
 

    Aktuality z EU 

Spojené státy americké od 1. června zavedly cla na dovoz evropské oceli   

a hliníku. Bílý dům oznámil, že zavádí pětadvacetiprocentní clo na dovoz 

oceli a desetiprocentní na dovoz hliníku z Evropské unie, Kanady   

a Mexika. Tato bariéra platí zhruba dva měsíce například pro Japonsko, Čínu 

nebo Jižní Koreu. Dovozní cla v rámci svých rozsáhlých pravomocí   

v zahraničním obchodě schválil prezident Donald Trump s odůvodněním, že je 

povinen střežit pracovní místa pro Američany. Cla postihnou evropský 

vývoz v hodnotě kolem 6,4 miliardy eur. Evropská komise je připravena 

přijmout odvetná opatření – uvalit dodatečné clo například na dovoz 

vybraných amerických potravin, motocyklů Harley-Davidson či rekreačních 

plavidel. Podle předběžných údajů by se její sankce mohly týkat amerického 

dovozu za 2,8 miliardy eur. Evropská komise se také obrátila se stížností   

na Světovou obchodní organizaci (WTO), domnívá se, že byla porušena 

pravidla volného obchodu. Mexiko, jehož vývoz směřuje téměř z 80 procent 

do USA, oznámilo, že s okamžitou platností zavádí pětadvacetiprocentní clo 

na dovoz americké oceli, vepřového masa, ovoce a sýra. Kanada, jejíž 

zahraniční obchod skoro ze dvou třetin závisí na Spojených státech, 

prohlašuje, že cla USA na dovoz oceli a hliníku jsou naprosto nepřijatelná. 

Kanada chystá cla na americký toaletní papír, plnicí pera i javorový sirup. 

Španělští poslanci poprvé od pádu diktatury v roce 1975 vyslovili 31. května nedůvěru vládě. Šéfa 

lidovců Mariana Rajoye, který byl premiérem od prosince 2011, vystřídá v čele kabinetu lídr socialistů 

Pedro Sánchez. Ten byl ve schváleném návrhu na vyslovení nedůvěry vládě uveden jako nový premiér. 

Návrh na vyslovení nedůvěry podali socialisté kvůli několik let staré korupční kauze bývalých 

regionálních politiků Lidové strany (PP), v níž minulý měsíc padl verdikt s vysokými tresty. Rajoy se 

před poslanci hájil tím, že nikdo z jeho ministrů ani ze současného vedení PP odsouzen nebyl a že 

korupce existuje ve všech stranách. 

Italské populistické strany Liga severu a Hnutí pěti hvězd (M5S) se opět dohodly na vládní koalici. 

Sestavením vlády znovu pověřil 31. května prezident Sergio Mattarella právníka a akademika 

Giuseppa Conteho, který mu předal seznam ministrů. Prezident Mattarella původně jmenoval ekonoma 

Carla Cottarelliho, aby sestavil úřednickou vládu. Ukázalo se ale, že by neměla šanci na získání důvěry 

parlamentu, a Cottarelli navíc během vyjednávání zjistil, že by přece jen mohla vzniknout vláda 

politická. Po dohodě s prezidentem ustoupil do pozadí. Po zveřejnění výsledku jednání populistických 

stran vrátil prezidentovi pověření k formování kabinetu. Nová populistická vláda neobsahuje jméno 

euroskeptika Paola Savony, který byl jmenován na post ministerstva financí během minulého pokusu 

sestavení vlády, ale prezident Mattarella jej neschválil. Toho v nyní navrhovaném kabinetu nahradil 

téměř neznámý profesor ekonomie Giovanni Tria. Po zveřejnění koaličního programu Ligy severu   

a M5S vyvolal silné znepokojení evropských partnerů a institucí zejména zamýšlený odklon   

od úsporných opatření Evropské unie. Italské akcie kvůli politické nejistotě sestoupily až na 

desetiměsíční minimum. 
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Evropská komise navrhla 31. května vznik Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty. Z fondu mají 

být podporovány nejrůznější činnosti v oblasti práv a hodnot, peníze tedy mají směřovat nevládním 

organizacím, ale i do státní správy, justice či na univerzity. Fond by měl mít dle rozpočtu vymezených 

