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Dohoda o přidružení Ukrajiny k EU plně vstoupila 1. září v plném rozsahu 

v platnost. A to navzdory snahám Ruska ji zhatit. Předseda Evropské komise 

Jean-Claude Juncker to označil za svátek pro celou Evropu, zatímco 

ukrajinský prezident Petro Porošenko označil 1. září za den, který vstoupí do 

dějin silné a nezávislé Ukrajiny. Valná část dohody platí od listopadu 2014, 

ekonomická část od loňského Nového roku. Porošenko ocenil, že za šest 

měsíců letošního roku obchod s EU vzrostl o 22 procent a že na Unii 

připadají téměř dvě pětiny ukrajinského obchodu. 

Na opravy a obnovu památek půjde z evropského Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) navíc 1,5 miliardy korun. 

Celková částka z programu určená na ochranu kulturního dědictví se tak 

v současném programovacím období zvýší na 11,5 miliardy korun. 

Novinářům to 1. září v Kuksu na Trutnovsku řekla ministryně pro místní 

rozvoj Karla Šlechtová. Peníze navíc by podle ministryně měly směřovat do 

obnovy národních kulturních památek a památek UNESCO. Půjde 

o přesun peněz v rámci programu IROP, který může udělat samo ministerstvo 

jako administrátor programu. Peníze půjdou podle Šlechtové z agend, u nichž 

čerpání peněz vázne, a to z oblasti e-govermentu a z oblasti územního 

plánování. 

Německo v dohledné době nezruší pohraniční kontroly. V  rozhovoru s listem Rheinische Post 

zveřejněném 2.září to prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová. Již v květnu ministerstvo vnitra 

dalo na vědomí, že ukončení kontrol na vnitřních hranicích zemí schengenského prostoru kvůli migrační 

krizi zatím nepřipadá v úvahu. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhl 3. září reformy trhu práce. Chce, aby měly 

podniky možnost domluvit se třeba na výši mezd se svými zaměstnanci přímo, bez ohledu na dohody 

na úrovni celých odvětví. Cílem jeho reforem je vnést do francouzského zákoníku práce, který má 

přes tři tisíce stran, větší pružnost. "Jde o zásadní změnu," tvrdí Macron. Podle něj je nutná pro to, 

aby "klesla vysoká míra nezaměstnanosti". Ve Francii je nezaměstnaných přes devět procent lidí. Práci 

nemá zhruba čtvrtina mladých do 25 let, kteří nestudují. Odbory návrhy odmítly, opozice by ale 

tentokrát nemusela být tak silná jako dřív. Emmanuel Macron však bude muset svou reformu vysvětlit 

Francouzům. Podle průzkumů provedených ještě před zveřejněním nových návrhů občané zatím 

neměli příliš jasno o tom, co prezident chystá. Od květnových voleb silně utrpěla jeho popularita. 

Macronovo působení v úřadě nyní schvaluje pouze 36 procent lidí. 

V německé předvolební televizní debatě, která se konala 3. září se střetla současná kancléřka Angela 

Merkelová se sociálním demokratem Martinem Schulzem. První a zároveň poslední debata dvou 

hlavních soupeřů v německých parlamentních volbách skončila podle prvních reakcí spíše úspěchem 

kancléřky Angely Merkelové než kandidáta sociální demokracie Martina Schulze. Ten se snažil na 

Merkelovou útočit a zároveň nebýt příliš agresivní. V řadě věcí se ale oba politici shodli. 

49 respondentů hodnotilo lépe Merkelovou, jen 26 procent Schulze. Televizní duel přitom analytici 

a politologové považovali za Schulzovu poslední šanci, jak stáhnout velký náskok křesťanských 

demokratů (CDU/CSU) před sociální demokracií (SPD). Debatu sledovalo více než 16 milionů diváků. 

Slovenský premiér Robert Fico 4. září podpořil myšlenku vytvoření pozorovatelského statusu 

v eurozóně pro země, které nepoužívají společnou evropskou měnu. Řekl to před zahájením 

společného jednání české a slovenské vlády v Lednici na Břeclavsku. S návrhem přišel minulý týden 

Zprávy 

z evropských 

institucí 

Aktuality z EU 

OBSAH 

Kalendář 

Zprávy z činnosti 

zastoupení regionu 



český premiér Bohuslav Sobotka, podle kterého by takový krok posílil vzájemnou důvěru mezi členy a 

nečleny eurozóny a zabránil tomu, aby mezi nimi vznikly příkopy. 

