
 

Aktuality z EU 

Česká republika měla ke konci května smluvně zajištěno 27,8 procenta 

evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 

169,1 miliardy korun z celkově přidělených 607,5 miliardy korun. Ministerstvo 

pro místní rozvoj (MMR), které je za evropské dotace zodpovědné, to 

zveřejnilo na svých stránkách 22. června. 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 více než tři pětiny z přidělených 56 miliard korun. Naopak 

nejhůře zatím čerpá operační program Praha - pól růstu s vyčerpanými 

devíti procenty. 

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová odložila rozhodnutí o vyhlášení 

nového referenda o odtržení Skotska od Británie, a to na konec rozhovorů 

o brexitu. Vyústění jednání o odchodu Británie z Evropské unie předpokládá 

na podzim příštího roku. Odklad oznámila 27. června Sturgeonová na půdě 

skotského parlamentu pod dojmem výsledků předčasných parlamentních 

voleb v Británii, v nichž její Skotská národní strana (SNP) přišla o 21 

poslanců. Dosud Sturgeonová prosazovala uspořádání nového referenda mezi 

koncem roku 2018 a počátkem roku 2019. 

Spojené státy nechtějí odstoupit od uzavření dohody o volném obchodu s Evropskou unií, oznámil 

27. června americký ministr obchodu Wilbur Ross. Vyjednávání o rozsáhlé smlouvě známé jako 

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) bylo přitom přerušeno s příchodem Donalda 

Trumpa do Bílého domu, protože nový prezident ji ostře kritizoval. Ministr upozornil na minimum 

obchodních sporů mezi USA a evropskými státy, což ukazuje, že je taková dohoda uskutečnitelná. 

Podle Rosse vidí Trumpova vláda jen málo bodů ve vyjednávaném dokumentu, u nichž nebude 

dosaženo shody. Nesdělil ale, kdy by rozhovory mohly opět začít. 

Nově jmenovaná srbská premiérka Ana Brnabičová řekla 28.června, že prioritou její vlády bude 

modernizace Srbska a vstup do Evropské unie. Když Brnabičová získá důvěru, stane se první ženou 

v čele srbské vlády. Někteří koaliční partneři prezidenta Aleksandara Vučiče ji však odmítají podpořit 

kvůli její sexuální orientaci - Brnabičová se otevřeně hlásí k homosexuálům. "Členství v EU je směr, 

kterým se budeme nadále ubírat," řekla podle agentury Reuters Brnabičová. Kromě toho zákonodárcům 

řekla, že její vláda bude zastávat vyváženou zahraniční politiku udržováním dobrých vztahů s 

Ruskem, Čínou a Spojenými státy. Nová vláda se podle Brnabičové bude snažit zajistit růst 

ekonomiky o 3,5 procenta ročně, ochranu životního prostředí a více se zaměří na obnovitelné zdroje. 

Rovněž plánuje rozsáhlou digitalizaci státní správy a reformu školství. 

Ruská vláda chce prodloužit odvetné sankce vůči Evropské unii do konce roku 2018, řekl to 

29. června premiér Dmitrij Medveděv. Stalo se tak den poté, co Unie oficiálně prodloužila hospodářské 

sankce vůči Rusku kvůli ukrajinské krizi. Opatření, která Unie svázala s prosazením mírových dohod 

z Minsku, budou platit nejméně do konce ledna 2018. 

Od 1. července převezme rotující předsednictví Rady Evropské unie Estonsko a vystřídá tak 

Maltu, která jej vykonávala předchozích šest měsíců. Takzvané předsednické trio vytvoří s 

Bulharskem a Rakouskem, které čeká předsednictví v roce 2018. Estonsko se chce soustředit především 

na dokončení jednotného vnitřního trhu a digitalizaci, mezi jeho priority ale bude patřit i 

bezpečnost či energetická unie. 
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Evropská unie poskytne Ugandě 85 milionů eur (2,2 miliardy Kč) na humanitární účely, oznámila 

ve 22. června Evropská komise. Uganda se v současnosti potýká s nejrychleji rostoucí uprchlickou 

krizí na světě. Tato země s více než 40 miliony obyvatel poskytuje útočiště 1,27 milionu uprchlíků 

a žadatelů o azyl. Podle odhadů 950.000 z nich uprchlo před násilím v Jižním Súdánu. Konflikt v Jižním 

