
 

Aktuality z EU 

Čtyři měsíce po parlamentních volbách začly 26. ledna v Berlíně koaliční 

rozhovory mezi konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové 

a sociální demokracií (SPD). Skončit by podle pozorovatelů mohly asi za dva 

týdny. Poté by pokračování dosavadní velké koalice muselo posvětit 

vnitrostranické referendum sociálních demokratů, což však kvůli odporu 

řady členů SPD není jisté. Nová vláda tedy podle všeho nevznikne dříve  

než v březnu. 

Sedmadvacet zemí Evropské unie se 30. ledna dohodlo, že po odchodu 

Británie z bloku v březnu příštího roku nabídne zemi přechodné období  

v délce 21 měsíců, tedy do 31. prosince 2020. V Británii má podle představ 

Bruselu během něj platit unijní právo, včetně nově přijatých pravidel   

a jurisdikce evropského soudu. Británie ale jako stát mimo EU již nebude mít 

zastoupení v jejích institucích a jejím rozhodovacím procesu. Mluvčí 

britské premiérky Theresy Mayové v reakci na unijní dohodu uvedl,    

že předsedkyně vlády tento krok uvítala. Dodal nicméně, že Londýn a Brusel 

se ale "ve více než jednom bodě" chystané dohody o přechodném období 

neshodují. Přijetí vyjednávacích směrnic dalo Evropské komisi a jejímu 

vyjednavači Michelu Barnierovi mandát začít s britskou stranou o přechodném 

období jednat. Jeho cílem je vyhnout se prudké změně pravidel pro občany i podniky po brexitu   

a připravit dohodu o budoucích obchodních vztazích. 

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 55,4 miliardy korun více, než do něj 

odvedla. Informovalo o tom 31. ledna Ministerstvo financí. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila    

80,6 miliardy korun. Snížení čisté pozice ve srovnání s předchozími roky je podle ministerstva 

způsobeno tím, že do let 2015 a 2016 se koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 

2007 až 2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího 

programového období 2014 až 2020. ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 97,9 miliardy korun   

a odvedla do něj 42,4 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým 

příjemcem peněz z EU. Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti loni činily 64,1 miliardy 

Kč. Příjmy ze Společné zemědělské politiky byly 29,4 miliardy Kč, z toho přímé platby 22,5 miliardy 

korun. Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce roku 2017 zaplatila do rozpočtu EU 

515,8 miliardy korun a získala z něj 1,211 bilionu korun. Celkem Česko dosud získala z EU  

o  695,5 miliardy korun více, než do něj odvedlo. 

Evropská unie zahájila 31. ledna ve Středozemním moři novou operaci, jejímž cílem bude pomáhat 

Itálii v kontrole vnějších hranic EU. Operace nazvaná Themis nahradí tu dosavadní nazvanou Triton  

 a její součástí bude rovněž záchrana běženců, kteří přes Středomoří prchají do Evropy. Informovala   

o tom v tiskové zprávě unijní agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex. "Operace Themis bude 

lépe reagovat na nové trendy v migraci i na přeshraniční kriminalitu. Frontex bude rovněž pomáhat Itálii 

v odhalování trestné činnosti, jako je například pašování drog přes Jaderské moře," uvedl ředitel 

Frontexu Fabrice Leggeri. Dodal, že bezpečnostní složkou operace bude i výměna informací tajných 

služeb a boj proti teroristickým hrozbám. 

Země Evropské unie spolu se Švýcarskem a Norskem zaznamenaly loni 706 913 žádostí o azyl, uvedl 

1. února Evropský podpůrný azylový úřad (EASO). Proti roku 2016 je to pokles o 43 procent. Už druhý 
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rok za sebou od roku 2015, kdy vrcholila migrační krize, tedy počty žádostí klesají. O azyl nadále 

nejčastěji usilují občané Sýrie, loni podali přes 98.000 žádostí. 

  

 

Hrubý domácí produkt (HDP) zemí používajících euro se v loňském roce zvýšil o 2,5 procenta. 

Ekonomika eurozóny tak zaznamenala nejprudší tempo růstu za deset let. Vyplývá to z rychlého 

odhadu, který 30. ledna zveřejnil statistický úřad Eurostat. V roce 2016 stoupl HDP o 1,7 procenta. 

Loňský růst byl nejrychlejší od roku 2007, kdy se HDP eurozóny zvýšil o tři procenta. 

