
 

    Aktuality z EU 

Za nejvyšší prioritu své vlády označil britský premiér Boris Johnson dosažení 

brexitové dohody s Evropskou unií. V dopise, který 19. srpna zaslal předsedovi 

Evropské rady Donaldu Tuskovi, zároveň označil spornou irskou pojistku  

za nedemokratickou a vyzval, aby byla v dohodě nahrazena závazkem,  

že před koncem pobrexitového přechodného období začnou platit "alternativní 

ujednání". Předseda Evropské rady Donald Tusk nicméně 20. srpna tento 

návrh odmítl. Tusk na twitteru napsal, že Johnson nenabídl žádné realistické 

varianty, které by zabránily vzniku klasicky kontrolované hranice mezi 

Severním Irskem a Irskem před koncem pobrexitového přechodného období. 

Podobně se vyjádřila také Evropská komise. Britský premiér Boris Johnson 

rovněž jednal 22. srpna s Angelou Merkelovou s cílem přesvědčit ji o zrušení 

zmiňované irské pojistky. Šéfka německé vlády ale odmítá, aby se irská 

pojistka rušila do doby, než bude vyjednaná podoba budoucích vztahů 

sedmadvacítky a Británie. To podle ní může trvat dva roky, ale také třeba jen 

30 dní. Merkelová zároveň zopakovala, že spolková republika upřednostňuje brexit s dohodou, bude 

ale připravena i na možnost, že se takového řešení dosáhnout nepodaří. Britská vláda taktéž 

oznámila, že od 1. září omezí svou účast na většině zasedání Evropské unie. Úředníci tak mají získat 

více času na přípravy pro brexit, který je naplánovaný na 31. října. Klíčová jsou zejména budoucí 

partnerství s EU a okolním světem. „Bojkot“ velkého a vlivného členského státu na unijních schůzkách 

přitom teoreticky může ohrozit rozhodovací proces v Evropské unii a zkreslit výsledky hlasování.  

Aby se předešlo tomuto scénáři, Londýn chce pro případy neúčasti na schůzkách přenést svá hlasovací 

práva na Finsko, které od července předsedá Radě EU. 

Italský premiér Giuseppe Conte oznámil 20. srpna rezignaci na svou funkci a následně podal demisi 

po odchodu protiimigrační strany Liga z vládní koalice s Hnutím pěti hvězd. Conte obvinil vůdce Ligy 

a dosavadního ministra vnitra Mattea Salviniho, že upřednostňuje osobní zájmy. Po pádu vlády, který 

konec premiéra automaticky doprovází, bude na tahu prezident Sergio Mattarella. Hlava státu může 

rozpustit parlament a vypsat předčasné volby, nebo se pokusit zprostředkovat sestavení nové vlády. 

Conte, který působil jako nestranický předseda vlády, svůj záměr odstoupit oznámil na zasedání senátu. 

Prezident Conteho pověřil dočasným vedením vlády, dokud se nerozhodne, zda vyhlásí předčasné 

volby. 21. srpna se kvůli tomu prezident sešel s šéfy obou komor parlamentu a se zástupci parlamentních 

skupin. S lídry parlamentních stran začal jednat 22. srpna.  

Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejnila 21. srpna 

online dotazník, který je určen zejména pro české podnikatele, kteří působí na jednotném 

vnitřním trhu Evropské unie a v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP). Podnikatelé 

budou mít jeho prostřednictvím možnost podílet se na definování překážek, které se na vnitřním 

trhu a v zemích EHP stále vyskytují. Pomocí dotazníku identifikují konkrétní bariéry, se kterými  

se nejčastěji setkávají při poskytování přeshraničních služeb, výrobě a distribuci zboží v tomto prostoru. 

Vyplnění dotazníku zabere zhruba tři až pět minut. Sběr dat bude probíhat kontinuálně, uzávěrka 

dotazníku tedy není stanovena. Výsledky dotazníkového šetření budou následně anonymně zpracovány 

a poslouží jako podklad při snaze o odstraňování stávajících překážek a zlepšování fungování 

vnitřního trhu EU jak na národní, tak i na unijní úrovni. Získaná data budou využita pro prosazování 

priorit ČR v rámci politiky vnitřního trhu EU, jejichž cílem je zasadit se o co nejlepší podnikatelské 

prostředí pro české podnikatele, kteří na vnitřním trhu působí. Dotazník k vyplnění naleznete zde. 
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https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-eu/verejne-konzultace-a-pruzkumy/dotaznik-pro-podnikatele-na-vnitrnim-trhu-eu--248104/


