
 

    Aktuality z EU 

Státy Evropské unie 8. listopadu formálně schválily dohodu o volném 

obchodu se Singapurem, díky níž bude mít evropské zboží bezcelní přístup 

na trh v této asijské zemi. Unijní ministři financí tak po únorovém schválení 

dohody europarlamentem udělali poslední krok, na jehož základě začne 

dohoda platit 21. listopadu 2019. Smlouva během několika let odstraní téměř 

veškerá cla ze vzájemného obchodu. Liberalizuje také obchod se službami  

a firmy z EU budou mít na jejím základě mimo jiné v městském státě  

v jihovýchodní Asii přístup k veřejným zakázkám. Unijní země naproti tomu 

odstraní cla na 80 procent zboží pocházejícího ze Singapuru. Singapur je 

zdaleka největším obchodním partnerem EU v jihovýchodní Asii. Obchod 

mezi nimi tvoří skoro třetinu výměny zboží a služeb mezi Unií a sdružením 

ASEAN, jehož členy jsou například i Vietnam, Malajsie, Thajsko či Indonésie. 

Členské státy Evropské unie 8. listopadu České republice schválily zavedení 

systému přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (DPH). 

ČTK to po jednání unijních ministrů financí řekla ministryně Alena 

Schillerová, podle níž vláda co nejdříve předloží zákon potřebný k zavedení 

systému takzvané „reverse charge“. České úřady jej budou s ohledem na 

délku přijímání legislativy schopny zavést nejdříve ke konci příštího roku. 

Podle premiéra Andreje Babiše je proto už nyní třeba přemýšlet také o tom, 

jak platnost novinky prodloužit. Nyní totiž bude možné systém využívat jen do poloviny roku 2022. 

Přenesení daňové povinnosti je založeno na tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z poskytovatele 

plnění na jeho příjemce, čímž se znemožňují takzvané karuselové podvody. Jde především o podvody 

v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný 

příjemce plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. 

Počet Čechů, kteří vnímají pozitivně Evropskou unii vzrostl na aktuálních 31 procent. Před dvěma 

lety to byla jen necelá pětina Čechů. Ze dvou pětin na 31 procent se snížil za dva roky počet dotázaných, 

kteří na EU nahlížejí negativně. Neutrálně na EU nahlíželo nadále 37 procent dotázaných. Výsledky 

průzkumu 10. listopadu zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce. Průzkum také 

zjišťoval mezi Čechy, jaké vnímají hodnoty a cíle EU. Zhruba dvě pětiny obyvatel bylo schopno aspoň 

nějaké z nich pojmenovat. Naopak 61 procent nedokázalo uvést žádnou, sdělila agentura. Mezi 

relevantními odpověďmi podle agentury převažovala ekonomika a jednotný trh, což zmínilo 17 procent 

dotázaných. Konkrétně zaznívaly odpovědi typu volný trh či ekonomická stabilita. Vzájemnou 

spolupráci uvedlo 11 procent lidí, svobodu pohybu devět procent, bezpečnost a ochranu hranic osm 

procent a ochranu životního prostředí šest procent respondentů. 

Představitelé tří států západního Balkánu - Severní Makedonie, Albánie a Srbska - jednali 

v severomakedonském Ochridu o vytvoření regionální zóny volného pohybu a obchodu. Ta by měla 

začít fungovat v roce 2021 a měla by povzbudit hospodářský růst a zahraniční investice v regionu. 

O schůzce informovaly světové agentury 11. listopadu. Plánu se po vzoru prostoru volného pohybu osob 

v rámci Evropské unie přezdívá "Malý Schengen". Všechny tři země usilují o vstup do EU, ta ale v říjnu 

na popud Francie odmítla se Skopje a Tiranou přístupové rozhovory zahájit.   
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Strategickým cílem Chorvatska je splnit nezbytná kritéria a přijmout euro do konce funkčního 

období následující vlády, respektive do roku 2024. Řekl to 12. listopadu chorvatský premiér Andrej 

Plenković. V červenci Chorvatsko formálně požádalo o vstup do mechanismu směnných kurzů ERM-

2, který je předstupněm zavedení eura. Za hlavní přínosy členství v eurozóně předseda vlády považuje 

odstranění kurzového rizika, nižší náklady na půjčky a silnější konkurenceschopnost chorvatské 

ekonomiky. Chorvatsko se zavázalo přijmout euro při vstupu do Evropské unie v roce 2013. Podle 

letošního průzkumu chorvatské centrální banky podporuje přijetí eura 52 procent Chorvatů, zatímco 

40 procent je proti. 

