
 

    Aktuality z EU 

Vietnam v pondělí ratifikoval smlouvu o volném obchodu s Evropskou unií 

(EVFTA). Ratifikovaná dohoda zruší či sníží 99 procent cel na zboží 

obchodované mezi oběma stranami a poskytne Vietnamu potřebnou podporu 

k tomu, aby se zotavil po pandemii. Dle tiskových agentur je dohoda 

označována za nejobsáhlejší, jakou kdy EU uzavřela s rozvojovou zemí 

a zároveň je první svého druhu uzavřenou mezi EU a některou z rozvíjejících 

se zemí v Asii. Jedná se také o druhou dohodu o volném obchodu se zemí, 

která je členem Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), tou první 

byl Singapur. Evropští kritici dohody upozorňovali na dodržování lidských 

a pracovních práv ve Vietnamu – součástí dohody je tak poprvé klauzule 

týkající se lidských a pracovních práv. Dohoda by měla vstoupit v platnost 

v červenci.  Dle odhadů Světové banky by EVFTA mohla do roku 2030 zvýšit 

hrubý domácí produkt (HDP) ve Vietnamu o 2,4 procenta a vývoz 

o 12 procent. Zároveň by mohla dostat stovky tisíc lidí z chudoby. Smlouva 

o volném obchodu má navíc dle odborníků pomoci také 

konkurenceschopnosti českých firem na asijském trhu. Zrušení či snížení 

až 99 procent cel poskytne příležitost zejména strojírenským či textilním 

společnostem, profitovat z dohody budou moci také sklářské firmy 

nebo vývozci malých elektráren. 

Dle analýzy Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přicházejí veřejné rozpočty zemí EU 

kvůli padělání výrobků každý rok v přepočtu o téměř 400 miliard korun. Padělky představují skoro 

sedm procent všech výrobků dovezených do EU. V posledním roce vzrostl zejména počet napodobenin 

kosmetiky a výrobků osobní potřeby. Jen v ČR toto odvětví evidovalo ušlý zisk více než dvě miliardy 

korun. Vedle kosmetiky jsou to v EU například oděvy, obuv, šperky, hudební nahrávky či léčiva. 

Zkoumaná odvětví dle EUIPO přicházejí kvůli padělkům dohromady o více než dva biliony korun 

ročně. Zaměstnanci navíc přišli o 671.000 pracovních míst v podnicích, které o výdělky připravuje 

právě činnost padělatelů. 

Německo se chystá přijmout 243 nemocných nezletilých migrantů z Řecka, oznámil ministr vnitra 

Horst Seehofer. Jedná se o děti z uprchlických táborů na řeckých ostrovech, kteří buď potřebují 

naléhavou péči kvůli závažnému onemocnění, nebo jsou bez dospělého doprovodu a mladší 14 let. 

Kromě toho dále přicestuje několik lidí, kteří v dubnu při prvním takovém letu se 47 dětmi 

a mladistvými na palubě přijet nemohli. K převzetí dalších skupin osob se pak údajně chystají také další 

země. O možném přijetí osiřelých migrantů se v nedávné době hovořilo také v Česku. Ministr vnitra 

Jan Hamáček však na konci května konstatoval, že v řeckých táborech nejsou dětští uprchlíci, 

kteří by byli vhodní pro převoz do Česka, a ministerstvo vnitra tak pokládá záležitost za uzavřenou. 

V současné době se však tématikou v ČR aktivně zabývá Organizace pro pomoc uprchlíků ve spolupráci 

s Amnesty International.  

Do Lednice na Břeclavsku se ve čtvrtek sjeli premiéři Visegrádské čtyřky (V4). Jedná se o první 

setkání lídrů ČR, Slovenska, Maďarska a Polska od vypuknutí pandemie koronaviru. Tématem 

před jednáním Evropské rady byl víceletý finanční rámec na období 2021-2027, fond obnovy 

po epidemii koronaviru, ale také otvírání hranic a obnova turistického ruchu či situace v migraci. 

O fondu obnovy a příštím rozpočtu EU pak budou všichni prezidenti a premiéři zemí EU jednat 

19. června. Fond by měl mezi země rozdělit 750 miliard EUR, ČR a Maďarsko však mají proti fondu 

výhrady, Slovensko a Polsko jej naopak podporují. Právě sjednocení pozic středoevropských zemí 

před jednáním Evropské rady bylo cílem čtvrtečního setkání. 
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Případné vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu se stane přestupkem, 

za který bude hrozit pokuta až 10 tisíc korun. Změnu v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady přinese 

novela o volbách do Evropského parlamentu, kterou ve středu schválil Senát. Novela, kterou má ještě 

podepsat prezident, začne platit od roku 2021. Hlasovat dvakrát v evropských volbách by podle 

ministerstva vnitra mohli například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň 

občany jiného členského státu EU. Kvůli tomu jsou automaticky zapsáni v seznamech voličů obou zemí. 

