
 

    Aktuality z EU 

České volby do Evropského parlamentu vyhrálo vládní hnutí ANO, bude mít 

šest europoslanců o dva více než dosud. Za ním skončila ODS se čtyřmi 

europoslanci, která počet mandátů zdvojnásobila. Třetí místo obsadili Piráti   

a získali tři europoslance stejně jako koalice Starostů s TOP 09, která o jedno 

křeslo přišla. Po dvou europoslancích budou mít SPD a KDU-ČSL, která také 

jeden mandát ztratila. KSČM bude mít jen jednoho europoslance oproti 

dosavadním třem. Vládní ČSSD zastoupení v europarlamentu ztratila, stejně 

jako Svobodní. K letošním evropským volbám přišlo v Česku 28,72 procenta 

oprávněných voličů. Jde o účast o více než deset procentních bodů vyšší, než 

byla při výběru europoslanců před pěti lety. V celoevropském měřítku 

hlasování vyhrály strany patřící do rodiny lidovců (EPP). Ti nyní přišli   

o většinu, kterou po řadu let měli společně se socialisty (S&D). Nová 

proevropská většina tak musí být doplněna o účast liberální frakce ALDE   

a případně také Zelené. Populistické a nacionalistické strany sice nenaplnily 

svá očekávání, v nově složeném europarlamentu budou ale mít nejrůznější proti 

EU zaměřená uskupení přes sto zástupců. 

Theresa Mayová 24. května oznámila, že 7. června skončí jako vůdkyně 

britských konzervativců. V čele vlády zůstane, dokud její strana nenajde 

nového lídra, který zároveň povede kabinet. Mayová odchází hlavně proto,   

že se jí nepovedlo vyvést Británii z Evropské unie, což žádala většina voličů v referendu v roce 2016. 

Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn chce, aby se v království co nejrychleji konaly předčasné 

parlamentní volby. 

Prezidenti a premiéři 28 zemí Evropské unie chtějí mít o jménu osoby, kterou europarlamentu navrhnou 

jako příštího předsedu Evropské komise, jasno na řádném unijním summitu 20. a 21. června. 

Novinářům to po neformální večeři se svými partnery z ostatních evropských zemí řekla 29. května 

německá kancléřka Angela Merkelová. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk proto nyní 

zahájí konzultace nejen s hlavními městy, ale také s představiteli nově zvoleného Evropského 

parlamentu. Tusk sám řekl, že se zástupci EP se sejde hned, jak budou připraveni. Tusk ale také 

upozornil, že prezidenti a premiéři u večeře nehovořili o konkrétních jménech, ale o způsobu, jak se 

takového jména dobrat. Merkelová před novináři doplnila, že důležitá bude také debata o konkrétních 

prioritách budoucí Komise, tedy o tom, co bude nový předseda a jeho tým dělat. Podotkla, že debata 

se přímo či nepřímo rozšíří na čtyři pozice: kromě šéfa Komise půjde také o nového šéfa Evropské 

rady, tedy Tuskova nástupce, nového vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku   

po Federice Mogheriniové a též nového předsedu europarlamentu. 

Čtveřice středoevropských zemí z uskupení visegrádská čtyřka (V4), kterou tvoří Česko, Slovensko, 

Maďarsko a Polsko, podporuje integrační ambice zemí západního Balkánu. Po schůzce ministrů 

zahraničí států V4 s kolegy ze šesti balkánských zemí to novinářům řekl 29. května slovenský ministr 

zahraničí Miroslav Lajčák. Česko na jednání zastupoval šéf diplomacie Tomáš Petříček. 

