
 

    Aktuality z EU 

Velká Británie minulý týden oficiálně opustila Evropskou unii. Členem 

přestala být po vleklých dohadech v pátek 31. ledna ve 23:00 hodin místního 

času. Aktuálně tak Británie vstoupila do tzv. přechodného období, během 

kterého bude Londýn s Bruselem jednat o podobě budoucích vztahů, včetně 

těch obchodních. Za britskou stranu povede jednání zvláštní poradce David 

Frost, na unijní straně byl hlavním vyjednavačem stanoven Michel Barnier. 

Během přechodného období budou muset Britové dodržovat unijní pravidla, 

nebudou už však mít žádný vliv na jejich podobu. Tento stav by měl trvat 

do konce letošního roku, kdy má přechodné období končit. Touto dobou 

by dle britského premiéra Borise Johnsona měla být dohoda vyjednána, unijní 

představitelé se však domnívají, že 11 měsíců je na vytvoření komplexní 

dohody málo. 

Nové průzkumy veřejného mínění ve Skotsku naznačují, že s britským 

odchodem z Evropské unie paralelně vzrostla podpora pro odtržení 

se od Spojeného království. Již o víkendu ukazovala čísla agentury YouGov 

poprvé od roku 2015 těsnou převahu zastánců nezávislosti, tento týden přišli 

s téměř totožnými výsledky také analytici z Panelbase a Survation. 

Dle Panelbase se jedná o 52 procent respondentů pro nezávislost, což je oproti 

prosincovému výzkumu nárůst o 5 procentních bodů. Stejný posun 

zaznamenala i druhá zmíněná agentura Survation, při jejím dotazování se však pro odtržení Skotska 

od Británie vyjádřilo 50 procent lidí. Vzhledem k nespokojenosti Skotska s odchodem Velké Británie 

z EU volá tamní nejsilnější politická strana SNP po novém referendu o nezávislosti regionu, 

které by mohlo otevřít cestu ke skotskému návratu do Unie. Bez souhlasu Londýna však nemůže 

skotský parlament nové referendum vyhlásit. 

Irsko bude v sobotu volit nový parlament. Předčasné volby se uskuteční krátce po Brexitu, 

který byl v zemi v posledních letech častým tématem politických debat. O hlasy voličů se uchází 

tři hlavní politické strany – kromě Fine Gael premiéra Lea Varadkara, která vládne Irsku od roku 2011, 

kandiduje Fianna Fáil předsedy Micheála Martina a levicová Sinn Féin, kterou do voleb vede Mary Lou 

McDonaldová. Strana Fine Gael v Irsku vládne od roku 2016 bez parlamentní většiny, což umožňuje 

dohoda s hlavní opoziční stranou Fianna Fáil. Řádné parlamentní volby se měly konat až v roce 2021, 

Varadkar se však v lednu rozhodl předejít pádu svého kabinetu a vypsal volby předčasně. 

Dle posledních průzkumů by však sobotní volby mohla vyhrát právě opoziční Fianna Fáil, 

která se s Varadkarovou stranou v posledních stech letech u moci pravidelně střídá. Preference navíc 

v posledních dnech rostou také Sinn Féin, která působí v Irsku i v Severním Irsku a bývala politickým 

křídlem Irské republikánské armády (IRA). 

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell odmítl mírový plán pro Blízký východ, který minulý 

týden představil prezident Spojených států Donald Trump. Za nepřijatelný označil zejména americký 

návrh, aby Izrael v podstatě anektoval židovské osady na okupovaném palestinském území na Západním 

břehu Jordánu. Dle Borrella je navíc nezbytné, aby řešení izraelsko-palestinského konfliktu vzešlo 

z jednání, kterého se budou účastnit obě strany. Trump představil svůj plán pro mír na Blízkém 

východě 28. ledna a představil v něm údajné základy pro „realistické dvoustátní řešení“, tedy vytvoření 

palestinského státu po boku Izraele. Plán sice počítá s vytvořením nezávislého palestinského státu, 

zároveň však označuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele. Židovský stát by dále dle tohoto 

plánu anektoval většinu izraelských osad na Západním břehu Jordánu, které většina zemí považuje 

dle mezinárodního práva za nelegální. 
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Polský prezident Andrzej Duda, spojenec vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), včera podepsal 

zákon, který podle kritiků umožní trestat soudce kritizující reformu justice prosazovanou současnou 

vládou. Dle novely hrozí těm soudcům, kteří zpochybňují kompetence k rozhodování jiných soudců, 

pokuty, disciplinární řízení nebo dokonce propuštění. Soudci se také nově nesmí zapojovat do veřejné 

