
 

    Aktuality z EU 

Většina Britů podporuje plán premiéra Borise Johnsona, který chce na konci 

října vyvést zemi z Evropské unie za jakoukoli cenu. Vyplývá to z průzkumu 

zveřejněného 13. srpna deníkem The Telegraph, podle něhož by 54 procentům 

dotázaných nevadilo, kdyby Johnson vyřadil z rozhodování o případném 

neřízeném brexitu parlament. Britští politici i politologové jsou nejednotní 

v názoru, zda by Dolní sněmovna dokázala Johnsonovi jakýmkoli způsobem 

včetně vyjádření nedůvěry zabránit v tom, aby uskutečnil brexit bez dohody. 

Ponechat parlamentu možnost vyjádřit se k Johnsonovým plánům by podle 

ankety chtělo 46 procent respondentů. Průzkum, který pro konzervativní deník 

podporující britský odchod z EU uspořádala společnost ComRes, potvrzuje 

rostoucí trend podpory konzervativců po Johnsonově nástupu do jejich 

čela na konci července. Zatímco v současné anketě své sympatie vládní straně 

vyjádřilo 31 procent lidí, v minulém průzkumu to bylo o šest procentních bodů 

méně. Opoziční labouristé, kteří plánují v září vyvolat hlasování o nedůvěře 

vládě, mají nyní podporu 27 procent respondentů. 

České firmy by kvůli brexitu bez dohody mohly přijít asi o 30 miliard korun. Další desítky miliard 

by ekonomika České republiky ztratila kvůli nižším firemním investicím. ČTK to 14. srpna řekl ředitel 

sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin. Britský premiér Boris Johnson 

chce zemi vyvést z EU letos k 31. říjnu. Hrozí, že odejde bez dohody, pokud Brusel nebude souhlasit 

s žádostí o změnu vyjednané smlouvy o odchodu. EU úpravy dohody odmítá. Například Česká 

spořitelna přitom celkový efekt tvrdého brexitu odhaduje na 1,1 procenta českého HDP. Svaz 

považuje data z analýzy spořitelny za optimistická. Kvůli provázanosti ČR s trhem EU a silné orientaci 

na automobilový průmysl, který brexit silně pocítí, lze podle Martina čekat dopady spíše vyšší. Některé 

české firmy, které se aktivně připravují na brexit, hledají alternativní dodavatele, odběratele 

i zaměstnance na starém kontinentu. Začaly se také předzásobovat alespoň na tři až čtyři měsíce 

dopředu. Některé z nich už také informovaly své odběratele v Británii o tom, že kvůli možným 

problémům s dodávkami nebudou schopné garantovat dohodnuté termíny. 

Provozovatelé evropských webových stránek pro hledání práce si stěžují, že americký internetový 

gigant Google využívá své pozice na trhu ke zvýhodňování vlastní služby Google for Jobs. 

Požadují, aby proti firmě zakročila Evropská komise. Informovala o tom 14. srpna agentura Reuters 

s odvoláním na dopis 23 provozovatelů, jehož adresátkou je unijní komisařka pro hospodářskou soutěž 

Margrethe Vestagerová. Mezi signatáře dopisu patří například britská společnost BestJobsOnline  

či německé firmy Intermedia a Jobindex. Podniky ve svém dopisu upozorňují, že od loňského spuštění 

služby Google for Jobs v Evropě ztrácejí podíl na trhu. Vestagerová od loňského roku praktiky 

Googlu v oblasti hledání práce zkoumá a dopis by ji mohl přimět k důraznějšímu postupu, napsala 

agentura Reuters. Firmy v dopisu vyzývají Evropskou komisi, aby zvážila vydání dočasného opatření, 

které by Googlu až do vyšetření celé záležitosti nařídilo zastavit praktiky porušující hospodářskou 

soutěž. 

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje začátkem září letošního roku vyhlásit výzvu na podávání 

žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelných pohromách, konkrétně 

po letošních přívalových deštích. Pro žadatele bude připraveno 50 milionů korun. Ministerstvo 

zprávu zveřejnilo 14. srpna. Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelných 

pohromách je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora a rozvoj regionů". 

OBSAH 

Zprávy 

z evropských 

institucí 

Aktuality z EU 



Dotaci lze získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelnou pohromou, 

popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek zničený pohromou. Jedná 

se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných 

obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Podprogram 

nelze využít na vybudování nových protipovodňových opatření, na obnovu bytového fondu  

ve vlastnictví obce a ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených 

nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů. Více informací lze nalézt zde.  

Italské koaliční vládě, jež je u moci od loňského června, hrozí předčasné volby. Populistické Hnutí pěti 

hvězd se pře s pravicovou Ligou například o daně, justiční reformu, vztah k Evropské unii a také 

o financování významných veřejných projektů. K nim patří i stavba zhruba 270 kilometrů dlouhého 

úseku železniční rychlodráhy, jež má přes alpské velehory propojit Turín s francouzským Lyonem. 

