by se stát rozhodl financovat dopravu formou emise dluhopisů. 

Britská premiérka Theresa Mayová 4. prosince v Bruselu nedokázala 

uzavřít dohodu, která by jednání o podmínkách odchodu Británie z Evropské 

unie posunula do další fáze. Spolu s předsedou Evropské komise Jean-

Claudem Junckerem ale věří, že se jednání podaří dokončit do summitu EU 

plánovaného na polovinu prosince. Stejně vidí další vývoj i předseda 

Evropské rady Donald Tusk, který se s Mayovou také sešel. Irsko je zklamáno, 

že se průlom v jednání dosud nezdařil. Irská vláda pohrozila, že bez garance 

propustnosti hranic mezi Irskou republikou a Severním Irskem může 

zablokovat zahájení rozhovorů o budoucích vztazích Británie a evropské 

sedmadvacítky. Tusk nicméně před několika dny Irsko ujistil, že Evropská unie druhou fázi rozhovorů 

o brexitu nezahájí, jestliže Dublin nebude s podobou hraničního režimu spokojen. 

Severoatlantická aliance a Evropská unie chtějí společně zajistit, aby v budoucnu bylo možné po 

Evropě snazším způsobem dopravovat vojenskou techniku. Shodli se na tom 6. prosince v Bruselu 

ministři zahraničí aliančních zemí a šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Generální tajemník 

NATO Jens Stoltenberg na tiskové konferenci vysvětlil, že věc se netýká jen dostatečné 

infrastruktury, tedy využitelných letišť, železnic a mostů, ale i úprav předpisů. 

Evropská komise posílá Česko, Polsko a Maďarsko k unijnímu soudu kvůli jejich odmítání 

programu přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót. Novinářům to 7. prosince řekl první 

místopředseda Komise Frans Timmermans s tím, že pro Prahu, Varšavu a Budapešť nemůže být dnešní 

krok překvapením. Naznačil ale zároveň, že věc stále může vyřešit změna přístupu trojice zemí. 

Timmermans dále řekl, že soudní cesta je vždy tou poslední možností. Stále doufá, že Polsko, Česko a 

Maďarsko učiní potřebné kroky. Země podle Komise dál neplní své povinnosti plynoucí z programu 

jednorázového přerozdělování žadatelů o azyl v rámci Evropské unie přesto, že soudní dvůr EU na 

počátku září potvrdil jeho platnost. Odpovědi trojice zemí na poslední stanovisko komise byly 

neuspokojivé a tyto státy nijak nenaznačily, že se na věci chtějí začít podílet. 

  

 

Společné cíle, ale odlišné cesty, jak jich dosáhnout. Právě tak bude vypadat budoucí společná 

zemědělská politika EU. 30. listopadu o tom informovala Evropská komise v očekávaném sdělení o 

evropském zemědělství a potravinářství po roce 2020. Dosud určovala podrobné podmínky a pravidla 

pro rozdělování dotací mezi zemědělce především EU v rámci tzv. prvního pilíře. Přístup „shora dolů“ 

se ale vzhledem k rozmanitosti evropského zemědělství příliš neosvědčil. Chystaná změna proto spočívá 

v tom, že se z Bruselu přenese více odpovědnosti na národní úřady. Členské země tak dostanou větší 
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volnost a budou moci samy rozhodovat o tom, jak zemědělské dotace nastaví. Naprostou volnost 

však členské země nedostanou. Budou muset připravovat strategické plány a dosáhnout konkrétních 

cílů, které si Unie určí. Pokud se tak nestane a země nezvládne cíl splnit, přijde o finance. Cíle navrhne 

Evropská komise. Následně projdou běžným legislativním procesem a jednat o nich budou jak členské 

země, tak i Evropský parlament. 

Evropská unie uznala všechny dopravní projekty, na které chce Česko využít prostředky z fondu 

na propojení Evropy CEF (Connecting Europe Facility). Celkem tak na dopravní stavby z tohoto 

programu získá Česko zhruba 30 miliard korun. ČTK to řekl 4. prosince mluvčí ministerstva Tomáš 

Neřold. Tyto peníze budou sloužit na spolufinancování vybraných staveb, které v Česku vzniknou 

do konce roku 2023. Konkrétně jde například o modernizaci železniční tratě z Prahy do Lysé nad 

Labem, zlepšení splavnosti vltavské vodní cesty či o příspěvek na vznik sítě dobíjecích stanic pro 

elektromobily. CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, 

případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování 

úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T. 

Země Evropské unie 4. prosince schválily nová pravidla na obranu unijního trhu před nekalými 

obchodními praktikami, konkrétně před dumpingovými a subvencovanými dovozy ze třetích zemí. 

