
 

    Aktuality z EU 

Evropská unie začala od 15. ledna uplatňovat cla na dovoz elektrokol z Číny. 

Podle úředního věstníku EU se cla pohybují v rozmezí od 18,8 do   

79,3 procenta. Evropští výrobci si v minulosti stěžovali, že čínští vývozci 

elektrických kol dosahují nižších cen díky vládním subvencím Pekingu   

a zaplavují jimi trh. Evropský svaz výrobců jízdních kol rozhodnutí EU přivítal 

s tím, že unijní cla ochrání 800 malých a středněvelkých firem, které 

zaměstnávají 90.000 lidí. Upozornil však, že čínští výrobci elektrokol si   

už připravují cestu do Evropy přes třetí země, kde jsou kola přebalována. 

 Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič bude kandidovat   

na slovenského prezidenta v březnových přímých volbách. Oznámil to    

18. ledna na tiskové konferenci v Bratislavě. Přijal tak nabídku nejsilnější 

vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica. 

Podle bookmakerů patří Šefčovič k favoritům za zvolení hlavou státu. 

Britská premiérka Theresa Mayová měla 21. ledna poslancům předložit svůj 

plán B – tedy jakým způsobem by mělo Spojené království odejít   

z Evropské unie. Poslanci ji k tomu vyzvali poté, co minulý týden drtivou 

většinou hlasů zamítli její původní návrh dohody o podobě brexitu. Mayová 

ale žádný nový dokument nepředstavila. Oznámila, že ho bude teprve hledat 

– tentokrát to ale chce udělat společně se svými kritiky. Premiérka chce, aby z těchto rozhovorů vzešel 

jasný závěr, co by se v dokumentu mělo změnit, aby se pro poslance stal přijatelným. Britští politici 

totiž sice odmítli dohodu Mayové, na žádné jiné se ale shodnout nedokázali. 

Francouzský úřad na ochranu osobních údajů CNIL 21. ledna vyměřil americké internetové společnosti 

Google pokutu 50 mil. eur (téměř 1,3 mld. Kč). Důvodem je podle úřadu pochybení při nakládání s 

osobními údaji uživatelů. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) jde zatím o nejvyšší pokutu, jaká 

byla udělena v rámci nových pravidel EU na ochranu soukromí známých pod zkratkou GDPR (General 

Data Protection Regulation). Úřad rovněž tvrdí, že firma uživatelům neposkytla jasné a snadno dostupné 

informace o tom, jakým způsobem je s jejich údaji nakládáno. 

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron 22. ledna   

v západoněmeckých Cáchách podepsali smlouvu o spolupráci a integraci. Jejím cílem je prohloubení 

spolupráce v oblastech zahraniční politiky, obrany, hospodářství nebo při integraci příhraničních 

regionů. Podle Macrona obě země takzvanou Cášskou smlouvou otevírají novou kapitolu spolupráce, 

Merkelová označila 22. leden za důležitý den německo-francouzského přátelství. 

Skoro 800.000 lidí využilo v roce 2017 možností evropského programu na podporu vzdělávání 

Erasmus+. Do zahraničí s jeho podporou v akademickém roce 2016/2017 vycestovalo přes 400.000 

vysokoškoláků a pracovníků vysokých škol. Z nejnovějších údajů, které 24. ledna zveřejnila Evropská 

komise (EK) plyne, že v Česku se do něj zapojilo 7891 studentů a stážistů, včetně 89 z jiných zemí 

světa. Nejčastěji z českých škol vyjížděli do Německa, Španělska a Francie. Naopak do Česka v rámci 

výměnných pobytů přijelo 7649 vysokoškolských studentů, 2448 stážistů a 437 studentů z partnerských 

zemí, tedy ze států mimo Evropskou unii. V roce 2017 dosáhly v ČR granty v rámci programu bezmála 

35 milionů eur (skoro 900 milionů Kč). 

Evropská komise poslala 24. ledna Českou republiku k unijnímu soudu, neboť země nezajistila 

řádné vystavení certifikátů energetické náročnosti v budovách. Stejná žaloba míří také proti 
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Slovinsku, uvedla Komise v tiskové zprávě. Na nesprávné provedení požadavků příslušné směrnice byla 

ČR poprvé upozorněna v roce 2015. V letech 2017 a 2018 následovaly další oficiální dopisy. "Příslušné 

právní předpisy těchto členských států však dosud nejsou se směrnicí v souladu," uvedla Komise. Pokud 

dá soud postoji Komise za pravdu, může rozhodnout o finančním postihu země, a to buď paušální 

částkou, nebo opakovaným penále do doby, než bude situace napravena. 

