
 

Aktuality z EU 

Pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohody o podmínkách odchodu, 

může se zkusit připojit k Severoamerické dohodě o volném obchodu 

(NAFTA), která nyní zahrnuje Spojené státy, Kanadu a Mexiko. Také tuto 

variantu zvažuje vláda v Londýně, napsal 10. října deník Daily Telegraph. 

Přistoupení Británie k NAFTA již řadu let podporují někteří američtí 

republikáni. Americký republikánský prezident Donald Trump inicioval 

současné jednání o změnách v rámci NAFTA. Aktuální podobě dohody vyčítá 

zejména ztrátu pracovních míst v USA, které se přesunuly do Mexika, kde jsou 

nižší mzdové náklady. Trump v minulosti hrozil i vypovězením účasti USA, 

pokud se NAFTA nezreviduje. Britská vláda zvažuje, že po vystoupení z EU 

uzavře i dvoustranné obchodní smlouvy, zejména s USA, Kanadou, 

Austrálií a Japonskem. 

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE), platforma vzniklá již 

před 15 lety, bude lobbovat za české podnikatele v Bruselu i v dalších třech 

letech. Dodatek ke smlouvě 10. října v Brně na strojírenském veletrhu 

podepsali zřizovatelé. Těmi jsou kromě ministerstva průmyslu i agentura 

CzechTrade, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora ČR a 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. K nejbližším 

úkolům patří lobbing ve prospěch českých podnikatelů při projednávání 

silničního balíčku. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron 10. října prohlásil, že Francie přijme deset tisíc uprchlíků 

ze zemí na Blízkém východě a v Africe. Má jít především o uprchlíky, kteří uvízli na cestě do Evropy 

v tranzitních zemích na severu Afriky. Francie chce tímto krokem snížit počet migrantů, kteří se do 

Evropy vydávají ilegálně a často po životu nebezpečných trasách. 

Česká republika se zapojí do přípravy posílené evropské spolupráce v obraně (PESCO). Ministři dali 

11. října mandát premiérovi Bohuslavu Sobotkovi pro nejbližší summit Evropské unie, který se 

uskuteční v závěru příštího týdne v Bruselu. Státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař 

novinářům řekl, že PESCO, které má pomoci vytvářet konkrétní projekty v rámci společné obrany, 

odstartuje formálně v prosinci. 

Úřad ombudsmanky dostane pravomoc sledovat, zda zahraniční pracovníci ze zemí Evropské unie 

nejsou v Česku diskriminováni kvůli cizí státní příslušnosti. Předpokládá to vládní novela 

antidiskriminačního zákona, kterou 11. října schválil Senát. Novela vychází z evropské směrnice. 

Evropská komise před týdnem oznámila, že se rozhodla kvůli jejím pozdnímu začlenění do českého 

právního řádu žalovat Česko u unijního soudu. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. 

Rakousko podá u Soudního dvora Evropské unie žalobu kvůli plánovanému zavedení mýtného 

pro osobní automobily v Německu. Oznámil to 12. října rakouský ministr dopravy Jörg Leichtfried. 

Plánované mýtné má podle něj diskriminační charakter. Právní analýza vypracovaná pro rakouskou 

vládu podle ministra dává žalobě dobré šance na úspěch, uvedla agentura DPA. 

Další kolo vyjednávání o podobě britského odchodu z Evropské unie nepřineslo zásadní posun, řekl 

12. října novinářům unijní vyjednavač Michel Barnier. Nebude prý tedy moci příští týden na summitu 

navrhnout šéfům 27 ostatních unijních zemí, aby posunuli jednání do jejich druhé fáze, tedy k 

rozhovorům o budoucí podobě vzájemných vztahů, včetně obchodních. Britský vyjednavač David Davis 

ale právě v takový vývoj na summitu příští týden doufá; podle něj tedy bude možné začít vyjednávat i 

o dvouletém přechodném období, o něž má Británie zájem. Ze tří klíčových témat této první fáze 

rozhovorů je zřejmě nejkomplikovanější otázka finančního vyrovnání. Barnier v této souvislosti 
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dokonce poznamenal, že rozhovory se ocitly ve "slepé uličce" a slova premiérky Theresy Mayové z 

Florencie o tom, že země uznává své finanční závazky, zatím nenašla svůj odraz ve vyjednávacích 

postojích britské strany. 

  

 

Evropský parlament 5. října odsoudil pronásledování krymských Tatarů ruskými úřady na 

anektovaném ukrajinském poloostrově Krym a vyzval k justičnímu očištění a k propuštění všech 

krymskotatarských představitelů, kteří s připojením regionu k Rusku nesouhlasí. V přijatém usnesení 

europoslanci poznamenávají, že rozhodnutí ruských soudů vypovídají o zneužití justice jako politického 

nástroje k represím vůči nepohodlným osobám. 

