
	

Aktuality z EU 
Obce by podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové měly počítat s 
tím, že se po roce 2020 v příštím programovém období omezí přísun financí 
od Evropské unie. Bude jich minimálně o pětinu méně v souvislosti s 
odchodem Británie z EU a jejích příspěvků do unijního rozpočtu. Šlechtová 
to 2. listopadu řekla na celostátní finanční konferenci, kterou pořádal Svaz měst 
a obcí (SMO). Peníze z unijních fondů budou podle ministryně navíc určeny 
hlavně na výzkum a vývoj. O finance na rekonstrukci místních silnic tak bude 
třeba žádat ministerstvo pro místní rozvoj v rámci jeho operačních programů. 
Ministerstvo pro místní rozvoj podle Šlechtové chystá novou strategii 
regionálního rozvoje, která počítá s metropolitními oblastmi kolem 
velkých měst. Budoucí vláda bude muset připravovat také další změny 
rozpočtového určení daní, míní Šlechtová. 

Slovenský ministr financí Peter Kažimír má osobně zájem "zabojovat" o 
pozici šéfa euroskupiny, tedy jednání ministrů financí zemí EU platících 
eurem. Řekl to novinářům při příchodu na jednání skupiny, které se konalo 7. 
listopadu. Zdůraznil ale zároveň, že kandidátem zatím oficiálně není, neboť 
čeká na konečnou dohodu mezi evropskými socialisty. O tom, kdo 
současného předsedu Nizozemce Jeroena Dijsselbloema v čele schůzek 

euroskupiny nahradí, by se mělo rozhodnout zřejmě už v prosinci. Způsob není přesně daný, 
euroskupina samotná nemá zatím přesná jednací pravidla, velmi pravděpodobně se ale budou ministři o 
novém předsedovi svých schůzek rozhodovat hlasováním. 

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu na podání žádostí o dotace pro města 
a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů 
korun. Během dvou let existence tohoto programu již Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo celkem 
58 projektů po celé České republice za zhruba 160 milionů korun. Žádosti lze podávat od 7. listopadu 
do 25. ledna 2018. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Demolice objektu bude následována 
celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu 
než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v 
tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu přímo 
ve svém katastru, nebo obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, kde se 
SVL nachází. 

Estonsko, Lotyško a Litva vytvoří společný kapitálový trh, aby podpořily investice a likviditu. 
Informovala o tom 7. listopadu agentura Reuters. Všechny tři pobaltské země jsou součástí eurozóny, 
ekonomika ani jedné z nich ale není natolik velká, aby mohla mít vlastní dobře fungující kapitálový trh. 
Ministři financí proto podepsali předběžnou dohodu o harmonizaci pravidel kapitálového trhu, 
odstranění investičních bariér a vytvoření nové infrastruktury trhu. Iniciativu pobaltských republik 
podporuje Evropská komise i Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Prvním krokem by měla 
být emise společného krytého dluhopisu a EBRD doufá, že příslušná legislativa bude přijata už v příštím 
roce. 

Britská vláda 7. listopadu zveřejnila návrh pravidel registrace občanů členských států Evropské 
unie, kteří zamýšlejí v Británii zůstat i po odchodu země z evropského bloku v březnu 2019. Dokument 
počítá mimo jiné s dvouletým obdobím po brexitu, během něhož ještě bude možné žádat o takzvaný 
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status usedlíka. Žadatelé přitom nebudou muset poskytovat žádné biometrické údaje. Britský ministr 
pro brexit David Davis podle agentury Reuters řekl, že registrační systém bude přehledný a efektivní. 
Vláda očekává, že úřady vyřídí většinu žádostí kladně. 