947 milionů eur (24,5 miliardy Kč) má mít na roky 2021 až 2027. Nový fond prakticky v příštím 

víceletém rozpočtu EU nahradí několik programů, které teď pokrývají stejné oblasti. Část fondu 

zaměřená na justici a spravedlnost by měla napomáhat justiční spolupráci mezi členskými zeměmi, 

přispívat k rozvoji a používání kapacit informačních a komunikačních technologií či podporovat 

odborné justiční vzdělávání. Program Práva a hodnoty má za cíl chránit a prosazovat práva a hodnoty, 

jak jsou zakotveny v unijních smlouvách, mimo jiné prostřednictvím podpory organizací občanské 

společnosti za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzívních společností. Prostředky 

chce Komise v dlouhodobém rozpočtu také vyčlenit na podporu úsilí členských zemí v boji proti 

podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem, které mají dopad na unijní rozpočet. Tyto peníze,   

z nichž má být například financována cílená odborná příprava a výměna informací a osvědčených 

postupů mezi donucovacími orgány, ale nebudou součástí nově vznikajícího fondu pro spravedlnost, 

práva a hodnoty. Program bude spravovat a provádět Evropský úřad pro boj proti podvodům 

(OLAF). 

Pro české zemědělství by mělo být v letech 2021 až 2027 z rozpočtu Evropské unie k dispozici   

7,7 miliardy eur (zhruba 199 miliard Kč). Vyplývá to z návrhu Evropské komise, který zveřejnila   

31. května. Celkově by podle návrhu mělo být v rozpočtu EU na zemědělství v letech 2021 až 2027 

vyčleněno 365 miliard eur. Komise navrhuje v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU společnou 

zemědělskou politiku zmodernizovat a zjednodušit. Návrh mimo jiné předpokládá, že přímé platby 

zemědělcům budou od 60.000 eur výše omezeny a maximální hranicí bude 100.000 eur na jednu 

farmu. S takzvaným zastropováním plateb Česká republika příliš nesouhlasí, především kvůli struktuře 

českého zemědělství, kterému z historických důvodů dominují na evropské poměry velké farmy. 

Agrární komora ČR odmítá možné limitování plateb na farmu podle její rozlohy. Prostředky,   

o které by přišly farmy kvůli zastropování, zůstanou v platbách pro jednotlivé členské země, mohly 

by je tak využít zemědělství například na investice. Návrhy mají podle Komise zajistit, aby společná 

politika nadále podporovala zemědělce a venkovské komunity, vedla k udržitelnému rozvoji 

zemědělství v EU a zohledňovala cíle EU v oblasti životního prostředí a klimatu.  

Evropská unie a jihoamerický obchodní blok Mercosur zahájily 3. června nové kolo obchodních 

jednání. Mezi diplomaty zatím převažuje optimismus, že po téměř 20 letech rozhovorů by se 

vyjednavači mohli přiblížit k dohodě. Mercosur sdružuje Argentinu, Brazílii, Paraguay a Uruguay a 

je čtvrtým největším obchodním blokem na světě. Pokud se týká snížení cel, mohla by to pro EU být 

zatím nejlukrativnější obchodní dohoda. Úspory by mohly být třikrát větší než u dohod s Kanadou   

a Japonskem dohromady. Předchozí, dubnové kolo rozhovorů však skončilo s jen omezeným pokrokem. 