Počet migrantů, kteří v říjnu překročili hranice Evropské unie, se oproti září snížil o 17 procent  

na 16.800 osob. Ubyli především nově příchozí na řecké ostrovy ve východním Egejském moři.  

Za prvních deset měsíců letošního roku se celkový počet nových běženců snížil o 16 procent na 

107.900 lidí. Vyplývá to z pravidelné zprávy Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž 

(Frontex), která byla zveřejněna 14. listopadu. 

  



  

 

Ministři zahraničí na listopadovém zasedání Rady pro zahraniční věci diskutovali o aktuálním 

politickém a bezpečnostním vývoji v Afghánistánu, výsledcích prvního kola prezidentských voleb 

z počátku září a možnostech EU a mezinárodního společenství přispět k řešení afghánské krize.  

Po volbách a rozhodnutí amerického prezidenta přerušit mírové jednání s hnutím Talibán je situace 

v Afghánistánu nadále napjatá. Důležité bude také zahájení intra-afghánského dialogu mezi hnutím 

Talibán a zástupci afghánské vlády. Základem pro aktivity EU v zemi zůstává pětibodový plán EU  

a závěry Rady z dubna 2019. 

Právní výbor Evropského parlamentu (EP) schválil 12. listopadu kandidaturu trojice navržených 

eurokomisařů z Francie, Maďarska a Rumunska. Informoval o tom mluvčí EP Jaume Duch. Výbor 

vyloučil možný střet zájmů Thierryho Bretona, Olivera Várhelyiho a Adiny Valeanové, čímž jim otevřel 

cestu k veřejným slyšením. Pokud i po nich získají souhlas europoslanců, bude moci EP na listopadovém 

plénu schválit celou Komisi Ursuly von der Leyenové. Zatímco v případě Maďara a Rumunky neměli 

poslanci s majetkovými poměry žádný zásadní problém, Bretonova kandidatura prošla těsným 

rozdílem 12 ku 11 hlasům. Části členů výboru totiž nestačila ujištění, že odstupující šéf technologické 

společnosti Atos nebude jako eurokomisař pro vnitřní trh nijak stranit své bývalé firmě. Breton 

poslancům slíbil, že se zdrží veškerých rozhodnutí, která by mohla být spojena s firmou. Uvedl také,  

že prodá akcie v hodnotě několika desítek milionů eur, které v Atosu držel. 

Soudní dvůr Evropské unie 12. listopadu rozhodl, že na potravinách pocházejících z území 

okupovaných Izraelem od června 1967 musí být uveden údaj o konkrétním místu jejich původu, 

včetně židovských osad. Uvedl, že v opačném případě by byla informace o původu zboží klamavá. 

Opatření má zajistit, aby produkty z židovských osad na okupovaném území, tedy ze Západního břehu 

Jordánu nebo Golanských výšin, byly jasně označeny a neměly pouze štítek, že pocházejí z Izraele. 

Verdikt soudu v Lucemburku je pro členské státy závazný. 

Evropská komise 14. listopadu zahájila proti Británii řízení za to, že odmítla navrhnout komisaře. 

Londýn podle prohlášení Komise porušil své povinnosti vyplývající z unijních smluv a požadavků 

Evropské rady. Britská vláda se dlouhodobě nemíní na chodu nové unijní exekutivy podílet kvůli záměru 

opustit EU. Brusel dal Britům lhůtu na reakci do pátku 22. listopadu. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Tento týden zavítala do Bruselu delegace ze Znojma v čele s panem starostou Janem 

Groisem. Zastoupení zajistilo delegaci program, který zahrnoval např. schůzku s paní 

Evou Srnovou, odbornicí na kohezní politiku a politiku soudržnosti na Stálém 

zastoupení ČR při EU a návštěvu kanceláře Zastoupení JMK. Dále Zastoupení 

doprovodilo delegaci do Evropského parlamentu, kam byla pozvána panem 

europoslancem Tomášem Zdechovským. Ve středu 13. listopadu následně proběhla prezentace 

regionu Znojmo jako dobrého příkladu dobré praxe využití fondů Evropské unie a osvědčených 

postupů v projektech cestovního ruchu. Večerní program v Pražském domě obohatila cimbálová muzika 

v podání skupiny Denár a nechyběla prezentace znojemských vín z VOC Znojmo.  

Ve středu 13. listopadu se Zastoupení zúčastnilo informační schůzky k organizaci 15. ročníku 

Evropského týdne udržitelné energie (EUSEW), který se bude konat ve dnech 22. až 26. června 2020. 

