
 

    Aktuality z EU 

Britský ministr pro odchod z Evropské unie David Davis 9. července 

rezignoval. Svého úřadu se vzdal po sporu s premiérkou Theresou Mayovou 

ohledně jejího kompromisního návrhu na podobu vztahů Spojeného království 

s EU poté, co země příští rok Unii opustí. Davis ve svém rezignačním dopise 

napsal, že kvůli politice Mayové se Londýn ocitne v "lepším případě ve slabé 

vyjednávací pozici" a bude nucen činit další ústupky. Parlament navíc podle 

něj nezíská po brexitu zpět z Bruselu některé pravomoci. Podle něj je "méně   

a méně pravděpodobné", že se vládě podaří uvést do praxe výsledek referenda 

z roku 2016, v němž se Britové vyslovili pro odchod z EU. Davida Davise 

nahradil ve funkci člen parlamentu Dominik Raab. 10. července také 

rezignoval britský ministr zahraničí Boris Johnson, který podal demisi kvůli 

neshodám ohledně odchodu země z EU. Johnson je rovněž stoupencem 

takzvaného tvrdého odchodu z EU, tedy bez výrazných kompromisů   

s Bruselem. Ve svém rezignačním dopise zmínil, že se chce premiérka Mayová 

vzdát příliš velké části suverenity, když má v úmyslu podřídit   

se všem pravidlům týkajícím se vývozu zboží a zemědělských výrobků   

na jednotný evropský trh. Johnsona nahradil ve funkci dosavadní ministr 

zdravotnictví Jeremy Hunt. Další vyjednávací kolo k vystoupení Británie   

z Unie je naplánováno na příští týden. Summit EU na konci června vyzval   

k pokroku v rozhovorech o klíčových a stále sporných bodech dohody o rozluce, především o otázce 

režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.  

Evropská unie a Severoatlantická aliance budou spolupracovat ještě těsněji než dosud. Generální 

tajemník aliance Jens Stoltenberg a předsedové Evropské rady a Evropské komise Donald Tusk   

a Jean-Clauder Juncker podepsali 10. července v Bruselu den před summitem NATO dohodu   

o těsnější spolupráci. Klíčovým tématem kooperace obou organizací bude především vojenská 

mobilita. NATO, které v reakci na změněnou bezpečnostní situaci v Evropě a jejím okolí posiluje své 

síly na východním křídle bloku, potřebuje usnadnit transport vojáků i vojenské techniky napříč 

Evropou. Zásadní k tomu je dostatečná nosnost dálničních mostů a možnost bezproblémového 

využívání železnic, nádraží, přístavů a letišť pro vojenské účely. EU se ale společně s NATO soustředí 

také na co největší omezení byrokratických překážek, které přesuny vojenských kolon 

nevyhnutelně komplikují. 

11. července se uskutečnil 20. summit mezi EU a Ukrajinou. Diplomatické jednání se věnovalo 

implementaci Asociační dohody mezi EU a Ukrajinou, pokroku v politických reformách a fungování 

bezvízového styku mezi partnery. Mimo Asociační dohodu se summit věnoval implementaci reforem, 

a to především v oblasti hospodářské, sociální a zdravotní politiky či decentralizace a boji proti 

korupci. Ačkoliv Ukrajina tuto záležitost dlouhodobě řeší, korupce zůstává jedním z hlavních 

ukrajinských problémů. Závažnost a míru korupce dokládá i skutečnost, že kvůli jejímu bujení   

a zpožďujícím se reformám je prozatím pozastavena pomoc Kyjevu od Mezinárodního měnového 

fondu. I na společné tiskové konferenci za přítomnosti prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka Jean-

Claude Juncker připomněl, že: „makrofinanční pomoc ze strany Unie ve výši 1 miliard eur je podmíněna 

dalšími reformami a důvěryhodným bojem proti korupci.“ Summit se dále věnoval otázce ukrajinsko-

ruských vztahů a anexi Krymu. Představitelé EU během summitu zopakovali unijní podporu 

ukrajinské integritě, suverenitě a nezávislosti, zejména v souvislosti s ruskou anexí poloostrova.  
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11.-12. července se konal summit Severoatlantické aliance (NATO) v Bruselu. V závěrečném komuniké 

členské země potvrzují svoji „transatlantickou jednotu“. Komuniké také obsahuje podstatné 

závazky, které kromě jiného odpovídají na dva základní Trumpovy požadavky, aby spojenci zvýšili 

výdaje a aby se NATO více zapojilo do boje proti terorismu. Aliance tímto potvrdila plán ze summitu 

ve Walesu v roce 2014, že do roku 2024 členské země navýší své výdaje k hranici dvou procent HDP. 

V protiteroristické agendě NATO odsouhlasilo novou misi v Iráku pro výcvik tamních ozbrojených 

sil, které by měly zamezit možnému návratu Islámského státu či vzniku nových teroristických skupin. 

