
 

Aktuality z EU 

Představitelé pěti zemí EU, včetně České republiky, a Srbska se dohodli na 

posílení vzájemné spolupráce zejména v oblasti kontrol nelegálního 

zaměstnávaní. Vyplývá to ze závěrů schůzky ministrů práce nebo jejich 

zástupců z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska a 

Srbska, která se ve 2. června konala v Bratislavě. Zúčastněné země se shodly 

zvláště na kontrole souladu podmínek vysílání pracovníků mezi 

jednotlivými zeměmi s příslušnými právními předpisy dotyčných států. 

Detaily by později měli projednat zástupci úřadů inspekce práce. Od vzájemné 

spolupráce si státy slibují, že se podaří omezit nelegální praktiky pracovních 

agentur, které zprostředkovávají pracovní sílu. 

Černá Hora se 5. června stala již 29. členským státem Severoatlantické 

aliance. Učinila tak i přes vehementní protesty Ruska a odpor části 

obyvatelstva. Od vstupu si slibuje hlavně stabilitu a zlepšení ekonomické 

situace. 

České úsilí o přesun Evropského bankovního úřadu (EBA) z Londýna do 

Prahy bude mít na starosti v roli vládního zmocněnce Karel Dobeš. 

Obdobnou funkci při kabinetu zastává i pro spolupráci s evropskou agenturou 

pro družicovou navigaci GSA. Dobeše jmenovala 5. června vláda, informoval 

na twitteru její mluvčí Martin Ayrer. Český kabinet už svůj zájem, aby se Praha po odchodu Velké 

Británie z Evropské unie stala sídlem instituce, dal na vědomí představitelům unie. Zmocněnec by měl 

zajistit řádný průběh české kandidatury. "Bude zodpovědný za provádění a koordinaci všech aktivit 

souvisejících s kandidaturou, včetně zajištění a plnění komunikační strategie," stálo v materiálu pro 

ministry. Co nejrychlejší zřízení a obsazení funkce podle něj může zvýšit šance Česka v konkurenci 

ostatních států, protože se blíží start oficiálních jednání o vystoupení Británie z EU. 

Evropská unie a Čína prohlubují svou spolupráci při ochraně ovzduší. Novinářům to po summitu 

EU a Číny řekl 5. června šéf Evropské rady Donald Tusk. Představitelé unie se s čínským premiérem Li 

Kche-čchiangem sice zabývali řadou témat od vzájemného obchodu po Severní Koreu, zcela jí však 

dominovaly otázky vyplývající z rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od 

pařížské klimatické dohody. 

Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová prohlásila, že evropským 

věřitelům nabídla východisko ze slepé uličky řeckého zadlužení. Její návrh by eurozóně umožnil 

uvolnit další část úvěru ještě v červnu. Informovala o tom 6. června agentura Reuters s odvoláním na 

rozhovor, který Lagardeová poskytla německému listu Handelsblatt. Podle názoru MMF Řecko zkrácení 

dluhu potřebuje, ale to odmítá Německo. Christine Lagardeová navrhuje dohodu, jejímž 

prostřednictvím by MMF na finanční pomoci Řecku participoval, jak požaduje Berlín, ale dokud 

by se neujasnila opatření ke zmírnění řeckého zadlužení, žádnou částku by nevyplatil. Skupina 

ministrů eurozóny trvá na tom, že rozhodnutí, zda Řecko potřebuje úlevu od dluhů, by mělo padnout, 

až skončí současný záchranný program, tedy v polovině roku 2018. MMF tvrdí, že je o tom potřeba 

rozhodnout hned. Ministři požadují, aby MMF na dohodě participoval z důvodu důvěryhodnosti. MMF 

ale svou účast na nejnovějším kole finanční pomoci (ve výši 86 miliard eur) podmínil právě zmírněním 

dluhové zátěže Řecka. Řecká vládnoucí strana Syriza ale 7. června prohlásila, že návrh šéfky MMF 

Christine Lagardeové, jak vyřešit patovou situaci, v níž se nachází jednání o zadlužení Řecka, 

nenabízí "důstojné řešení". Řecko své závazky splnilo a věřitelé by se měli zachovat stejně. 

