
 

    Aktuality z EU 

V současném víru událostí kolem brexitu se podle agentur rýsují tři hlavní 

scénáře: odklad brexitu, odchod Británie z Evropské unie s dohodou,  

nebo zrušení úsilí o brexit. V Británii přitom 9. září po souhlasu královny 

začal platit zákon, který má brexit bez dohody znemožnit. Poslanci opět odmítli 

návrh premiéra Borise Johnsona na uspořádání předčasných voleb a byla  

přerušena práce parlamentu do 14. října. Irsko se rovněž připravuje  

na to, že po případném odchodu Británie z Evropské unie bez dohody na konci 

října zavede poblíž hranic se Severním Irskem kontroly zboží. Řekl to irský 

premiér Leo Varadkar, informovala o tom agentura Reuters. Otázka budoucího 

režimu na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí 

Spojeného království, je hlavním sporným bodem jednání o brexitové dohodě. 

11. září taktéž rozhodl skotský odvolací soud, že vynucená přestávka 

v zasedání britského parlamentu je nezákonná. Vláda se hodlá proti 

verdiktu odvolat k britskému nejvyššímu soudu, který již termín projednání 

kauzy stanovil na příští úterý. Do termínu odchodu Británie z EU zbývá  

50 dní. 

Česká eurokomisařka Věra Jourová získala post místopředsedkyně 

Evropské komise (EK). V novém týmu Ursuly von der Leyenové bude mít  

na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Oznámila 

to 10. září budoucí předsedkyně EK na tiskové konferenci v Bruselu. Komise bude mít osm 

místopředsedů, mezi nimiž bude i dosavadní místopředseda Maroš Šefčovič ze Slovenska, který se 

bude starat o vztahy mezi unijními institucemi. Nejdůležitější posty výkonných místopředsedů obsadí 

Nizozemec Frans Timmermans, Dánka Margrethe Vestagerová a Lotyš Valdis Dombrovskis.  

Pro Českou republiku je velký úspěch, že má poprvé významný post místopředsedy Evropské komise 

(EK), napsal ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Je to vyznamenání pro Česko a ve spojení s portfoliem 

i ohromná důvěra, uvedl. "Bylo mou prioritou získat takto vlivný vysoký post pro Českou republiku. 

Jedná se o prestižní pozici s vysokým vlivem v Bruselu, důležitý a koncepční post," uvedl Babiš. 

Předseda vlády to považuje za ocenění pro Českou republiku i Jourovou. Zároveň kvitoval, že střední 

Evropa bude mít ve vedení EK dva zástupce. Pochybnosti novinářů a následně i řadu pobouřených 

reakcí vyvolal název funkce nastupujícího řeckého eurokomisaře Margaritise Schinase, který bude 

mít na starosti "ochranu evropského způsobu života". Pojmenování portfolia, které zahrnuje školství, 

bezpečnost či dohled nad migrací, je podle kritiků "groteskní", "urážlivé" a připomíná rétoriku krajní 

pravice. Místopředsedy Komise a komisaře, které navrhly členské státy a šéfka EK jim přidělila 

jednotlivé oblasti, čeká na přelomu září a října slyšení v příslušných parlamentních výborech.  

Se Švédskem chce Česká republika více spolupracovat na boji proti dezinformacím a hybridním 

hrozbám. Po jednání se švédskými politiky to prohlásil 10. září český ministr zahraničí Tomáš Petříček. 

Šéf diplomacie přicestoval do Stockholmu na jednodenní návštěvu, během které rovněž zahájil výstavu 

k 30. výročí sametové revoluce, v rámci které je v centru švédské metropole umístěna i nová verze 

růžového tanku českého umělce Davida Černého. 

Premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) přijali deklaraci, v níž 

vyjadřují podporu rozšíření Evropské unie (EU) o země západního Balkánu. Na tiskové konferenci 

po jednání s premiéry ostatních zemí V4 a západního Balkánu to 12. září řekl český premiér Andrej 

Babiš. EU podle něj musí západnímu Balkánu nabídnout jasnou vizi evropské perspektivy. Babiš 
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s premiéry Slovenska Peterem Pellegrinim, Maďarska Viktorem Orbánem a Polska Mateuszem 

Morawieckým absolvoval zhruba hodinu a půl dlouhé pracovní jednání. Dalšími tématy setkání podle 