Rovněž v Afghánistánu NATO navýší svoji finanční i lidskou účast, tamní spojenecký kontingent by 

se měl rozrůst ze současných 13 na 16 tisíc vojáků. NATO dále posvětilo plán "4 x 30", v jehož rámci 

chce mít aliance do roku 2020 v pohotovosti 30 mechanizovaných praporů, 30 bojových letek   

a 30 bojových námořních lodí připravených zasáhnout do 30 dní. Významným výsledkem summitu, 

zakotveným ve společném prohlášení, je rozhodnutí zahájit přístupové rozhovory s Makedonií, která 

by pak mohla už na konci roku dostat pozvání ke vstupu do aliance. 

 

 

Země Evropské unie schválily 9. července předběžná opatření navržená Evropskou komisí, jejichž 

cílem je zabránit případnému prudkému růstu dovozu oceli do regionu po rozhodnutí Spojených 

států uvalit cla na dovoz oceli a hliníku. Rozhodnutí Spojených států uvalit cla na dovoz oceli a hliníku 

vyvolalo obavy, že dosavadní dovozci oceli do USA budou hledat nové trhy a mohli by svou ocelí 

zaplavit Evropu. Navržená opatření mají právě této hrozbě zabránit. Komise, která dohlíží na obchodní 

politiku v EU, zahájila vyšetřování týkající se 28 druhů oceli a výrobků z ní, aby zhodnotila dopady 

změn na trhu. Dovoz dotčených výrobků vzrostl z 18,8 milionu tun v roce 2013 na loňských 30,6 milionu 

tun a výrazně překročil růst domácí produkce. Vyšetřování ze strany Komise sice ještě neskončilo, 

mezinárodní pravidla však umožňují, aby EU zavedla až na 200 dní prozatímní ochranná cla, 

pokud zjistí, že růst dovozu způsobuje nebo by mohl způsobit vážnou újmu jejímu ocelářskému 

průmyslu. 

Evropská komise 10. července schválila tři nové programy migrační politiky pro centrální 

Středomoří. Celkově je v nich alokováno přes 90,5 milionů eur (2,3 miliard Kč). Programy budou 

spadat pod Nouzový svěřenecký fond EU pro Afriku (EU Emergency Trust Fund for Africa – EUTF) 

a mají pomoci jak uprchlíkům přímo na místě, tak i partnerským zemím Severní Afriky ve správě 

jejich hranic. Nově přijaté navýšení prostředků posílí již existující unijní politiku na této migrační trase 

ve třech oblastech. Celkem 55 milionů eur (1,4 miliard Kč) je vyčleněno na podporu správy hranic 

zemí Magrebu a státních institucí v tomto regionu (podpora marocké a tuniské vlády při správě 

námořních hranic či boji proti pašerákům). 29 milionů eur (754 milionu Kč) je určeno pro detenční 

centra či pobřežní oblasti, odkud se migranti vydávají na nebezpečnou cestu přes Středozemní moře, 

zejména z území Libye. Finance budou směřovat i na podporu uplatnění migrantů na lybijských 

pracovních trzích. Tyto prostředky budou investovány společně s tamním ministerstvem práce.   

A konečně financování ve výši 6,5 milionů eur (169 milionu Kč) je vyčleněno na zajištění základních 

životních potřeb uprchlíků. Jedná se zejména o (regionální) neziskové organizace a další subjekty 

působící v této oblasti. 

Diplomaté zemí Evropské unie 11. července odsouhlasili svou představu podoby unijního rozpočtu 

na příští rok. Návrh počítá se závazky 164,1 miliardy eur (4,2 bilionu Kč) a platbami 148,2 miliardy 

eur (3,8 bilionu Kč). Proti letošnímu roku se mají závazky zvýšit o 2,04 procenta a platby   

o 2,34 procenta. Vyplývá to z prohlášení Rady Evropské unie. Podle tiskové zprávy jsou prioritami 

rozpočtu ekonomický růst, migrace a bezpečnost. V některých případech návrh reviduje čísla 

navržená Evropskou komisí, která chtěla závazky i platby zvýšit o tři procenta. V rozpočtu má být také 

dostatečná rezerva pro neočekávané potřeby. Rada EU by měla formálně přijmout svůj postoj k rozpočtu 

na počátku září. To bude sloužit jako mandát rakouskému předsednictví k jednání o rozpočtu na rok 

2019 s Evropským parlamentem. 

Evropská komise zhoršila 12. července odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Podle její 

letní prognózy by se měl hrubý domácí produkt (HDP) letos zvýšit o tři procenta a příští rok   

o 2,9 procenta. V jarním výhledu Komise letošní růst odhadovala na 3,4 procenta a růst v příštím roce 
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na 3,1 procenta. Domácí spotřebu by ale měl nadále podporovat růst mezd a silná spotřebitelská 

důvěra. Investice by měly těžit z oživení ve stavebním sektoru i z většího využívání finančních 

prostředků z Evropské unie, uvádí Komise ve své zprávě. Brzdou hospodářského růstu by naopak měl 

být zahraniční obchod, zejména v letošním roce. Komise upozornila i na problémy s nedostatkem 

pracovních sil a poukázala také na rizika spojená s rychlým růstem cen nemovitostí   

a s prohlubujícím se zadlužením domácností. 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Evropský výbor regionů uspořádal 9. července krátký briefing zaměřující se   

na nové příležitosti pro města a regiony v rámci Evropského fondu pro 

strategické investice 2.0 (EFSI). Tento obnovený nástroj přináší změny zaměřené 

více na malé projekty nebo poskytování technického poradenství a podpory   

na místní úrovni. Byl prezentován projekt města Poznaň, který nabízí finanční 

nástroje pro investování do sociálního bydlení. Projekt je vynikajícím příkladem 

synergie různých možností, jež nabízí Evropská investiční banka, za spolupráce s Evropským centrem 

pro investiční poradenství. 