Británie nemá kapacitu individuálně projednat obchodní dohody s každým ze stávajících partnerů 

Evropské unie, přikročila tedy k systému "kopírovat - vložit". V rozhovoru s agenturou Reuters to 

uvedl 5. září nejmenovaný představitel ministerstva zahraničního obchodu. Představitel ministerstva 

však podotkl, že tato politika je z části důsledkem nedostatečné kapacity ministerstva zahraničního 

obchodu. "Na 40 dohod o volném obchodu nemáme kapacitu," sdělil agentuře Reuters. Ministerstvo 

zahraničního obchodu vzniklo po loňském referendu o odchodu z EU s cílem připravit obchodní dohody, 

které pak bude nutné uzavřít. Protože však celá desetiletí tyto záležitosti ležely na bedrech Unie, 

personál ministerstva byl najímán v podstatě od píky. 

Summit EU by se podle německé kancléřky Angely Merkelové měl v říjnu zabývat vztahy 

s Tureckem, včetně možnosti pozastavit nebo ukončit vyjednávání o vstupu této země do Evropské 

unie. Merkelová to 5.září řekla v projevu před Spolkovým sněmem, který zasedá naposledy před 

parlamentními volbami 24. září. 

Katalánský parlament, v němž mají většinu separatisté, 6. září podle očekávání schválil zákon 

o referendu o nezávislosti Katalánska. Plánováno je na 1. října. Jednání o zákonu vyvolalo bouřlivou 

reakci centrální vlády v Madridu. Kabinet oznámil, že se obrátil na ústavní soud, aby debatu 

anuloval. Premiér Mariano Rajoy chce také požádat soud, aby trestní odpovědnost nesli i členové vedení 

katalánského parlamentu za to, že hlasování o zákonu vůbec umožnili. 

Česko a Itálie spustí projekt na omezení migrace z Pobřeží Slonoviny do Evropy.Cílem je například 

financování bydlení nebo lékařské péče pro vyhoštěné migranty. Česko tím chce mimo jiné ukázat, 

že i když odmítá uprchlické kvóty, na snaze řešit migrační krizi se podílí. "Konkrétním cílem projektu 

bude zlepšit situaci vnitřně vysídlených osob v Pobřeží Slonoviny a přispět tak ke stabilizaci migrační 

krize v zemi," potvrdila HN 7. září mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Česko podle ní na projekt dá 

milion eur, tedy zhruba 26 milionů korun. Stejnou částkou přispěje i Itálie. 

Evropská unie bude spolu s Argentinou a Mongolskem iniciovat celosvětovou Alianci za obchod bez 

mučení. Očekává, že se k ní přihlásí desítky zemí, které tak vyjádří souhlas mimo jiné s přijetím 

opatření k omezení vývozu zboží používaného k mučení nebo výkonu trestu smrti. Iniciativu 7. září 

představila komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová. 

  

 

Členské země Evropské unie 4. září potvrdily svou v červenci odsouhlasenou představu o unijním 

rozpočtu na rok 2018 pro vyjednávání s europarlamentem a Evropskou komisí. Státy si představují 

rozpočet s 158,9 miliardy eur (4,15 bilionu Kč) v závazcích a 144,4 miliardy eur (asi 3,77 bilionu 

Kč) v platbách. Podle tiskové zprávy estonského předsednictví EU by přes 122,5 miliardy eur 

(3,3 bilionu Kč), tedy necelých 85 procent všech plateb, nějakým způsobem podporovat hospodářský 

růst a tvorbu pracovních míst. Dalšími významnými prioritami jsou bezpečnost evropských občanů 

a řešení migrační krize. 

V rámci programu přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót bylo z Itálie a Řecka k 4. září 

přesunuto celkem 27.695 lidí. V pravidelné zprávě o postupu unijních programů přerozdělování a 

přesídlování migrantů to uvedla Evropská komise. Podle eurokomisaře pro vnitro Dimitrise 

Avramopulose si země budou muset ještě z obou zemí převzít několik tisíc osob. Přerozděleno tak 

nakonec bude výrazně méně migrantů než původně předpokládaných 160.000 lidí. Tempo plnění 

programu se v posledních měsících zrychluje. Od února bylo průměrně přemísťováno 2700 osob 

měsíčně, upozornil komisař. Z Řecka bylo přesunuto 19.244 osob, z Itálie 8451. Na dva roky 

plánovaný program skončí za 20 dní, pak do něj nebudou zapojováni noví žadatelé o azyl. Státy si 

ale budou muset rozebrat ještě několik tisíc lidí, kteří se do té doby do programu dostanou.  

Nedávno jmenovaná komisařka pro digitální agendu Mariya Gabrielová během podzimu vytvoří 

novou expertní skupinu, která bude mít za úkol bojovat proti tzv. fake news. Kromě vzniku skupiny 

expertů, která jí bude v otázkách boje proti lžím a dezinformacím radit, bude Gabrielová v příštích dvou 

až třech měsících pracovat i na podkladovém materiálu, který bude oblast fake news detailně 

mapovat. Takový přehled by eventuálně mohl přerůst i v nový legislativní návrh Evropské komise. 