Evropská komise navrhla 6. června v rozpočtovém období 2021 až 2027 investovat 16 miliard eur 

(přibližně 410 miliard korun) do vesmírných programů. Peníze by měly směřovat do tří základních 

oblastí – družicových navigačních systémů, programu pozorování Země a rozvoje nových 

bezpečnostních projektů k ochraně před riziky spojenými s vesmírem. Cílem návrhu je podle 

Komise zachovat unijni úlohu světového aktéra v oblasti vesmíru. Návrh podle Komise zajistí návaznost 

investic do činností EU v oblasti vesmíru, podpoří vědecký a technický pokrok a posílí 

konkurenceschopnost a inovační kapacitu evropského kosmického odvětví, zejména malých a středních 

podniků, začínajících podniků a inovačních podniků. Podpoří rovněž opatření EU v oblastech, jako je 

vysoce výkonná výpočetní technika, změna klimatu nebo bezpečnost. 

Evropská komise navrhla 6. června vytvoření programu InvestEU na podporu hospodářského růstu, 

zaměstnanosti a inovací v Evropě. Program by měl v rozpočtovém období 2021 až 2027 přinést 

dodatečné investice v objemu přes 650 miliard eur (16,7 bilionu Kč), především ze soukromého 

sektoru. Program InvestEU má spojit pod jednu střechu různé finanční nástroje EU na podporu investic. 

Financování investičních projektů by tak mělo být jednodušší, efektivnější a pružnější. Komise navrhuje 

vyčlenit na fond InvestEU 15,2 miliardy eur (téměř 390 miliard Kč). To umožní poskytnout z rozpočtu 
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EU záruky ve výši 38 miliard eur, které se využijí na podporu strategicky důležitých projektů po 

celé EU. Komise rovněž oznámila, že navrhuje v letech 2021 až 2027 v rámci rozpočtu EU vynaložit 

42,3 miliardy eur (více než bilion Kč) na podporu investic do infrastruktury. To představuje proti 

předchozímu sedmiletému rozpočtovému období nárůst skoro o polovinu. Komise také navrhuje 

investovat 9,2 miliardy eur (236 miliard Kč) do digitalizace, například rozvoje superpočítačů, umělé 

inteligence, kybernetické bezpečnosti a elektronické veřejné správy. 

Zástupci Evropského parlamentu a zemí Evropské unie se 6. června dohodli na pravidlech, která 

kromě jiného zlevní telefonování do jiné země Unie, možná už od příštího května. Politická dohoda 

na podobě nového kodexu pro elektronické komunikace je především krokem v přípravě pravidel, 

která mají Unii připravit na dobu sítí příští generace s vysokou rychlostí a širokým pokrytím. Dohoda 

určuje, že horní hranice nemůže přesáhnout 19 centů (4,87 Kč) za minutu plus daň. Cena   

za textovou zprávu by neměla přesáhnout šest centů (1,54 Kč) a DPH. Roamingové poplatky při 

volání ze zahraničí byly zrušeny už loni. Nastala tak situace, kdy telefonní hovor přes hranici různým 

směrem stál různé částky. Nová pravidla mají zajistit i dostupnost spolehlivého internetu, lepší 

ochranu spotřebitelů včetně možnosti kompenzace při potížích u přechodu mezi operátory, a také 

například zavádějí evropský systém mobilního varování. Nyní je čeká ještě schválení v europarlamentu 

a v Radě EU. Pak budou mít státy dva roky na to, aby pravidla převedly do svého vlastního práva. 

Evropská komise navrhuje v rámci rozpočtu EU dosud nejambicióznější výzkumný a inovační 

program. Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise 100 miliard eur 

na výzkum a inovace. Nový program Horizont Evropa, představený 7. června, naváže na úspěchy 

předchozího programu pro výzkum a inovace (Horizont 2020) a udrží EU na špičce globálního 

výzkumu a inovací. Horizont Evropa bude prostřednictvím Evropské rady pro výzkum a stipendií a 

výměnných pobytů v rámci programu Marie Skłodowska-Curie nadále motorem vědecké excelence a 

zavede nové hlavní prvky – Evropskou radu pro inovace, nové celounijní výzkumné a inovační cíle 

zaměřené na společenské výzvy a konkurenceschopnost průmyslu, nové synergie se strukturálními 

fondy, zásadu „otevřené vědy“ a novou generaci evropských partnerství a širší spolupráci s ostatními 

programy EU. 

