
 

    Aktuality z EU 

Na dvoudenním summitu (20.-21. června) v Bruselu nedokázali ani  

po dlouhých hodinách náročného vyjednávání nejvyšší představitelé států EU 

nalézt shodu, kdo obsadí v následujících letech pět klíčových postů. Znovu 

se proto sejdou v neděli 30. června, aby stanovili především kandidáta  

na předsedu Komise dříve, než se poprvé sejde nově zvolený Evropský 

parlament. Institucionální otázky ale nebyly jediným tématem vrcholné 

schůzky, lídři EU jednali také o klimatické politice, rozpočtovém nástroji 

eurozóny a celé řadě dalších témat. Mezi mediálně nejsledovanější téma 

patřil spor mezi především západoevropskými zeměmi v čele s Francií  

a Německem a některými středoevropskými státy o ambiciózních cílech  

pro oblast klimatu. Na okraj Evropské rady v Bruselu předalo Slovensko 

předsednickou štafetu ve Visegrádské skupině (V4) České republice. 

Celkově sedmé předsednictví v samostatné české historii se uskuteční  

od 1. července 2019 do 30. června 2020. Mottem českého předsednictví bude 

"V4 Reasonable Europe" ("V4 Rozumná Evropa"), uvedl v tiskové zprávě 

úřad české vlády. Hlavním cílem bude v nadcházejících 12 měsících upevnění 

postavení zemí V4 v EU a v NATO a současně posilování jednoty  

a soudržnosti těchto organizací. Mezi priority předsednictví patří také 

integrace zemí západního Balkánu a rozvoj Východního partnerství, 

inovace a umělá inteligence, sociální a ekonomická konvergence či kohezní politika. 

Příštím lídrem britské Konzervativní strany a tedy i premiérem bude bývalý ministr zahraničí Boris 

Johnson nebo současný šéf diplomacie Jeremy Hunt. Rozhodlo o tom 21. června páté hlasování 

konzervativních poslanců, v němž byl z volby stranického lídra těsně vyřazen třetí zbývající kandidát, 

ministr životního prostředí Michael Gove. Vítěz souboje vystřídá v čele strany i vlády premiérku 

Theresu Mayovou, která ohlásila odchod po ztroskotání dohody o podmínkách ochodu země z EU. 

Finálovou fázi procesu má v rukách asi 160.000 členů vládní strany. Jako jasný favorit do ní vstupuje 

Johnson, který má podle průzkumů mezi řadovými straníky zdaleka největší podporu. Při hlasování jej 

podpořilo 160 ze 313 konzervativních poslanců, zatímco druhého Hunta 77. 

V Česku roste elektronická komerce rychleji, než je průměr Evropské unie. Zatímco meziroční růst 

v Evropě jako celku přesáhl loni 11 procent, v ČR to bylo více než 17 procent. Na základě dat studie 

nadnárodní asociace Ecommerce Europe to 21. června uvedla Asociace pro elektronickou komerci 

(APEK), která se na její přípravě za ČR podílela. České e-shopy se podle ní těší oblibě českých 

zákazníků, kteří přeshraničně nakupují jen z 19 procent. 

Soudní dvůr Evropské unie dospěl k závěru, že polské právní předpisy snižující věkovou hranici pro 

odchod do důchodu soudců polského nejvyššího soudu jsou v rozporu s unijním právem. Nejvyšší 

justiční instance EU to 27. června oznámila v tiskovém prohlášení. Evropská komise verdikt přivítala 

jako důležitou podporu nezávislosti justice v Polsku, vláda ve Varšavě zatím nereagovala. 

Česká republika se 27. června připojila k evropské občanské iniciativě za dostupné bydlení, která 

usiluje o nastavení unijních pravidel pro snadnější získání střechy nad hlavou. Několik organizací 

už začalo sbírat podpisy Čechů a Češek. Pokud se jich podaří do března příštího roku získat víc než 

15.750 a v celé EU pak dohromady milion, měla by se Evropská komise problémem zabývat a předpis 

připravit. Evropská iniciativa navazuje na loňskou konferenci o bydlení pro všechny (Housing for All), 

která se konala ve Vídni. Cílem je usnadnit lidem v celé unii přístup k bydlení. K požadavkům patří 
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třeba zjednodušení čerpání peněz z fondů EU na dostupné či sociální bydlení, nastavení pravidel pro 

krátkodobé pronajímání přes digitální platformy či výjimka z maastrichtských kritérií pro veřejné 

investice do dostupných bytů. 