ČR je mezi zeměmi, kterým hrozí právní postih za špatnou kvalitu ovzduší. Přijala už opatření  

 v dopravě, vytápění domácností i průmyslu. Evropská komise chce ale vidět výsledky. Pokud členské 

země EU bezodkladně neodstraní své nedostatky v ochraně čistého ovzduší, nebude Evropská 

komise váhat s právními kroky vůči nim. Novinářům to po jednání, s představiteli ministerstev 

životního prostředí devíti států, včetně České republiky, řekl 30. ledna komisař pro životní prostředí 

Karmenu Vella. Podle mluvčího Komise Margaritise Schinase dal Vella státům čas na doplnění jejich 

návrhů do konce příštího týdne. Komise chce podle Velly s devítkou zemí spolupracovat a pomoci 

jim splnit limity, které se samy zavázaly dodržovat a kterých měly dosáhnout v letech 2005 a 2010. 

Limity se týkají klíčových znečišťujících látek, jako je oxid dusičitý (NO2) či prachové částice (angl. 

particular matter, PM). V Česku například kvůli koncentraci jemných částic PM2.5 v roce 2013 

předčasně zemřelo 12 000 lidí, odhaduje Evropská agentura pro životní prostředí. V Česku jsou místně 

dlouhodobě překračovány denní limity pro koncentrace oxidu dusíku, který pochází nejčastěji  

 z automobilové dopravy a velké energetiky, a limity na koncentrace prachových částic PM10, které   

v ČR do ovzduší vypouštějí nejvíce lokální topeniště. Česko bude investovat devět miliard korun   

do výměny 80 000 až 100 000 kotlů na moderní. Takzvané kotlíkové dotace se platí z evropských peněz. 

V dopravě se Česko soustředí na podporu veřejné dopravy. 

Země EU by při hodnocení nových zdravotnických nástrojů a léčiv měly používat jednotný postup  

a metodiku, včetně společného klinického hodnocení. Navrhla to 31. ledna Evropská komise, podle 

které by lepší spolupráce zemí v této oblasti měla pro pacienty znamenat větší informovanost   

a rychlejší přístup k novinkám na trhu. Spolupráce má podle nových pravidel probíhat ve čtyřech 

základních oblastech: společné klinické hodnocení, společné vědecké konzultace (firmy se budou 

moci v rámci nich obrátit na příslušné úřady), identifikace nových technologií a dobrovolná 

spolupráce v ostatních oblastech. Cílem návrhu je kromě zlepšení spolupráce dosáhnout též větší 

transparentnosti a posílení postavení pacientů, kteří získají přístup k informacím o přínosu nové 

potenciálně užitečné technologie. Nařízení by mělo pomoci k tomu, aby se zdravotnické nástroje 

dostávaly k pacientům rychleji. Úřady v členských zemích by se při formulaci zdravotní politiky měli 

opírat o důkladnější vědecké poznatky a výrobci budou moci profitovat ze sjednocení doposud odlišných 

vnitrostátních postupů. 

Evropská komise 1. února předložila návrh revidovaných unijních předpisů pro kvalitnější pitnou 

vodu a přístup k ní, a také pro lepší informovanost lidí. Právo na přístup ke kvalitním základním 

službám včetně pitné vody je jedním z principů evropského pilíře sociálních práv, ke kterému   

se jednomyslně přihlásili předsedové vlád či hlavy států na summitu v Göteborgu. Dnešní legislativní 

návrh toto právo garantuje, a reaguje tak na vůbec první úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, 

vedenou právě na toto téma: „Right2Water“. Pod žádost o lepší přístup k nezávadné pitné vodě  

v celé EU se v rámci ní podepsalo 1,6 milionu lidí. Kromě toho je smyslem návrhu také to, aby 

dodavatelé vody poskytovateli spotřebitelům jasnější informace o spotřebě vody, o cenové struktuře  

a o ceně za litr, aby si ji spotřebitelé mohli porovnat s cenou balené vody a měli vlastní spotřebu více 

pod kontrolou. Unie se tak opět o něco více přiblíží k naplnění cílů udržitelného rozvoje a svých 

environmentálních cílů, konkrétně omezení zbytečného používání plastů a menší uhlíkové stopy. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

29. ledna se Zastoupení JMK v Bruselu účastnilo konference „Úspěšné 

ekonomické strategie pro silnou Evropu“, kterou pořádal region Bádensko-

Württembersko. Zástupci jednoho z ekonomicky nejsilnějších regionů Německa 

i Evropy představili strategie, které pomáhají místní ekonomice držet se na 

špici. Hospodářský úspěch spočívá podle Bádenska-Württemberska ve třech 

oblastech – otevřenosti novým technologiím, implementaci mezi-sektorových 

strategií (Ekonomika 4.0) a zaměřením na malé a střední podniky (odstranění tržních překážek a 

zajištění přístupu k financím). 