  

 

Český zástupce se 7. listopadu poprvé zúčastnil jednání ministrů financí těch států Evropské unie, 
které platí eurem. V rámci přípravy na prosincový summit eurozóny v rozšířeném formátu byl ministr 
Ivan Pilný přítomen části jednání euroskupiny, tedy schůzky ministrů financí zemí s eurem. Velmi široce 
se podle něj probírala dvě témata, o nichž se mají v polovině prosince na eurosummitu bavit i šéfové 
států a vlád 27 zemí EU: problematika bankovní unie a otázky související s fiskálním rámcem. 

Novým předsedou Vojenského výboru Evropské unie, tedy náčelníků štábů členských zemí Unie, byl 
v 7. listopadu zvolen šéf italské armády generál Claudio Graziano. Funkce se ujme v listopadu 
příštího roku, kdy vystřídá stávajícího předsedu Michaila Kostarakose z Řecka. 

Evropská unie by měla v prosinci odsouhlasit černou listinu daňových rájů, uvedl 7. listopadu po 
jednání ministrů financí členských zemí EU místopředseda Evropské komise pro euro, finanční stabilitu 
a finanční služby Valdis Dombrovskis. Státy by podle něj měly zároveň schválit i sérii opatření vůči 
státům, které se na seznamu ocitnou. Téma daňových úniků probírala ministerská schůzka 
mimořádně, v souvislosti s několik dní starým zveřejněním dokumentů Paradise Papers. Velké množství 
uniklých finančních dokumentů podle Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) 
ukazuje, jak vlivní a velmi bohatí lidé tajně investují obrovské sumy v daňových rájích. 

Velvyslanci při Evropské unii 8. listpadu schválili sankce proti Venezuele, včetně embarga na dodávky 
zbraní. Evropské firmy nesmějí do této jihoamerické země dodávat například elektronická sledovací 
zařízení, která by mohl režim socialistického prezidenta Nicoláse Madura využívat k potlačování 
členů opozice. Sankce mají formálně schválit ještě ministři zahraničí evropských zemí na schůzce v 
Bruselu. Schválená opatření rovněž mají unii umožnit vytvoření "černé listiny" osob a "entit" (firem, 
institucí, politických stran a organizací), které mají být sankcionovány za podíl na represích. Zapsání na 
takovou listinu by pro dané subjekty znamenalo zmrazení jejich majetku v EU nebo zákaz vstupu do 
EU. 

Nové osobní automobily a dodávky by v Evropské unii měly mít v roce 2030 o 30 procent nižší emise 
než v roce 2021. Součástí zveřejněného návrhu Evropské komise z 8. listopadu, který má zajistit v EU 
"čistou mobilitu", jsou také pobídky, které by měly evropské výrobce automobilů posunout k větší 
výrobě bezuhlíkových či nízkouhlíkových aut, především elektromobilů. Komise totiž varuje, že 
evropští automobiloví výrobci by mohli o své světové prvenství v souboji s firmami z USA, Japonska, 
Jižní Koreje či Číny snadno přijít právě v segmentu nízkoemisních vozů, který v budoucnosti čeká 
rozvoj. Například Čína zavedla výrobcům kvóty na tato auta od roku 2019, některé státy v USA také 
zavádějí příslušné regulační rámce. Návrh je součástí snah Komise zajistit splnění celkového cíle 
zredukovat emise skleníkových plynů v EU do roku 2030 nejméně o 40 procent, jak se Unie 
zavázala v Pařížské klimatické dohodě. Komise dle zveřejněných materiálů předpokládá, že zvýšené 
náklady na ekologičtější automobily budou dostatečně vyváženy úsporami na palivu při jejich 
používání. V roce 2025 by měla být u nově pořízeného vozu úspora asi 600 eur (téměř 16.000 Kč), v 
roce 2030 dokonce až 1500 eur (téměř 40.000 Kč), a platit to má i pro auta koupená z druhé ruky. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Nový týden začal pro Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu konferencí o 
budoucnosti evropského výzkumu. Na akci, jíž pořádaly organizace SGroup a 
UNICA ve spolupráci s Velkopolským vévodstvím, se představilo čtrnáct 
odborných řečníků z předních evropských univerzit i evropských institucí. Diskuze 
se nesla v kontextu připravovaného 9. rámcového programu pro vědu a inovace 
(FP9). Řeč byla nejen o financování, které je podle mnoha řečníků nedostatečné, ale 
také o hledání nových účastníků z řad členských zemí EU, zapojování regionálních autorit (podniků, 
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úřadů), jakož i společenské odpovědnosti univerzit tkvící ve sdílení informací. Konferenci uzavírala 
zajímavá debata o následcích brexitu na britsko-evropskou spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. 

