
 

    Aktuality z EU 

O 2,1 miliardy liber (59,3 miliardy Kč) zvýšila britská vláda objem finančních 

prostředků určených na přípravy na případný odchod Británie z Evropské 

unie bez dohody. Oznámil to 1. srpna ministr financí Sajid Javid. Premiér Boris 

Johnson avizoval, že hodlá Spojené království z EU vyvést na konci října - 

ať už se dohodu s Bruselem podaří uzavřít, či nikoli. Dodatečné více než dvě 

miliardy liber by se měly použít mimo jiné na zajištění hranic, vytvoření 

zásob léků a podporu firem. Část peněz poputuje také na logistiku - zajištění 

trajektové dopravy a skladovacích prostor. Zhruba 138 milionů liber 

(3,9 miliardy Kč) ministerstvo financí vyčlenilo na osvětovou kampaň, která 

by mohla být jednou z největších v mírových dobách. Část této sumy 

poputuje také na konzulární pomoc Britům, kteří by se po brexitu bez dohody 

dostali do problémů v zahraničí. S blížícím se říjnovým datem odchodu 

Spojeného království z Evropské unie se na britské politické scéně množí 

prognózy ohledně toho, zda je možné zabránit brexitu bez dohody. 

Labouristický poslanec Jonathan Ashworth, který má v opoziční straně na starosti zdravotnictví, 

v rozhovoru s televizí Sky News prohlásil, že britští zákonodárci mohou v září zabránit opuštění 

evropského bloku bez dohody. Opačného názoru je naopak poradce premiéra Borise Johnsona Dominic 

Cummings, který nedělníku Sunday Telegraph řekl, že země by mohla Unii 31. října opustit bez dohody 

i v případě, že by britský parlament nové vládě nevyjádřil důvěru. Experti upozorňují, že zákon 

umožňuje různé varianty. 

Spojené státy a Evropská unie 2. srpna podepsaly dohodu, která umožní americkým farmářům 

dovážet do Evropy v bezcelním režimu více hovězího. Ujednání oznámil americký prezident Donald 

Trump, který to označil za vítězství nejen pro americké zemědělce, ale také pro evropské spotřebitele. 

Dohoda podle analytiků zmírní vztahy s EU, které nyní zatěžuje vyjednávání o obchodní dohodě.  

Důvěra obyvatel v Evropskou unii a její instituce vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních deset 

let. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometr,  který byl zveřejněn 5. srpna. Na základě průzkumu vyplývá, 

že  Češi tradičně  zústávají mezi národy nejskeptičtějšími vůči Unii. Stejně jako důvěra v EU roste podle 

ankety i podpora společné evropské měny, která je v rámci eurozóny vůbec nejvyšší. Za největší 

problém označují obyvatelé unijních zemí stále migraci, k níž se ovšem přiblížily klimatické změny. 

Největší důvěru v EU dávají najevo obyvatelé Litvy (72 procent), Dánska (68) a Estonska (60),  

na opačném konci figurují hned za Českem (36 procent) Francie (33), Řecko (32) a Británie (29),  

kde zdlouhavý odchod z EU vyvolal vládní krizi. 

Evropské akcie se 6. srpna kvůli obavám z eskalace obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou 

propadly na dvouměsíční minimum. Panevropský akciový index STOXX 600 ztratil 2,31 procenta  

a obchodování uzavřel na 369,43 bodu. Výrazně oslabují rovněž akciové trhy ve Spojených státech, 

Dow Jonesův index tak sestoupil pod 26.000 bodů. 

Česká republika bude proti záměru Evropské komise v rámci přechodu z jednomyslného  

na většinové rozhodování EU v sociální oblasti. Vyplývá to z rámcové pozice vlády, kterou 7. srpna 

senátní výbor pro unijní záležitosti podpořil, avšak jen nejtěsnější většinou. Přechod k hlasování 

kvalifikovanou většinou by se měl podle Evropské komise týkat zákazu diskriminace, sociálního 

zabezpečení a sociální obrany pracovníků. Mohl by vést k včasnějšímu, pružnějšímu a efektivnějšímu 

rozhodování v EU. Výbor na návrh Emilie Třískové (ČSSD) označil navrhovaný převod rozhodování 

v sociální oblasti a v oblasti zákazu diskriminace za nepřijatelný.  
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Sněmovní výbor pro EU má projednat ohlášenou opětovnou nominaci Věry Jourové do Evropské 

komise v úterý 20. srpna. Je to zhruba o týden dříve, než požadoval premiér Andrej Babiš (ANO). 

