
 

    Aktuality z EU 

Česká republika se v hodnocení udržitelného rozvoje umístila na osmém 

místě mezi zeměmi Evropské unie. Stejně jako loni je premiantem pokud jde 

o míru ohrožení chudobou, zhoršení naopak zaznamenala v boji 

s klimatickými změnami. Vyplývá to z aktuální Evropské zprávy o udržitelném 

rozvoji, která poměřuje úspěch jednotlivých států při dosahování 17 cílů 

udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Zpráva byla zveřejněna  

22. listopadu. Česká republika podle zprávy skončila první mezi zeměmi 

střední a východní Evropy a zanechala za sebou také některé původní země 

EU, například Velkou Británii, Belgii nebo Nizozemsko. Více informací 

naleznete zde. 

Odchod Británie z Evropské unie s vyjednanou dohodou, snižování daní 

i vyšší investice do školství či zdravotnictví slíbil 25. listopadu britský premiér 

Boris Johnson voličům, kterým představil volební program své 

Konzervativní strany. Volby, které se uskuteční 12. prosince, budou podle 

něj nejzásadnější v moderních dějinách Británie. Lídr konzervativců slíbil také 

"rozumné" snížení daní v celkové hodnotě 23,5 miliardy liber (téměř 

700 bilionů Kč) a zároveň zvýšení veřejných investic. Nově chtějí nicméně 

konzervativci zavést jen digitální daň. 

Policejní a soudní orgány z několika zemí Evropské unie v posledních dnech společně zakročily proti 

organizaci Islámský stát (IS) a výrazně narušily působení této teroristické sítě na internetu. 

Oznámila to 25. listopadu unijní policejní agentura Europol. Kybernetická razie podle agentury Reuters 

vyřadila z provozu několik serverů, které využívá IS. Operace skončila v neděli a trvala čtyři dny. 

Experti během ní identifikovali přes 26.000 případů obsahu na podporu IS a tyto materiály předali 

devíti poskytovatelům internetových služeb, kteří dostali za úkol je zablokovat. Operace se soustředila 

mimo jiné na účty a stránky spojené s agenturou Amak, což je propagandistický orgán IS. 

Nejzávažnější hrozbu pro ústavnost České republiky představovalo v minulém roce podle výroční 

zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) šíření dezinformací proruskými aktivisty. 

V posledních letech stále intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji brojí proti politickému uspořádání 

v Česku a členství země v EU a NATO, konstatuje zveřejněná zpráva kontrarozvědky z 26. listopadu. 

Francie se pomalu připravuje na stávku, která má 5. prosince ochromit velkou část země. Železniční 

společnost SNCF již přestala nabízet vlakové jízdenky a prodej obnoví až 8. prosince. Ke stávce 

vyzývají také zaměstnanci letišť a pařížská dopravní společnost RATP. Francouzi budou protestovat 

proti Macronově reformě penzijního systému. Vláda je ale přesto odhodlaná reformu protlačit. 

Informaci přinesla agentura Reuters 28. listopadu.  
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Evropská unie chce pokračovat v jednání o urovnání obchodních sporů se Spojenými státy, které 

jsou pro EU klíčovým partnerem. Shodli se na tom ve 21.listopadu unijní ministři obchodu, kteří 

v Bruselu probírali vývoj obchodních vztahů ovlivněný protekcionistickými opatřeními amerického 

prezidenta Donalda Trumpa. Podle eurokomisařky Cecilie Malmströmové sice hrozba amerických cel 

na auta nezmizela, obě strany mají ale přes rozpory i společné zájmy. Ministři se k debatě sešli týden 

poté, co Trump nevyužil možnosti uvalit cla na evropské automobily a automobilové součástky, 

kterou mu dával zákon o ochraně amerického průmyslu. Trump označoval hrozbu až 25% cel za silný 

nástroj v obchodních jednáních. 

Peněz, kterými chce Evropská unie pomoci uhelným regionům v přechodu ke klimaticky šetrnému 

hospodářství, bude možná méně, než si průmyslové oblasti v postkomunistických státech 

představovaly. Podle návrhu Evropské komise (EK) mají totiž z nového fondu, který má zajistit 

spravedlivé podmínky, čerpat regiony z celkem 18 unijních zemí včetně několika států západní Evropy. 