 

 

Evropská komise nabídla 14. ledna členským zemím EU návrhy dvou mandátů pro budoucí 

obchodní jednání se Spojenými státy. Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová uvedla,   

že souhlas států s texty Komisi umožní posunout dál vyjednávání s USA o odstranění cel na 

průmyslové zboží tak, jak se na tom loni v červenci domluvili předseda Komise Jean-Claude Juncker 

a americký prezident Donald Trump. Právě eliminace cel se týká první z mandátů. Druhý se zabývá 

takzvaným hodnocením konformity, potřebným pro odstranění administrativních bariér vzájemného 

obchodu, například pro vzájemné uznávání technických požadavků. 

Evropská komise pravděpodobně zablokuje spojení železničních aktivit francouzské společnosti 

Alstom a německé firmy Siemens. S odkazem na své zdroje to 14. ledna uvedla agentura Reuters. 

Spojením měla vzniknout druhá největší firma v odvětví s ročními tržbami zhruba 15 miliard eur   

(384 miliard Kč). Siemens odmítl sdílet svou technologii k výrobě vysokorychlostních vlaků se třetími 

stranami déle než pět let, jak po něm požadoval Brusel. Evropská unie se také obává, že obě firmy 

dohromady disponují příliš velkou tržní silou co do objemu vozového parku a v oblasti signalizace. 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v rámci boje proti znečištění životního prostředí 

navrhla 18. ledna zakázat záměrné přidávání mikroplastů do produktů, jako je kosmetika, 

detergenty a zemědělská hnojiva. Drobné části plastů, které znečišťují vodní cesty a oceány, stále více 

vyvolávají obavy vědců z jejich vlivu na mořské ekosystémy. O stanovisko agenturu požádala Komise, 

návrhy ECHA se mají stát součástí její strategie v oblasti plastů. Podle odhadů Komise se do 

životního prostředí každým rokem dostane 70.000 až 200.000 tun mikroplastů. "Cílem návrhu ECHA 

je snížit tento objem o 30.000 tun ročně," uvedl mluvčí agentury Matti Vainio na konferenci   

v Helsinkách. 

EU uvalila 21. ledna sankce na dva důstojníky ruské vojenské rozvědky GRU, a také na šéfa této 

služby a jeho zástupce. EU tak podpořila britské tvrzení, že ruská tajná služba stojí za použitím 

jedovaté nervové látky loni v březnu v britském Salisbury. Unie ke zmrazení evropského majetku 

dotčených osob a k zákazu jejich vstupu do EU poprvé využila nový sankční režim namířený proti 

používání a šíření chemických zbraní domluvený loni v říjnu. Stejný mechanismus dnes EU využila 

také vůči syrskému středisku odpovědnému za vývoj a produkci chemických zbraní a proti pěti 

syrským činitelům, kteří za práci tohoto střediska přímo odpovídají. 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu 22. ledna odsouhlasil pravidla 

zaručující lepší ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami a také zakazující takzvanou 

dvojí kvalitu potravin. Podle výboru situace, kdy jsou na trh v různých zemí EU uváděny identicky 

vyhlížející produkty, které se ovšem liší složením, je zavádějící, a tedy nepovolenou nekalou 

praktikou. Výbor také na seznam nekalých praktik doplnil například situaci, kdy firma určité 

hodnocení výrobku neodůvodněně předkládá spotřebitelům jako nestranné a pravdivé, či když 

neupozorní, že dobrá pozice výrobku ve výsledcích on-line vyhledávání byla zaplacená. 

Komise vyměřila 22. ledna vydavateli platebních karet MasterCard pokutu 570 milionů eur   

(14,6 miliardy Kč) za porušování hospodářské soutěže. Firma podle verdiktu v rozporu   

s antimonopolními pravidly EU omezovala možnosti obchodníků využívat výhodnějších 

podmínek, které v EU nabízejí banky. Zabráněním přístupu obchodníků k lepším podmínkám, jaké 

nabízejí banky. MasterCard svými pravidly uměle zvyšuje náklady na platby prostřednictvím karet a 

poškozuje maloobchodníky i spotřebitele v EU. MasterCard prohlásila, že případ, který se týká období 

asi dvou let, tímto považuje za uzavřený. 

Zprávy z evropských institucí 



Evropská unie hodlá intenzivněji pomáhat hospodářskému rozvoji zemí Afriky, včetně snahy 

zajistit rozsáhlejší soukromé investice na kontinentě, který je pro EU z mnoha důvodů klíčový. Po 

prvním společném jednání ministrů zahraničí zemí EU a států Africké unie to 21. ledna novinářům 

řekla šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. 

Komise dne 23. ledna 2019 představila zprávu o režimech občanství a pobytu pro investory, které 

uplatňuje řada členských států EU. Zpráva Komise konkrétně mapuje existující postupy a z nich 

plynoucí potenciální rizika, kdy poměrně značná část unijních zemí výměnou za investice poskytuje 

občanům třetích zemí tzv. „zlaté pasy a víza“. Komisní dokument uvádí, že takto nastavené postupy 

mohou představovat riziko v oblasti bezpečnosti, boje proti praní špinavých peněz, boje proti daňovým 

únikům nebo např. korupce. Zpráva také upozorňuje na to, že tato rizika dále zhoršuje nedostatečná 

transparentnost v tom, jak se tyto režimy uplatňují, a také chybějící spolupráce mezi členskými státy. 

