
 

    Aktuality z EU 

Eurocentra vyhlásily u příležitosti 15. výročí členství ČR v EU literární soutěž 

pro studenty středních škol. Studenti se mohou zapojit se svými esejemi, 

fejetony či úvahami na téma „Evropou za svým snem“ a „Strojem času: EU 

za dalších 15 let“. Zúčastnit se mohou studenti středních škol z celé České 

republiky. Nejlepší příspěvky z každého kraje budou poté hodnoceny odbornou 

porotou ve finálovém kole. Příspěvky do soutěže mohou studenti posílat do   

12. května 2019 na adresu 15letCRvEU@vlada.cz. 

Diplomaté zemí Evropské unie se 26. března předběžně dohodli   

na  půlročním prodloužení protipašerácké unijní operace Sophia   

ve Středomoří; nasazení lodí bude ale pozastaveno a důraz bude kladen   

na letecký průzkum a podporu libyjské pobřežní stráže.  

Parlamenty členských zemí Evropské unie jsou důležité v debatě o budoucím 

vývoji Evropské unie, navzdory tomu by neměly být oslabeny pravomoci 

Evropského parlamentu. Po jednání čelních představitelů parlamentů čtyř 

středoevropských zemí z uskupení Visegrádská čtyřka (V4) s představiteli 

dalších tří unijních zemí to 26. března řekl předseda parlamentního 

shromáždění států Beneluxu (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko) Gusty 

Graas. Česko na schůzce zastupovali místopředseda Senátu Milan Štěch a šéf 

Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který zdůrazňoval jednotu (V4). Hostitel schůzky, šéf 

slovenské sněmovny Andrej Danko, na tiskové konferenci naopak zmínil debatu o překonávání 

problému odtržení Evropského parlamentu od národních parlamentů členských států evropské 

osmadvacítky a potřebu co nejrychleji dořešit otázky kolem vystoupení Británie z evropského bloku. 

Dodal, že od květnových voleb do Evropského parlamentu očekává nové dynamické lídry v čele EU. 

Šéfka britské vlády Theresa Mayová 27. března naznačila, že po případném schválení „rozvodové" 

dohody s Evropskou unií by brzy opustila premiérský post. Na setkání s poslanci vládní Konzervativní 

strany řekla, že nebude stát v cestě touze po novém vedení při vyjednávání o budoucích vztazích 

Británie s EU. Britští novináři její slova interpretují tak, že pokud stávající brexitová dohoda bude Dolní 

sněmovnou přijata, pak ihned po 22. květnu, tedy po britském odchodu z evropského bloku, začne volba 

nového lídra konzervativců. Britská Dolní sněmovna také odmítla všech osm alternativních 

poslaneckých návrhů, jak postupovat při odchodu z Evropské unie, a to včetně brexitu bez dohody. 

Britský ministr pro brexit Stephen Barclay výsledek hlasování označil za důkaz toho, že snadná cesta 

vpřed neexistuje a že vládní návrh brexitové dohody s Bruselem je tím nejlepším řešením.   

O vládním návrhu rozvodového ujednání, který britští poslanci již dvakrát odmítli, chce premiérka 

Theresa Mayová nechat znovu hlasovat podle všeho tento 29. března.  

 

 

Evropská komise (EK) rozhodla 26. března o pokutě ve výši 12,5 milionu eur pro společnost Nike   

za omezování přeshraničního prodeje licencovaného zboží. Firma podle EK mezi roky 2004 a 2017 

nepovoleným způsobem omezovala prodej nejrůznějších výrobků, třeba šál nebo dresů například   

s logy známých fotbalových klubů jako je FC Barcelona, Manchester United, Juventus nebo Inter Milán 

