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Irsko letos vydalo rekordní počet nových pasů. Konkrétně se jedná o více 

než 900.000 nových pasů, z nichž až desetina byla vydána pro žadatele z Velké 

Británie. Celkově požádalo o irské cestovní doklady 94.000 britů, kteří tak, 

i po plánovaném brexitu v lednu 2020, budou moci využívat výhod 

spojených s členstvím Irska v Evropské unii. Zejména díky žádostem 

občanů Spojeného království stoupl oproti roku 2018 počet vydaných pasů 

o 7 procent. Občané Spojeného království mohou získat irské doklady 

v případě, že některý z jejich rodičů či prarodičů byl Ir. Na Irský pas mají dále 

nárok také všichni obyvatelé Severního Irska. 

Z evropských měn mimo euro posílila v roce 2019 nejvíce libra, která vůči 

euru posílila o 6,8 procenta. Otázkou zůstává, jaký bude další vývoj 

v přechodném období a jaké obchodní dohody si Británie vyjedná s EU 

a dalšími zeměmi. Na rozdíl od libry měla v roce 2019 nejhorší výkonnost 

turecká lira, která vůči euru oslabila o 6,8 procenta. Slabý byl vůči euru také 

maďarský forint, který v listopadu dosáhl na hodnotu 337,27, což byl 

historicky nejslabší kurz. Polský zlotý byl stabilní, stejně jako česká koruna. V roce 2020 by pak měla 

většina zmíněných měn klesat, česká koruna by mohla naopak lehce posílit. Údaje ukázala analýza 

společnosti Purple Trading, která se zaměřuje na obchodování na burze. 

Česká republika je sedmým největším vývozcem zábavní pyrotechniky na světě, s vyvezenými 

ohňostroji za 233 milionů korun. V Eropě je v tomto ohledu na prvním místě Nizozemsko s 1,2 miliardy 

korun. Mezi evropskými zeměmi má však Česko nejvíce firem, které ve svých e-shopech volně 

prodávají ohňostroje z kategorie F4, tj. ohňostroje představující největší nebezpečí, které 

dle evropských pravidel mohou odpalovat jen odborně způsobilí odborníci. Takových firem je v ČR 

11, což je číslo, které v EU nemá obdoby. Jedním z důvodů velkého počtu firem nezákonně 

prodávajících zábavní pyrotechniku jsou mj. mírné tresty, které prodejcům v ČR hrozí. Zatímco v ČR 

mohou prodejci dostat pokutu do výše 200.000 EUR, v Lucembursku sahá pokuta až do výše milionu 

EUR, na Ukrajině, v Maďarsku, Finsku a Rumunsku jsou finanční tresty neomezené a například 

v Portugalsku mohou jít prodejci do vězení až na 12 let. Data vyplynula z analýzy projektu Evropa 

v datech. 

Dle agentury Reuters poslední den v roce evropské akcie mírně oslabily, za celý rok však zaznamenaly 

nejvyšší růst od finanční krize v roce 2009. Panevropský index STOXX 600 v úterý sice mírně klesl 

o 0,1 procenta, od počátku roku 2019 však vzrostl o 23 procent. Náladu mezi investory zlepšil hlavně 

prosincový průlom v obchodním jednání mezi Spojenými státy a Čínou. Detailnější údaje 

o počáteční dohodě však zatím nejsou známy. Dle analytiků je další vývoj evropských akcií v roce 

2020 zatím nejasný také kvůli brexitu. Přestože je již téměř jisté, že Británie opustí EU k poslednímu 

lednu, není zatím patrné, jak budou vypadat obchodní vztahy mezi Británií a EU,  stále také hrozí odchod 

Británie bez dohody. Sledován bude investory také vývoj v Německu. Loni se totiž největší evropská 

ekonomika ocitla na pokraji recese. 

Moskva a Kyjev podepsaly 31. 12. dohodu o tranzitu ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. 

V platnost vstoupila dle plynárenské společnosti Gazprom dohoda ještě tentýž den a uzavřena byla na 

dobu 5 let. Platnost původní desetileté smlouvy vypršela na konci roku. Na základě ujednání by měla 

Ukrajina přepravit do Evropy v příštím roce 65 miliard metrů krychlových ruského plynu, zatímco teď 

je to 90 miliard ročně. V letech 2021 až 2024 pak klesne roční tranzit na 40 miliard metrů krychlových 
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ročně. Pětiletý kontrakt obsahuje i klauzuli o možném prodloužení na dalších deset let. Pro přepravu 

zemního plynu z Ruska k evropským zákazníkům je Ukrajina klíčovou cestou. Plyn přes Ukrajinu 

putuje také do České republiky. Pro Kyjev je tranzit ruského plynu také důležitý, jelikož z něj finančně 

profituje. 

  



 

 

 

 

Novou předsedající zemí Evropské unie se ve středu 1. 1. 2020 stalo na půl roku Chorvatsko. 

Nejnovější členská země unijního bloku převzala štafetu po Finsku, které mělo výrazně odlišnou 

představu o dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021-2027. Očekává se, ža právě otázka rozpočtu 

bude velkou zkouškou chorvatského předsednictví, v rámci kerého se uvažuje o svolání mimořádného 

summitu věnovanému právě rozpočtu. Zmíněný summit by mohl být svolán v únoru. Mezi klíčové 

priority chorvatského předsednictví dále patří: zajištění udržitelného hospodářského růstu 

smazávajícího rozdíly mezi regiony; lepší propojení Evropy v dopravě, energetice i kultuře; 

zefektivnění bezpečnostní spolupráce EU a posílení vlivu ve světě. Za velký úkol považuje Záhřeb 

také zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií, které v říjnu zablokovala 

Francie. Chorvatsko by proto rádo zprostředkovalo dohodu mezi Paříží, která navrhuje zpřísnění 

přístupových kritérií, a ostatními zeměmi, které požadují, aby zavádění nových podmínek nebrzdilo 

začátek jednání se zmíněnými státy. Bližší informace o předsednictví a jeho prioritách jsou dostupné 

na webových stránkách ZDE. 
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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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