
 

    Aktuality z EU 

Meziroční míra inflace v eurozóně v říjnu klesla na 0,7 procenta, což je 

o desetinu procentního bodu méně než v září. Vyplývá to z odhadu, který  

1. listopadu zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Inflace je tak na 

nejnižší úrovni od listopadu 2016, na což chce Evropská centrální banka (ECB) 

reagovat dalšími prorůstovými opatřeními. Vedení ECB, v jejímž čele 

vystřídala Maria Draghiho Christine Lagardeová, chystá od listopadu nové 

nákupy dluhopisů v objemu 20 miliard eur (zhruba 517 miliard Kč) 

měsíčně. Už v září snížila banka depozitní úrokovou sazbu o 0,1 procentního 

bodu na nové minimum minus 0,5 procenta. Dlouhodobým cílem ECB je 

s ohledem na hospodářský růst udržovat inflaci těsně pod dvěma procenty. 

ECB už prostřednictvím předchozího programu nákupů dluhopisů, který 

skončil loni v prosinci, napumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze 

v hodnotě 2,6 bilionu eur (zhruba 67 bilionů Kč). 

Polský zákon snižující důchodový věk soudců je v rozporu s unijním 

právem. Rozhodl o tom 5. listopadu Soudní dvůr Evropské unie, podle něhož 

může norma vyvolávat pochybnosti o nezávislosti soudců. Soud rovněž 

označil zákon za diskriminační, neboť zavedl rozdílný věk pro odchod  

do penze u žen a mužů. Nejvyšší justiční orgán Unie vyhověl žalobě Evropské 

komise, která proti Polsku vede řízení kvůli několika částem sporné justiční 

reformy. Polská vláda prosadila předloni v parlamentu zákon, který snížil do té doby jednotný 

důchodový věk soudců ze 67 let u mužů o dva a u žen o sedm let. 

Zástupci 17 z 28 zemí Evropské unie sdružených ve skupině Přátel koheze se sešli 5. listopadu 

v Praze, aby jednali o společném postupu při projednávání víceletého finančního rámce EU na roky 

2021 až 2027. Aktéři se shodli, že je nutné prosadit zajištění dostatečného množství peněz na politiku 

soudržnosti, která má přispívat ke sbližování životní úrovně v různých evropských regionech. Aktuální 

návrh finančního rámce, který představila Evropská komise, počítá s omezením peněz na tuto politiku, 

důvodem je očekávaný odchod Británie z EU i zaměření rozpočtu na nové priority. Během 

summitu byla přijata společná deklarace, která by měla upozornit na význam kohezní politiky pro 

hospodářskou konvergenci v EU, která přispívá i ke stabilizaci vnitřního trhu a ze které těží i čistí plátci 

do unijního rozpočtu. Deklarace velké části členů Unie by měla i posílit pozici skupiny Přátel koheze 

při nadcházejícím vyjednávání o konečné podobě víceletého finančního rámce. Jednání původně 

měla být dokončena v letošním roce, je ale nepravděpodobné, že by prosincový summit EU už našel 

dohodu. Státy skupiny Přátel koheze také chtějí klást důraz na to, aby členské státy mohly být více 

flexibilní při využívání peněz z evropských fondů na politiku soudržnosti. Skupina argumentuje 

tím, že různé státy mají různé potřeby pro rozvoj svých regionů a nelze stanovit jednotnou prioritu  

na celoevropské úrovni. Na větší volnost při nakládání s evropskými penězi dlouhodobě tlačí i česká 

vláda. Na závěr summitu skupiny Přátel koheze řekl novinářům chorvatský premiér Andrej Plenković, 

že Chorvatsko udělá maximum pro to, aby se za jeho předsednictví v Evropské unii v prvním pololetí 

příštího roku podařilo dokončit jednání o víceletém finančním rámci EU na roky 2021 až 2027.  

Pět týdnů před plánovanými prosincovými volbami byl rozpuštěn britský parlament.  

Na svém twitteru o tom 6. listopadu informovala Dolní sněmovna, volená komora zákonodárného sboru. 
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Znovu se poslanci ve Westminsterském paláci v Londýně sejdou až 16. prosince. Volby se uskuteční 

12. prosince. Vyřešit mají především pat kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. 

Česká delegace pojede na konci listopadu jednat do Bruselu o stavbě nového jaderného bloku 

v České republice. Tématem budou například podmínky pro schválení plánovaného zdroje Evropskou 

komisí, takzvanou notifikaci. Na mezinárodní jaderné konferenci NERS 2019 v Praze to 7. listopadu 

řekl Tomáš Martanovič z odboru jaderné energetiky ministerstva průmyslu a obchodu. 

  

 

Evropská komise chce podpořit Turecko v aktivním pátrání po migrantech mířících do Evropy, 

kterých v poslední době nehledě na dohodu mezi Evropskou unií a Ankarou přibývá. Brusel proto 

vyčlenil 50 milionů eur (1,3 miliardy korun), které by měly pomoci zvláště turecké pobřežní stráži. 

