
 

    Aktuality z EU 

Británie navrhuje po svém odchodu z Evropské unie ponechat případné záložní 

řešení budoucího pohraničního režimu mezi Severním Irskem a Irskou 

republikou nejdéle do prosince 2021, kdy by měla být hotová trvalá dohoda. 

Vyplývá to z dokumentu, který 7. června Londýn zveřejnil. Hlavní unijní 

vyjednavač Michel Barnier na twitteru nový návrh Spojeného království 

přivítal, dodal ale, že EU nyní prověří, zda takovéto záložní řešení splňuje 

všechny požadované podmínky. Záložní plán má zabránit, aby po odchodu 

Británie z EU na konci března 2019 vznikla mezi Severním Irskem, které je 

součástí Spojeného království, a Irskou republikou takzvaná tvrdá hranice   

s celními kontrolami. Brusel považuje za jednu ze svých priorit uzavření hranic 

předejít. 

Země visegrádské skupiny, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, 

budou úzce spolupracovat ve vojenské logistice. Záměr ustavit velitelství 

společné logistické skupiny V4 na okraj jednání ministrů obrany zemí NATO 

v Bruselu potvrdili 8. června zástupci čtveřice středoevropských zemí. Plán   

se uskuteční pod polským vedením, náklady si země rozdělí rovným dílem, 

řekla novinářům česká ministryně obrany Karla Šlechtová. Podle Šlechtové   

se bude jednat o první společný příspěvek zemí visegrádské skupiny 

ke kolektivní obraně NATO. "O to významnější je, že si armády V4 berou na starost logistiku, která   

je základem jakékoliv vojenské aktivity. ČR se tímto stává důležitým partnerem v klíčové oblasti," 

upozornila Šlechtová. 

Zastoupení Evropské komise v ČR spustilo 11. června soutěž pro města a obce. Cílem soutěže „Náš 

evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů 

pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města. Města a obce, které do soutěže nominují jeden již 

dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu 

bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR.  

Od 12. června až do 26. června 2018 mohou mladí lidé v EU získat některou z celkem  

15.000 jízdenek, s nimiž budou moci v červenci, srpnu a září projet a objevit Evropu. Půjde o první 

kolo iniciativy nazvané DiscoverEU. Podle komisaře pro mládež, vzdělání, kulturu a sport Tibora 

Navracsice chce do budoucna Komise věc rozvinout a umožnit mezi lety 2021 až 2027 bezplatné cesty 

po EU až 1,5 milionu čerstvě osmnáctiletých cestovatelů. Právě lidé, kterým bylo nedávno osmnáct, 

mohou nyní o jízdenku požádat. Předložit musí své osobní údaje a další informace o cestě, kterou hodlají 

– nejvýše v pětičlenné skupině – podniknout. Budou ale také muset odpovědět na pět otázek v kvízu, 

které se budou týkat Evropského roku kulturního dědictví 2018, iniciativ EU zaměřených na mladé lidi 

a nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Vybraní účastníci se musí vydat na cestu mezi   

9. červencem a 30. zářím 2018. Mohou cestovat po dobu maximálně 30 dní a navštívit až čtyři 

zahraniční destinace. V první fázi iniciativy s letošním rozpočtem 12 milionů eur (přes 308 milionů Kč) 

je k dispozici 15.000 jízdenek pro léto, pro podzimní druhé kolo má být k dispozici dalších 5000. Pro 

příští víceletý rozpočet na roky 2021 až 2027 počítá pro DiscoverEU Komise s rozpočtem 700 milionů 

eur (asi 17,5 miliardy Kč). 

Evropská komise by měla ochránit právní stát v Polsku, jenž ohrožuje snaha vlády získat kontrolu 

nad justicí. Tvrdí to skupina bývalých polských politiků, která zahrnuje expremiéry a exprezidenty 

včetně Lecha Walesy. Jejich výzvu 13. června zveřejnil deník Gazeta Wyborcza. Někdejší činitelé 
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vyjádřili obavu z toho, že nový zákon o nejvyšším soudu zlikviduje demokracii v Polsku.  

"3. července v Polsku vstoupí v platnost zákon o nejvyšším soudu, který v Polsku definitivně zruší 

zásadu dělby tří mocí (zákonodárné, výkonné, soudní) a podstatu demokratického právního státu. 

