
 

    Aktuality z EU 

24. června se konal v Bruselu neformální minisummit, kterého se zúčastnilo  

16 členských zemí EU. Minisummit se zabýval třemi hlavními okruhy – 

spoluprací se třetími zeměmi při zvládání migrace, posílením ochrany vnější 

hranice EU a způsobem, jak země uvnitř Unie mohou zastavit přesuny 

migrantů mezi nimi. Evropská komise si ze schůzky lídrů 16 zemí Evropské 

unie k migraci odnesla takový závěr, že žádný stát Unie by neměl být   

v migrační krizi odkázán sám na sebe. Ať už při řešení příchodů přes vnější 

hranici EU, či druhotného pohybu migrantů po Unii. Novinářům to řekl mluvčí 

Komise Schinas. Jedním z výsledků nedělní schůzky, která nemohla mít žádné 

formální závěry, je také přesvědčení, že do chvíle, než bude nalezena 

celoevropská dohoda na řešení migrační problematiky, mohou se skupiny 

členských států EU domlouvat na společných krocích v rámci stávajících 

unijních pravidel. Komise ale před novináři zdůrazňovala, že formálně nemá 

jít o „posílenou spolupráci“, jak ji definují unijní smlouvy. Tento 

mechanismus, kdy skupina států EU společně pracuje na určité věci, se teď 

používá například při trvalé strukturované spolupráci zemí Unie v obranné 

oblasti. 

Turecký prezident Erdogan obhájil 24. června svůj mandát už v prvním kole 

voleb, a u moci tak zůstane dalších pět let. Současného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana volilo 

52,6 procenta voličů. Volební účast činila 86 procent. Hlavní opoziční kandidát Muharrem Ince, který 

dostal 30,6 procenta hlasů, porážku uznal a Erdogana vyzval, aby byl prezidentem všech. Turecko   

po volbách oficiálně přechází na prezidentský systém s posílenými pravomocemi hlavy státu. Nová 

administrativa má umožnit rychlejší a efektivnější rozhodování o ekonomických otázkách. Turecko tak 

zruší premiérskou funkci. Erdogan jako prezident povede vládu, může jmenovat a odvolávat ministry, 

stejně tak soudce. Vzhledem k parlamentní většině soustředí všechnu moc ve svých rukách. Včetně 

armády, v níž má prezident po neúspěšném pokusu o převrat v roce 2016 a následných čistkách nyní 

oporu. EU kritizuje sílící Erdoganovy autokratické tendence a jeho tvrdý postup vůči opozici či médiím. 

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo 27. června rozhodnutí o prodloužení termínu ukončení 

aktuálně vyhlášené 2. výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, 

podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Nový termín ukončení výzvy je stanoven   

na 20. září 2018, 12:00 hodin. Více informací naleznete zde.  

28. června začal summit lídrů členských zemí, hlavním tématem summitu je migrace. Migrace bude 

hlavním bodem neformální diskuse, kterou chce předseda unijních schůzek Donald Tusk zaměřit hlavně 

na zlepšení kontroly vnějších hranic evropského bloku. Hovořit se má také o spolupráci se zeměmi 

původu migrantů a tranzitními státy, o posílení mandátu relevantních unijních agentur či o nutnosti 

naplnit příslušné fondy, z nichž Unie své snažení financuje, ale i o potřebě specializovaného finančního 

nástroje v příštím dlouhodobém rozpočtu bloku. Prezidenty a premiéry ale čeká i diskuse   

o mezinárodním obchodu, daních, bezpečnosti a obraně, brexitu, reformě evropské měnové unie. 

Část debaty bude také věnována inovacím, digitalizaci či hospodářské problematice, včetně otázky boje 

s úniky na dani z přidané hodnoty či problematiky reformy Světové obchodní organizace. Představitelé 

pobaltských zemí, Polska a Evropské unie také na summitu podepíší dlouho očekávanou dohodu   

o napojení svých rozvodných soustav na síť Evropské unie do roku 2025. Současně se odpojí   

od ruské soustavy. 
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Evropská unie a Nový Zéland zahájily 21. června rozhovory o společné zóně volného obchodu. První 

kolo samotných jednání je naplánováno na 16. až 20. července do Bruselu. Nový Zéland patří   

k významným hospodářským partnerům EU. "Dnešek je důležitým milníkem ve vztazích mezi EU 

a Novým Zélandem," uvedla po setkání s novozélandským ministrem obchodu Davidem Parkerem  

ve Wellingtonu eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Podle Parkera přinese obchodní 

dohoda výhody oběma stranám. 