Norma vstoupí v platnost 20. prosince. Nová antidumpingová metodologie mění způsob stanovování 

toho, zda cena zboží vstupujícího na trh Evropské unie byla nebo nebyla neférově stlačena státním 

zásahem. Norma mimo jiné ruší dřívější rozlišování mezi tržními a netržními ekonomikami při 

určování dumpingové ceny. Změny navrhla Evropská komise loni v reakci na požadavek Číny, aby 

byla zařazena mezi tržní ekonomiky. Pro podniky v EU je nesmírně obtížné konkurovat dovozcům ze 

třetích zemí s nadměrnou výrobní kapacitou a nízkými cenami, které jsou výsledkem státních zásahů do 

hospodářství a dotováním výroby. Týká se to zejména zahraničních producentů v oblasti ocelářství, 

výroby hliníku, kol, cementu, chemických produktů, keramiky, sklářství, papírenství a solárních panelů. 

Ministři financí členských zemí Evropské unie sestavili 5. prosince takzvanou černou listinu 

daňových rájů. Zahrnuje 17 jurisdikcí mimo EU, které dostatečně nespolupracují v daňových 

záležitostech. Seznam podle představitelů EU tvoří Americká Samoa, Bahrajn, Barbados, Grenada, 

Guam, Jižní Korea, Macao, Marshallovy ostrovy, Mongolsko, Namibie, Palau, Panama, Svatá Lucie, 

Samoa, Trinidad a Tobago, Tunisko a Spojené arabské emiráty. Dalších 47 jurisdikcí bylo zařazeno 

na takzvanou šedou listinu zemí, které zatím v daňové oblasti neplní požadavky EU, ale slíbily učinit 

patřičné změny. Země zařazené na černou listinu by mohly ztratit přístup k finančním prostředkům 

z EU. O dalších možných opatřeních proti těmto zemím bude rozhodnuto v příštích týdnech. 

Vznik Evropského měnového fondu (EMF) na základě struktury Evropského stabilizačního 

mechanismu (ESM) nebo možnost zřízení funkce ministra financí a hospodářství Evropské unie 

patří mezi zveřejněné návrhy z 6. prosince, kterými chce Evropská komise prohloubit unijní 

hospodářskou a měnovou unii. Evropský měnový fond má pomáhat zemím EU znovu získat nebo 

zachovat přístup k trhu se státními dluhopisy, poskytovat společné jištění a fungovat jako půjčovatel 

poslední instance na řešení potíží bank v problémech. EU by tak fakticky získala alternativu k 

Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) s finanční "palebnou silou" 500 miliard eur (asi 12,7 

bilionu Kč). Komise rovněž navrhuje začlenění zásadních prvků Paktu stability a růstu (tzv. 

„fiskálního paktu") do právního rámce EU. V roce 2012 se podepsané země zavázaly toto učinit do 

pěti let po vstupu dohody v platnost, což odpovídá počátku roku 2018. V rámci rozpočtu EU pro 

eurozónu Komise navrhuje zavést nové rozpočtové nástroje, mezi kterými figuruje například 

konkrétní konvergenční nástroj pro členské státy, které teprve mají euro přijmout. Od roku 2019 

by měl existovat nástroj jištění pro bankovní unii na základně navrženého měnového fondu. Program 

na podporu strukturálních reforem členských zemí by měl být do roku 2020 zdvojnásoben na 300 

milionů eur (přes 7,6 miliardy Kč). 

Dodavatelé luxusního zboží mohou svým autorizovaným distributorům zakázat prodej svých 

produktů přes internetová tržiště, jako je Amazon nebo eBay. Rozhodl o tom 6. prosince Soudní dvůr 

Evropské unie. Luxusní značky podle něho mají právo vybrat si, kdo prodává jejich produkty, aby 

si ochránily svou image a exkluzivitu, a tím, že spotřebitelům omezí volbu, neporušují pravidla 

hospodářské soutěže. 



      Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Mendelova univerzita šířila své dobré jméno tentokrát za hranicemi České 

republiky. Postarali se o to v Bruselu vědci z Lesnické a dřevařské fakulty a 

představitelé Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), 

kteří v rámci bohatého programu tvořeného Zastoupením Jihomoravského kraje při 

EU společně s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) 

zejména navazovali nové kontakty a rozvíjeli spolupráci. Účastnili se např. jednání 

se členem kabinetu evropské komisařky pro regionální politiku Coriny Cretu; pracovníky Evropské 

komise; prezidentem Evropské asociace Leader pro rozvoj venkova (ELARD) a místopředsedou 

Sdružení místních samospráv ČR; setkání pracovní skupiny styčných kanceláří IGLO pro mezinárodní 

spolupráci a další. 

Na svém posledním zasedání pracovní skupiny ERRIN zabývající se tématem smart specializace, 

zaznělo 4. prosince shrnutí dosavadní činnost ERRIN a diskutována byla budoucnost smart 

specializace a kohezní politiky. Kromě ředitelky Pirity Lindholm či vedoucího generálního ředitelství 

REGIO Evropské komise, byl prezentován například úspěšný projekt inovační zahrady ve finském 

Espoo. 

