
 

Aktuality z EU 

19. května začalo předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady 

Evropy. Pozici v čele této instituce bude ČR mít do 15. listopadu 2017. 

Předsednictví Praha získává opět po 22 letech, po jeho skončení jej předá 

Dánsku. Rada Evropy, organizace institucionálně zcela oddělená od Evropské 

unie, sdružuje 47 zemí (včetně Ruska a Turecka) a jejím hlavním pověřením 

je dohled nad dodržováním Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Česká republika si vyčlenila 5 priorit v rámci svého předsednictví: 

ochrana lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným 

skupinám a podpora rovnosti mužů a žen, posilování právního státu, podpora 

demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě, podpora 

vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností, spolupráce a 

koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi. V rámci naplňování první 

priority – ochrany zranitelných skupin – se chce ČR zaměřit například na 

problematiku dětské migrace a romského obyvatelstva. Priorita 

„posilování právního státu" v praxi znamená zapracovat na větší 

vymahatelnosti a závaznosti judikátů ESLP. Vzdělávání v oblasti lidských 

práv zahrnuje i sdílení zkušeností v této oblasti; konkrétní cíl pak představuje 

záměr vytvořit evropské standardy úrovní znakové řeči. Co se spolupráce 

a koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi týče, zde se ČR hodlá 

zaměřit primárně na kooperaci mezi Radou Evropy a Evropskou unií, 

OBSE (Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a OSN. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Paolo Gentiloni dali při setkání v Paříži, 

které se konalo 21. května najevo odhodlání spolupracovat na dalším prohloubení integrace 

Evropské unie. Macron se podle agentury AFP vyslovil pro posílení společné rozpočtové kapacity a 

Paolo Gentiloni chce vytvořit fiskální a bankovní unii. Macron také vyzval k vypracování "dlouhodobé 

cestovní mapy, která umožní dojít až k vytvoření společné rozpočtové kapacity, skutečné Evropy a 

skutečné eurozóny investic, jež sníží rozdíly, které jsou mezi našimi ekonomikami".  

Česká republika měla ke konci dubna smluvně zajištěno 26,2 procenta evropských dotací určených 

na programové období 2014 až 2020. Jde o necelých 160 miliard korun z celkově přidělených 648 

miliard korun. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je za evropské dotace zodpovědné, to 

zveřejnilo 22. května na svých stránkách. Do konce roku chce mít MMR smluvně zajištěno minimálně 

40 procent evropských peněz. Z jednotlivých programů je na tom nejlépe program Zaměstnanost, 

který už má pod smlouvami téměř tři pětiny z přidělených 56 miliard korun. Naopak nejhůře 

zatím čerpá operační program Praha – pól růstu s vyčerpanými osmi procenty. Pro Českou republiku 

bude důležitý konec příštího roku, kdy Evropská komise vyhodnotí jednotlivé země a jejich 

programy podle toho, jak plní své závazky vůči strategii Evropa 2020. V případě neplnění může 

Česko přijít o šest procent z přidělené částky na celé programové období, tedy 38,6 miliardy korun. 

Česká republika chce nejpozději do začátku srpna podat k Soudnímu dvoru EU žalobu proti 

nedávno schválené směrnici o zbraních, s kterou země dlouhodobě nesouhlasí. Směrnice vstoupí v 

platnost 13. června a termín pro podání žaloby vyprší 7. srpna. Oznámilo to 24. května ministerstvo 

vnitra. Podání žaloby by ještě předtím měla probrat vláda. 

Makedonie chce příští rok spustit jednání o vstupu do Evropské unie. Podle agentury APA to 

24.května ve Skopji řekl nově pověřený premiér Zoran Zaev. Makedonie je od roku 2005 kandidátem 

členství v EU, ale přístupové rozhovory s ní ještě Brusel nezahájil, hlavně kvůli odporu Řecka. Zaev se 

zúčastnil schůzky s šéfkou unijní diplomacie Federikou Mogheriniovou. Následně prohlásil, že by bylo 

pro jeho zemi nejužitečnější, kdyby se v rámci přístupových rozhovorů otevřely kapitoly 23 a 24. 
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Ty zahrnují otázky spravedlnosti a základních práv, respektive svobody a bezpečnosti. Další sbližování 

Makedonie s EU komplikuje hlavně nedořešený spor s Řeckem o název "Makedonie", ale i 

vnitropolitické problémy balkánské země. 