Členské země Evropské unie 21. června v Lucemburku schválily novelu směrnice o vysílání 

pracovníků. Česká republika a Slovensko zároveň na schůzce připomněly ostatním státům slib,   

že situace pracovníků v mezinárodní automobilové dopravě má být, vzhledem ke specifickým 

podmínkám, řešena zvláštní právní úpravou v rámci takzvaného silničního balíčku. Vyslaní 

pracovníci jsou zaměstnanci, které jejich zaměstnavatel vyslal do jiného členského státu EU za účelem 

dočasného výkonu práce. Vyslání nebude moci trvat déle než 12 měsíců, s možností prodloužení    

o dalších šest měsíců. Na změnách směrnice o pravidlech vysílání, především pokud jde o platové 

podmínky, trvala hlavně Francie. Deklarovaným cílem novely je zajistit spravedlivé mzdy a rovné 

podmínky pro vysílající i místní společnosti v hostitelské zemi při zachování volného pohybu služeb. 

Ministři financí zemí platících eurem se shodli 22. června na dokončení záchranného programu pro 

Řecko, které se po osmi letech pomoci bude moci finančně postavit na vlastní nohy. Během nočního 

jednání dohodli ministři výši poslední části záchranného programu na 15 miliard eur (přes 380 miliard 

korun). Atény budou mít zároveň prodlouženou možnost splácet dluhy a úroky o deset let.  

Těsnější administrativní spolupráce a lepší výměna informací má pomoci zemím Evropské unie   

v boji s podvody na dani z přidané hodnoty (DPH). Na jednání v Lucembursku se na potřebných 

opatřeních shodli 22. června ministři financí členských zemí. Potvrdili také směrnici, která po letech 

platnosti provizorních pravidel trvale stanoví, že minimální standardní sazba DPH v Evropské unii 

má být 15 procent. Nová pravidla mají posílit spolupráci mezi státy bloku a umožnit jim, aby 

podvodnou činnost u DPH řešily rychleji a účinněji, a to včetně té, která se odehrává na počítačových 

sítích. Země budou více využívat počítačové systémy, informace o skupinách podílejících se na těch 

nejzávažnějších případech organizovaného zločinu v této oblasti budou nyní systematicky sdíleny   

s donucovacími orgány EU. 

Čtyři hlavní internetoví obchodníci, Alibaba (AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten France 

podepsali 25. června závazek, že budou rychleji odstraňovat nebezpečné výrobky prodávané 

prostřednictvím jejich internetových obchodů. Díky dialogu, který zprostředkovala Evropská 

komise, se čtyři hlavní internetoví prodejci zavázali, že budou pružněji reagovat na oznámení   

o nebezpečných výrobcích, jak ze strany orgánů členských států, tak na základě oznámení zákazníků. 

Hlavním smyslem iniciativy je zajistit lidem při nákupu on-line stejnou bezpečnost, jako při nákupu   

v kamenném obchodě. Závazek počítá s tím, že by do dvou pracovních dnů měli prodejci reagovat na 

oznámení ze strany státních orgánů, jež tyto společnosti obdrží prostřednictvím svých kontaktních míst 

za účelem odstranění nabídek nebezpečných výrobků. Společnosti by měly provést následná opatření   

a informovat o nich příslušné orgány. Na základě oznámení ze strany zákazníků by pak do pěti dnů 

měli přijmout nezbytná opatření k nápravě. To posílí pozici spotřebitele a umožní zákazníkům jasným 

způsobem upozornit na nabídku nebezpečných výrobků. 

   Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dopoledne 26. června patřilo konferenci pořádané spolkovou zemí Severní 

Porýní-Vestfálsko, zaměřující se na téma implementování cílů udržitelného 

rozvoje (SDGs) do místních strategií. Kromě debaty, zde také byl představen 

projekt této spolkové země, který usiluje o rozvoj strategií zavádějících SDGs do 

místní praxe. Paní Ariane Bischoff pak představila udržitelnou strategii města 

Solingen. 

Zprávy z evropských institucí 



Dne 26. června se na Stálém zastoupení Portugalska konala konference věnující se cirkulární 

ekonomice. Během konference byly prezentovány příklady dobré praxe zástupci nejvýznamnějších 

portugalských firem zabývající se výrobou korku, cementu, či oblečení. Řečníci se v závěru shodli,   

že se stále jedná o neustále se vyvíjející proces a je potřeba změnit myšlení/nastavení mnoha lidí. 

Například pití jednou použité (přefiltrované vody), je pro mnoho lidí stále nemyslitelné. 

Evropský rok kulturního dědictví 2018 nabízí okamžik, kdy se hodnotí společná historie a hodnoty 

Evropy a zamýšlí se nad tím, jak na nich budovat do budoucnu. Na konferenci o kulturním dědictví   

v Evropě pořádané předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim dne 26 června bylo kromě 

důležitosti ochrany evropského dědictví diskutováno především o regulaci digitální trhu a nutnosti 

ochrany autorských práv. V hlavním panelu také zazněla zmínka o kulturním dědictví Moravy, a to po 

zpěvu Lotyšské ministryně kultury Melbarde, která uvedla, že národní lotyšské písně při svém vzniku 

čerpali z moravských lidových písní. 