Česká republika na základě unijních přerozdělovacích kvót nepřijme už žádné migranty z Itálie a 

Řecka. Novinářům to po jednání kabinetu řekl 6. června ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Vláda 
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systém kvót označila za dysfunkční a ke svému kroku se rozhodla i na základě zhoršené 

bezpečnostní situace, dodal. Ministerstvo vnitra bude připravovat obranu pro případné řízení, které by 

mohla kvůli nedodržování závazku vyvolat Evropská komise. 

  

 

EU uvolní 50 miliónů eur (přes 1,3 miliardy Kč), které potřebuje pět zemí afrického Sahelu na vytvoření 

společné protiteroristické jednotky pro boj s džihádisty. V Bamaku to 6.června podle agentury AFP 

oznámila šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která se v malijské metropoli sešla s ministry 

zahraničí Mali, Čadu, Nigeru, Mauretánie a Burkiny Faso (G5). Tato skupina zřídí novou sílu 

zahrnující až 5000 mužů rozdělených do vojenské a policejní složky. Chystaná jednotka se zaměří 

hlavně na nebezpečnou oblast na hranicích mezi Mali, Nigerem a Burkinou Faso. Policejní složka 

dostane za úkol potlačit nelegální obchod s drogami, cennostmi a lidmi, který přispívá k 

financování teroristických organizací. V Sahelu operuje řada islamistických skupin, z nichž některé 

jsou napojeny na globální teroristickou síť Al-Káida. 

Evropská komise navrhla 7. června zřízení Evropského obranného fondu. Peníze z evropského 

rozpočtu by mohly být poprvé využity také na nákup vojenského vybavení členských zemí. Evropská 

komise dnes přišla s návrhem na zřízení Evropského obranného fondu (European Defense Fund - EDF), 

který by členským státům EU kromě jiného pomáhal se společnými nákupy například bezpilotních 

prostředků, satelitních komunikací či vojenských vrtulníků. Plán na vznik fondu, který je určen také 

na podporu výzkumu, předpokládá po roce 2020 roční obranné a bezpečnostní investice v Evropě okolo 

5,5 miliard eur (přes 148 miliard Kč). 

Evropská komise také 7. června představila dokument, který má otevřít diskuzi o budoucím vývoji 

obranné a bezpečnostní politiky Evropské unie. Nabízí v něm tři scénáře, které se liší mírou 

spolupráce a sdílení prostředků členských států. Dokument doplňují konkrétní návrhy na zřízení 

Evropského obranného fondu. Podle prvního scénáře by členské státy rozhodovaly o potřebách 

bezpečnostní a obranné spolupráce na dobrovolném základě a případ od případu, jako je to nyní. 

Společné mise by se i nadále soustředily na zvládání krizí v okolí EU a budování kapacit v krizových 

zemích. Také spolupráce EU a NATO by zůstala na současné úrovni. Druhý scénář je ambicióznější 

a počítá s náročnějšími společnými operacemi na moři, ve vzduchu i na zemi. EU by hrála 

významnější úlohu v kybernetické obraně, ochraně hranic a boji proti terorismu, ale posílila by také 

obranný a bezpečnostní rozměr jiných politik, jako je energetika, zdraví, cla nebo vesmír. Posílila by se 

i koordinace s NATO. Nejambicióznější třetí scénář by EU umožnil realizovat náročné 

bezpečnostní a obranné operace, které by vyžadovaly hlubší integraci obranných sil jednotlivých 

členských států. Unie by nesla větší odpovědnost za vlastní obranu, a se Severoatlantickou aliancí by 

se v této odpovědnosti vzájemně posilovala. 