Zpravodaj Výboru regionů pro oblast digitalizace Markku Markkula se v souvislosti s vypracováním 

stanoviska k programu „Digitální Evropa 2021-2027“ setkal v budově Výboru regionů se zástupci 

místních a regionálních sdružení a dalších zúčastněných stran ke konzultaci a výměně názorů. Během 

setkání zaznělo, že prioritou by měla být podpora mobility obyvatel (jako program Erasmus+)   

a zefektivnění digitálního obchodu. Výraznou roli by měl hrát rozvoj digitálních databází občanů, 

bezpečnostních systémů nebo dopravy. Důležitá je také otázka, jak využít finance z programu Horizon 

Europe, přičemž velký důraz by měl být kladen na problematiku zacházení s vodou, která je podle 

diskutujících základním stavebním kamenem globální ekonomiky.  

V rámci série „Debating Europe“ se Zastoupení 10. července zúčastnilo debaty věnující se návrhu 

nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027. Komisař pro rozpočet a lidské zdroje 

Günther H. Oettinger během svého proslovu upozornil, že díky volbám do Evropského parlamentu se 

proces schvalování zákonů nejspíše prodlouží, přesto by se všechny zapojené strany měly snažit, aby 

počáteční rok 2021 nebyl „promarněným rokem“, jako tomu bylo v tomto programovém období během 

roku 2014. 

Dne 11. července proběhla pracovní skupina sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN Design  

za účelem naplánování Dnů Designu „EU Design Day 2018“. Dříve zvolené téma akce „Design   

a digitalizace“ bylo poprvé během diskuze u kulatého stolu formováno, zástupci regionů navrhovali, co 

vše by mohlo být k tématu na Design Day představeno. Téma patrně míří směrem k technologiím, 

inovativnímu rozvoji a podnikání. Společně se také hledalo vhodné datum a místo konání události   

a byl stanoven termín příští schůzky, do které mohou regiony předkládat své návrhy. 

Večer 11. července Zastoupení spolupořádalo rozlučkové setkání se Stálým představitelem ČR při 

EU velvyslancem Martinem Povejšilem – tradiční Wine party za účasti delegace Jihomoravského 

kraje. Akci pro přibližně 200 hostů zejména z řad diplomatického sboru, europoslanců a 

nejvýznamnějších expertů z evropských institucí je spojena s prezentací výběrových jihomoravských 

vín, jež představili someliéři z Vinařského fondu. Kromě toho byly také již podruhé prezentováno i 

město Brno a jeden z nejlepších českých barmanů míchal drinky na bázi sektu a vína. Letošní ročník byl 

výjimečný, protože se při své úvodní řeči pan Povejšil rozloučil se svými kolegy a přáteli po devíti 

letech práce v Bruselu. 

V rámci dalšího programu připravilo Zastoupení delegaci z JMK účast na konzultaci se zástupci 

místních a regionálních sdružení a dalších zainteresovaných stran k výměně názorů k návrhům nových 

nařízení pro provádění Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti po roce 

2020. Zúčastnění především nesouhlasili s novým rozdělením členských států do tří skupin z hlediska 

podílu hrubého národního důchodu (Fond soudržnosti). Toto nové rozdělení nepohlíží na potřeby, 

ekonomickou sílu či rozvoj regionů jako takových, ale směrodatným je výsledek členského státu 

celkově. To by znamenalo, že slabší regiony utrpí v důsledku lepších výsledků ostatních regionů. Dále 

se delegace potkala s Jakubem Mazurem a Evou Srnovou z Oddělení finanční a kohezní politiky 



Stálého zastoupení ČR při EU a diplomatem Markem Polachem, který kromě představení aktivit 

Zastoupení hl. m. Prahy zajistil prohlídku reprezentativních prostor Pražského domu v Bruselu.  

Večer 12. července proběhl za přítomnosti ministryně financí Aleny Schillerové, která se setkala   

v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU s Čechy pracujícími v institucích Unie. Paní ministryně se 

na začátku akce stručně vyjádřila k programovým prioritám nové vlády z pozice ministerstva financí - 

zejména ke strategii podpory Čechů v institucích EU, online finančnímu úřadu, novému zákonu o dani   

z příjmů či investicím vlády. 
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Vybrané akce v Bruselu 

16. červenec  Budování silnější Evropy: role mládeže, vzdělání a politiky v oblasti kultury  

 

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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