činnosti, která by nebyla slučitelná s principem nezávislosti soudců a soudů. Polská média kritická vůči 

PiS hovoří v této souvislosti o tzv. „náhubkovém“ či „restriktivním“ zákonu. Ten by se dle kritiků 

mohl dotknout například soudců, kteří by zpochybňovali pravomoc nových kolegů dosazených 

tzv. soudcovskou radou. Právě tato instituce, o jejímž složení rozhoduje parlament ovládaný PiS, 

má pravomoc navrhovat prezidentovi nové soudce. To, že o složení této klíčové soudcovské rady přímo 

rozhodují politici je jedním z hlavních důvodů, proč justiční reformu kritizuje Rada Evropy 

i Evropská komise. 

Irská Komise pro ochranu dat (DPC) začala vyšetřovat, jakým způsobem americká internetová 

společnost Google nakládá s údaji o poloze uživatelů. Cílem vyšetřování je zjistit, zda má Google 

„právní základ“ pro zpracovávání těchto údajů a zda splňuje požadavky na transparentnost v rámci 

evropských pravidel pro ochranu osobních údajů (GDPR). Google má své evropské ústředí právě 

v Irsku, což v současnosti dělá z DPC klíčového regulátora tohoto nadnárodního gigantu v celé EU. 

Od konce dubna začne z Amsterodamu do Londýna jezdit pravidelný přímý vlakový spoj, 

který má zlepšit dopravní spojení mezi Nizozemskem a Británií. Doposud bylo možné využít přímého 

spojení pouze ve směru z Londýna do Amsterodamu, v opačném směru však bylo nutné přestoupit 

v Bruselu a projít pasovou kontrolou. Dle nové dohody teď budou moci cestující projít pasovou 

kontrolou v Amsterodamu před nástupem do vlaku. 

Dle německého ministra vnitra Horsta Seehofera bude Německo nadále ve zvýšené míře kontrolovat 

hranice se sousedními státy, a to do doby, dokud se dostatečně nezlepší ochrana vnějších hranic 

Evropské unie. Intenzivnější pohraniční kontroly zahájilo Německo loni v listopadu. Jen za prvních 

27 dní při nich objevila policie 178 osob, které měly zákaz vstupu na spolkové území, a 249 lidí, 

na které byl vydán zatykač. V souvislosti s výše zmíněným také Seehofer znovu apeloval na reformu 

evropského azylového systému, tak aby bylo možné hned na vnějších hranicích EU přezkoumat, 

zda daná osoba skutečně potřebuje ochranu či nikoliv. 

Kapacita nově instalovaných větrných elektráren na moři se v Evropě loni zvýšila o 38 procent 

na rekordních 3,6 gigawatů (GW). Informaci uvedla ve své zprávě odvětvová organizace 

WindEurope. Celková kapacita větrných elektráren na moři tak v Evropě nyní dosahuje 22 GW, 

ke splnění svých klimatických cílů však region potřebuje mnohem vyšší růst. EU loni představila 

tzv. Zelenou dohodu pro Evropu, jejímž cílem je, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 

klimaticky neutrálním kontinentem na světě. To však vyžaduje výrazné zvýšení produkce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Dle WindEurope je ke splnění zmíněných cílů potřeba, aby do roku 2030 činila 

instalovaná kapacita nových větrných elektráren na moři ročně 7 GW a pak do roku 2050 až 18 GW 

ročně. 

Podle výkonu průmyslu bylo Česko loni do konce listopadu mezi 26 zeměmi,1 s meziročním 

poklesem o 0,2 procenta, na 18. místě. S informací přišel Český statistický úřad. V zemích EU 

se průmyslová výroba snížila v průměru o 0,8 procenta, hlavně kvůli poklesu v Německu. Nejvíce loni 

vzrostl průmysl v Maďarsku (o 6,3 procenta), v Polsku (o 4,6 procenta) a Belgii (o 4,3 procenta). 

