
 

    Aktuality z EU 

Růst globální ekonomiky v roce 2019 zpomalí, pak se ale hospodářství 

stabilizuje. Ve svém pravidelném hospodářském bulletinu to 27. prosince 

uvedla Evropská centrální banka (ECB). Ceny podle ní budou příští rok 

pokračovat v růstu. Investoři po celém světě se připravují na zpomalení růstu 

ekonomiky hlavně kvůli vyšším výpůjčním nákladům pro dolarové dlužníky   

a obchodnímu napětí mezi USA a Čínou. Zveřejněný bulletin také objasňuje 

rozhodnutí ECB na prosincovém zasedání, kdy centrální banka oznámila 

ukončení programu nákupů dluhopisů za 2,6 bilionu eur (67,3 bilionu Kč). 

ECB rovněž zmínila že akcie evropských bank letos ztratily v průměru   

25 procent své hodnoty a jsou na tom nejhůře od krize eurozóny. Zájem 

investorů o sektor ochladl kvůli nízké ziskovosti, zastaralým podnikatelským 

modelům, záporným úrokovým sazbám i odchodu Británie z Evropské unie.  

Zisk prestižních grantů Evropské výzkumné rady (ERC) nebo umístění 

Česka v žebříčku Nature Index považují odborníci z vládní Rady   

pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za vědní úspěchy roku 2018. Česká 

republika také posílila svoji pozici v zahraničí jako výzkumně a vědecky 

orientovaná země. V rozhovoru s ČTK to řekl 28.prosince první 

místopředseda RVVI Petr Dvořák a místopředsedové Karel Havlíček a Pavel 

Baran. Do České republiky v minulém roce zamířilo sedm grantů ERC. Podle 

Havlíčka je posílení české pozice v zahraničí viditelné tím, že světoví výrobci i vědci začínají mít 

zájem spolupracovat s partnery z ČR na vývoji a výzkumu. Zároveň se podle Dvořáka povedlo 

vetknout do českého systému mezinárodní pohled na několika úrovních. 

Italská Poslanecká sněmovna schválila 28. prosince na poslední chvíli rozpočet pro rok 2019, který 

musel Řím po výtkách Evropské komise přepracovat. Senátem už rozpočet prošel o několik dní předtím. 

Evropská komise se v průběhu prosince s Itálií dohodla na změnách rozpočtu, což odvrátilo disciplinární 

kroky proti Římu. Vláda s návrhem rozpočtu spojila v Poslanecké sněmovně hlasování o důvěře, aby 

schválení uspíšila. Pro hlasovalo 327 poslanců, proti bylo 228 zákonodárců. 

Rakousko hodlá zavést vlastní daň z digitálních služeb, které by podléhaly příjmy velkých 

internetových firem, jako je například Google, Facebook nebo Amazon. Prohlásil to 1. prosince kancléř 

Sebastian Kurz. Evropské unii se zatím nepodařilo najít kompromis ohledně nových pravidel pro 

zdanění digitálních služeb. Spory se vedou o to, zda budou v dani zohledněny pouze příjmy   

z reklamy na internetu, nebo i prodej uživatelských údajů.  

Pokud britský parlament v lednu odmítne připravenou dohodu o podmínkách odchodu země z Evropské 

unie, skupina konzervativní a labouristických poslanců chce prosadit odklad brexitu, aby se Británie 

vyhnula opuštění evropského bloku bez dohody. Informoval o tom 2. ledna deník The Guardian. Datum 

vystoupení Británie z EU je nyní stanoveno na 29. března tohoto roku. Dokument vypracovaný 

britskými a unijními vyjednavači začne britská Dolní sněmovna projednávat 7. ledna a hlasovat   

by o něm měla třetí lednový týden. 

Řidiči, včetně těch českých, musí počítat s tím, že v Německu budou platit dálniční poplatky   

i za osobní auta od října roku 2020. O termínu informoval 2. ledna spolkový ministr dopravy Andreas 

Scheuer (CSU). Původně chtělo Německo bouřlivě probírané mýtné zavést už letos. 
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Evropská komise 19. prosince zveřejnila některé konkrétní právní návrhy, kterými chce EU 

připravit na situaci tvrdého brexitu. Jednostranná dočasná opatření, v některých případech ovšem 

předpokládající reciprocitu ze strany Londýna, upravují pro měsíce po 29. březnu 2019 oblasti jako jsou 

finanční služby, letecká či automobilová doprava nebo závazky související s ochranou klimatu. 

Zároveň Komise vyzvala členské státy a europarlament, aby návrhy schválily rychle a umožnily jejich 

vstup v platnost ještě před datem brexitu. Jedním z návrhů je například plán umožnit v případě 

mimosmluvního brexitu až do konce příštího roku britským přepravcům vozit zboží do zemí EU. 

Předpokladem ovšem je, že Londýn se vůči dopravcům ze zemí EU zachová recipročně. Britským 

firmám ale už nebude umožněna takzvaná kabotáž, tedy transport zboží mezi dvěma místy v Unii. Pro 

případ britského odchodu bez dohody také Evropská komise například navrhuje dočasně umožnit lety 

mezi Británií a zeměmi Unie jako jednostranné opatření po dobu jednoho roku. Komise bude moci 

například pozastavit či odmítnout autorizaci britských leteckých přepravců, pokud nebude přístup 

britské strany k evropským společnostem na odpovídající úrovni. Dočasně zajištěno bude také 

pokračování platnosti bezpečnostních certifikátů. 

Volby do Evropského parlamentu se budou konat 23.-26. května 2019. Do hlasování, které určí jeho 

složení na dalších pět let, zbývá tedy necelého půl roku. V kontextu pomalu rozjíždějící se volební 

kampaně se také začíná hovořit o tématech, které Evropany nejvíce zajímají a které mohou hrát 

při volbách klíčovou roli. V průzkumu, jehož výsledky zveřejnil 2. ledna server Politico.eu, 

respondenti odpovídali na to, jaká témata je nejvíce zajímají, na otázky budoucího vývoje nebo třeba 

také na otázku demokratičnosti domácích i evropských institucí. Trendy v ČR do značné míry 

korespondují s náladami dalších zemí Visegrádské skupiny. Ve středoevropském regionu občané věnují 

největší pozornost bezpečnostním otázkám. Migraci jako prioritu považuje v ČR 24 % dotázaných,   

v Maďarsku 27 % a na Slovensku 14 %. Češi také jako klíčové téma považují kontrolu vnějších hranic 

a terorismus. V otázce terorismu se shodují s Poláky, z obou zemí považuje toto téma za prioritu 12 % 

respondentů. V Maďarsku a Polsku občané kladou důraz také na hospodářskou problematiku a 

Slováci dále zmiňují téma budoucího vývoje a směřování Evropy. Častokrát zmiňovaným tématem 

jsou pak také otázky lidských práv, budoucího směřování EU a v o něco menší míře také problematika 

(ne)zaměstnanosti mladých. 
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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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