
 

    Aktuality z EU 

Složky Integrovaného záchranného systému dostaly z evropských dotací 

1,8 miliardy korun. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podpořilo 

122 projektů. ČTK to 13. září sdělil mluvčí ministerstva Vilém Frček. Podpora 

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podle něj směřuje 

na základny zdravotnických záchranných služeb krajů, stanice Hasičského 

záchranného sboru ČR, zbrojnice dobrovolných hasičů a služebny Policie 

České republiky. Počet podpořených projektů se může zvýšit, peníze ještě 

zbývají v jedné výzvě Integrovaného regionálního operačního programu, 

uvedlo ministerstvo. IROP navazuje na sedm regionálních operačních 

programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 - 2013. 

V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 

i s dodatečným navýšením 123 miliard korun z evropských fondů a dalších 

zhruba 19 miliard korun prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu 

s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat 23,9 miliardy 

eur (614 miliard korun). 

Finské předsednictví 16. září představilo Radě EU aktuální stav jednání 

o víceletém finančním rámci, který podle návrhu Evropské komise počítá 

s omezením peněz určených na fondy soudržnosti, z nichž čerpají především 

státy bývalého východního bloku. Česká vláda s tím dlouhodobě nesouhlasí, 

což dal při svém prvním setkání s budoucí šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou najevo i premiér 

Andrej Babiš. Finské předsednictví považuje za jednu ze svých priorit vládu práva a chce spojit 

dodržování pravidel právního státu s vyplácením peněz z unijního rozpočtu. V návaznosti  

na pokyny vedoucích představitelů plánuje předsednictví do konce roku předložit v rámci přípravy  

na další fáze jednání revidovanou jednací osnovu, v níž budou uvedena čísla. Zároveň budou 

pokračovat práce na různých odvětvových návrzích za účelem dosažení dalšího pokroku ohledně 

pověření Rady, nebo uzavření dalších „obecných shod“ s Evropským parlamentem. 

Britský premiér Boris Johnson a předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker se 16. září shodli, 

že je třeba zintenzivnit jednání o podobě britského odchodu z Evropské unie. Šéf EK ale dal najevo, 

že sedmadvacítka stále čeká na životaschopný návrh Londýna, jak vyřešit pat ohledně takzvané irské 

pojistky v brexitové dohodě. Johnson po schůzce v Lucemburku zopakoval, že své kolegy z EU 

o odklad brexitu nepožádá, uvedla Downing Street v prohlášení. Předseda britských opozičních 

labouristů Jeremy Corbyn by v případě vítězství své strany ve volbách usiloval v Bruselu o měkčí 

brexitovou dohodu. Dokument by pak předložil Britům v referendu, v němž by měli možnost vyslovit 

se také pro možné další setrvání země v Evropské unii. Corbyn to 18. září napsal v deníku The Guardian. 

Spojené státy pravděpodobně v brzké době uvalí nová cla na zboží z Evropské unie, kvůli vleklému 

sporu ohledně subvencování výroby letadel. Uvedla to 16. září evropská komisařka pro obchod Cecilia 

Malmströmová. EU podle ní v takovém případě odpoví novými cly na americké zboží. Spojené státy 

a Evropská unie se od roku 2004 u Světové obchodní organizace (WTO) navzájem obviňují z nelegální 

podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. U obou stran bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly 

WTO své výrobce letadel finančně podporovaly, aby jim zajistily výhodnější pozici na trhu. Obě 

strany se následně začaly připravovat na možné uvalení cel, jež by byly odvetou za škody vzniklé 

v důsledku subvencí. Podle zdrojů agentury Reuters obeznámených s touto kauzou již WTO schválila 

žádost USA o souhlas s uvalením cel na některé evropské zboží. Koncem září by WTO měla oznámit, 
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jak velký rozsah toto opatření bude mít. WTO nyní rovněž posuzuje plány EU na cla na americké zboží, 

rozhodnutí se očekává na přelomu roku. 

Předseda Evropské rady Donald Tusk 17. září vyzval členské státy Evropské unie, aby podpořily 

zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií. Podle agentur Reuters a AP  

to řekl po jednáních s nejvyššími představiteli obou zemí ve Skopji a Tiraně. Evropská komise již 

doporučila začít s Albánií a Severní Makedonií přístupová jednání. O tom, zda budou rozhovory 

zahájeny, by měla v říjnu rozhodnout Evropská rada. 

Rakouští poslanci zamítli návrh dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a sdružením 

jihoamerických zemí Mercosur, které čelí kritice několika členských zemí kvůli ekologické politice 

Brazílie nebo obavě z dovozu nekvalitního masa a jiných zemědělských výrobků. Rozhodnutí 

parlamentu znamená, že rakouská vláda bude muset hlasovat proti schválení dohody na úrovni EU, 

kde je potřeba souhlas všech 28 členských států. Informovala o tom 19. září agentura Reuters. 

