
 

    Aktuality z EU 

Pro občany zemí EU vyslané do Německa za prací mají do budoucna platit 

prakticky stejné podmínky, jako pro zdejší zaměstnance. Počítá s tím návrh, 

který ve středu schválila německá vláda. Jedná se o implementaci kontroverzní 

revize směrnice EU o vysílání pracovníků z poloviny roku 2018, 

která by měla být zavedena do národních právních řádů k 30. červenci 2020. 

Firmy ze zemí EU, které do spolkové republiky vyslaly své zaměstnance, musí 

už nyní brát ohled na některá opatření – například povinnost vyplácet 

jim alespoň minimální německou mzdu. Nově budou muset dodržovat 

i závazné tarifní dohody, a to i v případech, kdy jde o plat v nich pro daný 

obor stanovený. Zákon, který má vstoupit v platnost koncem července, 

dále počítá s tím, že zaměstnavatelé budou muset dodržovat také určité 

podmínky týkající se ubytování, které svým zaměstnancům poskytují. 

Prezident Spojených států Donald Trump odvolal z funkce amerického 

velvyslance při Evropské unii Gordona Sondlanda, který proti hlavě státu 

svědčil v procesu ústavní žaloby. Dle listu New York Times nejdříve činitelé 

ministerstva zahraničí velvyslance vyzvali, aby sám rezignoval, po odmítnutí 

rezignace byl následně vyhozen. Sondland loni svědčil před americkými 

zákonodárci v procesu ústavní žaloby proti Trumpovi, který čelil obvinění 

ze zneužití úřadu a obstrukcí Kongresu. O práci v poradním orgánu 

Bílého domu už minulý týden přišel také podplukovník Vindman, který byl na podzim klíčovým 

svědkem ve Sněmovně reprezentantů při vyšetřování prezidenta. Zejména propuštění Vindmana 

vyvolalo kritiku zejména od představitelů Demokratické strany. 

Dle slov první skotské ministryně Nicoly Sturgeonové Skotsko již podniká první kroky k tomu, 

aby mohlo vypsat nové referendum o nezávislosti na Británii, která z Unie odešla proti vůli Skotů. 

Už v lednu požádala šéfka skotských nacionalistů britského premiéra Borise Johnsona, aby umožnil 

vypsat všelidové hlasování o odtržení Skotska od Spojeného království, Johnson však požadavek 

odmítl. Politička se tak plánuje pokusit najít jiný způsob, jak v souladu s britským právem plebiscit 

uspořádat. Připustila ovšem, že by referendum mělo být vypsáno na základě dohody s britskou vládou, 

která s ním musí vyslovit souhlas. Skotové o možnosti odtržení od Británie hlasovali už v roce 2014, 

tehdy se 55 procent hlasujících vyslovilo pro setrvání ve Spojeném království a 45 procent proti. 

V souvislosti s odchodem Británie z EU, se kterým většina Skotů nesouhlasila, však začali aktuálně 

v průzkumech mírně převažovat zastánci skotské nezávislosti. 

Nehledě na koronavirus se v úterý evropské akcie vyšplhaly na rekord. Náladu na trzích podpořila 

zpráva o zpomalení růstu počtu nakažených zmíněným virem, stále však panují obavy z globálních 

ekonomických dopadů této epidemie. Panevropský akciový index STOXX 600 krátce po zahájení 

úterního obchodování přidával 0,8 procenta na zhruba 428 bodů. K růstu evropských burz přispěl 

i příznivý vývoj na akciovém trhu ve Spojených státech, kde se indexy S&P 500 a Nasdaq Composite 

v pondělí vyšplhaly na další rekordy. V Evropě aktuálně posilují zejména akcie těžařských společností, 

které podpořil růst cen komodit. 

Celkem 15 velkých měst, včetně Prahy a Bratislavy, žádá EU o peníze na zelenou politiku. 

Města požadují možnost přímo čerpat z příštího víceletého rozpočtu Evropské unie, aby mohla 

přispět k realizaci unijního cíle uhlíkové neutrality do roku 2050. Starostové a primátoři 15 hlavních 

měst v dopise předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové vzkázali, že mohou 

být pružnější než centrální úřady v jejich zemích. Evropské peníze se aktuálně dostávají na radnice 

měst v EU skrze vlády jednotlivých zemí, a to zejména pod hlavičkou kohezních fondů, jejichž cílem 
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je vyrovnat životní úroveň napříč Unií. Dle starostů jsou však samotná města schopna zavádět 

ekologická opatření rychleji než vlády a nejsou pod takovým tlakem ze strany výrobců fosilních paliv. 

Dle pražského primátora Zdeňka Hřiba je jedním z důvodů, proč by měla Unie zasílat část financí přímo 

městům, také například střet zájmů týkající se českého premiéra Andreje Babiše, který v listopadu 

konstatovala auditní zpráva Evropské komise, obdobným případem je dle něj také maďarský ministr 

Viktor Orbán. 