Evropská komise 5. října přijala návrh na vytvoření Evropského rámce pro kvalitní a efektivní 

učňovskou přípravu. Tato iniciativa v podobě doporučení Rady je součástí nové agendy dovedností 

pro Evropu, která byla zahájena v červnu 2016. Souvisí také s evropským pilířem sociálních práv, který 

stanoví právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení. Na základě 

rozsáhlé konzultace bylo v doporučení stanoveno 14 klíčových kritérií, s jejichž pomocí by členské 

státy a zúčastněné strany měly rozvíjet kvalitní a účinnou učňovskou přípravu. Tato iniciativa přispěje 

ke zvýšení zaměstnatelnosti a osobního rozvoje učňů, a tím k rozvoji kompetentní a kvalifikované 

pracovní síly, která reaguje na potřeby trhu práce 

Evropská unie uvalila cla na za tepla válcovanou ocel z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny. Přiměla 

ji k tomu stížnost producentů v EU, že tyto produkty se prodávají za nepřiměřeně nízké ceny. Clo v 

rozmezí od 17,60 do 96,50 eura (460 až 2500 Kč) za tunu začlo platit 7. října. Za tepla válcovaná ocel 

se používá zejména ve stavebnictví a strojírenském průmyslu. Komise také ukončila vyšetřování dovozu 

oceli ze Srbska. V tomto případě uvalení cla nenavrhla, informovala agentura Reuters. 

Vysokorychlostní internetové připojení by mělo být od roku 2020 bezplatně k dispozici na 

nejméně 6000 místech v Evropské unii. Plán Evropské komise, na jehož konečné podobě se státy EU 

s europarlamentem dohodly už v květnu, 9. října formálně potvrdily členské země osmadvacítky. Obce, 

nemocnice a další veřejné subjekty budou moci požádat o peníze na instalaci přístupových bodů k 

wifi sítím v případě, že v daném místě ještě neexistuje obdobné soukromé ani veřejné připojení k 

internetu, které by jinak nový hotspot duplikoval. Unie je připravena pokrýt až celé náklady. Podmínkou 

je závazek, že toto nové připojení bude provozováno nejméně po tři roky. Celkově by peníze na 

tento projekt mohly do roku 2019 dosáhnout 120 milionů eur (přes 3,2 miliardy Kč). Prostředky budou 

přidělovány geograficky vyváženým způsobem ve všech zemích EU a v zásadě podle pořadí, v jakém 

se zájemci přihlásí. Přesná kritéria výběru stanoví Evropská komise, která bude rovněž mít tento 

program na starosti. Žádosti by mělo být možné začít podávat ještě na konci letošního, či na začátku 

příštího roku. 

9. října představila komisařka pro regionální politiku Corina Cretsu sedmou zprávu o politice 

soudržnosti. Zpráva má sloužit i jako podnět k diskuzi o podobě kohezní politiky po roce 2020. 

Současná úroveň investic je podle zprávy příliš nízká na to, aby mohla do roku 2030 vést ke splnění 

cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů. Zpráva také upozorňuje, 

že ekonomická situace regionů se zlepšuje různě rychlým tempem. Některé se potýkají s výrazným 

poklesem zaměstnanosti a nejsou schopny provést transformaci svého průmyslu bez další finanční 

podpory. Řada regionů, jejichž bohatství se blíží průměru EU, je uvězněna v tzv. pasti středního 

příjmu. 

Evropská komise 11. října vyzvala k dokončení všech částí bankovní unie do roku 2018. Navrhla 

kroky k dosažení dohody o vytvoření evropského systému pojištění vkladů nebo k rychlému zavedení 

společné fiskální pojistky. Již existující prvky bankovní unie podle zjištění Komise fungují dobře. 
Zřízení evropského systému pojištění vkladů (EDIS) nyní blokují rozdílné názory Evropského 

parlamentu a Rady EU. Komise proto navrhuje pozvolnější zavedení jednotného pojištění vkladů oproti 

původnímu návrhu z listopadu 2015, které by mohlo jednání posunout. Komise nastínila kroky k 

rychlému vytvoření společné fiskální pojistky – prostředku poslední záchrany, k němuž se členské 

státy zavázaly v roce 2013 a který zajistí dostatek prostředků v Jednotném fondu pro řešení krizí i pro 

případ, že se do problémů dostane několik velkých bank současně. 