Členské země Evropské unie 8. června odsouhlasily vznik střediska, které převezme velení 

vojenských výcvikových misí EU. Tento útvar bude součástí evropského vojenského štábu, který 

spadá pod unijní diplomacii vedenou Federikou Mogheriniovou. Na práci střediska, které bude nyní 

řídit unijní mise v Somálsku, Mali a Středoafrické republice, se má v první fázi podílet 25 lidí. Vznik 

střediska je jedním z prvních konkrétně viditelných kroků, na kterých se EU dohodla v rámci snahy 

posílit vlastní schopnosti v obraně a bezpečnosti. Věc byla na pracovní úrovni odsouhlasena už v 

březnu, definitivní schválení potřebného právního textu ale několik týdnů zdržovala Británie s 

odvoláním na domácí předvolební situaci. Útvar bude odpovědný za operační plánování a vedení 

výcvikových misí, včetně tvorby jednotek, jejich rozmístění, udržování v operačním prostoru a 

jejich obnovu. Umožnit má pracovníkům misí v oblastech nasazení, aby se soustředili na konkrétní 

činnosti s lepší podporou z Bruselu. 

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání nechala 8. června své základní úrokové sazby i 

program nákupů cenných papírů beze změn, zavřela ale dveře možnosti dalšího snížení sazeb. Na 

dnešním výjezdním zasedání v Estonsku by banka měla představit nové makroekonomické prognózy a 

finanční trhy čekají, co řekne šéf ECB Mario Draghi k budoucímu vývoji měnové politiky v eurozóně.  

ECB podobně jako na předešlých zasedáních nevyloučila, že v případě potřeby svůj program nákupů 

dluhopisů ještě posílí. Naproti tomu ale ze svého sdělení odstranila větu, podle níž by mohla dál snížit 

úrokové sazby. Jde o první drobný krůček v očekávaném ústupu od stimulační politiky, uvedla agentura 
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AP. ECB zatím navzdory růstu inflace a zlepšování ekonomiky měnové unie odmítá začít se 

zpřísňováním své politiky. 

Celkem 20 zemí Evropské unie, které se na věci chtějí podílet v rámci takzvané posílené spolupráce, 

odsouhlasilo 8. června pravidla umožňující vznik Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). 

Úřad má vyšetřovat poškozování finančních zájmů EU, tedy také velké případy korupce či podvody s 

evropskými dotacemi. Nezávislý úřad evropského žalobce má sídlit v Lucembursku a zabývat se 

podvody s unijními fondy – vždy při škodě nad 100.000 eur (2,7 milionu Kč), mezi 10.000 eur (270.000 

Kč) a 100.000 eur může o šetření rozhodnout – a také složitými přeshraničními podvody na dani z 

přidané hodnoty se škodou přesahující 10 milionů eur (asi 270 milionů Kč). Na centrální úrovni bude 

mít šéf úřadu k dispozici, kromě technického personálu, dvacet žalobců. V každé zúčastněné zemi bude 

existovat jeden místní žalobce, který bude do EPPO delegovaný a při vyšetřování bude úzce 

spolupracovat s národními orgány daného státu. S potvrzenými pravidly nyní musí souhlasit ještě 

europarlament, předpokládá se, že by se to mělo stát v říjnu. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

6. června se v Evropském parlamentu uskutečnila první konference, kde se sešli 

aktéři „Earth Observation“ a zástupci průmyslu z celé Evropy. Po půl roce 

většinou vzdáleného a on-line fungování, se všichni členové sítě sešli v Bruselu aby 

byli oficiálně přivítáni Evropským parlamentem a Komisí. Koperník je revoluční 

program Evropské Unie pro pozorování a monitorování Země, který se 

zaměřuje na naši planetu a životní prostředí. Díky rozmanitým technologiím, od 

družic ve vesmíru až po měřicí systémy na zemi, v moři a ve vzduchu, poskytuje Koperník data a 

informační služby otevřeně a svobodně v široké škále oblastí použití. Program Koperník je 

obsluhován sadou vyhrazených družic (rodina Sentinel) a dalšími existujícími komerčními a veřejnými 

satelity. Satelity Sentinel jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám služeb programu 

Koperník a jejich uživatelům. Od uvedení systému Sentinel-1A v roce 2014 zahájila Evropská unie 

proces, který by do roku 2030 uspořádal souhvězdí téměř 20 satelitů na oběžné dráze. 