Kritériem pro přístup k penězům navíc nemá být vyspělost ekonomiky, vyplývá z neveřejného 

návrhuo němž ČTK 22.listopadu informovala. Peníze si mezi sebe má rozdělit celkem 50 regionů. Vedle 

deseti polských, osmi německých a šesti španělských mají podle kritérií stanovených Komisí nárok i dvě 

oblasti v České republice: Moravskoslezský kraj a severozápadní Čechy. 

Evropský parlament 27. listopadu jasnou většinou schválil novou Evropskou komisi vedenou Ursulou 

von der Leyenovou. Sbor 27 komisařů, v němž je jednou z místopředsedkyň také Věra Jourová, začne 

pracovat od 1. prosince, kdy nahradí Komisi vedenou Jeanem-Claudem Junckerem. Pro novou Komisi 

hlasovalo 461 europoslanců, proti bylo 157 a 89 se jich zdrželo. Nyní musí nové složení Komise ještě 

formálně odsouhlasit šéfové států a vlád unijního bloku. V Komisi bude chybět zástupce Velké Británie, 

která do ní už nikoho nenominovala, neboť chce z EU na konci ledna odejít. Česká eurokomisařka 

Jourová, která byla už členkou Junckerova týmu, se od 1. prosince stane místopředsedkyní Evropské 

komise pro evropské hodnoty a transparentnost. 

Evropská komise 28. listopadu zveřejnila zprávy, které popisují profil zdravotnických systémů 

v Evropské unii. Zdravotní profily zemí se zveřejňují společně s průvodní zprávou, která poukazuje na 

největší trendy v transformaci zdravotnických systémů a shrnuje klíčové závěry, které z profilů 

vyplývají. Zdravotní profily zemí poskytují podrobnou analýzu zdravotnických systémů zaměřenou 

na zdravotní stav obyvatelstva a hlavní rizikové faktory a také efektivitu, dostupnost a odolnost 

zdravotnických systémů v každém členském státě EU. Jasně odrážejí společné cíle členských států  

a odhalují oblasti, v nichž může Komise podporovat vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů.  

Největší hrozba je váhavost vůči očkování. Zpráva mluví také o digitalizaci, dostupnost péče  

či farmaceutikách. Zpráva obsahuje i factsheet o České republice. Více informací zde. 

Evropský parlament 28. listopadu rozhodl o symbolickém vyhlášení stavu klimatické nouze v EU. 

Rezoluci, která má za cíl zvýšit tlak na členské země k přijímání dalších závazků v boji proti 

klimatickým změnám, podpořila výrazná většina poslanců. Stručný text vyhlašující „klimatickou  

a environmentální nouzi“ vyzval nastupující Evropskou komisi, aby přišla s legislativními návrhy  

a rozpočtovými kroky, které zajistí splnění klimatických cílů. 

Členské země Evropské unie se 28. listopadu dohodly na podmínkách zavedení hromadných 

spotřebitelských žalob, které iniciovala česká eurokomisařka Věra Jourová. Ministři unijních zemí  

na jednání v Bruselu podpořili návrh, aby za poškozené zákazníky podávaly žalobu vybrané 

organizace či úřady. Směrnici zavádějící povinnost veřejného vykazování zisků velkých firem podle 

jednotlivých zemí jejich působení naopak ministři nepodpořili. 

 

 

Zprávy z evropských institucí 

http://europa.eu/!Nj67Dr


Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 25. listopadu se Zastoupení zúčastnilo workshopu „Silný inovační 

ekosystém pro budoucnost Evropy“, věnovaný regionům Evropské unie. Cílem 

workshopu bylo zmapovat regionální výzvy, potřeby a priority, prozkoumat 

osvědčené postupy, probíhající a plánované iniciativy a také shrnout návrhy na to, jak 

může nový vědecko-výzkumný program Horizont Evropa tyto činnosti podpořit  

a maximalizovat tak přidanou unijní hodnotu a dopad. Workshop byl organizován sítí ERRIN, 

Evropskou asociací rozvojových agentur (EURADA) a Sítí evropských regionů zaměřujících se na start-

upy (SERN). Evropské inovační ekosystémy jsou specifickou součástí pilíře III Horizontu Evropa  

s navrhovaným rozpočtem 500 milionů EUR, jehož cílem je propojení regionálních a vnitrostátních 

inovačních aktérů na úrovni EU. 

