
 

    Aktuality z EU 

Země EU jsou rozdělené v pohledu na víceletý rozpočet Unie. Zatímco část 

čistých plátců považuje celkový objem rozpočtu, navrženého předsedou 

Evropské rady Charlesem Michelem, za příliš vysoký, země východního 

a jižního křídla EU by chtěly více peněz. Michel by rád dosáhnul alespoň 

částečné dohody, postoje jednotlivých zemí se však prozatím nijak 

nesbližují. Zástupci Nizozemska, Dánska či Švédska se nadále snaží celkový 

objem rozpočtu co nejvíce přiblížit hranici jednoho procenta hrubého 

národního důchodu EU, které Michelův návrh překračuje o desítky miliard 

EUR. Argumentují tím, že odchod Velké Británie z EU zvedne příspěvky 

nejvýrazněji čistým plátcům a požadují proto, aby byly i pro příští období 

zachovány dosavadní slevy z plateb. To však odmítají méně vyspělé země, 

které požadují, aby byla v rozpočtu na příštích 7 let zachována dosavadní 

úroveň kohezních peněz, tedy prostředků v evropských fondech určených na 

rozvoj zaostalejších regionů. V případě, že se Michelovi nepodaří na aktuálně 

probíhajícím mimořádném summitu přimět země k dohodě, bude zřejmě 

potřeba svolat další vrcholnou schůzku v příštích měsících. Členské země 

by měly schválit rozpočet pro období 2021–2027 do léta, aby měl na jeho 

odsouhlasení dostatek času také Parlament. Pokud by se víceletý rámec 

nepodařilo schválit do konce roku, vycházelo by se při stanovení rozpočtu 

na příští rok z toho letošního. 

Státy Evropské unie budou dohlížet na dodržování zbraňového embarga OSN v Libyi 

prostřednictvím nové mise. Shodli se na tom v pondělí ministři zahraničí, kteří odmítli možnost 

obnovení námořní operace Sophia, kterou původně kvůli libyjské krizi zvažovali. Na potřebě lepší 

kontroly zákazu dovozu zbraní se už před měsícem shodli v Berlíně politici řady velmocí, včetně Ruska, 

Turecka, Francie, Německa, USA či samotné EU. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell tehdy vyslání 

vojáků do země nevyloučil, podmínil to však dodržováním příměří, které je stále porušováno. V rámci 

plánu by Evropská unie měla blokovat dovoz zbraní do Libye pomocí námořní a vzdušné operace 

využitelné i na zemi.  

Evropská unie rozšířila seznam zemí nespolupracujících v daňové oblasti o čtyři státy. Rozhodli 

o tom ministři financí členských zemí, kteří na listinu daňových rájů přidali Panamu, Seychely, Palau 

a Kajmanské ostrovy. Pravidelně aktualizovaná listina má přispět k boji se snahou „vyhýbat 

se daňovým povinnostem“. Zařazeny jsou na ni země, u kterých má EU pochybnosti ohledně daňové 

transparentnosti, spravedlivého zdanění či dodržování mezinárodních pravidel mířených proti snižování 

daňových základů a přesouvání zisku jinam. Státy, které byly Unií na seznam přidány, nedokázaly včas 

provést navržené daňové reformy. Aktuálně se na seznamu nachází 12 zemí, dalších 16 zemí, 

kterým hrozilo, že budou na seznam dopsány, dokázalo podmínky unie splnit. 

Brexit přivedl loni do Nizozemska rekordní počet firem – zřídit zde své aktivity se jich loni rozhodl 

dvojnásobný počet než v předchozím roce. Dle nizozemské vládní agentury pro zahraniční investice 

NFIA byl důvodem hlavně blížící se odchod Velké Británie z EU. Loni se rozhodlo otevřít či přesunout 

své aktivity do Nizozemska 78 firem, od referenda o Brexitu v roce 2016 tak již učinilo 140 firem. 

