
 

    Aktuality z EU 

10. května poslal místopředseda Evropské komise Rumunsku varovný 

dopis, informoval o tom server Politico. Frans Timmermans se zmínil  

o „významných obavách“ ohledně nezávislosti rumunských soudů a nových 

pravidlech ohlašování korupce. V dopise Bukurešti pohrozil spuštěním 

článku sedm. V novém dopise údajně Timmermans popisuje nárůst obav 

Bruselu o nezávislost justice v důsledku nastolení „přísného a rozsáhlého 

disciplinárního systému a nové odpovědnosti“ představitelů soudní moci. 

Kritizuje také nová pravidla schválená parlamentem o ohlašování korupce, 

která prý mohou vytvořit stav „de facto beztrestnosti“ pro korupční činy. Dále 

se zmiňuje o rumunské snaze snížit tresty za porušení pravomoci veřejných 

činitelů. 

Policisté z členských zemí Evropské unie zadrželi loni na základě 

evropského zatýkacího rozkazu 330 v Česku hledaných lidí. Naopak čeští 

policisté vypátrali na základě eurozatykače přes 450 osob hledaných 

některým ze států EU. Využití evropského zatýkacího rozkazu stejně jako 

dalších forem policejní a justiční spolupráce od vstupu ČR do Evropské unie 

před 15 lety roste, vyplývá z údajů, které ČTK poskytlo 13. května policejní 

prezidium. Od vstupu do Evropské unie mohou policisté při přeshraniční 

spolupráci například pronásledovat podezřelé do sousedního státu, kde mohou 

zločince zadržet. V roce 2018 uskutečnila česká policie téměř 50 takových akcí. Čeští policisté se také 

podíleli na dvou tisícovkách společných hlídek a byli nasazeni na zahraničních společenských, 

sportovních či kulturních akcích. Osvědčilo se i vysílání českých policistů do Chorvatska, uvedlo 

prezidium. 

Dva operační programy z celkových deseti jsou při čerpání evropských dotací rizikové. Ve zprávě, 

kterou má ČTK k dispozici to uvedlo 13. května Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). U těchto 

programů je zvýšené riziko, že by nemusely dotace vyčerpat. Za vysoce rizikový MMR označilo 

program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PIK), který řídí Ministerstvo průmyslu  

a obchodu ČR. Za středně rizikový považuje program Praha - pól růstu spravovaný pražským 

magistrátem. Naopak čtyři programy splnily podmínky čerpání pro letošní rok.  Jedná se o programy 

Doprava, Technická pomoc, Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. 

15. května začalo platit nařízení Evropské komise, které stanovuje maximální ceny mobilního 

volání a SMS do zemí EU. České mobilní operátory to přinutilo snížit ceny zhruba o polovinu  

na 5,80 až 5,89 Kč za minutu, někteří virtuální operátoři šli s cenou ještě níže. Nařízení stanovuje 

maximální ceny volání do zemí EU na 19 centů (4,90 Kč) bez 21% DPH a šest centů (1,55 Kč) za SMS. 

Zavedení nových maximálních cen navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017  

a je součástí unijní revize předpisů o telekomunikacích. Nové předpisy o mezinárodním volání řeší 

velké cenové rozdíly, které existovaly mezi členskými státy EU. Běžná cena za hovor v Unii v pevné 

či mobilní síti byla v průměru třikrát vyšší než běžná cena za hovor domácí. Poslání SMS zprávy v EU 

stálo průměrně dvakrát tolik, co její poslání v rámci domovského státu. V některých případech mohlo 

být volání do jiné země až desetkrát dražší než volání ve vlastní zemi. 

Nově vzniklá platforma Visegrad+ má pomoci přechodu k zelené energetice v zemích takzvané 

visegradské skupiny (V4). Zástupci asociací obnovitelných zdrojů z Česka, Slovenska, Polska, 

Maďarska a přizvaného Rakouska 15. května v Praze podepsali memorandum o porozumění. Uvedli, 
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že podíly obnovitelných zdrojů (OZE) na spotřebě ve všech zemích V4 jsou jedny z nejnižších v EU. 

Žádná z postkomunistických zemí navíc zatím nepřijala plán na ústup od výroby energie z uhlí, který 

naopak mají skoro všechny země západní Evropy, upozornili. 