Sněmovní výbor pro evropské záležitosti 21. srpna projednal a vzal na vědomí nominaci dosavadní 

eurokomisařky Věry Jourové na tuto funkci i v novém funkčním období Evropské komise, které začne 

v listopadu. Neprošlo doporučující stanovisko pro vládu, aby Jourovou na svém jednání schválila. Vláda 

má v úmyslu formálně nominovat kandidáta do Evropské komise v pondělí 26. srpna, řekl členům 

výboru premiér Andrej Babiš (ANO). Jourovou označil za velice vhodného kandidáta. Projednání 

nominace ve výboru je nutnou podmínkou pro to, aby návrh mohla schválit vláda. Na konci září čeká 

kandidáty na eurokomisaře slyšení v Evropském parlamentu, jehož schválení potřebují pro zisk 

postu. Nová Komise vedená Ursulou von der Leyenovou začne úřadovat od 1. listopadu. Kandidátka na 

eurokomisařku Věra Jourová během jednání sněmovního výboru sdělila, že by měla v Evropské komisi 

při výběru portfolia zájem mimo jiné o digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod. Za svoji prioritu 

považuje silnou, odolnou, soudržnou a stabilní Evropu. 

 

 

Počet migrantů přicházejících z Afriky do Španělska od začátku letošního roku meziročně klesl 

o 39 procent. Informace byla zveřejněna v tisku 16. srpna. K poklesu výrazně přispěla pomoc 

marockých úřadů. Zatímco loni bylo Španělsko hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří  

do Evropy, letos se jí opět stalo Řecko, vyplývá ze statistiky Úřadu vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (UNHCR). Od začátku roku připlulo do Španělska přes Středozemní moře 14.500 migrantů, 

dalších 3500 se jich do Španělska dostalo v Maroku překonáním hranic dvou španělských enkláv Ceuta  

a Melilla. Proti stejnému období v loňském roce to tak bylo o 39 procent méně. Do Řecka přišlo letos 

od ledna podle UNHCR celkem 26.770 migrantů, z toho asi 20.000 přes moře, zbytek dorazil 

z Turecka přes pozemní hranici. Do Itálie doplulo letos 4240 migrantů, zatímco loni jich bylo 

23.370 a předloni 119.370. 

Do Evropské unie se loni legálně vystěhovalo bezmála čtvrt milionu lidí ze zemí západního Balkánu. 

Vyplývá to ze zveřejněných údajů evropského statistického úřadu Eurostat z 19. srpna. Žebříčku vévodí 

Albánie, z níž za jediný rok emigrovalo do bloku přes dvě procenta veškerého obyvatelstva.  

Ze zprávy Eurostatu dále plyne, že lidé ze západního Balkánu míří nejčastěji do Německa. Výjimku 

tvoří Albánie, z níž obyvatelstvo migruje především do Itálie. Podle loni vydané zprávy ústavu Evropská 

rada pro zahraniční vztahy (ECFR) se z Balkánu stěhuje zejména mladší a vzdělanější obyvatelstvo, 

dochází k takzvanému odlivu mozků. Příčinou tohoto dramatického demografického trendu je 

především nedostatek pracovních příležitostí v zemích původu či ztráta naděje, že se pracovní místa 

podaří vytvořit. 

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v červenci zpomalilo na 1,0 z červnových 

1,3 procenta. Ve své konečné zprávě to 19. srpna uvedl statistický úřad Eurostat. Upravil tak svůj 

dřívější rychlý odhad, ve kterém pro eurozónu uváděl tempo růstu 1,1 procenta. V celé Evropské unii 

míra inflace klesla na 1,4 procenta z 1,6 procenta. Zveřejněná čísla potvrzují, že inflace v eurozóně 

se výrazně vzdálila cíli Evropské centrální banky (ECB), která ji chce mít těsně pod dvěma procenty. 

Podporují tak očekávání, že ECB příští měsíc představí další opatření na podporu ekonomiky 

eurozóny. Loni v červenci míra inflace v zemích platících eurem i v celé EU činila 2,2 procenta. 

Antimonopolní regulátoři Evropské unie se rozhodli prozkoumat plány americké internetové 

společnosti Facebook na vytvoření nové digitální měny. Informovala o tom 21. srpna agentura 

Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Evropská komise podle zdrojů tento měsíc 

rozeslala dotazníky různým skupinám, kterých se projekt nové měny týká. Tento krok by mohl být 

přípravou na zahájení oficiálního vyšetřování. Podle zdrojů se regulátoři zaměří především na způsob 

nakládání s údaji o spotřebitelích používajících novou měnu.  

 

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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