
 

    Aktuality z EU 

Česká republika v pololetí získala z rozpočtu Evropské unie o 24,4 miliardy 

korun více, než do něj odvedla. V tiskové zprávě o tom 25. července 

informovalo ministerstvo financí. Loni v pololetí tzv. čistá pozice ČR činila 

10,4 miliardy korun. Nárůst čisté pozice je letos v pololetí podle ministerstva 

financí způsoben především vyššími příjmy ČR z fondů EU. ČR v pololetí 

obdržela z unijního rozpočtu 53,9 miliardy korun a odvedla do něj 

29,6 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým 

příjemcem peněz z EU. Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

činily v pololetí 25,6 miliardy korun a na Společnou zemědělskou politiku ČR 

získala 28,3 miliardy korun. Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR 

do konce června zaplatila do rozpočtu EU 595 miliardy korun a získala z něj 

1,36 bilionu korun. Celkem Česká republika dosud získala z EU  

o 765,7 miliardy korun více, než do něj odvedla. 

Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker 25. července během telefonátu s novým britským 

premiérem Borisem Johnsonem zopakoval, že brexitová dohoda, kterou vyjednala Johnsonova 

předchůdkyně Theresa Mayová, je nejlepší a jediná možná. Na twitteru to uvedla mluvčí Evropské 

komise Mina Andreevová. Naproti tomu Johnson podle vládního mluvčího trval na tom, že dohoda 

o odchodu Británie z EU nemá ve stávající podobě šanci projít britským parlamentem. Musí z ní 

být odstraněna takzvaná irská pojistka, aby nenastal brexit bez dohody, uvedl Johnson. Juncker podle 

Andreevové rovněž Johnsonovi sdělil, že Brusel prozkoumá všechny případné britské návrhy, pokud 

budou v souladu s dohodou o rozluce. Oba politici si podle ní vyměnili telefonní čísla a slíbili si,  

že zůstanou v kontaktu. Británie má z EU odejít 31. října. Britský premiér Boris Johnson také při své 

návštěvě Skotska prohlásil, že Británie bude usilovat o novou brexitovou dohodu s tím, že dokument 

vyjednaný vládou expremiérky Theresy Mayové je "mrtvý“. 

Vlády zemí Evropské unie se shodly na pěti kandidátech do čela Mezinárodního měnového fondu 

(MMF) po Christine Lagardeové, která byla nominována do vedení Evropské centrální banky (ECB). 

Nástupce Lagardeové by měl být znám do 4. října, oznámila výkonná rada fondu. Do užšího výběru se 

podle francouzského ministerstva dostal bývalý šéf euroskupiny Nizozemec Jeroen Dijsselbloem, 

bývalý eurokomisař Fin Olli Rehn, španělská ministryně hospodářství Nadia Calvinová, současný šéf 

euroskupiny Portugalec Mario Centeno a bývalá eurokomisařka Bulharka Kristalina Georgievová. 

Premiér Andrej Babiš 29. července v Bruselu navrhl budoucí šéfce Evropské komise Ursule von der 

Leyenové, aby Věra Jourová pokračovala jako eurokomisařka i v dalším období. Díky svým 

zkušenostem by česká politička mohla získat zajímavější portfolio než dosud a věnovat se například 

obchodu, vnitřnímu trhu či digitální ekonomice, řekl Babiš českým novinářům po jednání v Bruselu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s tím, že náklady v průběhu 10 let na monitorovací systém 

fondů EU pro programové období 2021 až 2027 budou 3,5 miliardy korun. Proti stávajícímu systému 

by tak měla úspora činit jednu miliardu korun. Nový systém přitom MMR navrhuje vytvořit jako 

kopii současného monitorovacího systému s možnosti dodání i jiného řešení podle potřeb nového 

programového období. Vyplývá to z Koncepce přípravy monitorovacího systému fondů EU  

pro programové období 2021-2027, kterou 30. července projednala vláda. Počet operačních programů 

při čerpání evropských dotací by se měl v novém období snížit ze současných deseti na osm. Míra 

spolufinancování Evropské unie na evropských dotacích se v příštím programovém období u většiny 

projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na N+2. 
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To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří, 

jako nyní. Česká republika bude podle návrhu Evropské komise bude moci z nové podoby evropských 

fondů v rámci politiky soudržnosti ve finančním období 2021 až 2027 získat až 17,8 miliardy eur  

(asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. Při započtení inflace by měl český podíl na dotacích dosáhnout 

20,1 miliardy eur (přes 512 miliard Kč). Ve stávajícím finančním období 2014 až 2020 je pro ČR 

vyčleněno bezmála 24 miliard eur. Více informací naleznete zde.  