 

 

 

 

Evropský parlament (EP) na plenárním zasedání ve Štrasburku souhlasil 17. září s kandidaturou 

někdejší šéfky Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeové na post prezidentky 

Evropské centrální banky (ECB). Lagardeovou začátkem července nominovali šéfové států a vlád zemí 

Evropské unie. V 751členném evropském zákonodárném sboru podpořilo Lagardeovou 394 poslanců, 

206 jich hlasovalo proti, zbytek se zdržel. Souhlas parlamentu má ale spíše jen politický a symbolický 

význam, neboť europoslanci nemohou kandidaturu zablokovat. Lagardeová se funkce ujme  

od listopadu, na konci října totiž v čele ECB po osmi letech skončí Mario Draghi. ECB sídlí  

ve Frankfurtu nad Mohanem a rozhoduje o měnové politice EU, mimo jiné o úrokových sazbách. Právě 

úrokové sazby byly tématem dnešní plenární debaty v EP, neboť euroskeptičtí poslanci udržování sazeb 

na nízké úrovni označili za rozhazování peněz a ničení úspor střadatelů. Lidovci, liberálové či sociální 

demokraté nicméně tuto měnovou politiku ocenili jako cestu, jak udržet stabilitu evropské měny. 

Firma E.ON 17. září vyvrátila obavy Evropské komise z narušení obchodní soutěže v rámci koupě 

podniku Innogy sadou závazků, mj. tím, že odprodá veškeré činnosti podniku Innogy související  

s maloobchodními dodávkami elektřiny a plynu v ČR. 

Evropská komise byla podle americké technologické společnosti Apple "mimo realitu i zdravý 

rozum", když nařídila, že firma má v Irsku doplatit na daních 13 miliard eur (téměř 340 miliard Kč). 

Zástupci jedné z nejziskovějších firem světa to uvedli 18. září během prvního dne slyšení před unijním 

soudem, k němuž se společnost odvolala. Ve sporu, jehož výsledek může ovlivnit další osud tažení 

Komise proti daňovým výhodám pro velké firmy, se proti Komisi postavilo také Irsko. Evropská 

komise vnímá spor jako klíčový nejen kvůli mimořádné výši doplácené částky, ale i kvůli danění dalších 

velkých firem, které označuje za neoprávněnou státní pomoc pokřivující konkurenční prostředí. 

Eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která bude mít stejně jako dosud i v dalším funkčním období 

od listopadu na starosti hospodářskou soutěž, už podobně zakročila proti společnostem jako Fiat, 

Amazon či Starbucks.  Tribunál by měl vynést verdikt během několika měsíců. Při očekávaném 

odvolání poražené strany by se podle expertů mohl spor táhnout i několik dalších let. 

Evropský parlament 18. září schválil dodatečných 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun)  

na program pro výzkum a inovace Horizont 2020 a na program studentských výměn Erasmus+. 

Rozpočet prvního dostane navíc 80 milionů eur (dvě miliardy korun), především na výzkum související 

s klimatickými změnami, druhý posílí o 20 milionů eur (517 milionů korun). 

Evropský parlament 18. září na plenárním zasedání ve Štrasburku projednával rychle se blížící termín 

vystoupení Spojeného království z EU. Europoslanci po diskusi přijali rezoluci, která umožňuje 

další odložení brexitu a trvá na zachování otevřených hranic mezi Irskem a Severním Irskem. 

Usnesení sice není právně závazné, ale má nemalou politickou váhu, neboť vyjadřuje společný postoj 

Zprávy z evropských institucí 



unijního legislativního tělesa. Pro hlasovala drtivá většina 544 europoslanců, proti jich hlasovalo  

126. Podle dokumentu europoslanci neschválí žádnou dohodu o vystoupení, která by nezaručovala 

zachování  otevřených hranic mezi Irskou republikou a Severním Irskem.  

Evropská komise vyhlásila 19. září již třetí výzvu k podávání žádostí o dotace v rámci iniciativy 

WiFi4EU. Stejně jako v minulých kolech se budou rozdělovat vouchery ve výši 15 tisíc eur (cca  

400 tis korun), které mají sloužit na výstavbu nebo nahrazení zastaralých zařízení veřejné bezplatné Wi-

Fi sítě pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách, jako jsou parky, veřejné budovy, 

knihovny, zdravotní střediska či muzea po celé Evropě. Minulého kola výzvy se zúčastnilo přibližně 

10.000 obcí z celé EU a Komise rozdělila 3.400 voucherů. V rámci aktuální výzvy by měl být rozdělen 

přibližně stejný počet. Příjemci finančních prostředků budou vybíráni v tom pořadí, v jakém budou 

doručeny žádosti. Náklady na konektivitu a údržbu si dále obce financují samy. Bližší informace  

o iniciativě jsou dostupné zde. 

 

 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 16. září se konala Vernisáž výstavy výtvarné skupiny Nesourodí, na jejíž 

organizaci se podílelo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, Inspiration Tcheque asbl 

a Stálé zastoupení ČR při EU. Vernisáž zahájil radní pro kulturu Jihomoravského 

kraje Tomáš Soukal společně s panem velvyslancem ČR v Belgii Pavlem Kluckým. 