Zprávy z evropských institucí 



Ministři financí členských zemí Evropské unie se na zasedání z 12. října dohodli na novém, rychlejším 

a efektivnějším systému řešení sporů týkajících se dvojího zdanění. Ministři si od nového systému 

slibují, že podpoří investice, protože vytvoří příznivější daňové prostředí a sníží náklady na 

podnikání. Problém s dvojím zdaněním vzniká ve chvíli, kdy si dvě nebo více zemí nárokují právo 

zdanit stejný příjem firmy nebo fyzické osoby. To může být například v důsledku asymetrie národních 

předpisů nebo kvůli různé interpretaci dvoustranných daňových dohod o stanovení převodní ceny. V 

současnosti je podle odhadů Evropské komise v EU zhruba 900 sporů týkajících se dvojího zdanění v 

celkové částce 10,5 miliardy eur (271,7 miliardy Kč). Mechanismus řešení sporů má být nově povinný 

a závazný a stanovuje přesné lhůty, ve kterých musí být dosaženo dohody. Nová směrnice umožňuje 

daňovému poplatníkovi zahájit proces dosažení vzájemné dohody, v rámci kterého musí být spor 

vyřešen do dvou let. Jednotlivé státy musejí začlenit směrnici do svého národního práva do června 

2019. 

Evropská unie nevyplatí Moldavsku poslední část půjčky ve výši 28 milionů eur (téměř 725 milionů 

Kč), která měla v zemi podpořit reformu soudnictví. Vláda podle unijní delegace v Kišiněvu nesplnila 

požadované podmínky, uvedla 11. října agentura Reuters. Brusel také odložil výplatu další finanční 

pomoci, například dotací na úvěry a granty za 100 milionů eur (téměř 2,6 miliardy Kč). 

Vznik úřadu evropského veřejného žalobce 12. října v Lucembursku potvrdili ministři 

spravedlnosti dvaceti zemí Evropské unie, které se na věci hodlají podílet. Je mezi nimi i Česká 

republika. Úřad bude vyšetřovat a stíhat trestné činy proti finančním zájmům EU, tedy především 

zneužívání unijních fondů, ale také velké přeshraniční podvody na dani z přidané hodnoty (DPH). 

Instituce se sídlem v Lucembursku by měla stíhat podvody s unijními fondy - vždy při škodě nad 

100.000 eur (2,7 milionu Kč), mezi 10.000 eur (270.000 Kč) a 100.000 eur může o vyšetřování 

rozhodnout - a také složitými přeshraničními podvody na dani z přidané hodnoty se škodou přesahující 

deset milionů eur (přibližně 270 milionů Kč). Fungovat začne nejspíš v roce 2020, přesné datum spuštění 

ohlásí Komise po dohodě s budoucím evropským veřejným žalobcem. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Digitalizace má dopad na téměř všechna hospodářská odvětví a oblasti života. 

Dramaticky se mění způsob, jakým lidé pracují, žijí, konzumují a komunikují. Z 

tohoto důvodu má digitalizace zásadní význam pro vlády regionů „Čtyř motorů“ 

pro Evropu (Auvergne-Rhône-Alpes, Bádensko-Württembersko, Katalánsko, 

Lombardie). Během akce Digitalizace: výhody pro evropské občany která se konala 

9. října zástupci regionů diskutovali o sociálních aspektech digitalizace a přínosu 

pro naše občany. Zahrnují mimo jiné projekty pro účast občanů a jejich implementaci v regionálních 

strategiích digitalizace v partnerských regionech „Čtyř motorů“ pro Evropu. Konference se zabývala 

možnostmi e-governementu, vzdělávání občanů v oblasti digitalizace, či představením práce 

jednotlivých regionů v této oblasti. 

Během Evropského týdne regionů a měst uspořádala 10. října Evropská komise workshop, který 

diskutoval o inovativních přístupech mobilizujících účastníky, kteří nabízejí pragmatická řešení pro 

rozvoj digitálních dovedností pracovníků a pro zvýšení zaměstnatelnosti mládeže. Workshop byl 

uspořádán pod záštitou koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, která sdružuje členské státy, 

společnost, sociální partnery, neziskové organizace a poskytovatele vzdělávání, kteří podnikli kroky k 

řešení problému digitálních dovedností v celé Evropě. Aby bylo možné reagovat na tuto výzvu, musí se 

vzdělávání a odborná příprava stát společnou odpovědností mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, 

pedagogy a tvůrci politik na místní a národní úrovni. Vyžaduje vzdělávací programy přizpůsobené 

potřebám trhu. Digitální technologie mají obrovský dopad nejen na pracovní trh, ale také na typ 

dovedností potřebných ve společnosti. Od zaměstnanců se očekává, že se přizpůsobí, změní nejen 

pracovní místa, ale někdy i profesní kariéru. 