Súdánu spojený s etnických násilím způsobil jednu z největších uprchlických krizí na světě a vyhnal ze 

země více než 1,6 milionu obyvatel. Mezinárodní společenství označilo ugandský přístup k 

uprchlické krizi za jeden z nejprogresivnějších v Africe. Země například nově příchozím uprchlíkům 

přidělovala malý kus půdy k obdělávání. V současné chvíli však musel Světový program pro výživu 

(WFP) kvůli nedostatečným zásobám v důsledku rostoucího počtu uprchlíků snížit jejich příděly jídla. 

Evropská centrální banka (ECB) oznámila 26. června, že dvě problémové italské banky budou 

uzavřeny, neboť se blíží úpadku. Jak uvedla agentura AP, jde o Veneto Banca a Banca Popolare di 

Vicenza. Obě banky jsou hluboce zadluženy a ECB uvedla, že bankám sice poskytla víc času na získání 

kapitálu, avšak ty nebyly s to přijít s důvěryhodným řešením svých problémů. Nyní je tudíž čeká 

insolvenční řízení. Slabé banky neschopné úvěrovat podnikatelskou sféru jsou hlavním slabým článkem 

italské ekonomiky. V rámci úsilí o posílení dohledu nad bankovním systémem Evropské unie ECB 

převzala roli vrchního bankovního regulátora v roce 2014. 

Evropská komise schválila 26. června financování dalších 16 dopravních projektů za celkem sedm 

miliard korun. Peníze z kohezního fondu CEF půjdou například na spolufinancování modernizace 

železniční trati z Prahy do Lysé nad Labem, optimalizaci trati z Lanžhotu na hranice se Slovenskem, 

nebo na přestavbu železniční stanice v Čelákovicích. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo dopravy. 

Mezi další schválené projekty spolufinancované ze třetí výzvy CEF patří mimo jiné odpočívka u 

Humpolce na 88. kilometru dálnice D1, zlepšení splavnosti vltavské vodní cesty nebo zavádění 

moderního zabezpečovacího zařízení pro vlaky. Dohromady na dopravní projekty je vyčleněno 

bezmála 30 miliard korun. 

Členské země Evropské unie se 26. června shodly na postoji k návrhu Evropské komise na změny 

směrnice o energetické účinnosti z loňského listopadu. Uvedla to Rada EU v tiskovém prohlášení. 

Unii to umožní vydat se směrem k plnění cílů klimatické dohody z Paříže. Dohoda umožní 

nastupujícímu estonskému předsednictví unie začít vyjednávání s Evropským parlamentem o 

návrhu, jehož základní součástí je zvýšení energetické účinnosti o 30 procent k roku 2030. Pro 

roky 2026 až 2030 návrh předpokládá také závazky týkající se úspor, nejprve ve výši 1,5 procenta se 

snižováním k procentu jednomu. 

Americký internetový gigant Google dostal 27. června od Evropské komise rekordní pokutu 

2,42 miliardy eur (63,6 miliardy Kč) za zneužití dominantního postavení na trhu. Ve svém 

vyhledávači podle komise zvýhodňoval jiný vlastní produkt, a to službu pro porovnávání obchodních 

nabídek. Google má teď 90 dní na změnu své praxe, jinak může čelit dalším penále až do pěti procent 

denního obranu své mateřské firmy Alphabet. Evropská komise případ vyšetřovala sedm let a toto je 

pouze jedno z několika řízení, které vůči Google vede. Podle názoru Komise firma zneužila svého 

dominantního postavení na trhu a nedovoleně zvýhodňovala vlastní službu pro porovnávání obchodních 

nabídek. Její výsledky firma umísťovala na výrazná místa ve výsledcích svého vyhledávače, snižovala 

konkurenční služby, a tím poškozovala soutěž. 

Evropská komise navrhuje celoevropské spořící penzijní produkty. Chce tak přimět Evropany 

zvýšit spoření na stáří a omezit dopad demografických hrozeb, jak vyplývá ze sdělení z 29. června. 