 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Ve dnech 5. a 7. června hostilo Zastoupení setkání mezinárodního konsorcia 

projektu Silense. Tento projekt započatý v r. 2017 je spolufinancovaný 

z programu Horizon 2020. Hlavním cílem je zkoumat akustické technologie a 

vyvíjet koncepty pro aktivaci a ovládání zařízení pomocí gesta, datové 

komunikace a umístění uvnitř budov. Na tomto projektu se podílí 32 partnerů, 

mezi něž patří i CEITEC VUT, konkrétně výzkumná skupina Kybernetika pro 

materiálové vědy.  

Celý týden se nesl v duchu přechodu na čistou energetiku – konal se tzv. Týden udržitelné energie 

EUSEW18. Ve středu 6. června dostalo možnost představit své vize i město Brno, které jsme 

zastoupili. V panelové debatě na téma „Technologické cesty: jak bude vypadat energetický systém 

roku 2050 a co to znamená pro priority v oblasti výzkumu a inovací“ tak byla představena vedle 

odborníků ze soukromé a akademické sféry také perspektiva města a jeho občanů, resp. celého 

městského ekosystému pomocí strategie #brno2050.  

6. červen dále patřil konferenci zaměřené na problematiku sociální mobility. Hlavní náplní byla 

panelová diskuze, která se snažila nalézt řešení na zvýšení příležitostí skrze vzdělávání a školení 

(nejen) mladých lidí, a tudíž zlepšení jejich sociální mobility. Anna Widegren z European Youth 

Forum (Evropského fóra mládeže) např. navrhovala, aby vzdělávání bylo všude bezplatné a stejně 

kvalitní. Mládeži pocházející ze znevýhodněných podmínek by se tak zvýšily příležitosti k sociální 

mobilitě. 

Večer 6. června pak patřil prezentaci výběrových vinařství. V Plzeňském domě v Bruselu, kde má 

Zastoupení kancelář, se konala ochutnávka jihomoravských vín, kterou spolupořádala společnost Vins 



de Moravie. Zastoupení poskytlo k této akci prostory a také pomohlo s pozváním zajímavých hostů. 

Vína bylo možné i zakoupit přímo na místě. Zhruba   

30 pozvaných hostů tak mělo možnost ochutnat 18 vzorků vín. Jihomoravská vína zaznamenávají 

dlouhodobě velký úspěch a zájem mezinárodního publika, vysoce postavených Čechů žijících 

v zahraničí i představitelů v evropských i mezinárodních institucích, kteří je v rámci prezentací České 

republiky rádi využívají na společenských akcí i jako dary zahraničním partnerům. 

Dne 7. června se Zastoupení zúčastnilo debaty o revizi směrnice o pitné vodě. Tato diskuze, pořádaná 

Zastoupením spolkové země Hesensko, se zaměřovala na otázku, jak lze garantovat udržitelnou 

kvalitu pitné vody. Ulrike Müller, poslankyně Evropského parlamentu, např. vyjádřila názor, že by 

nová směrnice měla více zohledňovat nebezpečí přítomnosti mikro-plastů v pitné vodě. 

V pátek 8. května se Zastoupení zúčastnilo konference zaměřené na transformační občanské akce   

na zachování přírody a zdraví ve městech. Josef Gruber z Iniciativy pro více demokracie a Ulrich 

Veith, starosta města Malles (Itálie), představili, jak jejich města zakázala užívání pesticidů, a tím   

si zachovala své potravinové dědictví. 

 

Kalendář na následující týden 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

11. června Pracovní skupina ERRIN Smart specializace 

  Kulatý stůl pro kulturu na Stálém zastoupení ČR při EU 

12. června Fórum o sociálních inovacích pro inkluzivní společnost 

13. června Vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie a legislativa EU Nature 

  Vernisáž výstavy Josefa Koudelky: Invaze68 v Le Botanique 

14. června Debata o rozpočtu EU: zemědělství 

15. června 11. Czech street party  

 

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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