V úterý 10. října zajistilo Zastoupení JMK při EU jednání p. radního Kubáska a vedoucí strategie 

Climate KIC pro Střední a východní Evropu (CEE) paní Biancy Dragomir. Diskutován byl zájem 

JMK o zapojení do tohoto programu, který je financován Evropským inovačním a technologickým 

institutem (EIT), dále spolupráce s výzkumnými centry, univerzitami a Jihomoravským inovačním 

centrem v této oblasti, mapa příležitosti a potřeb JMK a návštěva vedoucí B. Dragomir a bývalé 

prezidentky Imperial College London prof. Ritter v listopadu v Brně.  



Odpoledne proběhlo setkání České národní delegace při Výboru regionů. Hlavním bodem byl 

současný stav přípravy kohezní politiky po roce 2020, dále pak agenda 125. plenárního zasedání 

(ochrana migrujících dětí, reforma vlastních zdrojů EU v rámci příštího víceletého finančního rámce na 

období po roce 2020). Po setkání České národní delegace zajistilo Zastoupení setkání s paní Evou 

Srnovou ze Stálého zastoupení ČR při EU, která má v gesci regionální a městskou politiku EU a 

politiku soudržnosti. Tématem jednání tak byla definice priorit Jihomoravského kraje pro příští 

programové období, příprava přeshraničních projektů, otázka financování problematiky sucha a  využití 

ESF fondů. 

V úterý 10. října se dále pod záštitou Evropské komise a za účasti eurokomisařky pro regionální rozvoj 

Coriny Cretu, konalo v rámci Evropského týdne regionů a měst udílení cen RegioStar, jež si klade za 

cíl upozornit na inovativní a inspirativní projekty financované z fondů EU. Vítězné projekty mají 

široký záběr – od řešení energetické soběstačnosti (Finsko), služeb seniorům (Německo), přes smart 

specializaci (spolupráce států sdružených NWE Interreg) po práva žen (Španělsko). Na závěr 

ceremoniálu se rovněž udílela cena organizace FEANTSA pro nejlepší evropský projekt v ukončování 

bezdomovectví. Ocenění získal český projekt Rapid re-housing, řešící bytovou nouzi v Brně, který 

zvítězil v konkurenci projektů z Glasgow a Helsinek. Gratulujeme!  

V rámci Evropského týdne regionů a měst se konal 11. října workshop Regiony a změna 

transformační síly nadnárodních sítí. Cílem této události bylo zhodnocení významu, hodnoty a 

příspěvku nadnárodních sítí regionální spolupráce a toho, jak mohou a měly by být podporovány ve 

prospěch širšího evropského projektu. Na workshopu byly představeny čtyři takové sítě, které sdílely 

své zkušenosti a myšlenky – FEDARENE, ERIAFF, FECOF a PURPLE (které je Jihomoravský kraj 

členem). Účastníci workshopu měli příležitost dozvědět se více o nadnárodní regionální spolupráci, 

její hodnotě a významu pro rozvoj politiky. Sítě zde také představily svojí vizi budoucí podoby politiky 

soudržnosti či oblasti, kterým se chtějí v budoucnosti věnovat. 

Odpoledne se po workshopu konalo letos druhé Generální shromáždění platformy peri-urbánních 

regionů PURPLE, kde Jihomoravský kraj opět zastoupil radní pro životní prostředí p. Kubásek a 

dvě referentky. Nejdříve proběhla aktualizace informací o členství, zájem projevila např. metropolitní 

oblast Barcelona, změně adresy sítě, pokladník reportoval o aktuálním stavu účtů a plnění rozpočtu. 

Generální tajemnice informovala o aktivitách sítě od konání předchozího Generálního shromáždění sítě 

v červnu, nových dokumentech a materiálech a také provedla průzkum mezi členy o organizaci setkání, 

výjezdních Generálních shromáždění apod., kdy se dospělo ke shodě, že bude platforma pokračovat 

v dřívější praxi cca dvoudenních studijních návštěv spojených s prvním Generálním shromážděním 

v některém z členských regionů (vždy na jaře). Nakonec pak Vincent O´Connell informoval o aktuálním 

stavu projektu ROBUST, možnostech pro členy sítě a na závěr pan Reinhard Henke představil také 

zapojení regionu FrankfurtRheinMein do tohoto projektu.  

