
 

    Aktuality z EU 

Čistá migrace ze zemí Evropské unie do Británie je nejnižší za posledních 

16 let, dosáhla jen 48.000. S odvoláním na britský statistický úřad (ONS) 

o tom informoval 29. listopadu zpravodajský web BBC. Čistá migrace je rozdíl 

mezi počtem cizinců, kteří do země nově přišli, a těmi, kteří zemi opustili. ONS 

bere v úvahu ty občany EU, kteří v Británii zůstali aspoň 12 měsíců. Tak nízká 

jako v posledních dvanácti měsících byla čistá migrace občanů EU  

do Británie naposledy v roce 2003, tedy ještě před velkým rozšířením Unie 

o deset zemí včetně Česka. Podle OSN přichází ze zemí Evropské unie méně 

lidí za prací, rekordní počet se jich ale vrátil domů či odešel do jiné členské 

země. 

Česká republika není podle ministra životního prostředí Richarda Brabce 

schopna sama zaplatit přechod na nízkoemisní ekonomiku, kterou plánuje 

Evropská unie k roku 2050. Chce proto na to od Unie stovky miliard korun 

mimo dosavadní kohezní fondy. Brabec to 29. listopadu uvedl na tiskové 

konferenci k summitu OSN o klimatu v Madridu a summitu EU na stejné téma 

v polovině prosince. Premiér Andrej Babiš zopakoval, že Česko musí mít 

také právo samo rozhodovat o výstavbě jaderných zdrojů. Ty by měly 

v roce 2050 tvořit polovinu energetického mixu. Peníze na přechod 

hospodářství na čistější energie by podle Brabce mělo Česko dostat v příštím 

programovacím období EU mezi lety 2021 a 2027, ale i v následujících letech. 

Spojené státy by mohly přikročit ke zvýšení i rozšíření cel, která v říjnu zavedly na zboží z Evropské 

unie v reakci na nezákonné subvencování výrobce letadel Airbus. Uvedl to 2. prosince Úřad amerického 

obchodního zmocněnce (USTR) po verdiktu Světové obchodní organizace (WTO), podle 

kterého EU subvencování Airbusu ještě zcela neukončila. Spojené státy a Evropská unie se od roku 

2004 u WTO navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. Na obou 

stranách bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly WTO výrobci letadel dostávají finanční podporu 

s cílem zajistit jim výhodnější pozici na trhu. Obě strany se následně začaly připravovat na případné 

uvalení cel, která by byla odvetou za škody vzniklé v důsledku subvencí. Plány EU na zavedení cel  

na americké zboží WTO ještě posuzuje, rozhodnutí se očekává začátkem příštího roku. 

Klimatické závazky stanovené do roku 2020 Česká republika splní a v některých oblastech je 

i překoná. V projevu na úvod Konference OSN o změnách klimatu (COP25) v Madridu to 2. prosince 

řekl český premiér Andrej Babiš, který ale zároveň upozornil, že bez jaderné energie Česko nebude 

moci v budoucnu dosáhnout uhlíkové neutrality. Babiš také zdůraznil, že úsilí v boji proti globálnímu 

oteplování musí vyvinout všechny státy světa bez rozdílu a ne jen Evropa. U obnovitelných zdrojů 

elektrické energie už Česko podle předsedy vlády cíl pro rok 2020 splnilo. V příštím roce chtělo mít 

podíl obnovitelných zdrojů na 13 procentech, ale aktuálně je to už 14,5 procenta. V roce 2030 se pak 

chce dostat na hodnotu 22 procent. 

