
 

    Aktuality z EU 

Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker 4. července kritizoval 

způsob výběru své nástupkyně v čele unijní exekutivy, německé ministryně 

obrany Ursuly von der Leyenové, jako nepříliš transparentní. Podle něj 

ukončuje krátkou praxi výběru šéfa Komise jako takzvaného 

spitzenkandidáta, tedy vedoucího kandidáta vítězné strany ve volbách  

do Evropského parlamentu (EP). "Bohužel se to nestalo tradicí. Byl jsem první  

a poslední spitzenkandidát," řekl Juncker. Použil tak již zažitý německý výraz 

pro vedoucího kandidáta politické strany ve volbách do EP. Schválení 

nominace Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise ještě vyžaduje 

souhlas Evropského parlamentu. Prioritou další Komise by podle kandidátky 

na její nejvyšší post měla být migrační a azylová politika, silný Schengen, 

zahraniční vztahy se sousedními zeměmi EU včetně Ruska, demokratické 

principy nebo boj proti klimatickým změnám.  

Evropská unie poskytne Ukrajině dalších 109 milionů eur (2,8 miliardy Kč) 

na reformy, především boj proti korupci, decentralizaci, výkonnou vládu  

a posílení občanské společnosti. Příslušné dokumenty se svými ukrajinskými 

protějšky během summitu EU-Ukrajina v Kyjevě podepsal 9. července komisař 

pro rozšíření a sousedskou politiku Johannes Hahn. Summit Ukrajina-EU byl 

první od květnového zvolení Volodymyra Zelenského ukrajinským 

prezidentem. Kromě Hahna se jej zúčastnili i předseda EK Jean-Claude Juncker nebo šéf Evropské rady 

Donald Tusk, kteří ve svých funkcích končí. Evropská unie od roku 2014 poskytla Ukrajině 3,3 miliardy 

eur takzvané makrofinanční pomoci, což je podle agentury Reuters nejvyšší částka, jakou podpořila 

nečlenskou zemi. Pomoc ve výši dalších 500 milionů eur je podmíněna zaváděním reforem. Lídři 

pak ve společném prohlášení uvedli, že nadále podporují posílení politického i ekonomického sbližování 

EU a Ukrajiny. Zelenskyj, bývalý herec bez předchozí politické zkušenosti řekl, že chce zrychlit 

integraci své země do EU. 

Evropská unie vyzvala 9. července Teherán, aby zvrátil své rozhodnutí prolomit limit obohacování 

uranu stanovený jadernou smlouvu z roku 2015. S odvoláním na sdělení unijního mluvčího o tom 

informovala agentura Reuters. Teherán již obohacuje uran na více než 3,67 procenta, což byl limit 

stanovený mezinárodní smlouvou z roku 2015. Teherán tak reaguje na loňské rozhodnutí Spojených 

států od jaderné smlouvy odstoupit a na neochotu ostatních signatářů smlouvy ochránit Írán před 

americkými sankcemi. 

V letošním a příštím roce poroste hospodářství všech členských zemí Evropské unie. S odvoláním 

na letní makroekonomickou prognózu Evropské komise (EK), která byla zveřejněna 10. července, 

to v Bruselu novinářům řekl místopředseda komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis. "Jsou 

to dobré zprávy, ale úroveň růstu se stát od státu liší a především vidíme hromadící se vnější rizika," 

řekl Dombrovskis po jednání ministrů financí členských zemí bloku. Pokud se externí rizika naplní,  

je podle něj možné, že hospodářství členů evropského bloku budou "podrobena zkoušce". Právě proto 

Evropská komise dál vybízí členské státy Unie k potřebným strukturálním reformám, které by měly 

posílit odolnost jejich ekonomik. Evropská komise letos udělila České republice tři doporučení. První 

se již tradičně týká udržitelnosti veřejných financí, se kterou má Česká republika již dlouhodobě 

problém. Další doporučení se zaměřuje na zaměstnanost, inkluzi a také na digitální dovednosti Čechů. 

Třetí doporučení dosud nemělo v rámci evropského semestru obdoby, jedná se totiž o tzv. investiční 
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doporučení. Evropská komise ve své nejnovější ekonomické prognóze potvrdila, že v letošním roce 

očekává zvýšení hrubého domácího produktu České republiky o 2,6 procenta. Současně ale EK 

zlepšila údaj za minulý rok a výhled na příští rok, oba o 0,1 procentního bodu. Loni ekonomika podle 

nejnovější zprávy vzrostla o tři procenta a v roce 2020 má růst zpomalit jen na 2,5 procenta. 