Růst ekonomiky eurozóny i celé Evropské unie ve druhém čtvrtletí zpomalil shodně na 0,2 procenta. 

Vyplývá to z rychlého odhadu, který 31. července zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V prvním 

kvartálu činil hospodářský růst v zemích eurozóny 0,4 procenta a v celé EU 0,5 procenta. Míra 

nezaměstnanosti v eurozóně se podle údajů Eurostatu navzdory zpomalujícímu růstu ekonomiky 

v červnu snížila na jedenáctileté minimum 7,5 procenta. Údaje Eurostatu rovněž ukázaly, že inflace 

v eurozóně klesla na 1,1 procenta, což je nejnižší úroveň za téměř rok a půl. 

 

 

 

Evropská centrální banka (ECB) 26. července ponechala základní úrokové sazby beze změny. 

Signalizovala však, že by mohla podpořit ekonomiku eurozóny dalším snížením úroků či novými 

nákupy dluhopisů. Šéf ECB Mario Draghi pak na tiskové konferenci naznačil uvolňování měnové 

politiky prohlášením, že dvouprocentní inflační cíl ECB by neměl být vnímán jako maximum. 

"Vyhlídky jsou čím dál horší," řekl Draghi na tiskové konferenci. Oživení, s kterým ECB dosud počítala 

na druhé letošní pololetí, je podle Draghiho nyní méně pravděpodobné. ECB podle sdělení očekává, 

že její klíčové úrokové sazby budou přinejmenším do poloviny příštího roku na současné nebo nižší 

úrovni. To je změna proti předchozím prohlášením, kdy centrální banka o možnosti nižších sazeb 

nehovořila. Euro začalo po oznámení ECB silně kolísat. V bezprostřední reakci mírně zpevnilo, 

později ale zamířilo dolů a k dolaru se ocitlo na 1,1103 USD. To byla nejnižší hodnota za dva roky. 

Záhy ale začalo ztráty omezovat. 

Výzkumní pracovníci z České republiky i dalších evropských zemí mají nyní novou příležitost využít 

moderní zařízení Společného výzkumného střediska (JRC). Po úspěšném prvním kole tohoto 

projektu, v němž 92 výzkumných institucí podalo téměř 100 akceptovatelných přihlášek, jsou  

k dispozici i jiné špičkové laboratoře tohoto interního útvaru Komise. Vědci zvenčí se nyní mohou 

věnovat i experimentování se zdroji energie s nulovými emisemi a zlepšení jaderné bezpečnosti. 

Tento projekt Společného výzkumného střediska má za úkol podpořit vědecký výzkum, zvýšit 

konkurenceschopnost evropské vědy a zlepšit spolupráci vědců v Evropě. Více informací naleznete 

v tiskové zprávě Evropské komise z 29. července.  

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a řecká pobřežní stráž nasadili 30. července 

mezi ostrovem Samos a tureckým pobřežím bezpilotní vzducholoď. Ta má pomoci při potírání 

pašeráků lidí a při pátracích a záchranných operacích. Pětatřicet metrů dlouhá vzducholoď může 

létat ve výšce až 1000 metrů, je vybavena termokamerami, radarem a dalšími pozorovacími zařízeními. 

K zemi bude připojena na ostrově Samos. Oblast bude monitorovat 24 hodin denně. Přijímací tábory, 

kde se utečenci na ostrovech Samos, Lesbos, Chios, Leros a Kos registrují, jsou přeplněné. Zatímco 

jejich kapacita je 9000 lidí, tísní se v nich 19.000 migrantů. 

 

 

 

 

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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https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vlada-projednala-stezejni-dokumenty-k-cerpani-EU-d
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4669_cs.htm
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