Získat tzv. "zlatá víza" nebo „zlaté pasy“ umožňuje investorům v současné době celkem 20 zemí EU, 

včetně ČR. Komise v této souvislosti navrhuje zřídit skupinu odborníků z členských států s cílem 

zlepšit transparentnost a správu při řízení těchto režimů. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pátek 18. ledna se Zastoupení zúčastnilo pracovní skupiny sítě ERRIN na téma 

Chytrá města (Smart Cities). Setkání bylo zahájeno jednáním ohledně nového 

programu Horizont Europe. Konkrétně se hovořilo o tom, jaký dopad může mít 

program na chytrá města, pod jaký pilíř mohou chytrá města spadat, a také jaký je 

předpokládaný rozpočet jednotlivých klastrů. V rámci klastru Klima, energie   

a mobilita, dochází k mnoha diskuzím zástupců sítě ERRIN a zástupců Generálního 

ředitelství pro výzkum a inovace a Generálního ředitelství pro oblast klimatu. 

Pracovní skupina se dále zabývala nastavením SET-plánu a jeho implementací. Poté proběhla diskuze 

k pracovní agendě roku 2019. Závěrem byli všichni členově pozváni na veletrh Nordic Edge Expo, který 

se koná v norském městě Stavanger 24. -26. září 2019. 

Další pracovní skupina sítě ERRIN, tentokrát týkající se tématu kreativity a designu, se konala   

v pondělí 21. ledna. Schůzka proběhla za přítomnosti zástupců Generálního ředitelství pro vzdělávání   

a kulturu, Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie a Generálního ředitelství 

pro oblast regionální a městské politiky. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s akcemi a projekty, 

kterými se jednotlivá Ředitelství budou v nejbližší době zabývat (kulturní dědictví, společný projekt   

s OECD, propojení kreativity s průmyslem a další). Byly také připomenuty závěrečné termíny pro 

přihlášení do výzev – např. oblast kultury a kulturního dědictví, pátá a zároveň poslední výzva podpory 

do 5 milionů EUR s 80 % spolufinancováním prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Z diskuze vyšlo jasně najevo, že je potřebná větší spolupráce, především s univerzitami, mladými lidmi, 

tak, aby umělci byli propojeni s technickými inženýry. 

Následující den, tedy 22. ledna proběhl informační den s názvem Horizont 2020 – energetická 

účinnost. V Evropské komisi se sešlo velké množství stakeholderů – podnikatelů, neziskových 

organizací, veřejných orgánů a mnoho dalších. EASME (Výkonná agentura pro malé a střední podniky) 

představila svou činnost a také projekty (EE Map, Four R´s). Východiskem první sekce konference bylo 

seznámení s výzvami a jejich oblastmi (budovy, průmysl, spotřebitelé a zákazníci, financování efektivní 

energie, veřejné orgány a veřejná podpora), včetně výše finanční podpory. V další části se konference 

věnovala městům, regionům a jejich vztahu k energetickém nedostatku, ale také politickému rámci 

energetické problematiky a směrnici o energetické účinnosti. Došlo také k představení konkrétních 

projektů a postupů, jak se tyto projekty tvoří a realizují na příkladu projektu COMPETE4 SECAP. 

Dne 23. ledna se Zastoupení zúčastnilo pracovní skupiny v oblasti zdraví zorganizované v rámci sítě 

ERRIN. Generální ředitelství pro výzkum a inovace, jeho zástupce Gianpietro Van De Goor, vysvětlil 

aktuální kroky Ředitelství. Jedná se především o práci na posledních projektech roku 2018, přípravu na 

budoucí program Horizont Evropa. Za program AAL (Active Assisted Living Programme) hovořila 

Dominique Repapis, která představila nové výzvy a postupy v tomto roce. V závěrečné části proběhla 

debata k pracovnímu plánu roku 2019, kde mohli jednotliví zástupci regionů sdělit své návrhy, které 

byly prodiskutovány. 
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Vybrané akce v Bruselu 

29.ledna Setkání technické platformy na téma spolupráce v oblasti životního prostředí: 

Zvyšování odolnosti městských ekosystémů prostřednictvím zeleně 

30.ledna  Posilování evropských studentů pro zodpovědnou a sjednocenou Evropu 

31.ledna Setkání platformy v oblasti inovací a výzkumu pro aktivní a zdravé stárnutí (STAIR-     

AHA)  

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 

 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 

Leden 28 
 

Zasedání Evropského parlamentu 

Leden 30-31 

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