Průmyslová produkce naopak klesla ve sledovaném období v devíti zemích – nejvíce v Německu 

(o 4,5 procenta), Portugalsku (o 2,9 procenta) a Rumunsku (o 2,7 procenta). Dle údajů ČSÚ se za celý 

loňský rok průmyslová výroba v ČR meziročně snížila o 0,4 procenta, klesla tak po pěti letech. 

Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byla nižší o 0,5 procenta. Ovlivnila to výroba strojů, 

kovovýroba a slévárenství. 

 

 

 

                                                           
1 Údaje z Kypru a Rakouska nejsou k dispozici 

 



 

 

 

Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána má nadále pozastaveno členství v Evropské 

lidové straně (EPP), jelikož se Orbánovi stále nepodařilo rozptýlit obavy týkající se porušování 

principů právního státu v Maďarsku. Vedení nejsilnější europarlamentní strany během pondělního 

zasedání v Bruselu podpořilo návrh nového předsedy Donalda Tuska a prodloužilo na neurčito stav 

trvající od loňského března. Pozastavení členství zahrnuje neúčast na schůzích strany, odebrání 

hlasovacího práva a také práva navrhovat kandidáty do funkcí. Původně se hovořilo o tom, 

že by mohla EPP Orbánovo uskupení přímo vyloučit, nakonec však zvítězil názor umírněnějších 

politiků, kteří podporovali prodloužení současného stavu, neboť se obávali, že by v případě vyloučení 

Orbán zamířil k některému jiném uskupení a strana by přišla o 13 hlasů v Evropském parlamentu.  

Evropská komise ve čtvrtek zveřejnila plán, který by měl upravit proces přijímání nových členů 

Evropské unie a to tak, aby jej bylo možné kdykoli přerušit, pokud některá ze zemí přestane plnit 

požadovaná kritéria. Cílem je zejména snaha o odblokování zahájení přístupových rozhovorů 

s balkánskými zeměmi. O ty usiluje většina unijních států, několik zemí v čele s Francií však věc 

podmiňuje právě změnou přijímacích kritérií. Komise přichází s novou metodologií poté, co loni 

v říjnu nesplnila slib daný Albánii a Severní Makedonii. Obě země splnily podmínky pro zahájení 

přístupových rozhovorů a většina prezidentů a premiérů se na říjnovém summitu vyslovila pro zahájení 

jednání, nesouhlas francouzského prezidenta Emanuela Macrona však situaci zablokoval. O návrhu 

Komise budou nyní jednat členské země. Jejich velká většina, včetně Německa či ČR, podporuje 

co nejrychlejší zahájení rozhovorů s balkánskými státy a je ochotna s reformou přijímacího postupu 

souhlasit. Požadují však, aby Francie přestala blokovat jednání i v případě, že by se nová pravidla 

do března schválit nepodařilo. Rozšíření o šestici balkánských států – tedy Srbsko, Černou horu, 

Albánii, Severní Makedonii, Kosovo a Bosnu zůstává nadále cílem Bruselu. S prvními dvěma 

zmíněnými zeměmi už Unie přístupová jednání vede, Kosovo a Bosna jsou naopak od jejich zahájení 

zatím daleko. 

Dle prezidentky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové zůstává hospodářský růst 

eurozóny slabý, ekonomika regionu však vykazuje signály stabilizace. ECB se už několik let snaží 

podpořit ekonomický růst regionu mimořádně uvolněnou měnovou politikou. Prozatím se podařilo 

zmírnit nejistoty spojené s obchodním napětím mezi USA a Čínou. Další rizika však přetrvávají 

a objevují se nová – výhled dalšího vývoje například částečně ohrožuje epidemie onemocnění 

způsobená novým typem koronaviru v Číně. Domácí ekonomika však dle Lagardeové zůstává 

odolná, spotřeba dál roste, míra nezaměstnanosti je na 12letém minimu a naopak zaměstnanost 

na rekordu. Inflace, která je primárním cílem ECB, ale zůstává nízká – slabý růst ekonomiky totiž 

zastavil zvyšování inflačních tlaků. Velmi nízké úrokové sazby také podporují rizikovější půjčování 

a rozkvět realitních trhů v důležitých zemích, což dle Lagardeové vyžaduje zvýšený dozor ECB. 