Míra úspor domácností je v české ekonomice poměrně vysoká, s podílem na hrubém národním 

důchodu téměř 29 procent zaujímá ČR mezi ostatními evropskými státy třetí příčku. Nejvíce oblíbené 

jsou v ČR netermínované vklady, poprvé po šesti letech vzrostl také objem termínovaných vkladů. 

Nejméně naopak rostly úspory domácností v investičních fondech. Přestože však mají Češi v rámci 

EU jedny z nejvyšších úspor, jejich bohatství je nižší než bohatství obyvatel západní Evropy. 

Příčinou je konzervativní přístup českých domácností, které úspory drží ve finančních produktech, 

které jim neumožňují jejich úspory zhodnocovat. Své rezervy Češi drží nejčastěji na běžných účtech, 

které nenesou prakticky žádný úrok, naopak z jejich úspor postupně ukrajuje inflace. Ve srovnání 

se západní Evropou Češi také méně investují do dlouhodobých aktiv, která mohou přinášet vyšší výnos. 

Rozdíl je pak znát zejména na penzijních produktech, kde mají Češi naspořeno třináctkrát méně 

než průměrný Evropan. 

  



 

 

Evropský parlament v úterý podpořil mandát k vyjednávání o budoucích vztazích Evropské unie 

s Velkou Británií, který minulý týden navrhla Evropská komise. V přijatém usnesení poslanci 

zdůraznili, že by měl Brusel trvat na sladění podmínek pro unijní a britské firmy v klíčových oblastech. 

Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier počítá s tím, že bude EU usilovat o dosažení ambiciózní 

dohody upravující jak obchodní vztahy, tak vzájemnou spolupráci například v dopravě 

nebo bezpečnosti. Klíčem k zachování blízkého obchodního partnerství přitom má být požadavek, 

aby Británie dodržovala unijní pravidla pro hospodářskou soutěž, pracovní podmínky, daně či ochranu 

životního prostředí. Poslanci ve zmíněném nelegislativním usnesení tyto požadavky podpořili, 

mimo jiné s tím, že britská vláda by se měla zavázat ke sladění britských pravidel s unijními. 

Britská vláda naopak dává opakovaně najevo, že se po skončení přechodného období chce přestat řídit 

unijními standardy, o těsné obchodní vztahy údajně premiér Boris Johnson nestojí a preferuje volnější 

dohodu. 

Poslanci Evropského parlamentu ve středu schválili obchodní dohodu s Vietnamem, která odstraňuje 

prakticky veškerá cla ve vzájemném obchodování a která je označována za nejobsáhlejší, 

jakou kdy Evropská unie uzavřela s rozvojovou zemí. Smlouva by mohla do budoucna udávat nový 

standard pro uzavírání podobných smluv. Objem obchodní výměny Vietnamu s EU představuje 

ročně asi 50 miliard EUR a dle vyjednavačů by se měl časem zdvojnásobit. Vietnam dosud uplatňoval 

clo ve výši 78 procent na evropská auta, 50 procent na víno a 35 procent na strojírenské výrobky, 

do deseti let by se však 99 procent cel mělo snížit na nulu. Pro schválení dohody se v Parlamentu 

vyslovilo 401 poslanců pro, proti jich bylo 192. Jakmile vstoupí dohoda v platnost, vytvoří příležitosti 

pro zesílení obchodní výměny a podporu pracovních míst a ekonomického růstu na obou stranách. 

Pro plnou implementaci dohody ji teď ještě bude nutné schválit také v členských státech. 

  

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Zastoupení se ve středu 12. února zúčastnilo prvního letošního setkání pracovní 

skupiny Design a kreativita sítě ERRIN. Michael Thomson a Isabelle Vérhilac 

z Kanceláře evropských asociací designu (BEDA) hovořili o historii a činnosti 

své organizace. Zvláštní pozornost byla věnována BEDA klastrům, především 

klastru „Cities and Users“, jehož partnerem je i síť ERRIN. Zástupci regionů dále 

diskutovali o nástinu pracovního plánu skupiny na rok 2020, který zahrnuje mimo 

jiné studijní návštěvu v Genku či tradiční listopadové EU Design Days. Jedno ze 

setkání na konci roku bude také věnováno projektovým příležitostem a výzvám, které 

jsou průběžně zveřejňovány také na vývěsce ZDE. 
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Vybrané akce v Bruselu: 

18. únor  Robustní inovační ekosystémy pro budoucnost Evropy 

18. únor  Setkání regionálních kanceláří s komisařkou pro kohezi a reformy E. Ferreirou 

20. únor  Inkluze primární produkce v hodnotových řetězcích bio-výroby 

20. únor  Fórum: přístup k datům a jejich sdílení 

20. únor  Konzultace zainteresovaných skupin: kontrola vhodnosti Vodní rámcové 

směrnice a Směrnice o povodních 

 

 

 

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 

 

Schůze Výboru pro životní prostředí, 

veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Únor 

 

Schůze Výboru pro zahraniční věci 

Únor 19 18 

https://errin.eu/noticeboard
http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