V EU si na stáří sama spoří jen čtvrtina Evropanů. Vedlejším produktem tohoto záměru je podpora 

sektoru penzijního spoření. Panevropské osobní penzijní produkty budou stejné v celé EU a budou 

je moci nabízet pojišťovací společnosti, banky, zaměstnanecké penzijní fondy, investiční firmy a správci 

aktiv. Střadatelé budou mít na výběr z více produktů, které si budou mezi sebou více konkurovat. 

Komise doufá, že i díky jejímu návrhu se objem naspořených prostředků do roku 2030 zvýší na 

2,1 bilionu eur. 

Evropská komise představila 29. června dva návrhy, které mají umožnit lepší výměnu informací 

mezi policejními a justičními orgány členských zemí Evropské unie. Snaží se tak naplnit cíle vytyčené 

v sedmé zprávě o bezpečnostní unii z 16. května – vyřešit stávající nedostatky informačních systémů 

EU a zajistit jejich propojení. Prvním návrhem je zdokonalení databáze záznamů v rejstříku trestů 
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osob ze třetích zemí (ECRIS), které by členským státům umožnilo efektivnější výměnu informací. 

Systém by měl být centralizovaný, propojený s dalšími databázemi a měl by pomoci státům rychleji 

zjistit informace o odsouzených občanech ze zemí mimo EU. Komise navrhla také posílit mandát 

agentury eu-LISA, která je zodpovědná za provoz Schengenského infosystému (SIS), Vízového 

infosystému (VIS) a databáze otisků prstů Eurodac. Agentuře by to umožnilo vyvinout technická řešení 

k plnému propojení systémů a spravovat je. Agentura by také měla vyvinout automatické 

mechanismy pro kontrolu kvality dat, které zajistí automatickou identifikaci chybných nebo 

nekonzistentních údajů. Členský stát, který dotčené údaje zadal, pak bude upozorněn, aby mohl údaje 

odstranit nebo aktualizovat.  

Záchranný fond eurozóny EFSF povolil 29. června Portugalsku předčasně splatit dalších zhruba 

9,4 miliardy eur (247 miliard Kč) z půjček, které zemi v rámci záchranného programu poskytl 

Mezinárodní měnový fond (MMF). Tento krok Portugalsku sníží úrokové náklady. Portugalsko 

předčasně splácí dluh u MMF od roku 2015, kdy se vrátilo na dluhopisové trhy. Země již splatila téměř 

polovinu půjček, které od MMF získala v rámci mezinárodního záchranného programu ukončeného v 

roce 2014, uvedla agentura Reuters. 

Zprávy z činnosti zastoupení regionu 

Dne 23. června jsme se účastnili konference na téma inovací v oblasti bezemisního 

vyhřívání a chlazení a jejich aplikace pro udržitelný rozvoj měst. Hlavní náplní 

této události bylo především představení projektu PLANHEAT – iniciativy v rámci 

programu Horizon 2020, která má usnadnit městům aplikaci inovací v tomto oboru 

do městského plánování. V tomto projektu se snoubí dvě z klíčových priorit 

současného směřování EU – snaha o vedoucí pozici v oblasti inovací a výzkumu 

a rovněž podpora pokroku v environmentálních otázkách. Právě topení a klimatizování má podle 

představených statistik na svědomí až polovinu energetické spotřeby zemí EU, přičemž velká část této 

energie je vyplýtvaná zbytečně z důvodu zastaralých a neefektivních systémů. Projekt PLANHEAT 

městům poskytne zdarma uživatelsky přívětivý systém, který spolu s odbornou konzultací v rámci 

frameworku umožní zastupitelům města identifikovat příležitosti ke zefektivnění systémů 

dodávání tepla/chladu a elektrické energie, k většímu zapojení obnovitelných zdrojů, nebo ke sběru 

a využívání zbytkové energie. Součástí projektu je také ověřený systém propojování měst, která již mají 

s inovacemi v oboru zkušenosti (na konferenci vystoupili zástupci Antverp nebo Londýna), spolu s 

městy, které plánují aplikovat takové technologie v nejbližší budoucnosti. Další partnerská města jsou 

v projektu PLANHEAT vítána. 