 

 

O udržitelném růstu, vnitřním trhu a energeticko-klimatické politice jednal na konci minulého 

týdne v Helsinkách vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Šlo o první 

neformální pracovní setkání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost, kterou tvoří ministři 

hospodářství členských zemí. ČTK o tom informovalo ministerstvo průmyslu v tiskové zprávě  

8. července. Havlíček mluvil ve Finsku také o dalších příležitostech pro české firmy. Tématem 

dvoudenního zasedání bylo mimo jiné prohlubování vnitřního trhu. Havlíček jednal také s irským 

ministrem obchodu Patem Breenem. Domluvili se na posílení neformální skupiny takzvané like-minded 

group pro vnitřní trh EU. Společně s Irskem, Dánskem, Estonskem, Nizozemím a Švédskem prosazují 

mnohem větší uvolnění sektoru služeb na úrovni EU. 

Tři čeští europoslanci byli 10. července zvoleni místopředsedy výborů Evropského parlamentu. 

Luděk Niedermayer (TOP 09) se stal prvním místopředsedou hospodářského a měnového výboru, 

jeho kolega Jan Zahradil (ODS) pak prvním místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod  

a Martina Dlabajová (ANO) místopředsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu. Niedermayer 

uvedl, že jeho cílem bude především pokračovat v rozdělané práci, které se ve vedení výboru věnoval 

už v minulém volebním období. "Především oblast férového zdanění, prevence praní špinavých 

peněz, dokončení bankovní unie, ale i budoucí ekonomické vztahy se Spojeným královstvím jsou 

témata, která vyžadují velký kus práce na hledání kompromisního a zároveň funkčního řešení," uvedl 

europoslanec a bývalý viceguvernér ČNB v tiskové zprávě Evropské lidové strany (EPP). Zahradil  

na twitteru napsal, že se na své působení ve výboru pro mezinárodní obchod těší. "Čeká nás ratifikace 

obchodních dohod EU s Vietnamem a zeměmi Mercosur, dokončení obchodních jednání s Austrálií 

a Novým Zélandem, nový start jednání s USA a mnoho dalšího," uvedl europoslanec, který byl rovněž 

v nedávných eurovolbách lídrem konzervativní frakce ECR a tedy jejím kandidátem na předsedu 

Evropské komise. Dlabajová se stala místopředsedkyní ve vlivném výboru pro rozpočtovou kontrolu 

(CONT). "Toho, že mě kolegové potvrdili jako místopředsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu,  

si velmi vážím. Beru to jako ocenění mé práce (v předešlém volebním období)," sdělila ČTK Dlabajová. 

Zvolen naopak nebyl Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), jenž se ucházel o místopředsednickou funkci 

ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Volba ale byla odložena na příští týden poté, co jako 

předsedkyně výboru neprošla kandidátka ECR a někdejší polská premiérka Beata Szydlová (PiS). 

Rozpočet Evropské unie na příští rok by podle názoru členských zemí měl v platbách dosahovat  

153,1 miliardy eur (3,92 bilionu Kč) a v závazcích 166,8 miliardy eur (4,27 bilionu Kč). O dohodě 

na úrovni velvyslanců unijního bloku informovala 11. července Rada EU v tiskové zprávě. Ve srovnání 

s letošním rokem je tak představa států Unie o rozpočtu na příští rok vyšší u závazků o 0,6 procenta 

a u plateb o 3,3 procenta. Vyšší nárůst u plateb je podle tiskové zprávy způsobem očekávaným vyšším 

využíváním unijních peněz u programů na rozpočtové období 2014 až 2020, které teď končí. Větší 

vyčleněné částky na potřebné platby mají zabránit "hromadění účtů". Pro členské země je prioritou 

posilování růstu evropského hospodářství. S výrazným nárůstem objemu peněz státy unie počítají také 

u evropské satelitní navigace Galileo (1,2 miliardy eur), významný je ale i program výměny 

studentů Erasmus+ (2,8 miliardy eur) či Horizont 2020 (12,8 miliardy eur). Zhruba 20 procent 

plánovaného rozpočtu na příští rok je nějakým způsobem spojeno s problematikou klimatických změn. 

Dodatečné prostředky byly vyčleněny na bezpečnost, ochranu vnější hranice Unie a na posílení společné 

evropské pobřežní a pohraniční stráže. 

Evropská komise 11. července oznámila, že v důsledku jednání se společností Airbnb tato platforma 

zlepšila a vyjasnila způsob, jakým spotřebitelům prezentuje nabídky ubytování. Tento způsob je 

nyní v souladu s normami spotřebitelského práva EU. Tyto změny jsou reakcí na výzvu Evropské 

komise a úřadů pro ochranu spotřebitelů v EU z července 2018. O jednotlivých změnách si můžete 

přečíst zde. 