Donald Trump jednal 25.května v budově Evropské rady v Bruselu s představiteli Evropské unie. 

Přibližně hodinová schůzka byla prvním osobním setkáním nového šéfa americké administrativy a 

zástupců EU. Trump se sešel s šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem a šéfem Evropské komise 

Jeanem-Claudem Junckerem, později také s předsedou europarlamentu Antoniem Tajanim a šéfkou 

unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou. Trumpa doprovázeli poradce pro otázky národní 

bezpečnosti Herbert McMaster, ministr zahraničí Rex Tillerson, Trump a ministr obrany Jim Mattis. 

Donald Tusk a Donald Trump  nenašli stoprocentní shodu v pohledu na Rusko. Novinářům to po 

jednání řekl Tusk. Pokud jde o konflikt na Ukrajině, "vypadá to" ale podle něj, že obě strany mají pozici 

stejnou, naopak oba představitelé se shodli na potřebě boje s terorismem. Otevřená podle Tuska ale 

dál zůstávají témata, jako jsou klimatické změny či vzájemný obchod. Během svého projevu na zasedání 

Severoatlantické aliance dal Trump jednoznačně také najevo nelibost nad tím, že 23 z 28 členů 

aliance stále neplní své dohodnuté finanční závazky. "Neplatí, co by měli platit na svou obranu. To 

není spravedlivé vůči lidem a daňovým poplatníkům v USA," upozornil Trump. Mnohé z těchto zemí 

podle něj "dluží obrovské peníze z minulých let". Trump poznamenal, že v minulých letech USA 

vydávaly na obranu více než všechny ostatní spojenecké země dohromady. Mezi 23 členských zemí, 

které závazky neplní, patří i Česká republika. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron 25. května vyzval Evropskou unii k většímu úsilí o 

omezení přílivu levné pracovní síly z východu osmadvacítky do zemí jako je Francie. Macron po 

svém prvním setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem v Bruselu prohlásil, že 

příliv Východoevropanů pracujících za nízké mzdy při pobytech ve Francii oslabuje podporu, jíž 

se EU v zemi těší. Macron i Juncker zdůraznili, že proti dumpingu v sociální a daňové oblasti je třeba 

bojovat. "Podporujeme komisi v tom, že v jedné zemi musí být stejná práce ohodnocena stejnou 

mzdou," zdůraznil Macron. Do Evropského parlamentu by se měla brzy dostat směrnice o vysílání 

pracovníků, která řeší podmínky pro zaměstnance, které vyšle firma do zahraničí. 

  

 

Hluboké názorové rozdíly mezi členskými zeměmi Evropské unie v pohledu na potřebnou 

reformu unijního azylového systému podle očekávání nedokázala překonat ani schůzka ministrů 

vnitra osmadvacítky, která se konala 18. května. Neúspěch potvrdil Carmelo Abela, ministr vnitřní 

bezpečnosti předsednické Malty. Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos neskrýval před novináři 

zklamání z toho, že země shodu nenašly ani rok poté, co komise loni v květnu reformu takzvaného 

dublinského systému předložila. Nynější maltské předsednictví dostalo loni v prosinci od summitu EU 

za úkol najít do června na reformě shodu.  Důvodem toho, že se země EU opět neshodly jsou především 

státy ze středu a východu Evropské unie, které dál odmítají jakýkoli plán počítající s povinným 

přebíráním migrantů. 

Americká internetová společnost Facebook dostala 18. května od Evropské komise pokutu ve výši 

110 milionů eur (téměř tři miliardy korun). V průběhu vyšetřování převzetí aplikace WhatsApp pro 

bezplatné posílání textových zpráv přes chytré telefony podle Komise poskytla nesprávné nebo 

zavádějící informace. Facebook porušení pravidel uznal. 