Prohlásil to 6. listopadu zástupce šéfa Generálního ředitelství Komise pro vztahy se sousedními zeměmi 

Maciej Popowski, podle něhož by finance Brusel mohl vzít z fondu určeného na přípravu Turecka 

na možné budoucí členství v Unii. Řecko se v současné době vyrovnává s novým nárůstem počtu 

migrantů mířících do Evropy takzvanou balkánskou cestou. Podle úřadů jsou počty nejvyšší od roku 

2016, kdy EU s Tureckem uzavřelo dohodu, na jejímž základě Turecko přestalo pouštět převážně syrské 

uprchlíky směrem do Evropy. Řecko a další dotčené státy proto žádají o uvolnění nových financí, jimiž 

nyní Ankara spolupráci podmiňuje. 

Evropská komise se s Čínou dohodla na ochraně stovky potravinářských a zemědělských produktů 

typických pro jednotlivé země. Informace byla zveřejněna 6. listopadu. Mezi geograficky chráněnými 

názvy, které nebudou moci být v Číně napodobovány, budou například parmská šunka, irská whiskey 

či řecký sýr feta. Z Česka se na seznam dostaly Českobudějovické pivo a Žatecký chmel. 

Rumunsko 6. listopadu navrhlo na post evropského komisaře europoslankyni Adinu Valeanovou  

a jejího kolegu Siegfrieda Murešana. Médiím to sdělil nový rumunský premiér Ludovic Orban, jehož 

vláda se rozhodla dát nastupující předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové na výběr 

z dvojice kandidátů. Německá politička dlouhodobě usiluje o vyrovnaný počet mužů a žen ve své 

Komisi, což favorizuje Valeanovou. Aby novou Evropskou komisi mohlo schválit listopadové plénum 

Evropského parlamentu, musí kandidáty nejprve prověřit parlamentní výbory. Majetkovými poměry 

Bretona a Maďara Olivéra Várhelyiho by se měl zabývat právní výbor europarlamentu. 

Evropská komise (EK) snížila odhad růstu české ekonomiky na letošní rok na 2,5 procenta. Ve své 

makroekonomické prognóze 7. listopadu uvedla, že slabší budou i následující léta. V příštím roce 

zpomalí tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) České republiky na 2,2 procenta, což je o tři 

desetiny procentního bodu méně než v červencové předpovědi. V roce 2021 by pak české hospodářství 

mělo růst tempem 2,1 procenta, předpovídá Komise. Růst české ekonomiky dál potáhne zejména 

domácí spotřeba. Tu podle Komise podpoří výrazný nárůst platů související s vysokou poptávkou  

po pracovní síle. Pozitivním faktorem i nadále zůstane silná spotřebitelská důvěra. EK naproti tomu 

očekává pokles tempa růstu soukromých investic po jejich loňském výrazném zvýšení. Bilance 

veřejných financí by měla v následujícím období podle komise zůstat vyrovnaná. Harmonizovaná 

inflace bude podle prognózy letos vyšší, než Komise předpovídala v létě. Činit by měla 2,6 procenta 

místo dosud uváděných 2,4 procenta. Přispějí k tomu hlavně ceny energií, služeb a potravin. Příští rok 

ale růst cen zpomalí na 2,3 procenta, stále tak zůstane mírně nad dvouprocentním inflačním cílem 

centrální banky. 

 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf


Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Ve středu 6. listopadu se v prostorách Zastoupení konalo jednání zástupců šesti 

evropských univerzit v rámci digitální sítě EDUC (European Digital UniverCity). 

Součástí této sítě je i Masarykova univerzita, která byla na setkání zastoupena 

rektorem Martinem Barešem, prorektorem Břetislavem Dančákem a ředitelem Centra 

mezinárodní spolupráce Janem Pavlíkem. Cílem EDUC je plně se zapojit do širšího 

evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a přispět k posílení evropské identity. EDUC 

posiluje také evropský proces identifikace vytvářením znalostí a prosazováním evropských dovedností 

prostřednictvím digitálně podporovaných mezipředmětových a mezioborových výukových činností  

a dalších vzdělávacích příležitostí. Jednání se neslo v tématu společné vize nových forem spolupráce 

s důrazem na individualizovaná, flexibilní a inovativní řešení mobility a výměny. Na cestě k jejím 

dlouhodobým cílům bude tříletý projekt vedený Potsdamskou univerzitou fungovat podle čtyř 

aspektů: vytváření strukturálních základů, vytváření inovativních scénářů mobility a výměny, rozvoj 

jedinečných dovedností a schopností studentů a také rozvoj vztahů EDUC s místními a mezinárodními 

zúčastněnými stranami. Akce byla zakončena prezentací Jihomoravského kraje a vybraných 

jihomoravských vín.  

 

 

 

 

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu:  

12. listopad Financování venkova v dalším programovém období 

13. listopad Informační sekce k Evropskému týdnu udržitelnosti 

13. listopad Pracovní skupina sítě ERRIN v oblasti energetiky a klimatické změny 

13. listopad Představení regionu Znojmo v Bruselu 

14.-15. listopad Chytré regiony 3.0.  

14. listopad Aktuální otázky vyjednávání Víceletého finančního rámce 2021-2027 

14. listopad Inteligentní duševní vlastnictví pro konkurenceschopnou Evropu 

 

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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