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    Aktuality z EU 

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci zahájil  

9. prosince veřejnou konzultaci k prvnímu návrhu Dohody o partnerství 

na období 2021 – 2027. Obsahem návrhu nové Dohody o  partnerství jsou 

zatím ty kapitoly, které bylo možné zpracovat s ohledem na stav vyjednávání  

a proces schvalování EU legislativy k budoucí politice soudržnosti. Podněty  

a připomínky lze zasílat prostřednictvím formuláře. Na stejném místě najdete 

rovněž dokument První návrh Dohody o partnerství 2021 - 2027 k veřejné 

konzultaci. Veřejná konzultace bude otevřena do 6. ledna 2020. 

Do března příštího roku mohou podávat žádosti zájemci o příspěvek  

z takzvaných norských fondů na různé projekty v oblasti umění  

či kulturního dědictví. Ve čtyřech výzvách, které 10. prosince zveřejnilo 

ministerstvo financí, je k dispozici přes půl miliardy korun, nejvíce  

na revitalizaci památek. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu ministerstva 

financí. Aktuálně se otevírají výzvy Revitalizace kulturního dědictví, 

Současné umění, Kulturní a umělecká kritika a Budování a posilování 

kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem. Největší suma 

482 miliony korun je určena projektům zaměřených na obnovu a oživení 

českého kulturního dědictví. Více informací najdete zde.  

Maďarsko 10. prosince nerozptýlilo obavy týkající se dodržování základních hodnot Evropské unie. 

Po svém prvním jednání s členskými státy v roli místopředsedkyně Evropské komise to řekla Věra 

Jourová, která má v nové unijní exekutivě na starosti dodržování evropských hodnot, mimo jiné vlády 

práva. Vývoj v Maďarsku je podle ní nebezpečný, protože se týká řady oblastí od justice po média. 

Podle maďarské ministryně spravedlnosti jsou ale obvinění vůči její zemi smyšlená. Maďarsko 

absolvovalo od začátku řízení své druhé slyšení před zástupci ostatních členských zemí. Orbánova vláda 

odmítá připustit, že by zákony omezující například působení neziskových organizací či univerzit byly 

v rozporu s unijními hodnotami. Budapešť obvinňuje Brusel z toho, že se snaží Maďarsko přimět 

k příjímání migrantů a disciplinární řízení označuje za protimaďarskou kampaň vedenou ve spolupráci 

s magnátem a filantropem Georgem Sorosem. 

Evropský parlament by se podle nejvíce Čechů (39 %) měl věnovat v první řadě boji proti terorismu, 

necelá třetina občanů EU označuje za prioritu boj s klimatickými změnami. Ty také Evropané 

vnímají jako nejzávažnější téma z hlediska životního prostředí. Čechy daleko více znepokojuje rostoucí 

množství odpadu nebo nedostatek pitné vody. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Eurobarometr, 

který zjišťoval, jaká politická témata by podle občanů měla být prioritou pro Evropský parlament. 

Výsledky průzkumu byly zveřejněné 11. prosince.  

V České republice bude od roku 2021 sídlit nová Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA). 

Vznikne rozšířením organizace GSA, která v Praze řídí evropský družicový systém Galileo. Agentura 

OBSAH 

Zprávy 

z evropských 

institucí 

Aktuality z EU 

Kalendář 

Zprávy činnosti 

Zastoupení 

regionu 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/da2a0557-bd4c-4024-a6e7-17f1e695f4e3/Draft-DoP_04122019_k-verejne-konzultaci_2.pdf.aspx
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/da2a0557-bd4c-4024-a6e7-17f1e695f4e3/Draft-DoP_04122019_k-verejne-konzultaci_2.pdf.aspx
https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy


2 
 

se tak rozroste ze stávajících 100 na zhruba 700 lidí. Na tiskové konferenci to 11. prosince oznámili 

zástupci ministerstva dopravy. 

 

Evropská unie by v příštím roce měla zahájit velkou debatu o budoucím fungování svých institucí. 