26. a 27. června jsme se zúčastnili konference k Civil Society Days (Dnům občanské společnosti), jež 

byly zaměřeny na výzvy, které se v evropské společnosti objevují. Jde například o pozastavení 

Schengenu, Brexit a vzestup populismu a autoritářských stran v mnoha členských státech, což ohrožuje 

samotnou existenci Unie. Samotná konference se skládala z šesti workshopů: Nové technologie – 

výzvy a příležitosti v budoucnosti práce, Vyzývavý pravicový populismus, Boj proti antievropské 

populistické rétorice, Posílení občanské společnosti v Evropě a naše zastoupení se zúčastnilo 

workshopů Venkovsko-městské vztahy směrem k větší územní a sociální soudržnosti a Nové 

technologie – jakou roli má občanská společnost v budoucnosti e-demokracie. 

Dne 27. června se Jihomoravský kraj zúčastnil Generálního shromáždění sítě PURPLE v Bruselu. 

Generální shromáždění, kde náš kraj politicky zastupuje člen Rady Jihomoravského kraje pan Miroslav 

Kubásek, zhodnotilo činnost sítě v roce 2016, schválilo plán aktivit na rok 2017, mj. i zapojení sítě do 

realizace projektu Horizon2020 s názvem ROBUST. Dále političtí představitelé zvolili Výkonnou radu 

sítě na příští 2 roky, členové se informovali o zapojení do dalších projektů a několika příležitostech 

meziregionální spolupráce. Všichni účastníci jednání měli poté jedinečnou možnost diskuze o 

budoucnosti EU s poradcem prezidenta Evropské komise J. C. Junckera, panem Antoinem 

Kaselem, který se zabývá například právními a rozpočtovými otázkami, regionální politikou a vztahy 

Evropské komise s Výborem regionů. Spolu se zástupci kraje se pan radní den před generálním 

shromážděním osobně setkal se samotnou prezidentkou sítě PURPLE paní Helyn Clack a generální 

tajemnicí paní Geraldine Mateu. Síť PURPLE je evropskou sítí periurbánních regionů, jejímž členem je 

i Jihomoravský kraj a více informací je možné se dozvědět na www.purple-eu.org  

http://www.purple-eu.org/


V rámci dalšího programu Zastoupení JMK při EU zajistilo panu radnímu například účast na 

dvoudenním 7. Kohezním fóra v Bruselu uzavřeném pro špičky evropské politiky. Pojednávalo 

zejména o budoucnosti evropské politiky soudržnosti po roce 2020 a přípravě příštího rámcové 

období (FP9). Na fóru vystoupili například eurokomisaři pro regionální politiku, pro rozpočet, dále 

prezident Evropské komise J. C. Juncker, ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová a další. 

Dne 28. června jsme ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu, Velvyslanectvím ČR v Bruselu, Českou 

styčnou kanceláří pro vědu, vývoj a inovace CZELO a Zastoupením Plzeňského kraje v Bruselu pořádali 

v pořadí již šesté Science Café, fórum pro diskuzi o současném výzkumu a zajímavých vědeckých 

tématech.  Tentokrát byl hostem uznávaný vědec v oblasti biochemie doc. RNDr. Jan Konvalinka, 

CSc., který se podílel se na vývoji prvních inhibitorů HIV proteázy a v současné době se zabývá 

vývojem virové rezistence. V prostorech Plzeňského domu tak proběhla neformální přednáška na 

téma „Chemistry against viruses in 21st century“ s diskuzí, v rámci které pan Konvalinka odpovídal 

na dotazy ohledně této zdánlivě obtížně přístupné problematiky. Po přednášce a diskuzi jsme hostům 

nabídli výběr moravských vín. 