V Evropské unii vznikne prvních 17 aliancí evropských univerzit, které mají zjednodušit spolupráci 

a výměny studentů i učitelů mezi univerzitami v zemích EU, a tím zlepšit evropské vysokoškolské 

vzdělávání. Evropská komise (EK) oznámila 27. června složení těchto 17 skupin, jejichž členy vybíral 

panel expertů z více než tří stovek škol. Součástí dvou aliancí budou i pražská Univerzita Karlova  

a brněnská Masarykova univerzita. Sedmnáctku univerzitních aliancí tvoří 114 vysokých škol  

z 24 zemí, uvedla 27. června EK v tiskové zprávě. Univerzita Karlova vytvoří alianci mimo jiné 

s pařížskou Sorbonnou či s Varšavskou univerzitou. Masarykova univerzita tvoří alianci například s 

univerzitou v maďarském Pětikostelí (Pécs) nebo s Postupimskou univerzitou. 

Politický spor mezi Evropskou unií a Švýcarskem ohledně dohody o vzájemných vztazích zřejmě již 

za několik dnů povede k omezením v obchodování s akciemi. Pokud na poslední chvíli nenastane 

průlom, přestane Evropská unie na konci týdne považovat švýcarská burzovní pravidla za ekvivalentní 

vlastním pravidlům. Informovala agentura Reuteurs 27. června.  

 

 

Evropská rada přijala dne 20. června novou strategickou agendu EU na období 2019–2024, která 

popisuje základní směřování EU v příštích pěti letech. Dokument zdůrazňuje potřebu ochrany 

občanů a svobod, rozvíjet silnou a živou ekonomickou základnu, budování klimaticky neutrální, 

ekologické, spravedlivé a sociální Evropy, prosazování evropských zájmů a hodnot na globální scéně. 

Agenda následně jednotlivé priority rozvíjí a popisuje, jakými způsoby by mělo dojít k jejich naplnění. 

Pokud jde o oblast VaVaI, dokument zmiňuje, že EU musí podporovat podnikání a inovace a zvýšit úsilí 

v oblasti výzkumu a zejména adresovat jejich roztříštěnost napříč EU. 

Problém takzvané dvojí kvality potravin, tedy v různých státech Evropské unie stejně označených 

výrobků s odlišným složením, se netýká jen zemí ve střední a východní části bloku. Ukázala to studie, 

kterou si nechala vypracovat Evropská komise (EK). Její výsledky ukázaly, že celkem devět procent  

z téměř 1400 potravinářských produktů se v různých zemích lišilo svým složením bez toho, že by 

byly odlišné přední části jejich obalů. Dalších 22 procent výrobků s odlišným složením mělo velmi 

podobné obaly. Výsledky byly zveřejněné 24. června.  Studie zdůrazňuje, že rozdílné složení výrobku 

neznamená automaticky rozdílnost v jeho kvalitě. Ve většině případů bylo v testech vše v pořádku:  

23 procent produktů mělo identické obaly i složení a 27 procent na rozdílné složení upozorňovalo 

rozdílným balením. 

Evropská komise (EK) si stěžovala 25. června u britské vlády na to, že kvůli komplikacím nemohlo  

v květnových volbách do Evropského parlamentu hlasovat ve Spojeném království mnoho 

nebritských unijních občanů. Uvedl to portál BBC s odvoláním na dopis eurokomisařky Věry Jourové 

adresovaný britské vládě, ve kterém potíže shrnula. Jourová v dokumentu zdůraznila, že Británie je 

povinna respektovat voličské právo ostatních unijních občanů a rovněž musí výkon tohoto práva zajistit. 