Zástupci členských států Evropské unie 30. května jmenovali 14 soudců Tribunálu Soudního dvora 

Evropské unie, včetně dvou Čechů. Soudce Jan M. Passer je mezi těmi, jimž byl prodloužen mandát, 

a Petra Škvařilová-Pelzl je mezi nově jmenovanými soudci. V tiskové zprávě to 30. května oznámila 

Rada Evropské unie. Tribunál sídlí v Lucemburku a spolu se Soudním dvorem tvoří Soudní dvůr 

OBSAH 

Zprávy 

z evropských 

institucí 

Aktuality z EU 

Zprávy činnosti 

Zastoupení 

regionu 

Kalendář 



Evropské unie. Je soudem první instance pro většinu rozhodnutí, která přijme Evropská komise a další 

unijní instituce a úřady. Odpovídá za jednotný výklad a aplikaci evropského práva. 

 

 

 

Neudělají-li velké internetové firmy jako je Facebook, Twitter nebo Google dost v boji s šířením 

dezinformací a falešných zpráv na internetu, není podle komisaře pro školství, kulturu, mládež a sport 

Tibora Navracsicse vyloučeno, že EU vůči nim zpřísní postoj a navrhne určité regulační kroky. 

Navracsics to uvedl 24. května v debatě se zástupci členských zemí, která se v první den voleb  

do Evropského parlamentu na Radě EU týkala právě dezinformací. Představitelé členských států, kteří 

na radě pro školství, mládež, kulturu a sport o tématu hovořili, zdůrazňovali také například potřebu 

lepšího vzdělávání učitelů v této oblasti. Měli by být vybaveni tak, aby dokázali žáky lépe informovat 

o tom, co to dezinformace vůbec jsou. Zmíněna byla opakovaně také podpora kvalitních a nezávislých 

médií, ale právě i to, aby v případě potřeby EU přikročila ke koordinovanému řešení situace. 

Evropská komise představila 24. května v rámci systému rescEU, určeného pro boj s přírodními 

katastrofami, první flotilu hasičských letadel. Ta bude zasaženým členským zemím pomáhat v boji  

s lesními požáry, které v posledních letech opakovaně postihly hned několik států. Na složení flotily 

se zatím podílí Chorvatsko, Francie, Itálie, Španělsko a Švédsko. Prozatím poskytly sedm hasičských 

letounů a šest vrtulníků. Evropská komise také v rámci přípravy na období lesních požárů posiluje své 

monitorovací a koordinační kapacity. 

V pondělí 27. května zasedala podruhé a naposledy během rumunského předsednictví Rada ve formátu 

ministrů obchodu. Hlavními body na agendě byly již tradiční diskuze týkající se modernizace 

Světové obchodní organizace (WTO) a obchodních vztahů EU a USA. Obě témata jsou přitom 

mimořádně komplexní a odráží aktuální krizi mnohostranného obchodního systému. V pozitivnějším 

duchu se nesla diskuze ohledně přípravy podpisu dvou dohod mezi EU a Vietnamem, a to Dohody 

o volném obchodu (FTA) a Dohody o ochraně investic (IPA). Ministři obchodu během jednání Rady 

rozhodně odmítli závěry učiněné USA o dovozech automobilů jakožto bezpečnostní hrozbě, současně 

se více méně shodují na tom, že dalších 180 dní by EU měla využít primárně k pokračování dialogu  

s americkou stranou a spolupráci na oblastech společného zájmu. Pokud by však USA přistoupily  

k zavedení opatření, je EU připravena na tento krok rozhodným způsobem reagovat. 

Evropská komise vydala 29. května nové pokyny týkající se vzájemného vztahu mezi volným tokem 

neosobních údajů a pravidly EU pro ochranu údajů. Nové nařízení o volném toku neosobních údajů, 

které je součástí strategie pro jednotný digitální trh a nyní začalo platit v členských státech, umožňuje 

uchovávání a zpracovávání údajů v celé EU bez neodůvodněných omezení. Cílem pokynů je pomoci 

uživatelům – zejména malým a středním podnikům – porozumět vzájemnému vztahu mezi tímto 

novým předpisem a obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR), zejména v případech, kdy se 

soubory údajů skládají jak z osobních, tak i z neosobních údajů. Pokyny obsahují praktické příklady, 

jak by se měla pravidla uplatňovat v případě, že podniky zpracovávají soubory obsahující zároveň 

osobní i neosobní údaje. Vysvětluje rovněž pojmy osobní a neosobní údaje, včetně smíšených souborů 

údajů, uvádí zásady volného pohybu údajů a odstranění požadavků na lokalizaci jak v obecném nařízení 

o ochraně osobních údajů, tak i v nařízení o volném toku neosobních údajů a zabývá se koncepcí 

přenositelnosti údajů podle nařízení o volném toku neosobních údajů. Pokyny zahrnují rovněž 

požadavky v oblasti samoregulace stanovené v obou nařízeních. 