Dne 29. června jsme přijali pozvání do sídla bruselské reprezentace Bavorska, kde se konala 

konference na téma změny klimatu. Čelení hrozbám, které klimatické změny přinášejí, je jednou z 

hlavních os zájmu EU, tím spíše poté, co Spojené státy odstoupily od Pařížské dohody. Bavorsko i celé 

Německo proto podporuje výzkum tohoto trendu a aplikaci praktik, které omezí dopady klimatických 

změn a sníží environmentální zátěž lidského jednání. Na konferenci vystoupili jak političtí, tak vědečtí 

zástupci, stěžejní bylo představení Virtuální alpské observatoře a také vědeckého střediska 

Schneefernerhaus. Podle profesora Dr. Michaela Bittnera, koordinátora VAO, jsou Alpy ideálním 

místem k pozorování vlivů klimatických změn na Evropu, podle zveřejněných dat je zde například 

vzrůst průměrné teploty dvojnásobný oproti evropskému průměru, hloubkové zkoumání ledovce 

umožňuje sběr dat z minulosti, analýza čerstvého sněhu nebo horských potoků z tajících ledovců pak 

napomáhá v přesnějším sběru dat o srážkách, vzduchu a počasí a v přesnějším předvídání budoucího 

vývoje. Středisko Schneefernerhaus, spolufinancované OSN, koncentruje širokou škálu vědců z 

různých sfér a propojuje je s dalšími observatořemi, díky čemuž mohou být politická rozhodnutí v 

oblasti ochrany životního prostředí založena na co nejpřesnějších a nejvíce ověřených datech. 

29. června jsme se účastnili setkání pracovní skupiny ERRIN zdraví, tentokrát na téma: "Duševní 

zdraví a pohoda". Zástupci Evropské komise představili výzvy k podávání projektů a připravovaný 

pracovní plán 2018-20, který by měl být zveřejněn na podzim a bude rozdělen do 5 tematických oblastí 

jako např. globální zdraví, důležitost životního prostředí a jiné. Na setkání bylo poté představeno 

mnoho zajímavých projektů zejména ze Skandinávie - např. jak pomoci lidem k dobrému duševnímu 

zdraví pomocí metody ABC ("act-belong-commit") původem z Austrálie; jak je vnitřní pohoda spojena 

i s fyzickým zdravím, avšak ve standardní zdravotní péči chybí holistický přístup a léčba je soustředěna 

vždy pouze do jedné oblasti. Dále například dánský projekt online tzv. "internetové psychiatrie" a 

kombinované (online a osobní) psychologické péče; celoevropská síť organizací zabývajícími se 

mentálním zdravím a další. Mezi prezentujícími byla nakonec i zástupkyně naší kanceláře, Radka 

Svobodová, která představila případovou studii z regionu – školní zahrady a iniciativy ovlivňující až 

národní strategie a koncepty – projekty Zahradní terapie Lipky, které například pomáhají duševnímu 

zdraví pomocí přírody a rostlin. 

Ve stejný den jsme se také účastnili konference, která se zabývala problematikou investičního 

plánu pro města a regiony Evropy. Investiční plán pro Evropu byl zahájen v listopadu 2014 s cílem 

řešit nedostatek investic, který postihuje většinu Evropy a ohrožuje jeho současnou a budoucí 

konkurenceschopnost, prosperitu a blahobyt svých občanů. Hlavním investičním plánem je známý 

Evropský fond pro strategické investice (EFSI), jehož cílem je zvýšit investiční úrovně, avšak další 

iniciativy, jako jsou poradenské a podpůrné služby, jsou také důležité. Dřívější výsledky investičního 

plánu byly povzbudivé, přesto zůstávají některé otázky týkající se jeho dopadu přímo ve městech 

a regionech nebo jeho geografické rovnováhy. Na konferenci odborníci, výzkumní pracovníci a tvůrci 

politik na základě nedávného zveřejnění nové studie v této oblasti představili, jak investiční plán 

funguje právě pro města a regiony. 



Dne 30. června naše kancelář spoluorganizuje zakončení Letní univerzity, intenzivních kurzů 

češtiny pro cizince pořádané Centrem českých studií bruselské univerzity ULB. Letní univerzita, 

na jejímž plánování a organizaci se rovněž podílela Ambasáda ČR v Bruselu a České centrum v Bruselu, 

poskytla kurz češtiny přibližně patnácti zájemcům, kteří budou v prostorách Plzeňského domu skládat 

závěrečnou zkoušku a následně jim budou slavnostně předány certifikáty o absolvování kurzu. Při této 

příležitosti naši stážisté studentům představí Jihomoravský kraj formou prezentace a zábavného 

kvízu. 

Kalendář 
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