Jourová v dopise uvedla, že EK obdržela stížnosti přímo od občanů, kteří v Británii nemohli 

hlasovat. Britská ústřední komise již v den voleb, tedy 23. května, uvedla, že zaznamenala 

nespokojenost některých unijních občanů, kteří ve Spojeném království nemohli volit. Řada nebritských 

unijních občanů nebyla podle Jourové informována o tom, že registrace má dva kroky, tedy zapsání na 

seznam a voličské prohlášení. Mnoho lidí při registraci požádalo o formulář pro prohlášení, ale nakonec 

ho nedostalo, další ho sice vyplnili a odevzdali, ale volební komise ho nezpracovala, neboť jejich jména 

na seznamu voličů v den voleb uvedena nebyla. 

Dne 25. června proběhlo v Lucemburku zasedání řádné Rady pro dopravu, telekomunikace  

a energetiku, část energetika. Delegaci vedl náměstek ministra průmysl a obchodu René Neděla. Rada 

měla na programu dva nelegislativní body. Prvním bylo přijetí závěrů Rady o budoucnosti energetických 

systémů. Evropská komise následně informovala o nejnovějším vývoji v oblasti vnějších vztahů  

v energetice. Pojednala o trilaterálních jednáních mezi Evropskou unií, Ukrajinou a Ruskou federací 

týkajících se pokračování tranzitu plynu skrze ukrajinskou přepravní infrastrukturu po roce 2019. 

Zprávy z evropských institucí 



26. června proběhlo v Lucemburku zasedání řádné Rady pro životní prostředí. Delegaci vedl 

náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. Hlavními body Rady pro životní prostředí bylo 

přijetí obecného přístupu Rady k návrhu nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné 

používání vody. Tato nová pravidla pomůžou Evropě přizpůsobit se dopadům změny klimatu. Nařízení, 

které je plně v souladu s oběhovým hospodářstvím, zlepší dostupnost vody a podpoří její účinné 

využívání. Zajištění dostupnosti dostatečného množství vody pro zavlažování polí, zejména v obdobích 

veder a velkého sucha, může přispět k zamezení nedostatku plodin a potravin. Ministři si také vyměnili 

názory ohledně přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR). Rada 

také přijala Závěry: Směrem ke strategii pro politiku Unie v oblasti chemických látek.  

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Od úterý 25. června do čtvrtka 27. června se v Bruselu konaly informační dny 

Horizont 2020 k energetice. Třídenní akce měla za cíl představit možnosti 

financování projektů z programu Horizont 2020 v oblasti výzkumu, inovací a tržního 

využívání čisté energie. V rámci hlavních sekcí byly představeny budoucí výzvy a 

rady, jak připravit úspěšný návrh projektu. Dílčí sekce dále nabídly témata jako 

oběhové hospodářství či dekarbonizace budov.  

  

Ve středu 26. června pořádala Síť evropských chemických regionů (ECRN) konferenci nazvanou 

„Realizace potenciálu biohospodářství v evropských regionech: politika a praxe,“ která se konala 

na Zastoupení regionu Lombardie. Zpravodaj Jácint Horváth zde představil své stanovisko  

k problematice biohospodářství, které bylo o pár hodin později úspěšně přijato na plenárním zasedání 

Evropského výboru regionů.  Kromě něj se na akci představili zástupci Evropské komise, nadcházejícího 

finského předsednictví a regionů.  

   

V pátek 28. června se Zastoupení zúčastnilo odborného semináře na téma „Průmysl 4.0 ve městech  

a regionech.“ Akce se konala v Evropském výboru regionů za účasti zástupců Generálního ředitelství 

pro výzkum a inovace Evropské komise a evropských regionů. Nedílnou součástí semináře bylo sdílení 

příkladů dobré praxe jak mezi regiony a Komisí, tak mezi regiony navzájem.   
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Vybrané akce v Bruselu 

1. červenec Setkání pracovní skupiny v oblasti digitálních inovační hubů 

2. červenec Setkání pracovní skupiny Doprava sítě ERRIN 

3. červenec Informační setkání pro regionální kanceláře pořádané Generálním ředitelstvím pro 

městskou politiku a regionální rozvoj Evropské komise 

4. července  Horizont 2020 informační den v oblasti sociální problematiky – připravované výzvy 

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 

 

Mimořádné jednání Evropské rady 

Červen 

 

Plenární zasedání Evropského parlamentu 

Červenec 2-4 30 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