či AS Řím a také národních fotbalových federací. Evropská komise dodala, že výše pokuty zohledňuje 

hodnotu dotčených obchodů, závažnost porušení unijních pravidel i dobu, po kterou se tak dělo.  
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Poslanci Evropského parlamentu (EP) 26. března schválili reformu ochrany autorských práv   

na internetu, jejímž cílem je přizpůsobit evropské autorské právo digitální éře a kterou kritici označují 

za cenzuru internetu. Kriticky se k ní staví například i česká strana Piráti i někteří občanští demokraté, 

podle nichž bude ohrožena svoboda internetu. Strany se proto chtějí pokusit, aby se směrnice   

do českých zákonů promítla v co nejmírnější podobě. Podle zástupců Unie vydavatelů se může v českém 

právu směrnice výrazně lišit. Směrnici, kterou dnes podpořil EP, musí ještě schválit země EU, které pak 

budou mít dva roky na to, aby ji převedly do svého práva. Norma především ukládá velkým 

internetovým firmám (jako je Google) platit vydavatelům a umělcům za použití jejich děl. Internetové 

platformy budou muset prověřovat, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva. Nejvíce 

sporné jsou především dvě její části (články 11 a 13). Silné emoce vyvolává především článek   

13, jenž ukládá internetovým platformám povinnost zjišťovat, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje 

autorská práva. Zavádí takzvané filtry, jejichž úkolem je toto kontrolovat. Odpůrci ale varují před 

možnou preventivní cenzurou i legálního obsahu. Obávají se, že "robot" nebude schopný rozeznat 

například parodie a karikatury. Pro nová pravidla se vyslovilo 348 poslanců, proti hlasovalo   

274 zákonodárců a 36 se zdrželo. Europoslanci se předtím odmítli zabývat pozměňovacími návrhy, které 

počítaly s vypuštěním sporných článků. 

Europoslanci 26. března podpořili plán na zrušení povinného střídání standardního a letního času 

v roce 2021. Chtějí ale, aby členské státy Evropské unie svůj postup koordinovaly, a předešly tak 

případnému narušení fungování jednotného trhu. S ukončením seřizování hodinek každého půl roku 

musí nakonec souhlasit i členské země.  

Evropští poslanci 27. března schválili návrh na snížení škodlivých emisí u nových osobních aut   

do roku 2030 o 37,5 procenta a u nových lehkých užitkových vozů o 31 procent. Evropské sdružení 

výrobců automobilů (ACEA) už dříve označilo takový závazek za nerealistický. Krok bude mít podle 

něj dopad na pracovní místa v automobilovém průmyslu. Naopak podle ochránců životního prostředí 

není snížení emisí oxidu uhličitého o více než třetinu oproti výchozímu roku 2021 dostatečné. Výrobcům 

automobilů, jejichž průměrné emise přesáhnou stanovené limity, bude vyměřen takzvaný poplatek   

za překročení emisí. Evropská komise do roku 2023 zhodnotí, zda by tyto poplatky měly být využity 

k financování spravedlivého přechodu k mobilitě s nulovými emisemi a na podporu rozvoje dovedností 

pracovníků automobilového průmyslu. 

Inspektoři Evropské komise začali 27. března kontrolovat polská jatka. Audit potrvá dva týdny   

a zaměří se na hovězí a drůbež, oznámila zástupkyně hlavního veterinárního lékaře Katarzyna 

Piskorzová. Inspektoři vyjeli do několika polských vojvodství, kde prověří vybrané masozpracující 

podniky. Ve třech vojvodstvích se zaměří na závody vyrábějící hovězí, v dalších třech na produkci 

drůbežího. Mají kontrolovat hlavně „rozpoznatelnost" zvířat a masa, podmínky výroby a porážek   

a dodržování hygienických zásad. Z kontroly má vzniknout zpráva, ještě se však neví, kdy ji obdrží 

polské úřady. 

27. března byly na projekt EU Ovoce, zelenina a mléko do škol schváleny finanční prostředky   

pro jednotlivé členské státy na školní rok 2019/2020. Na ovoce a zeleninu je určeno 145 milionů eur   

a na mléko a mléčné výrobky 105 milionů eur. Distribuci produktů doplňují vzdělávací akce,   

na kterých se děti učí o zemědělství a o zdravém stravování. Komise rovněž zveřejnila hodnoticí zprávu, 

která ukazuje, že ve školním roce 2017/2018 se projektu dodávek do škol zúčastnilo zhruba 159 000 

škol. V daném roce bylo dětem v Evropě díky více než 182 milionům eur z rozpočtu EU rozdáno celkem 

255 500 tun čerstvého ovoce a zeleniny a 178 milionů litrů mléka.  