Britská premiérka Theresa Mayová hodlá předložit brexitovou dohodu parlamentu k dalšímu 

hlasování v prvním červnovém týdnu. Po jednání s vůdcem opozičních labouristů Jeremym Corbynem 

o tom podle britských médií informoval 15. května úřad Mayové. Rozhovor lídrů obou stran, které zatím 

marně hledají kompromis zajišťující schválení smlouvy o vystoupení z EU, označil mluvčí premiérky 

za "užitečný a konstruktivní". Záměrem Mayové je vyjednat s opozicí podmínky britského odchodu 

z EU tak, aby v Dolní sněmovně získala podporu většiny poslanců. Premiérka chce mít podporu 

zajištěnu do začátku června, aby mohla v týdnu začínajícím pondělkem 3. června nechat o smlouvě 

znovu hlasovat. 

 

 

Česká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti Věra Jourová varovala 

13. května před organizovanou dezinformační kampaní, jejímž cílem je snaha ovlivnit nadcházející 

volby do Evropského parlamentu. Evropská komise se dlouhodobě obává vměšování do unijních 

voleb ze zahraničí, a to především z Ruska. Jourová se domnívá, že cílem dezinformační kampaně 

vedené ze zahraničí by mohlo být prohloubení současných rozporů ve společnosti. O hrozbě 

ovlivnění unijní kampaně ze zahraničí tento měsíc hovořil na sněmovním semináři nazvaném Evropské 

volby v kontextu hybridních hrozeb ředitel české Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. 

Ten za hlavního aktéra takových pokusů označil Ruskou federaci. Volby evropských poslanců se budou 

konat v rozmezí čtyř dnů od čtvrtka 23. května do neděle 26. května. V Česku se bude hlasovat 24.  

a 25. května. 

V Bruselu zasedala 14. května Rada pro zemědělství a rybářství. Hlavním bodem jednání byl balíček 

opatření týkající se reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020. Ministři tentokrát zaměřili 

svoji diskusi na technické aspekty reformy, konkrétně se vyjadřovali k milníkům a hodnocení výkonosti.  

Česká republika se vymezila proti sledování milníků na roční bázi, které se jí jeví jako 

komplikovanější a administrativně náročnější, než stávající model. Pokud by se mělo přistoupit  

k častému sledování milníků, je nutné snížit jejich počet.  

V Bruselu si 14. května připomněli 10 let programu Východního partnerství. Zakládající schůzka 

Východního partnerství se uskutečnila 7. května 2009 v Praze, Česká republika tehdy byla 

předsednickou zemí Evropské unie. Do programu se zapojily Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie, 

Moldavsko, Bělorusko a Ukrajina. Státy EU se také shodou okolností rozhodly o prodloužení své 

poradní mise na Ukrajině (EUAM) do konce května 2021 a o navýšení rozpočtu o více než čtvrtinu. 

Cílem EUAM je pomoc s reformou odpovědných a efektivních bezpečnostních služeb, které posilují 

právní stát s cílem obnovit důvěru ukrajinských občanů v jejich civilní bezpečnostní služby. Mise tak 

podporuje reformu sektoru civilní bezpečnosti v úzké spolupráci s policií, prokuraturami a soudy 

Členské země Evropské unie začaly 15. května používat nový systém, který jim umožní rychlou 

výměnu a společné zpracování dat o dani z přidané hodnoty (DPH). Systém s označením analýza 

transakčních sítí (TNA) umožní členským zemím EU zakročit proti podvodům v oblasti DPH a vrátit 

do veřejných rozpočtů miliardy eur, píše ve své zprávě Evropská komise. Nový nástroj podle Komise 

přichází poté, co se v médiích opakovaně objevily reportáže o podvodech v oblasti DPH působících 

obrovské škody veřejným financím a přinášejících zisk kriminálním gangům na úkor poctivých 

daňových poplatníků. Díky nástroji TNA získají daňové orgány rychlý a snadný přístup k informacím 

o přeshraničních transakcích, což jim umožní rychlou reakci v případě podezření na podvod. Tento 

nástroj rovněž umožní užší spolupráci odborníků při odhalování takzvaných karuselových podvodů  

s DPH. 