Princip, který představuje identitu Evropské unie jako instituce a myšlenku spojených států," napsali v 

otevřeném dopise Komisi. "Bez právního státu nebude demokratické Polsko," dodali. Kromě Walesy 

dopis podepsali například bývalí prezidenti Aleksander Kwasniewski a Bronislaw Komorowski, 

bývalí premiéři, ministři a vedoucí aktivisté Solidarity. 

 

 

Členské země EU a europarlament našly shodu na podobě nových pravidel zaměřených proti praní 

špinavých peněz. V tiskové zprávě o tom informovala 7. června Rada EU. Kompromis umožní 

definitivní schválení směrnice předložené Evropskou komisí v prosinci 2016 ve snaze omezit 

financování terorismu. Za činnosti, které s praním peněz souvisí, bude možné uložit nejen až čtyři roky 

vězení, ale také třeba pokuty a vyloučení z možnosti v budoucnu získávat veřejné zakázky. 

Přitěžující okolnosti by měli soudci uplatňovat ve chvíli, kdy bude případ souviset se zločinným 

spolčením nebo v případě trestného činu spáchaného při výkonu určité profese. Členské státy si také 

samy budou moci definovat další případy, třeba v souvislosti s korupcí či drogovou trestnou činností. 

Evropská komise navrhuje v příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021 až 2027 opatření, která 

zefektivní spolupráci daňových a celních úřadů členských států. Chce tak podpořit rozvoj obchodu 

a chránit občany před dovozem nebezpečných výrobků. Opatření mají rovněž zajistit, aby byly členské 

státy dostatečně vybaveny pro boj proti daňovým únikům. Komise navrhuje vyčlenit 950 milionů 

eur na program Clo a dalších 270 milionů eur na program Fiscalis. Program Clo má přispět k vytvoření 

moderní celní unie, zatímco program Fiscalis má podporovat spolupráci daňových správ jednotlivých 

členských států a přispívat k boji proti daňovým podvodům. Uvedla Komise v tiskové zprávě z 8. června.  

Evropská komise je připravena pomoci zemím, které budou zasaženy odchodem Británie z Evropské 

unie či jinými vnějšími šoky. Uvedl to 8. června evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger. 

Dodal, že v příštím sedmiletém rozpočtovém období bude na takovouto pomoc vyčleněno několik 

miliard eur. Tyto peníze budou podle Oettingera určeny ke zmírnění takzvaných asymetrických šoků, 

při nichž některé části EU v důsledku vnějších faktorů sklouznou do hospodářské recese. Některé části 

EU, včetně Irska a belgického Vlámska, jež jsou silně závislé na exportu do Británie, již varovaly před 

ekonomickými dopady odchodu Spojeného království z EU.  

Evropská komise 13. června navrhla výrazné zvýšení výdajů na posílení obranných schopností EU. 

V příštím rozpočtovém období 2021-2027 chce vyčlenit 13 miliard eur (334,5 miliardy korun) pro 

nový Evropský obranný fond, jehož cílem je doplňovat a podporovat domácí výdaje na výzkum a rozvoj 

vojenských schopností. Ze 13 miliard eur určených pro Evropský obranný fond půjde 4,1 miliardy na 

přímé financování výzkumných projektů, především prostřednictvím grantů. Dalších 8,9 miliardy eur 

bude sloužit pro spolufinancování investic členských států do vývoje prototypů. Fond má také 

podpořit účast malých a středních podniků na výzkumných projektech. EU se díky němu zařadí mezi 

čtyři nejvýznamnější evropské investory do výzkumu a technologií v oblasti obrany. Dalších   

10,5 miliardy eur (267 miliard korun) chce Komise použít na takzvaný Evropský mírový nástroj. Ten 

má zlepšit schopnosti Unie předcházet konfliktům a podporovat na mezinárodní mírové aktivity mimo 

EU. 

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v Evropské unii by měl v roce 2030 činit   

32 procent. Shodli se na tom 14. června vyjednavači Evropské komise, europarlamentu a Rady. To je 

sice vyšší cíl než 27 procent navrhovaných členskými státy a Evropskou komisí, některé vlády a 

Evropský parlament však prosazovaly alespoň 35 procent. „Tato dohoda je těžce vydobytým vítězstvím 

ve snaze o uvolnění skutečného potenciálu Evropy v přechodu k čisté energii," napsal komisař pro 

opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete na twitteru. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 11. června uspořádala Delegace Baskicka při EU setkání pracovní 

skupiny “Smart Specialisation” sítě ERRIN, kterého se účastnilo i naše 

Zastoupení. Během setkání byly představeny hlavní prvky politiky soudržnosti   

z připravovaného víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Mimo 

jiné byla prezentována nová RIS3 strategie (výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci) 

regionu Helsinki Uusimaa a RIS3 strategie partnerství v regionu Baskicko. 