Zástupci Generálního ředitelství Evropské komise pro oblast energetiky a Výkonné agentury pro malé 

a střední podniky (EASME) na schůzce představili koncept příštího ročníku, zájemce o zorganizování 

panelu v rámci hlavního programu konference informovali o podmínkách přihlašování a dále představili 

ceny EUSEW, které budou rozdány v kategoriích Zapojení, Inovace, Mládež a Cena občanů. 

Ve středu 13. listopadu se Zastoupení také zúčastnilo workshopu „Nové inovace ve sladkovodní 

akvakultuře - potenciál pro rozšíření akvakultury v Evropě“. V rámci nové Zelené dohody  

pro Evropu představoval workshop možnost diskutovat o sladkovodní akvakultuře v zajišťování 

potravin a produkci v EU. Cílem workshopu bylo sdílet zkušenosti s inovacemi v oblasti akvakultury  

se zúčastněnými stranami působícími v oblasti inovací a podnikání; a dále identifikovat překážky, 

příležitosti a budoucí možnosti, které akvakultura nabízí pro produkci potravin v EU. Mezi probíranými 

tématy nechyběly rybí produkty s přidanou hodnotou, čisté vodní prostředí, selektivní šlechtění  

a genomika a cirkulační biologie.  

Ten stejný den se Zastoupení ještě přidalo k online debatě Sítě výměny nápadů a znalostí (iKEN)  

s tématem „Hra dronů“.  Zástupci zde diskutovali o inovativních dopravních projektech v celé Evropě. 

Debata se zaobírala využitím dronů, prezentací příkladů dobré praxe například informace kosmické 

společnosti Ecometrica, která používá data ze země, vzduchu a satelitů ke sledování změn a dopadů na 

životní prostředí.  

Ve čtvrtek 14. listopadu pořádalo Generální ředitelství Evropské komise pro oblast vnitřního trhu 

společně s Evropským výborem regionů a Finským předsednictvím konferenci na téma Inteligentní 

duševní vlastnictví pro konkurenceschopnou Evropu. Akce byla zaměřena na strategické využití 

práv duševního vlastnictví malými a středními podniky v rámci EU. Během dne na akci vystoupili nejen 

zástupci výše zmíněných evropských institucí, Evropského patentového úřadu či Úřadu Evropské unie 

pro duševní vlastnictví, ale také zástupci podniků, kteří sdíleli své zkušenosti z praxe. 

Ve stejný den se na Stálém zastoupení České republiky při EU konal seminář k vyjednávání víceletého 

finančního rámce (VFR) 2021-2027. Úvodního slova se ujal pan velvyslanec Jakub Dürr, který mimo 

jiné zmínil nedávné setkání Přátel koheze v Praze. Poté hovořili pánové Andreas Schwarz, ředitel pro 

VFR na Generálním ředitelství Evropské komise pro oblast rozpočtu, a Michael Wimmer, koordinátor 

VFR na Generálním sekretariátu Evropské komise, kteří popsali aktuální stav vyjednávání a zhodnotili 

českou pozici ve vztahu ke kohezní politice.  

14. - 15. listopadu se konala konference Inteligentní regiony 3.0, jejímž tématem byla transformace 

pomocí inteligentní specializace. Na akci představili zástupci Evropské komise, členské státy a regiony 

úspěchy v současném finančním období 2014–2020 a klíčové směry inteligentní specializace jako 

nástroje účinné hospodářské transformace v letech 2021–27. Celá akce se zaměřila na tři témata, a to 

podpora růstu založeného na inovacích v regionech průmyslových přechodů EU, podpora dohánění 

regionů EU s cílem překlenout inovační mezeru a integrace regionálních ekonomik do globálních 

hodnotových řetězců. Kromě zdůraznění osvědčených postupů a získaných zkušeností bylo možné 



diskutovat o budoucnosti inovací v souvislosti s evropským regionálním rozvojem se zástupci 

evropských institucí a národních a regionálních vlád. Závěry diskuse budou významným příspěvkem  

k provádění politiky soudržnosti po roce 2020. 

  



Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu:  

19. listopad  Pracovní skupina Bioekonomika a energetika sítě ERRIN 

19. listopad  Představení Jihomoravského kraje v Evropské službě pro vnější činnost 

20. – 21. listopad Pracovní skupina sítě PURPLE 

22. listopad  14. zasedání Baltsko-jaderského koridoru  

23. listopad  Festival Meet & Build 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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