Evropská komise 30. května už podruhé doporučila členským zemím EU, aby rozhodly o začátku 

přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a s Albánií. Novinářům to řekla šéfka unijní 

diplomacie Federica Mogheriniová, když společně s komisařem pro rozšíření představovala sérii 

každoročních hodnocení zemí, které mají o vstup do Unie zájem. Středeční doporučení, které je po tom 

loňském už druhé v pořadí, je podle šéfky unijní diplomacie založené na vážném a podrobném 

zhodnocení situace v obou zemích. "Severní Makedonie i Albánie svůj díl práce odvedly. Nyní je  

na zemích EU, aby udělaly svou část," poznamenala Mogheriniová. 

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí 27. května se Zastoupení zúčastnilo debaty reflektující výsledky voleb do 

Evropského parlamentu. Akce se konala na Zastoupení spolkové země Hesensko  

a partnerských regionů Nová Akvitánie, Emilia-Romagna a Velkopolské vojvodství. 

Vybraní novináři z předních evropských deníků představili a zanalyzovali výsledky 

eurovoleb v Německu, Francii, Itálii a Polsku.  

V úterý 28. května pořádala síť ERRIN událost zaměřenou na budování inovativního a udržitelného 

turismu v regionech. Zástupkyně Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé  

a střední podniky a Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise nejprve 

představily investiční plány a iniciativy na evropské úrovni. Následně proběhla prezentace týkající 

se krátkodobých pronájmů, po které následovala prakticky orientovaná panelová diskuze se zástupci 

Švédska, Nizozemska, Slovinska, Portugalska a Španělska.  

Ve dnech 28. – 29. května 2019 se konalo již 30. Generální shromáždění sítě PURPLE, tentokrát ve 

spolkové zemi Braniborsko, v Postupimi. Jedním z hlavních témat setkání bylo zvolení prezidentky, 

více prezidentů a Výkonné rady pro další dva roky. Prezidentkou byla znovu zvolena Helyn Clack. 

Jedním ze členů Výkonné rady se stal pan Miroslav Kubásek. Kromě schválení hospodaření za rok 

2018 a nového rozpočtu na rok 2019 odsouhlasili členové generálního shromáždění též zprávu o činnosti 

sítě za rok 2018 a plán aktivit na rok 2019. Členové generálního shromáždění diskutovali také  

o nejbližších akcích připravovaných na druhou polovinu roku 2019, o nastavení Lobby skupiny 

této sítě, o možnostech a dalších setkání pracovní skupiny a pokroku v realizaci projektu ROBUST. 

Ve středu 29. května se na Zastoupení spolkové země Hesensko konalo další diskuzní setkání s názvem 

„Výhled na jednání o Víceletém finančním rámci po evropských volbách.“ Hlavní příspěvek zde 

měl Michael Hager, vedoucí kabinetu eurokomisaře Günthera Oettingera. Mezi jiné například zaznělo, 

že nový Evropský parlament čeká v tomto směru důležitá úloha a že pro včasný start následujícího 

programového období je nutné Víceletý finanční rámec 2021-2027 vyjednat co nejdříve.    
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Vybrané akce v Bruselu 

4. červen Lepší komunikace Kohezní politiky 

5. červen Výzva Digital Cities Challenge: Strategie pro města EU ve 21. století 

6. červen Evropské výzkumné infrastruktury 

6. červen Budoucnost internetu 

6. červen Konference V4 o digitální transformaci v nové éře: současný stav a budoucí 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 
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