Dne 12. června se Zastoupení zúčastnilo fóra o sociálních inovacích pro inkluzivní společnost. Hlavní 

náplní fóra bylo představení příkladů sociálních podniků, sociálních inovací a digitálních řešení, které 

přispívají právě k rozvoji inkluzivní společnosti. Liliya Makaveeva prezentovala iniciativu ROMACT, 

která se snaží pomoct starostům a městským autoritám spolupracovat s místními romskými komunitami 

na rozvoji politik a veřejných služeb, které jsou inkluzivní i pro Romy. 

Ve středu 13. června večer byla v prostorách bývalé botanické zahrady a nynějšího významného 

kulturního centra Le Botanique zahájena výstava fotografií boskovického rodáka Josefa Koudelky 

s názvem „Invasion Prague 1968“. Tato výstava je připomínkou k příležitosti 50. výročí Sovětské 

invaze, která je jedním ze zásadních milníků českých dějin. V Bruselu bude probíhat až do 12. srpna a 

je realizována i ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Již při svém otevření se exhibice těšila 

velkému zájmu ze stran médií, vysokých představitelů EU, uměleckým kritikům i široké veřejnosti. 

Jihomoravský kraj kromě Zastoupení JMK při EU reprezentoval i předseda Výboru pro meziregionální 

vztahy Miroslav Kubásek. 

V pátek večer se koná již jedenáctý ročník největší prezentační akce České republiky pro širokou 

veřejnost v Bruselu, jmenované také v knize „100 tajemství Bruselu“ v kategorii 5 nejlepších letních 

festivalů, tzv. Czech Street Party. Ulice před Stálým Zastoupením ČR při EU   

se jednou za rok plní stánky českých regionů a pódiem, na kterém vystupují tři kapely – letos Lenka 

Dusilová, brněnští Poletíme? a Čechomor. Kromě prezentace přírodním krás, kulturního dědictví a 

turistických možností Jihomoravského kraje a města Brna, které letos nově láká také na Moto GP 

modelem motorky, měli návštěvníci možnost nahlédnout do místní gastronomie, brněnské barové scény 

a ochutnat míchané drinky, jihomoravské víno nebo např. škvarky, klobásky a linecké cukroví, které 

přichystala Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace. A samozřejmě nesmí chybět i 

propagace Jihomoravského kraje jako centra vědy a výzkumu v ČR, což úspěšně zajistila Mendelova 

univerzita v Brně a VIDA! Science Centre, kteří kromě zábavného programu nejen pro nejmenší na 

vlastním stánku vystupují na hlavním podiu se show o těžišti a rovnováze. Mezi dalšími partnery akce 

tak má Jihomoravský kraj opět jednoznačně největší viditelnost. 

Kromě uvedených reprezentačních a kulturně-společenských akcí připravilo Zastoupení pro hosty 

z Jihomoravského kraje také další pestrý odborný program. Předseda Výboru pro meziregionální 

vztahy Miroslav Kubásek se tak setkal s pracovníkem Evropské komise, Generálního ředitelství pro 

klimatickou změnu, navštívil pracovní skupinu sítě ERRIN k energetice, debatu na Stálém zastoupení 

Polska při EU o budoucnosti společné zemědělské politiky nebo se společně se zástupkyněmi města 

Brna setkal s členem kabinetu Generálního tajemníka Výboru regionů. Zástupci Mendelovy univerzity 

v Brně a VIDA! Scince Centre se zase dozvěděli více o popularizaci české vědy v zahraničí a činnosti 

České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace CZELO.   



 

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

18. června Výroční valná hromada sítě ERRIN 

  Klimatická změna v turbulentním globálním prostředí 

19. června Setkání zástupců českých regionů s regionálními novináři 

20. června Transformace konzumní společnosti prostřednictvím vědy a inovací 

Setkání vysokých představitelů EU u Velvyslance ČR při NATO - tzv. Beer and Wine 

party 

 

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 

 

 

Seminář: Dotace EU a veřejné zakázky, 
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