Do konce letošního roku by se země Evropské unie mohly dohodnout na tom, jakým způsobem 

bude financováno případné nasazení evropských bojových skupin. Novinářům to po jednání 

ministrů obrany členských zemí EU řekla 18. května šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. 

Evropské bojové skupiny, takzvané "EU battlegroups" existují na papíře od roku 2007, za deset let 

však nebyly nikdy reálně využity. Jedním z důvodů bylo právě to, že dosud by jejich nasazení z velké 

části musely hradit členské země, jejichž vojáci by v nich působili. Pro státy by tak nasazení evropské 

skupiny znamenalo dodatečné náklady. Pro rozšíření společného financování bojových skupin se loni v 

prosinci vyslovila i Česká republika. 

Ministři financí členských zemí eurozóny se 22. května nedokázali dohodnout na uvolnění další části 

finanční pomoci pro silně zadlužené Řecko ani na zmírnění dluhové zátěže Řecka. Šéf euroskupiny 

Zprávy z Evropských Institucí 



Jeroen Dijsselbloem však podle agentury Reuters uvedl, že dohoda je již blízko a jednání by mohla být 

dokončena na příštím zasedání ministrů za tři týdny. Řecko nutně potřebuje peníze z úvěru do 

července, kdy má zaplatit splátku dluhu 7,3 miliardy eur (193,5 miliardy Kč). Jinak by se země 

dostala do platební neschopnosti. Kvůli uvolnění dalších peněz ze záchranného programu řecký 

parlament minulý týden schválil další snížení penzí a zvýšení daní. Jedním z důvodů, proč nebyla 

dohoda dokončena, je zřejmě neshoda mezi eurozónou a MMF o snížení dluhové zátěže pro Řecko. 

Několik vlád členských zemí eurozóny, zvláště Německa, nechce vyplatit žádné nové peníze, dokud se 

MMF nepřipojí k pomoci. Na zasedání také požádalo Portugalsko o svolení splatit Mezinárodnímu 

měnovému fondu (MMF) před termínem dalších deset miliard eur (265 miliard Kč) ze záchranného 

úvěru z roku 2011. Z příspěvku MMF k záchrannému úvěru z roku 2011 už země umořila asi 13 miliard 

eur, tedy přibližně polovinu. 

Evropská komise zveřejnila 22.května pravidelný jarní balíček doporučení pro posílení ekonomik 

členských států EU. České republice doporučuje zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí 

v souvislosti se stárnutím populace, které zatěžuje důchodový a zdravotnický systém. ČR by také 

měla bojovat proti korupci a neefektivnímu zadávání veřejných zakázek. Doporučení pro ČR 

zmiňují také vysoké zatížení podnikatelského prostředí regulacemi a administrativou. Zmíněny jsou 

časté změny pravidel v oblasti daní, a ačkoliv je pro ČR prioritou snaha snížit míru nevybraných daní, 

země se podle Komise příliš nesoustřeďuje na zjednodušení celého systému. Komise také 

připomněla, že míra elektronizace státní správy je v ČR jedna z nejnižších v celé EU. Odpovědnost 

za rozšíření moderních technologií je rozdělena mezi několik ministerstev a ti, kdo se o věc zajímají, 

podle komise upozorňují na omezenou spolupráci napříč sektory. Poněkolikáté v řadě doporučení 

pro ČR zmiňují také situaci romské menšiny, především v souvislosti s výsledky ve školství. Výzvou 

jsou prý také stále relativně malé platy učitelů a s nimi související nízká atraktivita učitelské profese, 

kdy jsou na stávající stárnoucí učitele kladeny rostoucí nároky. 