Dosavadním trendem bylo, že počet firem, přicházejících do Nizozemska se každým rokem 

zdvojnásobil, kvůli nejistotě firem, které neví, jak bude vypadat dohoda mezi EU a Británií, a tak hledají 

jiné možnosti. Očekává se, že trend růstu se nebude zpomalovat. Firmy, které se do země přesouvají, 

jsou převážně finanční, informačně technologické, mediální, reklamní a zdravotnické.  
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Dle zprávy o migraci za poslední čtvrtletí roku 2019 se počet cizinců s trvalým či přechodným pobytem 

v ČR zvýšil. V loňském roce v ČR pobývalo 595 881 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem, 

meziročně se jedná o nárůst 28 950 osob. Z evidovaných cizinců má přechodný pobyt téměř polovina, 

zbytek má pobyt trvalý. Polovina cizinců, kteří mají povolení k přechodnému pobytu, o něj žádala kvůli 

zaměstnání, dále se jedná o sloučení rodiny, studium či podnikání. Čtvrtina cizinců pocházela 

z Ukrajiny, pětina pak ze Slovenska. Z Vietnamu pocházelo 10 procent legálně pobývajících osob, 

následovali občané Ruska, Polska, Německa, Bulharska, Rumunska, Mongolska a Velké Británie. 

V celkovém počtu nejsou zahrnuti cizinci, kteří v ČR legálně pobývají na základě schengenského víza 

nebo bezvízově a také neregistrovaní občané Evropské unie. Co se týče nelegální migrace, cizinecká 

policie na konci ledna uvedla, že v ČR loni odhalila 5 677 nelegálně pobývajících cizinců, 

tj. o 685 více než v roce 2018. Nejpočetnější skupinou odhalených cizinců jsou Ukrajinci, Moldavani 

a Vietnamci. 

Zajímavé informace přinesla v týdnu také agentura STEM. Dle jejího průzkumu, který se uskutečnil 

v druhé polovině loňského října, většina českých obyvatel považuje peníze z rozpočtu Evropské unie 

za ekonomicky přínosné, o jejich rozdělování ale nevědí skoro nic. Například jenom čtvrtina populace 

se domnívá, že Česko z rozpočtu EU dostává více, než kolik do něj odvádí. Kolik peněz ČR od EU 

dostává, neví a ani se neodváží odhadnout téměř polovina občanů, 13 procent si myslí, že Česko dává 

víc, než dostává a 18 procent míní, že země dává i dostává stejně. U veřejnosti také převládá pocit, 

že o využití prostředků z fondů nerozhoduje ČR – téměř tři pětiny si myslí, že o financích na konkrétní 

projekty se rozhoduje v institucích EU. Z výzkumu navíc plyne, že se Češi neorientují v tom, 

kdo je odpovědný, a tak propadají celkové skepsi. Co se týče směřování dotací, veřejnost dává přednost 

tomu, aby peníze z EU směřovaly spíše do obcí a regionů než na řešení problémů globálního 

významu – za pět prioritních oblastí respondenti označili rozvoj celostátní dopravy, ochranu 

a zlepšování životního prostředí, sociální služby, podporu zemědělské výroby a podporu výzkumu 

a vývoje.  

  



 

 

 

Bývalý velvyslanec při NATO a exministr obrany Jiří Šedivý se dostal do rozhodujícího kola volby 

šéfa Evropské obranné agentury (EDA). Informaci potvrdil Lidovým novinám premiér Andrej Babiš. 

V čele vlivné unijní instituce stál uplynulých pět let Španěl Jorge Domecq. EDA funguje od ledna 2005, 

je základnou pro rozvoj společné obrany EU, platformou pro spolupráci států EU v oblasti evropské 

obrany i mezi ministry obrany zemí EU. Agentura je také aktivní v pořizování armádní techniky. 

Post výkonného ředitele agentury patří mezi nejvyšší pozice v oblasti obrany a bezpečnosti EU. 

V případě úspěchu Šedivého by se tak jednalo o jednu z nejvyšších funkcí v zahraniční organizaci, 

kterou by zastával Čech. Uzávěrka hlasování o dané pozici je 5. března. 