Matteo Salvini, šéf Ligy a současný ministr vnitra, chce vyslovit současné vládě, jejímž je sám členem, 

nedůvěru a vyhlásit předčasné volby. Zatím ale není jisté, jestli se mu to povede, informoval tisk dne 

15. srpna.  

 

 

 

Aby Evropská unie do roku 2050 dosáhla uhlíkové neutrality a plnila cíle Pařížské klimatické dohody, 

nestačí pouze radikálně snížit spalování fosilních paliv v energetice a dopravě, nezbytná je také změna 

přístupu k půdě a potravinám. Vyplývá to z nové speciální zprávy Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu (IPCC), která byla představena včera 8. srpna v Ženevě. Obranou proti postupujícím změnám 

by byly udržitelnější a koordinovanější způsoby produkce, například integrované zemědělství 

zaměřujícího se na živočišnou i rostlinnou výrobu, agrolesnictví nebo precizní zemědělství. Do půdy by 

se zároveň měla více vracet organická složka a humus, což zlepší její úrodnost, schopnost zadržovat 

vláhu v půdě a rovněž pohlcovat až pětinu emisí. 

Evropská komise odsouhlasila 14. srpna dotace pro české nestátní vlastníky kůrovcových lesů. ČTK 

to oznámil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, resort chce soukromým či obecním 

vlastníkům letos vyplatit 1,5 miliardy korun jako kompenzaci za sníženou tržní cenu dříví.  

Ta klesla právě kvůli kůrovcové kalamitě, na trhu je dřeva přebytek. Celková podpora pro vlastníky lesů 

může podle mluvčího letos přesáhnout čtyři miliardy korun. Vlastníci lesa by tak podle úřadu měli získat 

peníze na obnovu lesa. "Tyto prostředky pomohou vlastníkům obnovit poškozené lesy a včas provést 

veškerá opatření, která jsou nutná pro opětovné zalesnění a péči o porosty. Posílí se tím půdoochranná 

funkce lesů i jejich schopnost zadržovat vodu," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). 

Podpora je zatím schválená do konce roku 2021, úřad ji bude moci vyplácet po schválení novely 

lesního zákona, kterou nyní projednává ve třetím čtení Poslanecká sněmovna. Možná podpora by měla 

být vypočítána jako rozdíl mezi tím, co musí dávat vlastníci lesů na nutné náklady, a hodnotou 

skutečného prodeje dříví. Stát by chtěl vyplatit letos 1,5 miliardy korun, další miliardu v příštím roce. 

Kromě toho plánuje ministerstvo přerozdělit mezi vlastníky část peněz z podzimního kola 

evropského dotačního rozvojového programu, mělo by jít o půl miliardy. Letos se také zvýšila 

podpora hospodaření v lesích na 1,15 miliardy korun, stát umožňuje čerpat zvýhodněné úvěry  

od Podpůrného garančního a rolnického lesnického fondu. 

14. srpna byla spuštěna třetí řada přihlášek v rámci projektu i-Portunus. Deadline pro podávání 

přihlášek je 5. září 2019.  Projekt i-Portunus podporuje krátkodobé mobility umělců a kulturních 

pracovníků a je financován z programu Kreativní Evropa. Více informací o projektu a přihlášce 

jsou k dispozici na webu https://www.i-portunus.eu/. Výsledky aktuální výzvy budou zveřejněny  

26. září 2019. 

Placená otcovská dovolená v Česku by se měla do tří let prodloužit. Nově by měla místo nynějších 

sedmi dnů trvat deset pracovních dnů. Rodičovské volno by si rodiče také už nemuseli vybírat naráz, 

ale po částech. Stanovuje to nová evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým 

životem, jejíž pravidla bude Česká republika muset přenést do svých zákonů a zavést nejpozději  

do začátku srpna 2022. Vedle otcovské a rodičovské předpis upravuje pečovatelské volno a právo rodičů 
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https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.i-portunus.eu/


a pečujících žádat o pružné uspořádání práce. Kvůli nižší zaměstnanosti žen EU ročně podle Evropské 

komise ztrácí 370 miliard eur (přes 9,55 bilionu korun). Směrnice má přispět k rozdělení péče mezi 

muže a ženy a k vyššímu uplatnění matek a pečujících o blízké na trhu práce. Česko otcovskou 

zavedlo loni v únoru. Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní placeného 

volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy 

stejně jako ženy na mateřské. Letos tak obdrží nejvýš 9 352.- Kč. Předpis vyšel 15. srpna v unijním 

úředním věstníku a státy mají pravidla do 2. srpna 2022 zavést. 

 

 

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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