Ministři členských zemí Evropské unie 23. května v Bruselu schválili plán, který má přimět 

společnosti Facebook, Twitter a Google k účinnějšímu potírání nenávistných videí na jejich 

internetových platformách. Jde o první legislativní úpravu této otázky na unijní úrovni, napsala 

agentura Reuters. Ministři odsouhlasili i opatření na propagaci evropských filmů. Firmy provozující 

sociální média budou muset přijmout kroky k eliminování videí s nenávistnými projevy a obhajobami 

terorismu na facebooku, twitteru a Youtube. Ministři odsouhlasili i požadavek, aby evropské filmy a 

televizní pořady tvořily 30 procent obsahu služeb pro streamování videí jako Netflix a Amazon 

Prime Video. Evropská komise původně chtěla kvótu stanovit na 20 procent. Schválený plán umožní 

členským zemím, aby si od platforem na sdílení videí nárokovaly finanční příspěvky na produkci 

evropských děl. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

Ve čtvrtek 18. května náš tým vyslal stážistu, aby se zúčastnil konzultace k 

připravované Evropské strategie pro kooperativní systémy inteligentní 

dopravy, kterou aktuálně uvádí v realitu Evropský výbor regionů. Tato strategie se 

zabývá prohloubením spolupráce mezi jednotlivými druhy dopravy a 

přípravou na větší míru automatizace v dopravě, například automatizací dopravy 

na dálnicích nebo v městské hromadné dopravě. Komise pro teritoriální kohezní 

politiku a evropský rozpočet (COTER) plánuje diskuzi a přijetí draftu strategie na konec června 2017, 

přijetí samotné strategie je pak plánováno na plenární zasedání Výboru regionů ve dnech 10. a 11. října 

2017. Smyslem konzultace, které se náš stážista zúčastnil bylo diskutovat o potřebách a vizích 

jednotlivých zainteresovaných stran, tedy i regionů. Rapporteur, který má na starosti připravit postoj 

Výboru, Nizozemec Bouke Arends, člen komise COTER a také zástupce starosty Emmenu spolu s 

expertem na dopravu při Evropské komisi Wouterem Coupriem projevili velký zájem o vyslechnutí si 

našich postojů. Domnívají se totiž, že usnesení evropských institucí, především v problematice, která 

bude mít takový dopad na každodenní životy Evropanů, nemůže pocházet „shora“ a být připraveno 

v kanceláři bez kontaktu s realitou. Náš stážista Tibor proto představil Jihomoravský integrovaný 

systém dopravy KORDIS JMK, který by se mohl stát inspirací pro integraci v dopravě i v jiných 

městech a následně diskutoval o možnosti prohloubení aplikace inteligentních systémů v jeho 



rámci. Účastníci konzultace se pak shodli, že nelze vyvíjet strategii pro městskou a mimoměstskou 

dopravu zvlášť. 

V ten stejný den, jako konzultace C-ITS, se rovněž odehrála online přednáška pořádaná organizace 

Marie Curie Alumni Association, ve které byly diskutovány možnosti, jak aplikovat vědu do 

politického rozhodování. Přednáška probíhala tak, že jednotliví mluvčí byli snímáni webkamerami 

svých počítačů, stejně jako moderátor, který diskutérům kladl otázky pokládané online z řad posluchačů. 

Vědci, kteří tvořili diskuzní panel, představovali zástupce odlišných vědeckých disciplín – Pearl 

Dykstra, socioložka a členka vysokoúrovňové skupiny vědců, která slouží jako poradní orgán v 

Evropské komisi, Mark Ferguson, biolog a zároveň hlavní vědecký poradce pro irskou vládu a generální 

ředitel Irské vědecké nadace a Roger Pielke je autorem knih o vědě v politice, ale také matematikem a 

politickým vědcem. Diskuzi pak moderoval Michele Catanzaro, novinář a přispěvatel do vědeckých 

časopisů a zároveň fyzik. Jedním z témat diskuze byl aktuálně přestavovaný systém, jakým mají 

vědci napomáhat ve vědeckém rozhodování. Evropská unie si jako velká část vlád jednotlivých států 

uvědomuje, že bez vědeckých expertíz nemá možnost tvořil legislativu, protože by byla vzápětí z její 

strany napadnuta. Zároveň se však vědci pracující jako političtí poradci musejí vyhnout poplatnosti 

svým chlebodárcům – často se totiž stává, že vědci bývají přizváni k jednacímu stolu zejména jako 

nástroj podpory už vytvořeného názoru. Zákonodárci pak využívají vědce k podání důkazů správnosti 

jejich rozhodnutí. Diskutéři proto zdůraznili potřebu vědců zůstat nestrannými a také uvědomění 

zodpovědnosti, která na nich spočívá. 