Města napříč Evropou trápí podobné problémy – špatná kvalita veřejného prostoru a obrovské 

znečištění ovzduší patří k nejčastějším. Tyto výzvy vyžadují kroky na evropské úrovni, ale zároveň 

musí byt řešeny přímo v místech. A cyklistika může být jedním z řešení. Její veřejná i politická 

podpora stoupá, nicméně implementace často naráží na nelehké překážky. I proto se města jako Brusel, 

Londýn nebo Hamburg snaží jízdu na kole v očích veřejnosti zatraktivnit – změnit její myšlení a učinit 

cyklistiku přirozenou součástí městské kultury. Zástupci zmíněných měst představili 5. prosince na 

konferenci „Metropole v pohybu – výzvy a strategie trvalé změny k městské cyklistice“ problémy, 

jimž musí čelit, a také strategie, jak proti nim chtějí bojovat. Jako hlavní překážky vnímají velké 

množství aut, firemní vozidla a nepochopení řidičů. Jeden z řečníků to trefně shrnul: „Pokud vlastníte 

auto, budete jej využívat. Nemáte důvod sednout na kolo.“ 

Evropská komise v uplynulém týdnu představila návrh nové podoby Společné zemědělské politiky, 

jež by měla přinést například zásadní změnu v autonomii členských států při stavování cílů a alokaci 

finančních prostředků. O těchto, a dalších plánovaných změnách bylo diskutováno 5. prosince na půdě 

Evropského parlamentu. Dalším tématem byla role biodiverzity v plánovaných strategií Evropské 

unie, jež by dle účastníků měla být více akcentována. 

Zastoupení Jihomoravského kraje při EU se účastnilo také konference o správě daní v době 

digitalizace, která se konala 5. prosince. Diskutující odborníci se zejména zamýšleli nad tím, jak co 

nejlépe uchopit příležitosti, které digitální věk přináší. Hlavní snahou by podle nich mělo být 

vytvoření takového daňového systému, který bude jednodušší, přehlednější a hlavně férovější. Složité 

daňové systémy jsou totiž jednou z hlavních příčin nedůvěry občanů ve vládní politiku. Digitalizace 

může – uchopí-li se správně – zvýšit transparentnost systému a celkovou důvěru lidí v aktivity 

politiků. Dobrým příkladem může být daňová správa v Estonsku, které je v této oblasti poměrně daleko. 

Oproti tomu Německo, jehož spolková země Hesensko – resp. její zastoupení v Bruselu – hostila tuto 

konferenci, je na tom povážlivě hůře. 

Dne 6. prosince se konalo setkání členů ERRIN se zástupci Joint Research Center Evropské komise, 

kteří hovořili o potenciálu inovačních kempů pro rozvoj regionálních projektů. Prezentovány zde 

byly již úspěšné kempy a informace pro potenciální zájemce. Dále bylo v krátkosti hovořeno o uplynulé 

akci Science Meets Parliaments, jež byla označena za úspěšnou a inspirativní směrem do budoucna. 

Středeční večer patřil vědě v podobě již tradiční neformální debaty „Science café“. Hlavní hvězdou 

večera byl dr. Thomas Jung, německý odborník na patologii rostlin, jenž na brněnské Mendelově 

univerzitě vede Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora. Při svém 

výzkumu zjistil, že právě tyto patogeny jsou hlavní příčinou odlesňování v Evropě. Napadené rostliny 

se navenek projevují vadnutím a žloutnutím listů, posléze celá rostlina chřadne a odumírá. Debatní večer 

organizovalo Zastoupení JMK v Bruselu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, 

vývoj a inovace (CZELO), Českým centrem, Zastoupením hl. města Prahy a Zastoupením Plzeňského 



kraje v Bruselu. Večerem provázela vedoucí kanceláře CZELO, paní Pavlína Pancová Šimková, a 

váženým hostem byl také prof. Libor Jankovský. 

Výchozí tezí konference pořádané předsedající zemí Evropské rady – Estonskem, bylo, že data budou 

představovat klíčový způsob k zajištění evropské budoucnosti. Kromě digitalizace samotné je nutné 

zajistit taktéž dostatečnou informovanost veřejnosti a získat jejich důvěru a souhlas k postupující 

digitalizaci v každodenním životě. Dalším důležitým tématem bylo zajištění ochrany před kyber 

útoky. O těchto tématem diskutovali 7. prosince například ministryně školství a výzkumu Mailis Reps 

či eurokomisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas. 

Večer 7. prosince Zastoupení JMK při EU ve spolupráci s Českým centrem a Centrem českých studií 

při ULB pořádali promítání ceněných krátkometrážních filmů iShorts. Akce se účastnili rovněž 

producenti promítaných snímků. Přichystáno bylo české tradiční vánoční pohoštění a jihomoravská 

vína, jež navodily příjemnou sváteční atmosféru. 
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