Soudní dvůr Evropské unie se 15. května začal zabývat žalobou Evropské komise na Česko, Polsko  

a Maďarsko kvůli jejich odmítání podílet se před několika lety na přerozdělování žadatelů o azyl  

z Řecka a Itálie podle stanovených kvót. Soud si pouze vyslechne stanoviska stran, rozhodnutí jako 

takové se dá očekávat nejdříve za několik měsíců. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 13. května se Zastoupení zúčastnilo jednoho z prvních seminářů tzv. EU 

Green Week 2019. Akci na téma „Flandry přebírají iniciativu: K lepšímu životnímu 

prostředí“ zahájil zástupce Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské 

komise, který shrnul dosavadní úspěchy implementace sedmého akčního 

programu pro životní prostředí. Následně se představila řada vlámských organizací 

se svými projekty týkajících se vody, ovzduší a půdy. 

Dne 14. května se Zastoupení zúčastnilo semináře „Jak můžeme v našich městech vytvořit čistý 

vzduch pro lepší kvalitu života?“, který se konal na Zastoupení regionu Stockholm. Nejprve 

promluvila zástupkyně Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise a následně  

se představili zástupci z různých regionů Švédska, kteří mluvili předně o důležitosti měření 

znečištěného ovzduší a jejich projektech, které v těchto regionech již tento aspekt dlouhodobě měří. 

14. května se také konala schůze sítě ERRIN, pracovní skupiny Smart Cities. Dopolední blok zahájil 

Haitze Siemers z Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise, který představil budoucí 

podobu financování chytrých měst po roce 2020. Poté následovaly prezentace koordinátorů  

a zástupců měst zapojených do dvou Evropských lighthouse projektů MAKING-CITY  

a +CityxChange.  

Ve středu 15. května se v Evropském výboru regionů konalo diskuzní setkání s názvem „Digitální 

Evropa pro všechny.“ Představitelé Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie 

Evropské komise, Evropského výboru regionů a dotčených subjektů hovořili o budoucí podobě 

digitální strategie EU a vzájemné spolupráci. Jedním z cílů strategie je vytvoření sítě digitálních 

inovačních hubů (Digital Innovation Hubs) v evropských regionech. 

Ve stejný den se v Evropském výboru regionů konalo veřejné slyšení na téma „Provádění pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek na místní a regionální úrovni: výzvy a příležitosti.“ Své zástupce tu 

měla opět Evropská komise i Evropský výbor regionů a své připomínky a dotazy mohli pokládat 

zástupci regionů v otevřené diskuzi. 

Dne 16. května pořádalo Zastoupení spolkové země Hesensko odborný seminář zaměřený na efektivitu 

zdrojů jako téma financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Gergana Miladinova  

z Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise představila aktuální problémy  

a návrhy týkající se budoucího programového období 2021-2027. Zástupci Německa, Estonska, 

Francie a Dánska poté sdíleli své zkušenosti a příklady dobré praxe z aktuálního programového období 

2014-2020.  

16. května jsme se dále zúčastnili konzultace zúčastněných stran ve Výboru regionů na téma 

„Doporučení pro úspěšné vypracování strategií regionálního rozvoje po roce 2020.“ Výbor regionů 

pořádal toto veřejné slyšení za účelem konzultace stejnojmenného doporučení, které připravuje. Cílem 

je doplnění stávajících stanovisek na období 2021-2027 o místní a regionální hlediska. 

V pátek 17. května se Zastoupení účastnilo konference s názvem „Na cestě k zelené knize o inovacích 

ve městech,“ která se konala v rámci evropského projektu Designscapes, podpořeného z prostředků 

Horizont 2020. Na akci vystoupili zástupci Evropského výboru regionů, univerzit, sítě ERRIN, 

EUROCITIES a další.    
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Vybrané akce v Bruselu 

20. května Podpora zaměstnanosti mladých lidí 

21.-22. května ESF nadnárodní spolupráce 

21. května  Pracovní skupina sítě ERRIN: Evropská inovační rada 

24. května Zlepšení správní kapacity místních a regionálních orgánů s cílem posílit investice a 

strukturální reformy v letech 2021–2027 

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 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