Síť ERRIN, jejíž součástí je i Jihomoravský kraj, pořádala 23. května program k rozšiřování osvěty o 

bioekonomii, tedy aplikaci biomateriálů (z obnovitelných zdrojů) a přístupů zohledňujících životní 

prostředí do průmyslu. Evropská komise přijala v roce 2012 plán, který má z bioekonomie vytvořit jednu 

z dlouholetých priorit Evropské unie a usnadnit a uspíšit tak neodvratný přesun průmyslu od 

závislosti na fosilních zdrojích. Výzkum a inovace na tomto poli je také jedním z bodů strategie 

Horizon 2020. Zejména zdravá vědecká komunita, kterou se země Evropské unie mohou pyšnit, 

napomáhá k aplikaci vědeckých inovací na tomto poli do běžného života a dává Evropě možnost stát se 

lídrem v tomto trendu. Součástí workshopu bylo také představení „success stories“, tedy příkladů 

úspěchů v rámci aplikace bioekonomie. Vyzdvihovány byly například aktivity města Amsterdam, 

které silně investovalo do svého systému recyklace odpadů a dosáhlo ohromujících výsledků. Podle 

odhadů, které byly představeny, město nyní ušetří 900kT materiálu, které jsou namísto likvidace 

přetvořeny v dále použitelné produkty. Upuštěním od jejich spalování je ročně rovněž ušetřeno 600kT 

emisí CO2. Důležitým číslem také je, že přilákáním firem na zpracovávání odpadu bylo vytvořeno 1200 

nových pracovních míst. Aplikace takového přístupu tedy nejen vyzdvihuje kvalitu života ve městě a 

napomáhá v pozvedání jeho obrazu ve světě, má také ekonomické přínosy, a ještě ke všemu napomáhá 

v posunování vědeckých poznatků v této problematice. 

22. a 23. května jsme se zúčastnili konference na téma: „Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj: nová 

hranice práv a pokrok pro EU“, která se konala ve Výboru regionů. Na tomto dvoudenním setkání se 

vystřídalo mnoho expertů z různých oblastí, kteří představili svoje vize udržitelného rozvoje v Evropě. 

Zaprvé se znovu potvrdilo, že Agenda 2030 se skládá ze tří rovnocenných rozměrů (ekonomický, 

sociální a environmentální), které jsou propojeny, vzájemně se posilují a jsou nedělitelné. Pokrok 

při plnění všech cílů udržitelného rozvoje bude záviset na tom, do jaké míry politická a technická 

rozhodnutí budou odrážet tuto propojitelnost. Proto je důležité měřit růst tzv. "za hranice HDP" a 

přejít od ukazatelů k tvorbě politik. Zadruhé Agenda 2030 je bezpochyby nejvhodnějším rámcem pro 

vedení evropských a národních strategií při řešení současných a budoucích sociálních změn. Třetím 

cílem konference bylo zlepšit komunikaci o výhodách realizace cílů udržitelného rozvoje (SDGs) 

pro regiony, obce i jednotlivce. Za tímto účelem bylo představeno několik případových studií 

regionálních občanských iniciativ. Čtvrtým cílem akce bylo prozkoumat co nejefektivnější úlohu 

občanské společnosti při správě a provádění cílů udržitelného rozvoje (SDGs), a to jak na národní, 

tak na evropské úrovni, s cílem společně realizovat Agendu 2030. 

24. května se v kanceláři Arnhem Nijmegen City Region konal seminář pracovní skupiny ERRIN 

ZDRAVÍ. Na setkání byly prezentovány problémy zkoumání toho, jak budovat inovační 

ekosystémy v oblasti zdraví, nebo jak zapojit zainteresované subjekty do čtyřúhelníkového modelu 

spolupráce, se zvláštním důrazem na vytvoření vztahů mezi výzkumnými středisky / univerzitami a 



malými a středními podniky. Na semináři se také představovaly různé možnosti spolupráce napříč 

EU, či různé projekty a iniciativy, které pomáhají startupům shánět potřebné finance a nabízejí 

legislativní pomoc. 
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