Následující den se Zastoupení účastnilo EU Design Days 2019, které každoročně pořádá síť ERRIN. 

Během konference se představily projekty, jež kladou důraz na udržitelnost a oběhové hospodářství. 

Kromě zisku nových znalostí o kreativních inovačních systémech, designu a spolupráci byla konference 

příležitostí vytvářet nová partnerství a zapojit se do interaktivních workshopů. Jedním ze 17 speakerů z 

11 zemí Evropy byla také Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica, která mluvila zejména o 

udržitelnosti a upcyclingu v Jihomoravském kraji.  

Ve středu 27. listopadu proběhlo setkání sítě ERRIN, pracovní skupiny pro turismus, s tématem 

„Rozvoj dovedností v kulturním dědictví“. Diskuze se týkala především plánu pro sektorové 

dovednosti v oblasti kulturního dědictví. Výzva, kterou nedávno vyhlásila Evropská komise, představuje 

velkou příležitost pro členy, kteří mají kulturní dědictví jako součást svých inovačních priorit nebo jsou 

zapojeni do akcí zaměřených na rozvoj dovedností. Během setkání byly identifikovány nejdůležitější 

aspekty výzvy a byly sdíleny zkušenosti, jak připravit úspěšný návrh inovačních programů.  

27. listopadu Zastoupení spolupořádalo letošní závěrečné Science café, které bylo tentokrát zaměřené 

na téma bioekonomiky. Akce se konala ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a 

inovace (CZELO), Českým centrem v Bruselu, Evropskou kanceláří Plzeňského kraje v Bruselu, 

Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a za podpory také Velvyslanectví České republiky 

v Belgii. Eva Cudlínová z Jihočeské univerzity představila současné vědecké poznatky, otázky i výzvy, 

které se týkají ekologie, módy i principu udržitelnosti. Diskuze směřovala např. k otázkám udržitelnosti 

a proveditelnosti „pěstování oblečení“ v domácích prostorách.  Po debatě proběhla prezentace 

jihomoravských vín. 

Víkend 30. listopadu a 1. prosince bude věnovaný již tradičnímu českému Fashion festivalu 

v Bruselu. Letošní ročník odráží oblasti, kde se dnes móda pohybuje, pokud jde o spotřebu oblečení  

a věcí, které nás obecně obklopují. Zaměření na oblast udržitelnosti, recyklace a modernizace jsou proto 

letos hlavním tématem.  Akce se koná ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu, městem Brno a 

Pražskou delegací při EU. Na festivalu bude zároveň připomenuto 30. výročí Sametové revoluce. Tímto 

programem je zvýrazněn současný český módní design a také hold generaci lidí, kteří před rokem  

1989 své oděvy přirozeně upcyclovali nejen z hojnosti, ale z nutnosti. Na akci proběhne prezentace 

vybraných českých módních designerů, mezi nimi také 3 z Jihomoravského kraje, konkrétně jde o 

designéry Queen's Wood Studio, Jan Bražina a Hana Kubešová. Krom tradičního fashion marketu 

proběhne i série inspirativních workshopů, např. na výrobu vlastních šperků nebo batohů.   
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Vybrané akce v Bruselu:  

2. – 5. prosinec Summit Data a Inovace 

4. prosinec Průmysl 4.0. 

4. prosinec Neformální setkání k výzvám Evropského institutu pro inovace a technologie 

4. prosinec 25. výročí Evropského výboru regionů  

5. prosinec Regiony v éře digitalizace 

5. prosinec Dialog s regionálními zastoupeními s Generálním ředitelstvím pro městskou a 

regionální politiku: Inteligentní a inovativní ekonomická transformace: synergie a doplňkovost mezi 

programy EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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