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Desítky tisíc demonstrantů protestovaly 10. srpna v Bukurešti i dalších 

rumunských městech proti vládě vedené sociálními demokraty. V 

rumunské metropoli se někteří z protestujících střetli s policisty, kteří proti 

nim použili slzný plyn. Demonstrace zorganizovala uskupení sdružující 

Rumuny pracující v zahraničí, kteří jsou podle svých slov rozhněvaní kvůli 

nízkým platům, pokusům vládnoucí strany PSD oslabit rumunskou justici a 

korupci, která v zemi vládne. Demonstrantům vadí například kontroverzní 

zmírnění trestního zákona, které schválil parlament ovládaný levicí. Podle 

opozice umožní některým poslancům vládní koalice vyhnout se trestnímu 

stíhání. Jedním z nich by mohl být i mocný šéf Sociálnědemokratické strany 

(PSD) Liviu Dragnea. Je předsedou parlamentu a fakticky řídí vládu; 

premiérem se nemohl stát kvůli tomu, že byl předloni podmínečně odsouzen za 

volební podvody a podplácení. 

Do zemí Evropské unie míří čím dál větší podíl českého exportu.  V letošním prvním pololetí 

stoupl podíl Unie na celkovém tuzemském vývozu meziročně o půl procentního bodu na 84,2 

procenta. Ještě v letech 2012 a 2013 to bylo 81 procent. Za první pololetí roku se celkový export 

zvýšil pouze mírně, o 0,2 procenta, na 2,15 bilionu korun. Klesá vývoz do Asie a Severní Ameriky. 

Do Asie putovalo o devět procent českého zboží méně, do Severní Americky o 2,3 procenta méně. 

Export do EU naopak vzrostl o téměř procento. Zatímco vývoz do Německa stagnoval, více zboží 

plynulo například do Rakouska (+1,8 procenta) či Francie (+1,1 pct). Vyplývá to z údajů Českého 

statistického úřadu, zveřejněných 10. srpna. Vláda přitom již v roce 2012 schválila exportní strategii 

ČR pro roky 2012 až 2020, jejímž hlavním cílem bylo snížit závislost českého vývozu na EU. Podle 

Hospodářské komory závislost českého exportu na zemích EU roste navzdory dlouhodobým 

politickým proklamacím, že je třeba český export diverzifikovat. Pokud se v EU objeví hospodářské 

problémy, vždy dolehnou nejvíce právě na otevřenou proexportně orientovanou a spíše 

subdodavatelskou ekonomiku, jakou je ČR. 

Kdyby se referendum o Evropské unii konalo nyní, 53 procent Britů by podpořilo setrvání země   

v evropském bloku a 47 procent by bylo proti. Podle zpráv britského tisku z 10. srpna to vyplývá   

z velkého průzkumu veřejného mínění společnosti YouGov pro organizaci People's Vote, která bojuje 

za referendum o konečné brexitové dohodě. Anketa rovněž ukázala, že plebiscit o dohodě, která bude 

výsledkem jednání mezi Londýnem a Bruselem, si přeje 45 procent Britů, zatímco proti je 34 procent. 

Pokud rozhovory selžou, má polovina Britů za to, že konečné rozhodnutí o tom, zda Spojené 

království v EU zůstane, nebo ne, musí být opět předmětem referenda. Čtvrtina 

z 10.000 respondentů se domnívá, že by o tom měl rozhodnout parlament. 

Šest zemí Evropské unie se 15. srpna dohodlo, že si rozdělí 255 migrantů, kteří byli v posledních 

dnech zachráněni ve Středozemním moři. Většina z nich (141) je na lodi Aquarius, která je minulý 

týden v pátek vzala na palubu u libyjských břehů. Vláda Malty oznámila, že loď bude moci zakotvit   

v maltských přístavech a běženci následně poputují do Španělska, Francie, Německa, Portugalska   

a Lucemburska. Z celkových 255 osob má 60 přijmout Španělsko a stejný počet Francie. Německé 

ministerstvo vnitra oznámilo, že je ochotno přijmout až 50 migrantů. Portugalská vláda jich plánuje 

převzít 30. Loď Aquarius, kterou provozují francouzské humanitární organizace SOS Méditerranée   

a Lékaři bez hranic (MSF), čekala na povolení k zakotvení od minulého pátku, kdy u libyjských břehů 
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vzala na palubu 141 migrantů. Velká část jich pochází z Eritreje a Somálska, 67 z nich jsou podle 

humanitárních organizací neplnoleté osoby bez doprovodu. 