V průběhu Evropského týdne regionů a měst se na půdě Evropské komise konala taktéž 11. října 

konference zaměřena na to, jakým způsobem mohou být univerzity klíčovým zdrojem inovací, o 

čemž Evropská komise dříve v tomto roce referovala v publikacích zaměřených na zlepšení 

vysokoškolského vzdělání a rozvoji tzv. smart specialization. Během konference bylo zdůrazněno, že 

tento úkol vyžaduje vytváření silných partnerství s vládami, podniky a občanskou společností s cílem 

využít lidské zdroje a znalosti, jež univerzity nabízí. Za důležitý byl rovněž označen systém respektující 

místní specifika, k němuž přispívá inkluze místních aktérů. Na příkladech jednotlivých partnerství bylo 

dále diskutováno o pobídkách pro univerzity, které přispívají k inovacím a regionálnímu rozvoji, a to 

prostřednictvím fondů ESI a dalších programů EU.   

Ve večerních hodinách pak dále Zastoupení zajistilo setkání náměstka primátora města Brna pro 

Smart cities p. Kacera, čtyř pracovníků Magistrátu města Brna, dvou pracovníků Krajského 

úřadu, Ondřeje Hradila z CEITECu s vedoucí České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a 

inovace (CZELO) paní Pavlínou Pancovou-Šimkovou, a také s delegací z Krajského úřadu 

Plzeňského kraje. 

Ve čtvrtek ráno zajistilo Zastoupení společné jednání p. radního Kubáska, koordinátora výzkumné 

infrastruktury CEITEC Ondřeje Hradila a zástupce stálého představitele ČR při EU pana 



Jaroslava Zajíčka a pracovnice Stálého zastoupení ČR při EU zodpovědné za vědu a výzkum 

Hany Vlčkové. Byla diskutována otázka spolupráce vědeckovýzkumných subjektů po Brexitu, 

problematika sucha v Jihomoravském kraji a možnost představení úspěšných projektů Jihomoravského 

kraje zrealizovaných za posledních 10 let ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU.  

Organizace 100 Resilient Cities v rámci Evropského týdne regionů a měst uspořádala 12. října pro 

evropskou a mezinárodní komunitu setkání, v němž prezentovala dosavadní výsledky práce s městy 

na utváření strategie pro vyšší městkou odolnosti. Za odolnost je myšlena schopnost přizpůsobení se 

a růstu bez ohledu na dlouhodobé a aktuální události. Toto téma nabývá zvláštní relevance, jelikož jak 

zde zaznělo, v současnosti v městech žije 54 % světové populace, přičemž v roce 2050 by celkové číslo 

mělo tvořit 75 % obyvatel. Zastoupeny byly Thessaloniki, Belfast, Paříž a Rotterdam. Představitelé 

měst nabídli různé pohledy na to, jak zahrnutí městské odolnosti do dlouhodobých strategií vytváří a 

implementuje projekty s vyšší mírou maximalizace zdrojů a zajišťuje silnou koalici zainteresovaných 

aktérů. Za největší výzvy, jimž města dlouhodobě čelí, zúčastnění aktéři shodně označili klimatické 

změny a snížení sociálních nerovností.  

Ve čtvrtek 12. října dále Zastoupení JMK při EU uspořádalo ve spolupráci se společností Vins de 

Moravie degustaci výběrových vín z Jihomoravského kraje, kladoucí si za cíl zpropagovat výrobky 

místních vinařů a započít s jejich distribucí v Bruselu. Akce se setkala s velkým ohlasem; účastnilo se 

na 80 hostů, z nichž mnoho již na místě využilo možnost k zakoupení vín. Akce se uskutečnila pod 

záštitou J. E. pana velvyslance Jaroslava Kurfursta a zahájila ji zástupkyně velvyslance České 

republiky při Belgickém království paní Tamara Katuščák, která popřála jihomoravským vinařů 

úspěch na mezinárodním poli.  

13. října jsme se zúčastnili konference pilotního projektu podporující podnikatelské vzdělávání na 

školách „A Scuola d’Impresa“. Projekt „A Scuola d’Impresa“ je akce financovaná Evropským 

sociálním fondem (Umbrijský region 2014-2020) zaměřená na šíření podnikatelské kultury mladých lidí 

ve školách. K dosažení tohoto cíle má projekt za úkol zapojit školy v této oblasti, aby umožnily 

studentům ve čtvrtém ročníku střední školy účastnit se inovativních soutěží. Studenti rozděleni do týmů 

po speciálně zaměřeném tréninku simulují podnikatelský plán a pracují s podnikatelskou myšlenkou, 

kterou si vymysleli. Na konci této cesty jsou týmy zúčastněných škol vzájemně porovnávány. 

Konference představila tento projekt veřejnosti a zhodnotila jeho dosavadní výsledky. 

Kalendář 
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