Zprávy z evropských institucí 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3990_cs.htm


Evropská komise 11. července navrhla aktualizaci právního základu Evropského inovačního  

a technologického institutu (EIT) a také jeho nový strategický program inovací na období 2021–

2027. EIT je nezávislý subjekt EU vytvořený v roce 2008, který posiluje inovační schopnost Evropy. 

Návrhy, které byly přijaty, sladí EIT s příštím programem EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa 

(2021–2027), a tím Komise naplňuje svůj závazek dále zvyšovat inovační potenciál Evropy.  

S navrhovaným rozpočtem ve výši 3 miliard EUR, což představuje nárůst o 600 milionů EUR neboli  

25 % ve srovnání se současným strategickým programem inovací (2014–2020), bude EIT financovat 

činnosti stávajících a nových znalostních a inovačních společenství a podporovat inovační kapacitu 

750 vysokoškolských institucí.  

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V úterý 9. července jsme se zúčastnili odborného semináře zaměřeného  

na spoluvytváření a vývoj sociálních služeb. Akce se konala v rámci evropského 

projektu Co-creating Welfare na Zastoupení regionu Jižní Dánsko. Během dne byly 

také představeny výsledky a zkušenosti dalších dvou evropských projektů, a to 

projektu inDemand zaměřeného na problematiku zdravotnictví  

a multidisciplinárního projektu SISCODE. 

V úterý 9. července se v prostorách Evropského výboru regionů konala konzultace ke stanovisku: Výzvy 

metropolitních regionů a jejich postavení v budoucí politice soudržnosti po roce 2020, jehož 

zpravodajem je předseda Bratislavského samosprávného kraje pan Juraj Droba. Hlavním cílem 

stanoviska je lépe identifikovat společné výzvy metropolitních regionů, přínos podpory 

metropolitních regionů z politiky soudržnosti pro dopad na celé území zemí jakož i vypracovat 

doporučení pro lepší zohlednění výzev metropolitních regionů v nové politice soudržnosti po roce 

2020, a přitom zohlednit vazby mezi městy a venkovem. Během veřejné konzultace mohly 

zainteresované strany zmínit své připomínky, pozice a doporučení zpravodajovi, který je zohlední při 

přípravě finálního stanoviska.  

Ve středu 10. července se Zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny Kreativita a Design sítě 

ERRIN, které se konalo v prostorách Zastoupení města Helsinky. Během setkání se hovořilo  

o připravovaném „EU Design Day“, který se bude konat 26. listopadu. Následně hovořila Laura 

Hagemann z Generálního ředitelství pro regionální rozvoj a městskou politiku o městské agendě a jejím 

zaměření na kulturní dědictví. Na závěr setkání představil Edouard Meier, ředitel kreativního centra 

CREATIS působícího v Bruselu, jejich činnost a aktivity. Byla rovněž prezentována metropole Lille 

a jejich strategie jako hlavního města designu v roce 2020.  

Rovněž ve středu 10. července se Zastoupení účastnilo také pravidelného setkání pracovní skupiny sítě 

PURPLE. V rámci setkání se jednalo například o nadcházejících akcích. V září proběhne v rámci sítě 

setkání na téma územního plánování s důrazem na peri-urbánní území. Zástupci jednotlivých 

regionů zde budou přednášet a vyměňovat si svoje zkušenosti a praxe. Dalším tématem bylo stanovení 

si přesných vymezení termínu peri-urbánní v různých příkladech v praxi daných regionech. 

Večer 11. července Zastoupení spolupořádalo společně se Stálým představitelem ČR při EU, 

velvyslancem Jakubem Dürrem, tradiční Wine party za účasti delegace Jihomoravského kraje. Akci 

pro více než 300 hostů zejména z řad diplomatického sboru, europoslanců a nejvýznamnějších expertů 

z evropských institucí je spojena s prezentací výběrových jihomoravských vín, jež představili 

someliéři z Vinařského fondu. Akce se zúčastnila i delegace z Jihomoravského kraje –  Marek Šlapal, 

náměstek hejtmana pověřený zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné 

politiky a členka zastupitelstva JMK a starostka města Hustopeče Hana Potměšilová. V rámci dalšího 

programu připravilo Zastoupení delegaci z JMK setkání s Jaroslavem Zajíčkem, stálým představitel 

ČR ve výboru COREPER I, Stanislavem Němcem, vedoucím Oddělení zemědělství a životního 

prostředí a Lucií Šestákovou, která má na starosti Strategii Evropa 2020. Tématem jednání byl 

připravovaný víceletý finanční rámec, kohezní politika 2020+ a bližší představení činnosti Stálého 

Zastoupení České republiky při Evropské unii. Delegace rovněž jednala s panem velvyslancem 

Jakubem Dürrem ohledně práce ve výboru COREPER II a možnostech zapojení měst a regionů na 



evropské úrovni, komunitně vedeném místním rozvoji a dalších tématech. A také si prohlédla Plzeňský 

dům, ve kterém je i kancelář Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. 
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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 
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