Nová úprava doplňuje dosavadní zákon o evropských volbách, který umožňuje postihnout situace, 

kdy by volič požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň v Česku. Za to hrozí 

pokuta až 5 tisíc korun. Dvojímu hlasování pomáhá zabránit také výměna informací o tom, kteří voliči 

jsou zapsáni ve voličských seznamech státu EU, jehož nejsou občany. Unijní země si mají tyto údaje 

vyměnit vždy nejpozději 26 dní před volbami. 

Vláda schválila zapojení do programu EU na podporu kurzarbeitu. ČR tak může přijmout půjčku 

od Evropské komise na podporu zaměstnanců ohrožených výpadkem ekonomické aktivity v důsledku 

koronaviru, v rámci tzv. nástroje SURE. Půjčky budou poskytovány v eurech a mají být podloženy 

zárukami od všech členských států EU za 25 miliard EUR. Poskytnutí záruk ze strany všech členských 

zemí je přitom nutnou podmínkou pro spuštění nástroje, v případě ČR by záruka činila 375 milionů 

EUR. Komise nicméně konstatovala, že riziko použití dodatečných záruk členských států považuje 

za velmi nízké. V případě ČR by bylo možné tento program využít na úhradu výdajů vzniklých 

v programech Antivirus, případně také na příspěvky pro OSVČ. Ve zdravotnictví jsou pak pro půjčku 

uznatelná opatření na snížení zdravotních rizik při výkonu zaměstnání, ochranné prostředky, testování, 

časté čištění nebo dezinfekci. Naopak do půjčky nelze zahrnout obecné výdaje na zdravotní péči. 

Zda si nakonec Česko půjčku vezme, bude záviset na konkrétních podmínkách.  

V druhé polovině roku 2022 se Česká republika znovu stane předsedající zemí Evropské unie. 

Předsednictví by mělo být charakterizováno mottem, které bude po dobu předsednictví 

Českou republiku v EU reprezentovat. Do procesu tvorby se můžou zapojit také všichni občané, náměty 

lze zasílat do 30. června prostřednictvím formuláře ZDE. Zároveň je možné zapojit se do veřejné 

konzultace k východiskům pro priority českého předsednictví. Příslušný formulář najdete ZDE. 

Jedním z vítězů soutěže měst a obcí o nejlepší projekt podpořený z evropských fondů s názvem 

Náš evropský projekt je zástupce Jihomoravského kraje. Jedná se o obec Kučerov, která se umístila 

na druhém místě a která soutěžila se stavebními úpravami objektu, který slouží jako obecní úřad 

i komunitní centrum. Původní budova z počátku 20. století v minulosti sloužila jako pohostinství, 

řeznictví a holičství. EU na jeho přeměnu na novou funkci přispěla sumou 4,5 milionu korun. Odměnou 

pro vítězné obce je příspěvek na uspořádání obecní slavnosti, pro prvního umístěného také studijní cesta 

do Bruselu. Soutěž každoročně pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR, bližší informace, 

včetně kompletního seznamu vítězných obcí, najdete ZDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euroskop.cz/9002/35089/clanek/zapojte-se-do-tvorby-motta-ceskeho-predsednictvi-v-rade-eu?fbclid=IwAR3LCbCJwV4BP529rIKVBQKckVuoEPahu6JsybF0YEmAT8IelQsGGs_RwRQ
https://www.euroskop.cz/9002/35090/clanek/verejna-konzultace-k-vychodiskum-pro-priority-predsednictvi-cr-v-rade-eu?fbclid=IwAR0n0VywxI2n-NvADpMhGPC9QHl44m8hkfihZZIYAYGKojqEuW5j8yIPcQA
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200611_nep_cs


 

 

Země EU by měly do pondělka zrušit hraniční kontroly zavedené kvůli pandemii COVID-19. 

Vpouštět cizince přes vnější hranici EU pak bude možné postupně a koordinovaně od začátku července. 

Doporučila to ve čtvrtek Evropská komise, podle které mají být mimoevropské země rozděleny 

do skupin podle rizika šíření nákazy. Od července by tak unijní exekutiva umožnila cestovat do EU 

například lidem z Balkánských zemí, kde je vývoj koronavirové nákazy příznivější než v některých 

unijních státech. Na otevření hranic do poloviny června se minulý týden shodla většina unijních ministrů 

vnitra. Výjimkou je například Španělsko či Portugalsko, které mají v plánu ukončení kontrol až na konci 

měsíce. Komise dříve doporučovala rušit kontroly postupně bez závazného data, nyní však nastal 

ve vývoji rychlý posun. 