Jednání výboru svolal 9. srpna jeho předseda Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Už dříve označil  

za nepraktické a nedůstojné, aby se výbor zabýval nominací až v poslední možný termín, tedy v pondělí 

26. srpna, kdy musí být návrh po projednání vládou odeslán do Bruselu. 

 

 

Evropská komise vytkla 5. srpna České republice zdlouhavé posuzování vlivů staveb na životní 

prostředí i způsob hospodaření se zemědělskou půdou. Podrobnosti jsou zmíněny ve zprávě, kterou 

projednal Senát. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že vláda měla k některým 

pasáží zprávy výhrady, obecně ji ale vítá jako snahu o lepší zavádění environmentální legislativy  

do praxe. Senátor Petr Orel (Zelení) konstatoval, že Česká republika má podle Komise dobré výsledky 

v oblasti recyklace odpadů, problémem ale zůstává kvalita ovzduší. Horní komora proto požádala 

vládu, aby přijala návrhy konkrétních opatření v této oblasti, a to včetně časového plánu jejich zavádění 

se zvláštním zřetelem na řešení situace v Moravskoslezském kraji. Kabinet by měl podle horní komory 

předložit také návrhy konkrétních opatření, které povedou ke snížení závislosti na tuhých palivech. 

Vláda by měla připravit rovněž právní předpis, který se týká invazních nepůvodních druhů, které 

narušují původní evropskou biologickou rozmanitost. "Povinnost přijmout takový předpis vyplývá 

z nařízení Evropské unie z roku 2014 o invazních nepůvodních druzích. Máme tedy pětiletý skluz 

s implementací tohoto nařízení," poznamenal Orel. 

Podle Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO klesl počet žádostí o azyl v zemích EU 

již třetí rok po sobě. Čísla v roce 2018 se tak vrátily na úroveň před vypuknutím migrační krize v roce 

2014. Přesto je však ještě brzy na to, aby bylo možné z této změny vyčíst dlouhodobý trend.  Podle 

zprávy EASO za rok 2018 evidovaly státy EU 664 480 žádostí o mezinárodní ochranu, což znamená, 

že došlo k poklesu počtu žádostí již třetí rok v řadě, tentokráte o 10 %. Přibližně 9 % žádostí za rok 

2018 byly žádosti opakovaných žadatelů. Evropský průměr žádostí o mezinárodní ochranu je tak 

poměrně stabilní. To se ovšem netýká všech jednotlivých států EU, některé země jsou takříkajíc v první 

linii v počtu žádostí o azyl. Nejvíce žadatelů pocházelo ze Sýrie (13 %), Afghánistánu (7 %) a Iráku 

(7 %). Zbylí žadatelé pochází nejvíce z Pákistánu, Nigérie, Íránu, Turecka, Albánie a Gruzie. Pětina 

všech žádostí byla tvořena státními příslušníky ze zemí, které byly  osvobozeny od vízové povinnosti 

pro vstup do schengenského prostoru, což se týká již zmíněných Gruzínců a Albánců. Většina žadatelů 

podala žádost o azyl v Německu, Francii, Řecku, Itálii a Španělsku. Právě do těchto pěti zemí 

směřovaly tři čtvrtiny všech žádostí o azyl podaných v EU. Úřad zprávu zveřejnil 7. srpna. 

Evropská komise (EK) podezřívá české mobilní operátory T-Mobile a O2 a provozovatele 

telekomunikační infrastruktury CETIN z porušování antimonopolních předpisů Evropské unie. 

Podle předběžných závěrů jejich dohoda o sdílení sítí omezuje konkurenci, uvádí se v prohlášení 

Evropské komise z 8. srpna. Operátoři s takovým hodnocením nesouhlasí, sdílení podle nich přináší 

zákazníkům výhody. Komise zatím firmám zaslala tzv. "sdělení výhrad", které je mezistupněm při 

vyšetřování a neznamená ještě rozhodnutí ve věci. EK v něm firmám oznamuje své podezření, k němuž 

se mají vyjádřit. Obvyklý postup je, že společnosti nyní dostanou přiměřenou lhůtu k navržení 

nápravných opatření. Navržená nápravná opatření Komise zohlední ve svém rozhodnutí. Pokud další 

vyšetřování zjistí protiprávní jednání, mohou dostat pokutu ve výši až deseti procent svého celkového 

ročního obratu. Podle EK je český trh mobilních komunikací vysoce koncentrovaný, má pouze  

tři operátory a na zkoumané dohodě se podílejí dva největší operátoři, kteří obsluhují přibližně tři 

čtvrtiny uživatelů. Komise je proto toho názoru, že v tomto případě dohoda nevede k větší efektivitě  

a kvalitě služeb a daní operátoři nejsou motivovaní své sítě a služby zlepšovat ve prospěch 

uživatelů. 
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