Evropská komise ve středu představila obrysy plánu, jak zajistit bezpečné a efektivní digitální 

propojení Evropské unie. Zahrnuje vše od kybernetické bezpečnosti po kritickou infrastrukturu, 

od digitálního vzdělávání po dovednosti, od demokracie po média. Plán počítá mimo jiné s vytvořením 

pravidel pro sdílení dat mezi firmami a úřady či s budováním rychlých sítí či velkokapacitních úložišť. 

Výše zmíněné by však nemělo být na úkor ochrany citlivých osobních údajů či konkurenčního prostředí. 

Lepší výměna dat lidem dle Komise umožní například v reálném čase získávat informace o zpoždění 

vlaků a dalších dopravních prostředků, usnadní také práci na vytváření klimatických modelů či varování 

před katastrofami. Důležitou oblastí je také možné budoucí přeshraniční používání virtuálních měn 

jednotlivých států či vytváření digitální identity obyvatel. Zveřejněná strategie prozatím neobsahuje 

návrhy konkrétních závazných pravidel, ale spíše vytyčuje cestu, kterou se chce Komise v příštích 

měsících a letech ubírat. 

  

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

V úterý 18. února se uskutečnilo výroční setkání regionálních zastoupení v Bruselu 

s eurokomisařkou pro oblast soudržnosti a reforem, paní Elisou Ferreirou. Během 

svého proslovu eurokomisařka ocenila roli regionálních zastoupení jako prostředníků 

mezi Unií a tím, co se děje v jednotlivých členských zemích a apelovala na užší 

spolupráci mezi Generálním ředitelstvím Evropské komise pro oblast regionální 

a městské politiky a samotnými regiony.  

Ve středu 19. února se Zastoupení zúčastnilo setkání s místopředsedkyní Evropské komise, 

paní Margrethe Vestagerovou, která zde představila komplexní balíček digitální politiky přijatý 

Evropskou komisí téhož dne. Zároveň představila datovou strategii a Bílou knihu o umělé inteligenci 

v rámci myšlenky plně využít potenciálu digitálního věku spolu s řešením problémů, které vyvstávají 

v oblasti umělé inteligence, rozpoznávání obličeje a datových prostorů. 

Ve čtvrtek 20. února proběhl workshop týkající se inkluze primární produkce do hodnotových 

řetězců na bio-bázi, pořádaný regionem Flandry a Evropskou sítí chemických regionů (ECRN), v rámci 

projektu POWER4BIO. Změna ve struktuře hodnotového řetězce je důležitá pro lepší kooperaci mezi 

všemi relevantními aktéry. První část workshopu byla věnována prezentaci inovací, iniciativ, výzkumů 

a konkrétních případových studií, které se týkají propojení primární produkce a inovativního 

hodnotového řetězce založeného na bio-bázi. Druhá část se věnovala diskuzi o roli veřejné politiky 

a poukazovala na úspěšné politické instrumenty, které umožňují, aby byly nové hodnotové řetězce 

prakticky využitelné. Závěrečná část umožnila pojmenovat společné technické, ekonomické 

a regulatorní bariéry, které se pojí s vytvořením nového agro-industriálního partnerství. 

Ve čtvrtek se Zastoupení také zúčastnilo konference organizované společností Microsoft, která se týkala 

přístupu k datům a jejich sdílení. Konference se zúčastnilo přes deset řečníků reprezentujících 

soukromý i veřejný sektor. Klíčovými tématy byly přístup k datům, jejich sdílení, využití spolu 

s konkrétními případy a také soukromí a bezpečnost. Konference se dotýkala i otázek souvisejících 

s tzv. Digitální strategií EU, která byla přijata právě den před jejím konáním.  

Poslední akcí, které se ve čtvrtek Zastoupení zúčastnilo, byla konzultace zainteresovaných stran 

ke stanovisku Evropského výboru regionů revidujícímu Rámcovou směrnici o vodách, Směrnici 

o povodních a další související předpisy. Zpravodajem stanoviska je polský zástupce Piotr Całbecki 

z Kujavsko-pomořského vojvodství. Finální podoba stanoviska by měla být přijata na plenárním 

zasedání Výboru v květnu tohoto roku.     
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Vybrané akce v Bruselu: 

26. únor  Konzultace zainteresovaných stran: směrem k čistému vodíku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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