Shodli se na tom 13. prosince  prezidenti a premiéři unijních zemí na summitu v Bruselu, podle nichž 

by měli mít na podobu případných změn přímý vliv občané EU. Lídři zemí Evropské unie taktéž  

na summitu slíbili, že do roku 2050 sníží emise skleníkových plynů na minimum, tedy že dosáhnou 

tak zvané klimatické neutrality. Dohodu na summitu v Bruselu podpořil i český premiér Andrej Babiš 

(ANO) výměnou za to, že se do závěrů summitu dostala zmínka o jaderné energetice. K závazku  

se ale zatím nepřihlásilo Polsko, které se vyjádří v polovině příštího roku. 

Britský premiér Boris Johnson triumfoval v britských předčasných volbách. Jeho konzervativci  

v nich v Dolní sněmovně, dolní komoře parlamentu, získali po sečtení 647 z celkových 650 obvodů 

362 mandátů. Opoziční labouristé získali 203 křesel a zatím přišli o 59 míst. To je nejlepší výsledek 

Konzervativní strany od roku 1987, kdy ji vedla Margaret Thatcherová. Vystoupení Británie z Evropské 

unie by tak už nemělo stát nic v cestě – Johnsonův hlavní předvolební slib zněl, že v případě vítězství 

zařídí brexit ve stávajícím termínu, tedy 31. ledna. V parlamentu by teď měl být schopen bez problémů 

prosadit dohodu o podobě brexitu, na které se v říjnu domluvil s ostatními státy Unie.  
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Ministři financí zemí Evropské unie 6. prosince navrhli upravit zdanění energií tak, aby více přispělo 

k boji proti klimatickým změnám. Změny, jejichž přesnou podobu teprve musí připravit a navrhnout 

nová Evropská komise, by se podle členských států mohly dotknout například letecké a lodní dopravy 

či biopaliv. Novinářům to sdělil finský ministr financí Mika Lintilä, jehož země nyní EU předsedá. 

Některé státy navrhují zdanění kerosinu, které by podle nich mohlo snížit emise z letecké dopravy o více 

než deset procent. O zdanění, které by podpořilo železniční dopravu na úkor letadel mluví i nová 

eurokomisařka pro dopravu Adina Valeanová. Část zemí však dosud chtěla, aby se daňové zvýhodnění 

letecké dopravy snižovalo co nejméně. Ministři také navrhli další kroky v tažení proti praní špinavých 

peněz a doporučili Komisi, aby navrhla další opatření včetně možného zřízení úřadu, který  

by dohlížel na rizikové finanční operace. Některé státy se k dalšímu zpřísňování pravidel ale postavily 

rezervovaně a část zemí varovala, že pravomoci nového úřadu je třeba pečlivě vyvážit s možnostmi 

orgánů členských zemí. Nakonec se však na podpoře nových pravidel ministři shodli. 

Evropská unie začne připravovat zákon, který by umožnil přijímat sankce za porušování lidských 

práv. Norma má podle unijních diplomatů dovolit trestání jednotlivců, které by nebylo namířeno vůči 

celým státům. Zavedení pravidel inspirovaných takzvaným Magnitského zákonem ze Spojených států 

podpořili 8. prosince unijní ministři zahraničí. Nový šéf unijní diplomacie Josep Borrell prohlásil,  

že EU musí pro ochranu lidských práv dělat více. Očekává se, že příprava evropské verze normy 

potrvá řadu měsíců a její znění by mohly instituce EU schvalovat nejdříve koncem příštího roku. 

Evropská komise chce v rámci přechodu ke klimaticky odpovědnému hospodářství v nejbližších 

měsících přijít s řadou kroků a iniciovat masivní investice do ekologických projektů. Prohlásila  

to 11. prosince šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, která představila klimatický plán 

označovaný jako Evropská zelená dohoda. Mezi první opatření bude patřit návrh normy zavazující 

Unii ke klimatické neutralitě v polovině století či k vytvoření fondu pro podporu regionů závislých 

na energii z fosilních paliv. Z něj by vedle dalších zemí mohlo čerpat i Česko. Plán má podle šéfky 

nové Evropské komise obsahovat 50 kroků, které by do roku 2050 měly přispět k docílení klimatické 

neutrality. Týkat se bude řady oblastí od energetiky přes automobilový průmysl až třeba po zemědělství. 