  

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

V pondělí 3. února se Zastoupení zúčastnilo setkání regionálních kanceláří 

sídlících v Bruselu s koordinátory národních delegací Evropského výboru 

regionů. Hlavním tématem setkání bylo seznámení s hlavními událostmi 

a komunikačními aktivitami Evropského výboru regionů pro nový mandát v období 

2020 – 2025. Řeč byla například o Konferenci o budoucnosti Evropy, Zelené dohodě 

pro Evropu či Evropském týdnu regionů a měst 2020. Zároveň byla připomenuta 

možnost využití některých mediálních nástrojů, které Výbor regionů poskytuje.  

Zastoupení se dále zúčastnilo setkání pracovní skupiny Doprava sítě ERRIN, kde byla tématem 

dvě evropská partnerství v oblasti dopravy. Na úvod byl v krátkosti uveden základní přehled a současný 

stav Evropského partnerství pro dopravu a také program Horizont 2020. Dále se program zaměřil na dvě 

nově vznikající partnerství – Směrem k silniční dopravě s nulovými emisemi 2ZERO a Mobilita 

a bezpečnost pro automatizovanou silniční dopravu MOSART. Představen byl současný stav 

a připravenost zmíněných programů a také hlavní cíle a možnosti zapojení se v rámci obou programů. 

V pondělí byl také zahájen třídenní Evropský inovační summit, kterého se Zastoupení zúčastnilo. 

Hlavním tématem byly otázky implementace rámcového programu Horizont Evropa pro nové období 

2021 – 2027. Diskutována byla otázka tvorby inovací a technologií, dále pak například témata spojená 

s umělou inteligencí, energetickým přechodem, využitím vodíku v oblasti dopravy, digitalizace 

v různých odvětvích (např. ve zdravotnictví) a mnohá další témata. 

V úterý 4. února se Zastoupení zúčastnilo konference HORIZONT 2050: Směrem k zelenějšímu 

a chytřejšímu světu. Konference se zúčastnilo více než 20 odborníků ze soukromého i veřejného 

sektoru, kteří v rámci pěti panelů diskutovali o tématech s programem Horizont 2050 spojených. 

Diskuze se točila zejména kolem Brexitu a jeho dopadu na další spolupráci mezi EU a Velkou Británií 

v oblasti výzkumu a inovací či na roli, kterou má hrát Zelená dohoda v rámci práce nové Komise. Velká 

pozornost byla věnována různým možnostem spolupráce uvnitř EU, ale také s dalšími partnery, v oblasti 

výzkumu a inovací, financování v oblasti Zelené agendy či otázkám umělé inteligence (regulace, 

výzkum a vývoj). 

Ve čtvrtek 6. února navštívilo Zastoupení další z řady setkání v rámci sítě ERRIN, tentokrát na téma 

Budoucích vyhlídek s ohledem na pěstování řas pro zelenější a udržitelnější společnost. 

Představena byla nejdříve aktuální situace ve vývoji, technologiích a inovacích v dané oblasti, dále byly 

na praktických příkladech regionálních ekosystémů (např. německý region Sasko – Anhaltsko) 

demonstrovány inovativní projekty. V závěru pak byly také diskutovány stávající politiky pro tuto oblast 

na úrovni EU. 

Ve čtvrtek se Zastoupení také zúčastnilo setkání regionálních kanceláří s Výzkumnou službou 

Evropského parlamentu (EPRS). Aktivity zmíněné služby byly nejprve představeny v souvislosti 

s možnou pomocí regionům, dále byl pak představen program Evropské komise na rok 2020 a klíčové 

otázky, kterým se chce EPRS věnovat. V závěru setkání proběhla diskuze mezi jednotlivými zástupci 

regionů, jejíž cílem bylo zejména sdílení zkušeností a postřehů. 
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Vybrané akce v Bruselu: 

12. únor  Pracovní skupina Design & Kreativita sítě ERRIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Plenární zasedání Evropského parlamentu 

ve Štrasburku 

Únor 
 

Zasedání Výboru pro životní prostředí, 

veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Únor 13 10-13 

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