Evropská unie se 28. března přiblížila zákazu plastových výrobků na jedno použití, když tento krok 

podpořil Evropský parlament. Opatření, které ještě musí schválit členské státy a které by mělo začít 

platit za dva roky, se bude týkat například jednorázových brček, nádobí, tyčinek do uší i některých 

dalších plastových výrobků. Nahradit je mají ekologičtější materiály. Nové předpisy jsou namířeny 

také proti filtrům v tabákových výrobcích, jejichž součástí jsou nyní plasty. Cigarety a další 

výrobky, které takové filtry mají, budou muset být opatřeny příslušným upozorněním, včetně poznámky 

o škodách hrozících životnímu prostředí, pokud bude filtr odhozen jinam než do koše. 

 



Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pátek 22. března se Zastoupení zúčastnilo další pracovní skupiny ze sítě ERRIN, 

tentokrát na téma Chytré specializace. Diskuze byla vedena se zástupcem Generálního 

ředitelství regionální a městské politiky Peterem Berkowitzem o tom, jak může kterýkoli 

aktér z platformy ERRIN podpořit vývoj ETC (Evropská teritoriální kooperace) 

komponentu 5 v konzultační fázi. Pracovní skupina se zaměřila zejména na otázky 

týkající se její správy, zaměření, stanovení priorit a další. Pilotní akce z oblasti 

kybernetické bezpečnosti pak byla představena Annie Audic z Regionální rady Bretaně. 

V pondělí, 25. března a v úterý, 26. března se Zastoupení účastnilo setkání sítě PURPLE (Evropské 

platformy periurbánních regionů). Tým ze Zastoupení Jihomoravského kraje při EU byl při této 

příležitosti doplněn o delegaci z Brna tvořenou Ing. Vojtěchem Elstnerem, expertem na dopravu ve 

společnosti KORDIS JMK a Mgr. Lukášem Vavrčíkem, zástupcem z odboru vnějších vztahů JMK. Pan 

Elstner zde prezentoval funkční síť peri-urbánní dopravy v Jihomoravském kraji a své zkušenosti 

zde sdíleli i další zástupci z regionů Polska, Německa a Belgie. Hlavním tématem potom bylo, jak peri-

urbánní mobilitu nastavit co nejefektivněji a jak ji zatraktivnit pro uživatele. 

V úterý, 26. března, se v Pražském domě v Bruselu uskutečnil křest nové knihy Denisy Šedivé, ABCZ 

aneb H jako Havel. Na organizaci tohoto slavnostního večera se Zastoupení spolupodílelo a hosté si 

mohli při křtu vychutnat jihomoravská vína. Celá kniha je abecedářem nejdůležitějších faktů o České 

republice a jejích obyvatelích. Můžete se zde dočíst také o krásách Moravy. 

Ve čtvrtek, 28. března, se uskutečnilo veřejné slyšení v Evropském hospodářském a sociálním výboru 

na téma Evropský pilíř sociálních práv – hodnocení počáteční implementace a doporučení pro 

budoucnost. Toto slyšení je reakcí na iniciativu orgánů EU o konvergenci směrem vzhůru v evropském 

pilíři sociálních práv. Jeho výsledkem by mělo být odhalení mezer a návrh nových opatření. 

 

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

1. dubna Jak může Evropa zajistit dlouhodobou udržitelnost dopravní infrastruktury? 

1. dubna Budoucnost přeshraniční železniční dopravy v Evropě  

2. dubna  Budoucnost aplikovaného výzkumu v Evropě 

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 

 

Dotace EU a veřejné zakázky (Knihovna 

Jiřího Mahena) 

Duben 3 
 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti 

Duben 4 

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