Boj proti fake news by se tak zakotvil přímo v unijní legislativě. Sama Gabrielová ale upozorňuje, že 
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zatím nemá jasno v tom, jestli by podobnou legislativu skutečně chtěla předložit. „Je zatím předčasné 

mluvit o zákonech,“ uvedla 4. září. 

Evropský soudní dvůr 6. září v plném rozsahu zamítl žalobu, kterou Slovensko a Maďarsko 

napadly unijní systém přerozdělování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka podle kvót. Podle soudu 

rozhodnutí o přerozdělení 120.000 uprchlíků nemuselo být přijato jednomyslně. Soud odmítl i další 

argumenty Bratislavy a Budapešti. Soudní dvůr konstatoval, že rozhodnutí nemuselo být přijato 

jednomyslně, mohlo být učiněno nelegislativním postupem a nebylo tak nutné zapojení národních 

parlamentů ani veřejné hlasování v Radě EU. Soud také rozhodl, že unijní smlouvy umožňují 

orgánům bloku přijmout opatření nezbytná k efektivní a rychlé reakci na stav nouze v důsledku náhlého 

přílivu vysídlených osob. O dočasném charakteru jasně vymezeného dvouletého programu není podle 

soudu možné pochybovat. 

Evropská unie změní zákony, aby prostřednictvím daní vybrala více peněz od velkých 

internetových firem, jako je například Google nebo Amazon. Jednat o tom budou příští týden její 

ministři financí, vyplývá z dokumentu, který zveřejnila 7. září agentura Reuters. Internetoví giganti čelí 

v Evropě rostoucímu tlaku, protože odvádějí nižší daně a země EU je často nedokážou přimět, aby platili 

víc.  Z dokumentu připraveného estonským předsednictvím EU vyplývá, že nově by odváděly zisky 

tam, kde je vytvářejí. Státy evropské osmadvacítky mají v daňových otázkách právo veta, které 

v minulosti použily k blokování reforem. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

Dne 5. září se sešla v budově zastoupení francouzského regionu Ile-de-France 

pracovní skupina Transport pod hlavičkou ERRIN, aby projednala aktuální 

otázky vztahující se k dopravní problematice EU. Dalším důvodem setkání bylo 

představení čtyř případových studií z regionů Rhein-Neckar, Arnhem Nijmegen 

a provincie Gelderland, Göteborgu a Ile-de-France, které byly spolufinancovány 

pomocí nástroje CEF.  Na příkladech z těchto regionů byla poukázána důležitost 

tohoto dotačního nástroje a nutnost jeho pokračování v dalších letech. 

Pod hlavičkou fóra Science|Business se uskutečnila 6. září debata na téma Priority pro 

konkurenceschopnou Evropu, na které vystoupil mimo jiné i komisař pro vědu, výzkum a inovace 

Carlos Moedas. Konference byla důležitým krokem ve stále obtížnější diskusi o budoucí rozpravě 

o rozpočtu EU. Hlavním dokumentem, na který debatující reagovali, byl report Pascala Lamyho, který 

nedávno zveřejnil vlivnou zprávu navrhující zdvojnásobení financování výzkumu a inovací v EU. 

Cílem této konference bylo znovu zahájit debatu na samém začátku podzimní politické sezóny 

v Bruselu. Probíraly se zde argumenty o rozpočtových prioritách z různých částí a vyjasnily se 

některé myšlenky o tom, jak může být vyčerpán rozpočet na výzkum a co je zapotřebí pro vytvoření 

skutečně jednotného trhu inovací v celé Evropě. 

Dne 8. září jsme se zúčastnili debaty o budoucnosti malých a středních podniků v Evropě. Evropská 

unie v budoucnu bude čelit mnoha výzvám. Tato debata poskytla bližší pohled, co to znamená pro malé 

a střední podniky. Emmanuel Macron vyhrál francouzské prezidentské volby s proevropskou volební 

platformou a jeho hnutí "En Marche!" získalo absolutní většinu v parlamentních volbách. Na druhou 

stranu Velká Británie zahájila jednání o opuštění EU. Britská premiérka Theresa May zaznamenala 

v předčasných volbách jasnou ztrátu. Další volby se budou konat v Německu dne 24. září 2017. V tomto 

roce klíčových voleb se objevuje mnoho otázek, na které se snažila debata odpovědět.  Vystupující 

na konferenci řešili, jak bude Evropa budoucnosti vypadat, co mohou malé a střední podniky 

očekávat od EU v budoucnosti, či jak můžeme mít EU přístup, který je sociální a podporuje malé a 

střední podniky. 
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