Akce se zúčastnili také další hosté z Jihomoravského kraje, např. zastupitel 

Jihomoravského kraje a místostarosta městské části Brno-Židenice, pan Petr Kunc. Na 

návštěvníky čekalo bohaté občerstvení, které zajistila Integrovaná střední škola 

Slavkov u Brna, jejichž studentky se taktéž na organizaci vernisáže podílely. Zastoupení 

Jihomoravského kraje při EU dále zajistilo bohatý výběr vín z jižní Moravy, který zahrnoval také 

vybrané kolekce ze Salonu vín ročníku 2018 a 2019. V průběhu Vernisáže vystoupil pěvecký 

sbor Brusinky a hosté. Delegace z Jihomoravského kraje se kromě účasti na slavnostní vernisáži setkala 

v rámci své návštěvy také s ředitelkou Českého centra v Bruselu, kde společně probírali připravované 

projekty na podzim 2019 a možnosti další spolupráce pro rok 2020. 

Zastoupení Jihomoravského kraje při EU spustilo 16. září další ročník Fotosoutěže pro studenty 

středních škol v Jihomoravském kraji. Úkolem je vyfotit projekt v Jihomoravském kraji, financovaný 

z fondů Evropské unie a krátce jej popsat. Vybraní výherci pak budou odměněni exkurzí do Bruselu. 

Další podrobnosti soutěže lze nalézt v dokumentu zde.  

V úterý 17. září se Zastoupení zúčastnilo konference o projektu SEMA II – Trvale udržitelné 

podnikání založené na multifunkčním zemědělství, pořádanou organizací CEJA v Mezinárodním 

Auditoriu. Projekt je zaměřen na vizi multifunkčního zemědělství, ve kterém je zakomponována hlavní 

myšlenka ekonomického pojetí půdy a aspektů, které nám příroda jako taková nabízí.  

S multifunkčním zemědělstvím souvisí i rozvoj venkova, kterému byla věnována podstatná část 

konference a na který se projekt SEMA II taktéž zaměřuje. Na konferenci mimo odborníků  

ze zemědělských institucí vystoupila i česká zástupkyně zemědělské organizace Geopa-Copa, 

Kateřina Vrublová. 

Současně probíhaly informační dny výzkumného programu Horizont 2020 (16. - 17. září)  

se zaměřením na potenciální žadatele / předkladatele projektů do roku 2020 v rámci výzvy 5 s tématem 

„Akce v oblasti klimatu, životního prostředí, účinnosti zdrojů a surovin“. Informační dny byly 

pořádané agenturou EASME a jejich účelem bylo propojit současně žadatele a potenciální projektové 

partnery, kteří zde představovali své nápady a odborné znalosti v daném oboru. 

Dne 18. září se konalo tematické setkání pracovní skupiny sítě PURPLE zaměřené na územní 

plánování v peri-urbánní oblasti. Na pracovní skupině se sešli odborníci v této oblasti z regionu 

Wielkopolska (Polsko), Frankfurt (Německo), Valonsko (Belgie) a West Midland (Velká Británie). 

Během jednání se řešila zejména Evropská úmluva o krajině a její užití a dopad na územní plánování 

v daných státech. Důležitým aspektem je samozřejmě vymezení peri-urbánního území, které je velice 

https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
http://www.kjmk.eu/cz/domu/aktuality/foto-soutz-projekty-eu-v-jihomoravskem-kraji-2019/


problematické a v každém odvětví se liší, i tento aspekt byl předmětem jednání. Členové sítě PURPLE 

by společně chtěli vytvořit dokument, o který by se mohli opřít při vyjednávání v institucích EU. 

V tentýž den jsme se zúčastnili konference v Evropském výboru regionů s názvem Adaptace  

na změny klimatu: výzvy a příležitosti pro místní a regionální orgány. Konference byla zahájena 

šéfkou Generálního ředitelství pro oblast klimatu Yvonou Slingenberg a následovala diskuse o výzvách 

a možnostech adaptace lokálních orgánů napříč Unií, kde vystoupili zástupci vybraných regionálních 

uskupeních, např. Evropská agentura životního prostředí. Konference byla ukončena diskusí u 

kulatého stolu, kde se zástupci shodli na nutném řešení v boji proti klimatickým změnám. 
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Vybrané akce v Bruselu:  

23. září  Udržitelné obchodní modely v cirkulární ekonomice 

23. září  Digitální inovační huby  

25. září Dialog s regionálními zastoupeními v Bruselu: Přeshraniční spolupráce: Interreg, 

makroregionální strategie a Evropský přeshraniční mechanismus (ECBM) 

25. září Zastoupení Jihomoravského kraje, CEITEC a CzechGlobe spolupořádají setkání 

s názvem: Jak zlepšit evropskou chartu v oblasti výzkumných infrastruktur 

26. září  Green4Grey projekt: závěrečná konference 

 

 

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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