Evropská centrální banka (ECB) 12. prosince podle očekávání ponechala svou měnovou politiku 

včetně úrokových sazeb beze změny. Zasedání Rady guvernérů bylo první, kterému předsedala nová 

prezidentka Christine Lagardeová. V prohlášení měnový výbor uvedl, že úrokové sazby zůstanou  

na současných nebo nižších úrovních, dokud se výhled inflace stabilně nepřiblíží dostatečně blízko 

k cíli, tedy ke dvěma procentům. Analytici upozornili, že nové prohlášení ECB se neliší od prohlášení 

zveřejněného po minulém zasedání měnového výboru, což naznačuje, že Lagardeová je spokojená 

s postojem svého předchůdce, napsala agentura Reuters. 

  

Zprávy z evropských institucí 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 9. prosince se Zastoupení zúčastnilo dalšího setkání pracovní skupiny 

Design a kreativita sítě ERRIN. Cílem setkání bylo plánování agendy a diskuze  

o prioritách pracovní skupiny pro rok 2020. Zástupci evropských regionů, včetně 

Jihomoravského kraje, přednesli své návrhy a debatovali o zlepšení vzájemné 

spolupráce nejen s ostatními pracovními skupinami, ale i ostatními evropskými sítěmi.  

V úterý 10. prosince se prostorách evropské kanceláře města Helsinky konal workshop zaměřený  

na udržitelná řešení v oblasti lesnictví. Akci pořádala síť PROFOR, která sdružuje severské  

a pobaltské výzkumné organizace. Zástupci univerzit, výzkumných institutů i poslanci Evropského 

parlamentu hovořili o problematice biohospodářství a lesnictví v severní Evropě a své prezentace 

doplnili praktickými příklady z Finska, Norska, Estonska či Lotyšska.  

Tentýž den se Zastoupení také zúčastnilo posledního letošního setkání pracovní skupiny pro Chytrá 

města sítě ERRIN. Debata zástupců evropských regionů se zaměřila na projednání výzev související 

s inteligentními městy. Záměrem setkání bylo identifikování výzev z programu Horizon 2020, které by 

byly pro dané regiony atraktivní a vhodné jako možnost dalšího rozvoje.  

V úterý se také konala konference, která byla zaměřena na evropskou biodiverzitu. Konferenci pořádala 

Organizace evropských vlastníků půdy. Klíčové téma konference bylo udržitelné hospodaření s půdou 

a samotná půda jako zásadní prvek pro zlepšování našich potravinových systémů, dále také 

udržování zdravého životního prostředí a zajištění evropského rozvoje venkova. Na akci byly zmíněny 

hnací síly, které ovlivňují biologickou rozmanitost a strategie k udržitelnému hospodaření s půdou. 

Lepší porozumění úloze, kterou hraje půdní biologická rozmanitost v evropských a globálních 

ekosystémech, je při současné změně klimatu velmi aktuální. Diskuze se týkala také budoucích strategií 

ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030 a potenciálních nových ambiciózních cílů EU. 

Ve středu 11. prosince se Zastoupení zúčastnilo setkání sítě RICC (Síť evropských kulturních  

a kreativních regionů), které se konalo v prostorách Zastoupení regionu Lombardie. Na akci byl 

představen návrh iniciativy na vytvoření sítě sdružující evropské katedrály, která by posílila jejich 

spolupráci a výměnu zkušeností, např. v oblasti restaurování památek. Zástupkyně Evropské komise 

posléze hovořila o podpoře profesních dovedností v rámci kulturního dědictví a nadcházejících 

projektových výzvách.   

Ve čtvrtek 12. prosince Zastoupení navštívilo konferenci o Evropské kybernetické bezpečnosti 

pořádanou politickou platformou CEPS. Za posledních pět let Evropská unie zvýšila iniciativy  

v opatřeních na zvýšení kybernetické bezpečnosti, které mají v plánu dále prohlubovat vytvoření nových 

středisek kybernetického výzkumu po celé Evropě. V diskuzi se zástupci evropských bezpečnostních 

agentur byly zodpovězeny otázky např., zda je struktura nové Komise přizpůsobena řízení 

kybernetické bezpečnosti účinně, a také, jakou roli by měla hrát EU v současných mezinárodních 

iniciativách vzhledem k růstu kybernetických hrozeb.   
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Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu:  

16. prosinec Společná pozice ČR a SK ke kohezní politice 2020+, setkání s Generálním 

ředitelstvím pro městskou a regionální politiku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Zasedání Evropského parlamentu 
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Zasedání Rady pro životní prostředí 

Prosinec 19 16-19 
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