Pondělní večer patřil slavnostnímu zahájení oslav a připomenutí století české státnosti 1918-2018 a tzv. 

osmičkových výročí. Na tuto významnou akci organizovanou Českým centrem v Bruselu, 

Velvyslanectvím ČR v Belgii a Stálým zastoupením ČR při EU dodalo Zastoupení JMK v Bruselu 

výborné moravské víno. Během večera se svými příspěvky vystoupili například Radek Vondráček, 

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, slovenský europoslanec Boris Zala a také 

velvyslanci Jaroslav Zajíček (Stálé zastoupení ČR při EU) a Peter Javorčík (Stálé zastoupení SR při 

EU). V rámci slavnostního večera nakonec Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra v Bruselu, 

představila program připomínkových a kulturních akcí k oslavě století české a slovenské státnosti 

v Bruselu. Poté se konalo promítání filmu Masaryk.  

Zastoupení JMK v Bruselu v úterý 30. ledna spolupořádalo s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, 

vývoj a inovace CZELO a CEITEC Brno představení aliance a projektu Alliance4Life, jehož 

koordinátorem je brněnská Masarykova univerzita a technologický institut CEITEC. Iniciativa top 

deseti výzkumných institucí v oblasti přírodních věd z EU-13 chce přispět k formování vědní politiky a 

priorit na národní i evropské úrovni, ke zlepšení účasti EU-13 v rámcových programech a k využití 

synergií mezi strukturálními fondy a rámcovými programy EU. Dopoledne uvedl velvyslanec Jaroslav 

Zajíček a ředitel z DG RTD Evropské komise, alianci a projekt pak bruselskému publiku představil např. 

ředitel CEITEC MU a partneři z konsorcia.  

Ve večerních hodinách se 30. ledna Zastoupení JMK při EU zúčastnilo úvodní akce Nijmegen - 

Evropské zelené hlavní město 2018 spoluorganizované Stálým zastoupením Nizozemska při EU, 

Velvyslanectvím Nizozemského království v Belgii a sítí vědecko-výzkumných regionů ERRIN. Během 

akce byly představeny aktivity a hnutí v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje 

měst a speciální program hlavního zeleného města EU. Nizozemsko a jeho zelená města již prokázaly 

být vzorem pro další komunity, organizace a projekty po celé Evropě směrem k více udržitelné a 

zelenější budoucnosti. Příkladem je např. i ocenění European Green Leaf, které představily držitelé 

z belgické Lovaně, a podpora Evropské komise, vzhledem k důležitosti tématu a jeho významnému 

postavení v rámci priorit EU.  

Jihomoravský kraj byl vybrán mezi 10 regionů s nejlepším regionálním inovačním ekosystémem 

v EU a pozván sítí ERRIN 31. ledna na uzavřenou debatu se zástupci Evropské komise z Generálního 

ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio) a pro výzkum a inovace (DG RTD) 

k budoucnosti evropského výzkumu a 9. rámcovému programu. Mezi nejvyspělejšími regiony EU např. 

z Nizozemí, Dánska, Finska, Itálie a Skotska tak za Jihomoravský kraj zástupci z CEITEC přednesli 

zkušenosti s budováním inovačního ekosystému a výzkumných infrastruktur pro špičkovou vědu 

v našem regionu, a zejména pak doporučení Evropské komisi do budoucna. Evropská komise se např. 

zaměří více na mise, portfolia projektů vedoucí k dosažení cílů a rozvoje a tzv. impact pathways (dráhu 

dopadu) než na jednotlivé projekty. Regiony apelovaly mimo jiné také na lepší propojení politiky VaV 

s kohezní politikou. Evropská komise samotným jednáním se zástupci regionů, ale i slovem ocenila 

důležitost dialogu s nižší než národní úrovní díky znalosti subjektů lokálního prostředí. 

Zastoupení Jihomoravského kraje se 31. ledna také zúčastnilo konference QED, na které se řešila 

otázka velkých dat a digitalizace. Toto téma je dle panelistů stále nedostatečně podporováno finančně  

a veřejně se o něm moc nemluví. Cílem konference bylo podpořit dialog a více toto téma propagovat 

na veřejnosti. Všichni vystupující se ve svých prezentacích zaměřili na každodenní styk veřejnosti   

s daty a představili jej tak, aby vysvětlili důležitost chránit je. Po konferenci následovala diskuze, která 



se nejvíce věnovala bezpečnosti dat, nezávislosti a neutralitě internetu, tedy v současné době velmi 

aktuálním tématům. 

Stážistky JMK se dne 1. února zúčastnily workshopů na téma evropské a národní identity. Různé 

workshopy se zaměřovaly na témata kulturního dědictví jako motoru vpřed, příslušnosti k identitám   

a přeshraniční spolupráci regionů. Na workshopy navazovala panelová diskuze, jež se týkala zejména 

vzdělání k nastávajícímu roku evropského kulturního dědictví. 
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FOTO SOUTĚŽ 2018: Projekty EU v 

Jihomoravském kraji – najdi, vyfoť, popiš 

a pošli... a vyhraj exkurzi do Bruselu! 
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