7. listopadu se konalo třetí pokračování ze série konferencí zabývajících se transformací veřejného 
sektoru, jež bylo pořádané pod záštitou organizace Forum Europe a Hewlett Packard Entrerprises. 
Tématem dne byla digitalizace měst a konsekventní posilování vazeb mezi městem a občany. 
Prezentujícími byli jak zástupci lokálních autorit, tak technologičtí experti. Závěrem vystoupil rovněž 
místopředseda Evropské komise pro tvorbu pracovních míst, růst, investice a konkurenceschopnost 
Jyrki Katainen. Výsledkem tak byla konference propojující zkušenosti z praxe s informacemi o 
obecných trendech v oblasti digitalizace a dopadu na rozvoj měst. 

7. listopadu se Zastoupení také zúčastnilo semináře, jehož cílem bylo představit tzv. Super project 
neboli projekt zaměřený na podporu mladých podnikatelů. Podle organizace IHF, jež akci pořádala, 
se mladí lidé většinou do podnikání nepouští, neboť to považují za příliš složité a nejisté. Podnikatelské 
nápady by se přitom měly rodit už v univerzitních lavicích, k čemuž chce „Super project“ přispět 
vytvořením nástrojů pro univerzitní podnikatelské inkubátory, které by vytvořily vhodné prostředí pro 
„podnikání nanečisto“. 

Večer 7. listopadu patřil setkání v Pražském domě, v němž se debatovalo o konceptu vícerychlostní 
Evropy. Mezi diskutujícími byli například eurokomisařka Věra Jourová, europoslanci Pavel 
Svoboda a Dita Charanzová, místopředseda institutu ASPEN Ivan Hodač nebo vedoucí Stálého 
zastoupení ČR při EU Martin Povejšil. Většina řečníků se shodla na tom, že by Česká republika měla 
být proaktivnější v debatách o směřování evropské integrace. V diskuzi také padl názor, že si Češi 
musí jednou pro vždy ujasnit svou vizi Evropy a integrační ambice. Kromě debaty o rychlostech 
integrace zazněla také kritika na pravidelné přesouvání europarlamentu do Štrasburku. Zrušení těchto 
cest by podle Jourové ušetřilo EU daleko více financí než návrh francouzského prezidenta Macrona na 
snížení počtu eurokomisařů na patnáct. 

8. listopadu se uskutečnila další schůze pracovní skupiny Design a Kreativita sítě ERRIN, jejíž 
hlavním tématem byly možnosti plynoucí z podpory herního a filmového průmyslu, které, obzvlášť 
u prvního jmenovaného, zažívají nárůst popularity. V našem zájmu by tedy mělo být vytvoření 
podmínek k akomodaci potřeb tohoto odvětví, jelikož z něj region může konsekventně významně 
profitovat. 

Na půdě diplomatické služby Evropské unie EEAS se 9. listpadu konal národní den Česka a 
Slovenska, jež naše jihomoravské zastoupení ve spolupráci se slovenskými protějšky pomáhalo 
zorganizovat. Večer se nesl v přátelském duchu a hosté z řad vysoce postavených diplomatů a vojáků 
mohli kromě české a slovenské kuchyně ochutnat rovněž vína z jižní Moravy. Večera se účatnil 
například brigádní generál František Maleninský. 
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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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