Večer 26. června patřil debatě na téma role dopravy ve zlepšování kvality ovzduší v Evropě. 

Diskutovalo se především o hledání nejlepšího řešení pro změnu či ospravedlnitelnost zákazu vjezdu 

dieselovým vozidlům do měst. Khurram Gaba ze společnosti Exxon Mobil např. považuje zmíněný 

zákaz na nesmysl, argumentoval, že nejmodernější dieselové motory mají velmi nízké emise a dokážou 

se vyrovnat elektrickým automobilům či jiným moderním benzínovým vozidlům. 

Poledne 27. června patřilo diskuzi věnující se novému víceletému finančnímu rámci na období 2021-

2027. Zastoupení Spolkové země Hesensko si k té příležitosti pozvalo doktora Wolfganga Burtschera, 

zástupce generálního ředitele Evropské komise pro výzkum a inovace. Dle jeho názoru jsme se již 

v rámci programu Horizontu 2020 poučili z několika věcí, kterými se pro příští období bude nutné 

zabývat více. Nový výzkumný a inovační program Horizont Evropa by proto měl více podporovat 

výzkumníky v rámci přístupu k datům, posílit vzájemnou spolupráci a podpořit marketingové 

inovace. 

Dne 27. června se Zastoupení zúčastnilo další diskuze pořádané spolkovou zemí Hesensko, tentokrát 

na téma budoucí politiky soudržnosti z pohledu metropolitních regionů. Jakob Richter, mluvčí 

Sdružení německých metropolitních regionů, např. vyjádřil zklamání nad omezením rozvoje venkova 

pouze pod oblastí zemědělství. Podle něj by se oblasti venkova neměly automaticky nechávat 

zemědělství, je důležitá i jejich vazba na urbánní oblasti. 

Organizace Knowledge4Innovation ve spolupráci se sdružením Recreate a europoslancem Lambertem 

van Nistelrooijem uspořádali 27. června v prostorách Evropského parlamentu diskuzi věnující se vývoji 

inovací a výzkumu v EU. Největší diskuze propukla kolem zpřístupňování dat pro šíření inovací. 

Otevřený přístup by dle slov zúčastněných znamenal zcela volný přístup ke všem firemním datům. 

Zejména pro některá odvětví, např. automobilové, by to mohlo znamenat ztrátu konkurenceschopnosti 

odvětví samotného, ale i Evropy.  

Ve dnech 27. - 28. 6. 2018 navštívili Jihomoravský kraj zástupci členských regionů sítě PURPLE. 

Peri Urban Regions Platform Europe, aisbl, ve zkratce PURPLE aisbl. (Evropská platforma peri-

urbánních regionů) je mezinárodní neziskové sdružení s vědeckými a politickými cíli, založené za 

účelem výměny znalostí. Součástí dvoudenního pobytu byl seminář věnovaný tématu boje proti 

změnám klimatu v peri-urbánních oblastech, na který navázala exkurze věnovaná opatřením 

zmírňujícím dopady klimatických změn (zejména sucha) v Jihomoravském kraji. Hosté z Velké 

Británie, Belgie, Polska, Německa a Nizozemska navštívili obec Kozlany, Hrušky u Brna a společnost 

LIKO-S , a.s., ve Slavkově u Brna. Dne 28. 6. 2018 se uskutečnilo v prostorách Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje generální shromáždění PURPLE. Jihomoravský kraj zastupuje ve sdružení 

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., předseda Výboru pro meziregionální vztahy. Více informací 

o aktivitách sítě lze najít na www.purple-eu.org a na https://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=151193&TypeID=1.  

Večer 29. června Zastoupení hostilo ukončení letní univerzity češtiny ULB (L‘Université libre de 

Bruxelles). Po absolvování závěrečného testu následovalo zasloužené uvolnění. Absolventům kurzu 

byly představeny reálie Jihomoravského kraje, kdy si rovněž mohli otestovat své znalosti   

http://www.purple-eu.org/
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=151193&TypeID=1
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=151193&TypeID=1


v navazujícím kvízu. Za ten účastníci obdrželi i malé upomínkové předměty z Jihomoravského kraje. 

Poté následovala již volná konverzace a zábava nad sklenkou jihomoravského vína. 

Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

2.-3. červenec  Konference pořádaná sítí ERRIN k příležitosti Evropského roku kulturního dědictví: 

Cesta od války k míru, větší demokracii a evropské integraci 

3. červenec Konference k zhodnocení fungování SME Instrumentu 

3.-4. červenec Podnikatelské příležitosti v rámci sociální ekonomiky  

4. červenec  Budoucnost Evropy z lokální a regionální perspektivy  

Vzdělání a pracovní místa pro příští generaci studentů 

 

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 

 

 

Plenární zasedání Evropského parlamentu  
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