 

 

OBSAH 

Zprávy 

z evropských 

institucí 

Aktuality z EU 

Kalendář 

Zprávy činnosti 

Zastoupení 

regionu 



  

 

 

Po pěti letech ve funkci předal 29. listopadu předseda Evropské rady Donald Tusk vedení vrcholné 

unijní instituce svému nástupci Charlesi Michelovi. Nový šéf unijních summitů bude hned od začátku 

čelit těžkým úkolům, jako je například vyjednání příštího víceletého rozpočtu EU, boj s klimatickými 

změnami či výzvy spojené s odchodem Británie z EU. Odchodem bývalého polského premiéra Tuska 

ztrácí postkomunistické země jediného zástupce ve vedení klíčových orgánů EU. Bývalý předseda 

belgické vlády Michel patří stejně jako jeho předchůdce k liberálním politikům a neočekává se, že by 

do funkce vnesl zásadní změny. 

Zpráva o stavu právního státu ve všech členských zemích Evropské unie bude jedním z prvních 

zásadních kroků, které česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová chystá ve své nové 

funkci. Během prvního období chce politička pověřená dohledem nad transparentností a evropskými 

hodnotami také přijít s podněty na úpravu volebních pravidel a online kampaní či na ochranu 

nezávislosti médií. Jourová to během prvního pracovního dne ve funkci řekla 3. prosince českým 

novinářům v Bruselu. 

Soudní dvůr Evropské unie 3. prosince zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní. 

Unijní norma podle soudu není diskriminační a neporušuje unijní zásady, jak namítá Česká republika. 

Soud to uvedl v tiskové zprávě. Normu zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky navrhla 

Evropská komise v reakci na teroristické útoky v Evropě. Země EU i europarlament ji schválily předloni 

hlasy většiny členských zemí i poslanců. Česko, které bylo od začátku proti přijetí směrnice, mimo jiné 

namítalo, že úprava zasahuje do práv vlastníků legálně držených zbraní. Praha proto podala žalobu, 

která žádala zrušení směrnice. Požadavek podpořily také Polsko a Maďarsko. Soud konstatoval,  

že české námitky jsou neopodstatněné. Unijní orgány podle soudu nepřekročily přijetím směrnice své 

pravomoci, ani nezasáhly do práv vlastníků či držitelů zbraní. 

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku přijala 3. prosince závěry o významu 5G pro 

evropské hospodářství a potřebě zmírnit bezpečnostní rizika spojená s 5G. V závěrech se zdůrazňuje,  

že sítě 5G budou součástí klíčové infrastruktury pro správu životně důležitých společenských  

a ekonomických funkcí. Závěry rovněž podporují zjištění uvedená v posouzení rizik 5G na úrovni EU, 

které v říjnu zveřejnila koordinační skupina členských států pro bezpečnost sítí a informací. Přístup  

k bezpečnosti sítí 5G má být komplexní a založený na posouzení rizik. Zajištění bezpečnosti 5G je 

považováno za průběžný proces, který začíná volbou prodejců a pokračuje ve všech fázích během 

výroby síťových prvků a celé doby provozování sítí. Při vypracovávání rizikového profilu dodavatele 

je třeba vzít v úvahu i netechnické faktory, přičemž by komponenty kriticky důležité pro národní 

bezpečnost měly pocházet pouze od důvěryhodných stran. Během jednání ministři přijali pozici  

ke třem legislativním návrhům v oblasti dopravy a to: nařízení o právech a povinnostech cestujících 

v železniční dopravě, směrnice o zpoplatnění pozemních komunikacích v EU nákladními vozidly 

(Euroviněta) a nařízení o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (Smart 

TEN-T). Dále ministři debatovali o reformě politiky Jednotného evropského nebe, o alternativních 

palivech v dopravě a o budoucnosti digitálních dopravních služeb. 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 



Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V úterý 3. prosince se Zastoupení zúčastnilo tradiční podzimní valné hromady sítě 

ERRIN, která se konala v prostorách zastoupení regionu Birmingham. Hlavní projev 

setkání pronesl místopředseda Evropského výboru regionů Markku Markkula, který 

představil nové členy správní rady a předložil schválení návrhu rozpočtu  

na následující rok. Proběhlo i ohlédnutí za nejvýznamnějšími událostmi roku 2019  

a došlo ke stanovení budoucích priorit, kterým se pracovní skupiny budou věnovat v následujícím roce. 