Evropský parlament bude příští týden pravděpodobně hlasovat o usnesení, které kritizuje možný střet 

zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Dle informací ČTK se na tom shodla většina politických 

stran v parlamentu. Rezoluci odsuzující také slovní útoky českého premiéra na europoslance, měl EP 

probírat už v březnu, do jednání však vstoupila koronavirová pandemie. Rezoluce vychází z debaty 

o zneužívání peněz z unijního rozpočtu, kterou poslanci vedli v lednu a v níž řada z nich situaci v Česku 

kritizovala. Dosavadní návrh usnesení vyjadřuje politování nad tím, že Babiš stále kontroluje Agrofert 

a zároveň má vliv na rozdělování evropských peněz v ČR, což „zpochybňuje nezávislý a objektivní 

výkon jeho funkce“. Návrh také vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla nástroj, který by konfliktům 

zájmu napříště efektivně zabránil. Členské země by dle poslanců měly přijmout společný etický 

standard pro politiky, který by podobným situacím předešel. 

Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. O tu se mohou ucházet jak sami 

občané či skupiny občanů, tak také sdružení či organizace v souvislosti s projekty, které uskutečnili, 

nebo na ni mohou nominovat jiného občana či skupinu. Zmíněná cena je vyznamenáním za mimořádné 

výsledky dosažené například v oblasti prohlubování vzájemného porozumění mezi jednotlivými občany 

členských zemí, v oblasti dlouhodobé přeshraniční či nadnárodní spolupráce a dalších. 

Letos lze nominovat navíc také projekty zaměřené na boj s koronavirem. Nominovat sebe nebo někoho 

jiného je možné do 30. června, bližší informace včetně nominačního formuláře jsou dostupné ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 

https://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2020/unor_2020/citizensprize_2020.html


Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

V pondělí 8. června se Zastoupení zúčastnilo webcastu s názvem Síla výzkumu 

a inovací po COVID-19, můžeme vytvořit rezervní sílu hlubokých technologických 

inovací? Hosté prezentovali návrhy a aktuální zkušenosti s technologiemi při krizi. 

Nejčastěji bylo diskutováno vytvoření programu nebo instituce, která by měla za úkol 

efektivně jednat při těchto situacích a díky technologiím, soudržnosti členských zemí 

a výzkumu najít správnou cestu.  

V úterý 9. června se zastoupení zúčastnilo on-line konference s názvem Oběhové biohospodářství: 

poskytování řešení pro obnovu Zeleného plánu pro Evropu. Hovořilo se o významu Zelené dohody 

a jejím pokračování, o tom, že biohospodářství bude mít zásadní vliv nejen na ekonomiku, 

ale také na životní prostředí a sociální život. Prezentovány byly také zkušenosti z členských zemí, 

kde se na biohospodářství v některých oblastech zaměřují. 

Ve středu 10. června se Zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny Biohospodářství sítě ERRIN. 

Tématem bylo zajištění schopností a inovací v evropském sektoru lesnictví. Jednotlivé iniciativy EU 

na úvod představil zástupce Evropské komise, Jeremy Wall, z Generálního ředitelství pro růst. 

Poté následovaly příklady z jednotlivých regionů týkající se např. zvyšování atraktivity 

dřevozpracujícího průmyslu v jižním Švédsku či moderních výukových metod na Univerzitě 

aplikovaných věd Jyvaskyla (JAMK) ve Finsku.  

Ve čtvrtek 11. června proběhlo mimořádné setkání regionálních zastoupení s eurokomisařkou 

pro kohezi a reformy Elisou Ferreirou. Komisařka hovořila o reakci EU na aktuální situaci, především 

pak o uvolňování nevyčerpaných prostředků kohezní politiky, rychlém přijetí iniciativ CRII a CRII+ 

zaručujících vyšší flexibilitu ve využívání evropských fondů a také o nejnovějších návrzích 

Evropské komise týkajících se budoucího rozpočtu a plánu obnovy EU. Po úvodu komisařky 

následovaly prezentace dalších zástupců Evropské komise, kteří blíže představili navrhované změny 

po roce 2020 a využití současné flexibility členskými státy. 

Ve čtvrtek se Zastoupení dále zúčastnilo webináře s názvem Role strategií chytré specializace 

v post pandemické obnově. Prezentovány byly efektivní cesty z krize a také to, jak by měla EU 

reagovat nejen v oblasti chytré specializace. Zmíněna byla také budoucí perspektiva, rozpočet 

a zaměření v oblasti RIS3 a politice soudržnosti pro období 2021-2027. 

Kvůli aktuální situaci kolem šíření nového typu koronaviru bylo dočasně omezeno pořádání 

konferencí a dalších akcí. Zastoupení se tedy žádných akcí v tomto týdnu prezenčně neúčastnilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce Zastoupení: 

16. červen  Telemedicína jako odpověď na aktuální výzvy  

16. červen Společně pro kohezi  

18. červen Vliv COVID-19 na evropské regiony a města 

18. červen Dva roky GDPR: co bylo dosaženo a jaké výzvy nás čekají 

18. červen  Řízení rizik silných dešťů a reakce na mimořádné situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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