Ceny emisních povolenek v Evropské unii se 14. srpna vyšplhaly na nejvyšší úroveň za deset let. 

Zdražování povolenek znamená pro evropské elektrárny a továrny dodatečné náklady při spalování 

fosilních paliv, což má vliv mimo jiné na ceny elektřiny. Cílem systému obchodování s emisními 

povolenkami je snižování emisí skleníkových plynů. EU se v loňském roce dohodla na reformě 

systému, která má vyřešit problémy s nadbytkem povolenek na trhu. Ten v minulosti vedl k poklesu 

cen povolenek na zhruba dvě až tři eura za tunu, což zmírňovalo tlak na omezování emisí. První   

z dohodnutých reforem nazvaná Market Stability Reserve (MSR) vstoupí v platnost příští rok,   

ve kterém podle analytiků odstraní z trhu povolenky na emise v rozsahu 390 milionů tun. 

 

 

Evropská komise přešla 14. srpna do druhé fáze řízení vedeného vůči Polsku kvůli novele zákona   

o nejvyšším soudu, který podle přesvědčení Bruselu porušuje unijní právní předpisy. Komise dala 

najevo, že není spokojená s odpovědí polských orgánů na první krok, jímž bylo řízení 2. července 

zahájeno. "Evropská komise se nadále domnívá, že polský zákon o nejvyšším soudu je neslučitelný   

s právem EU, protože oslabuje zásadu nezávislosti soudnictví, včetně zásady neodvolatelnosti 

soudců. Polsko tak neplní své povinnosti podle článku 19 odstavce 1 Smlouvy o Evropské unii ve 

spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie," uvádí Komise v odůvodněném 

stanovisku, které zaslala do Varšavy a které znamená přechod do druhé fáze řízení. Polské orgány mají 

nyní jeden měsíc na to, aby přijaly nezbytná opatření, a dosáhly tak souladu s odůvodněným 

stanoviskem. Pokud nepřijmou odpovídající opatření, může se Komise rozhodnout, že věc předloží 

Soudnímu dvoru EU. Evropský soud pak může rozhodnout až o finančním postihu. V naprosté 

většině případů ale tato řízení skončí dříve, než se k evropskému soudu dostanou. 

Osm členských zemí Evropské unie ze střední a jihovýchodní Evropy včetně Česka a Slovenska   

se vyslovilo pro opatření proti nekalým obchodním praktikám řetězců vůči dodavatelům. 

Ministři zemědělství nebo jejich zástupci se na tom shodli 15. srpna na schůzce na Slovensku, která se 

konala u příležitosti stávajícího předsednictví Bratislavy v takzvané visegrádské čtyřce (V4). 

Zúčastněné země by rovněž uvítaly, kdyby EU využívala zdroje z takzvané krizové rezervy i na 

řešení dopadů změny klimatu na farmáře. Týkat se to má i stávajícího sucha. "Podstatou je, aby ti, 

kteří mají nejslabší postavení v potravinářském řetězci, z našeho pohledu zemědělci a výrobci 

potravin, nebyli tlačeni velkými obchodníky nekalými praktikami k ještě nižším maržím," řekla 

hostitelka schůzky, slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná. 

V celé Evropské unii začne od 12. října platit jednotné značení motorových paliv. Stojany i 

tankovací pistole proto budou na všech čerpacích stanicích v Česku označeny novými symboly. 

Stávající názvy paliv mohou být ponechány paralelně s novými symboly. Paliva budou od poloviny 

října rozdělena do tří skupin. Benzinová ponesou označení v kruhu, naftová paliva ve čtverci a 

plynná v kosočtverci. Písmena v uvedených symbolech budou značit typ biosložky, číslo bude 

určovat podíl biosložky. Nové značky by se v budoucnu měly dále rozšiřovat podle vývoje 

alternativních pohonných hmot. Cílem označení je zlepšit orientaci evropských řidičů v pohonných 

hmotách. „Brusel si za toto nařízení určitě zaslouží pochvalu, vytvoření jednotné symboliky 

nenarušující marketingové názvy jednotlivých společností, dává smysl. Zvláště tehdy, kdy se na trhu 

objevují a dále budou objevovat nová paliva a zákazník se tak může v nabídce v různých zemích hůře 

orientovat,“ řekl ke změnám předseda SČS-Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. 

 

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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