Na setkání byly také představeny zprávy o klíčových úspěších pracovních skupin za uplynulý rok  

a plány k dalšímu potenciálnímu prohlubování spolupráce mezi regiony.   

Ve středu 4. prosince se Zastoupení zúčastnilo neformálního setkání sítě ERRIN, na kterém byly 

představeny možnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), subjektu EU, který 

byl vytvořen v roce 2008, aby posílil inovační schopnost Evropy. EIT za dobu své existence umožnil 

vytvoření osmi inovačních společenství (tzv. KIC). Na setkání prezentovala své zkušenosti Bernadette 

Bergsma z města Eindhoven, které je jedním z úspěšných partnerů společenství.  

4. prosince se v Evropském výboru regionů konala slavnostní recepce ke dvacátému pátému výročí 

založení této instituce. Jihomoravský kraj byl jako jeden z mála regionů vybrán, aby se zde prezentoval. 

Pro návštěvníky byla připravena ochutnávka jihomoravských vín, sýrů, škvarků a klobás, které připravili 

studenti Střední školy Charbulova v Brně, a nechybělo ani tradiční české vánoční cukroví.  

Na velkoplošné obrazovce byly po celou dobu promítány turistické cíle jižní Moravy a města Brna. 

Zastoupení u svého stánku přivítalo celou řadu významných hostů, mezi nimiž nechyběli členové 

Výboru regionů, kteří se v Bruselu účastnili 137. plenárního zasedání, a především nově jmenovaný 

generální tajemník Výboru, pan Petr Blížkovský. Za Jihomoravský kraj se plenárního zasedání zúčastnil 

pan Miroslav Kubásek, předseda Výboru pro meziregionální vztahy, který se během slavnostní recepce 

osobně setkal s předsedou Výboru regionů, panem Karlem-Heinzem Lambertzem. 

Ve čtvrtek 5. prosince se v prostorách Pražského domu v Bruselu konal dialog regionálních zastoupení 

se zástupci Generálního ředitelství Evropské komise pro oblast regionální a městské politiky. Akce 

tematicky navazovala na červencové a zářijové setkání, tentokrát byla zaměřena na problematiku 

chytré a inovativní ekonomické transformace, konkrétně na oblast synergií a komplementarity mezi 

unijními programy. Na akci prezentovali také zástupci Generálního ředitelství pro výzkum a inovace  

a Generálního ředitelství pro komunikační sítě, kteří diskutovali o možnostech programů Horizont 

Evropa a Digitální Evropa.  

Tentýž den Zastoupení spoluorganizovalo vánoční promítání krátkometrážních českých filmů, jejichž 

výběr má na starost organizace pod názvem iShorts, Akce se konala ve spolupráci s Českým centrem  

a Centrem českých studií z Univerzity Libre Brusel. Promítal se výběr 5 filmů z nejlepší české krátko-

metrážní tvorby za rok 2019, včetně např. filmu Moravské elegie, který byl podpořen Jihomoravským 

krajem. Při příležitosti blížících se vánočních svátků byly také připomenuty české tradice. Zastoupení 

akci podpořilo prezentací jihomoravských vín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu:  

9. prosinec Pracovní skupina sítě ERRIN pro oblast Designu a Kreativity 

10. prosinec Konference o biologické rozmanitosti  

10. prosinec Financování mobility 

10. prosinec Pracovní skupina sítě ERRIN v oblasti Smart Cities  

10. prosinec Pracovní skupina sítě ERRIN v oblasti Dopravy  

10. prosinec Poskytování udržitelných řešení - severoevropské lesnictví 

11. prosinec Zasedání Sítě RICC (Síť evropských kulturních a kreativních regionů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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