Dne 6. června se uskutečnila v pořadí již třetí schůzka k přípravě Design Days 2017, které se 

uskuteční 19. – 20. září 2017 v prostorách MAD (Mode and design centre) v Bruselu. K tomuto datu se 

zatím přihlásilo a zaplatilo povinný příspěvek 15 regionů a organizací, dalších 13 zatím není 

rozhodnutých, mezi nimi je i Jihomoravský kraj. Na tomto setkání jsme se dozvěděli více detailů 

celé akce. Jako například, jaké bude zastřešující téma celé akce, její všeobecné pojetí, témata, na které 

se designeři chtějí zaměřit, program jednotlivých dnů, a také jak bude dále pokračovat organizace celé 

akce.  

7. června proběhla v Evropském parlamentu konference na téma pracovního trhu v blízké 

budoucnosti a potřebných dovedností na něm. Setkání spolupořádala Martina Dlabajová, poslankyně 

EP, která také celou konferenci uvedla. Ve svém proslovu mimo jiné uvedla, že v rychle se měnícím, 

stále více digitálním, propojeném a globálním hospodářství založeném na znalostech má pro 

konkurenceschopnost EU, pro její prosperitu a schopnost řídit inovace zásadní význam, že každá 

práce v budoucnosti bude mít svůj daný účel. Proto hrají dovednosti důležitou roli při utváření 

pracovních sil do budoucna, což jim umožní přizpůsobit se budoucím potřebám trhu práce a přizpůsobit 

se kariérovým změnám. Na konferenci také vystoupili představitelé firem Nestlé, PwC, Jaguar Land 

Rover a další. 

7. června se na Esplanádě Evropského Parlamentu v Bruselu uskutečnila kulinářská akce „27 na 

talíři“. Návštěvníci zde měli možnost ochutnat u jednotlivých stánků členských států EU typické 

regionální speciality z celé Evropy, a také se dozvědět bližší informace o každé zemi. Akce probíhala 

od 12:00 do 19:00 a program byl doplněn o doprovodné akce. Jihomoravský kraj se prezentoval mezi 

16. a 18. hodinou, tuto příležitost jsme využili k přiučení návštěvníků užitečným informacím o 

našem kraji, mimo jiné také pomocí kvízu, navíc mohli účastníci ochutnat výborné jihomoravské 

víno, škvarky, klobásky a cukrářské výrobky, které připravila Střední škola potravinářská a 

služeb Brno, Charbulova.  Českou republiku reprezentovalo zastoupení Jihomoravského, Plzeňského, 

Pardubického, Středočeského kraje, Vysočiny, a také zastoupení hl. m. Prahy, za podpory a 

spoluorganizace Velvyslanectví České republiky při Belgickém království.  



8. června se uskutečnila konference, jejíž téma bylo: „Zdravotní systémy budoucnosti“. Cílem 

semináře bylo nabídnout příležitost prozkoumat, co funguje nejlépe, a podpořit inovace pro 

vytváření udržitelných a odolných modelů zdravotnických systémů. Workshopu předsedal Paul 

Rübig, poslanec EP za Rakousko a první místopředseda STOA (Science and Technology Options 

Assessment) a moderoval ho Helmut Brandem, profesor institutu Jean Monnet evropského veřejného 

zdraví a vedoucí odboru mezinárodního zdraví na Maastrichtské univerzitě v Nizozemsku. 
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