českého předsedy vlády byl brexit, přístup k řešení klimatických otázek, složení nové Evropské 

komise nebo víceletý finanční rámec po roce 2020. Po poledni se k lídrům V4 připojili zástupci šesti 

zemí západního Balkánu. Do Prahy přijeli srbská premiérka a předsedové vlád Severní Makedonie, 

Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosovo zastupoval chargé d'affaires. Česko převzalo 

předsednictví ve visegrádské skupině na počátku července od Slovenska. Za cíl si dalo mimo jiné 

zvyšování koaličního potenciálu skupiny v Evropské unii. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka 

(ČSSD) chce ČR prosazovat posilování spolupráce EU se státy Východního partnerství a podporovat 

integraci zemí západního Balkánu do Unie. 

 

 

Jiří Malenovský skončí v říjnu 2020 jako soudce Soudního dvora Evropské unie, kde působí  

od května 2004. Ministerstvo spravedlnosti 5. září v tiskové zprávě informovalo, že vyhlásilo 

výběrové řízení, ve kterém bude kvůli Malenovského rezignaci hledat jeho nástupce  

či nástupkyni. Uchazeči se mohou přihlásit do 11. října. Bývalý soudce českého Ústavního soudu 

Malenovský se soudcem Soudního dvora EU stal 11. května 2004. Naposledy byl ve funkci potvrzen 

předloni, kdy vyhrál výběrové řízení a jeho setrvání u soudu schválila vláda. Soudci jsou poté jmenováni 

vzájemnou dohodou vlád členských států Unie na dobu šesti let. 

Mezera ve výběru daně z přidané hodnoty (DPH), která představuje rozdíl mezi očekávaným  

a skutečným výběrem DPH, se v roce 2017 v České republice snížila o zhruba 6,4 miliardy korun  

na 54,8 miliardy korun. Tzv. VAT Gap tak klesl z 14,7 procenta na 12,4 procenta a ČR se přiblížila 

průměru Evropské unie. Ten v roce 2017 činil 11,2 procenta, tedy 137,5 miliardy eur (zhruba 

3,55 bilionu Kč). Vyplývá to z nově zveřejněné studie Evropské komise z 6. září. Ta zároveň podle 

materiálu očekává, že za rok 2018 zůstane ukazatel pro ČR beze změny. "Ke snížení mezery ve výběru 

DPH přispělo zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. Při využívání digitálních 

technologií by ovšem ambice na zvýšení efektivity výběru daní měla být vyšší. V Evropě jsou země, 

které mají naprosto minimální rozdíl mezi skutečným a ideálním výběrem DPH, jde například 

o Švédsko, Maltu, Kypr nebo Lucembursko," řekl ČTK hlavní ekonom Deloitte David Marek. 

Celosvětový počet uživatelů chytrých telefonů, které využívají evropský družicový navigační 

systém Galileo, dosáhl 9. září miliardy. Tento úspěch přichází v roce, kdy Agentura pro evropský 

globální navigační družicový systém (GSA) – klíčový partner Komise při provozování systému Galileo, 

slaví 15. výročí svého vzniku. Od prosince 2016 poskytuje Galileo tzv. „počáteční služby“, které již 

zlepšují každodenní život občanům a podnikům díky signálům pro přesné určování polohy a času  

a pro navigaci. Ze společností vyrábějících čipy pro družicovou navigaci do chytrých telefonů nyní 

95 % poskytuje čipy, které umožňují využívání systému Galileo. Údaj o jedné miliardě uživatelů je 

založen na počtu celosvětově prodaných chytrých telefonů, které využívají systém Galileo. Skutečný 

počet uživatelů systému je větší. V Evropě jsou všechny nové modely automobilů schválených pro trh 

vybaveny systémem eCall, který využívá systém Galileo ke sdělování polohy vozidla záchranným 

službám. Od letošního roku je Galileo zabudováván do digitálních tachografů nákladních automobilů, 

zařízení pro zaznamenávání rychlosti a ujeté vzdálenosti, kde má zajistit dodržování pravidel 

upravujících dobu řízení a zlepšit bezpečnost silničního provozu 

Evropská výzkumná rada udělila 9. září více než 400 mladým vědcům grant na podporu jejich 

výzkumné činnosti. Mezi oceněnými je i český botanik Filip Kovář z Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy, který získá v přepočtu 50 milionů korun. Díky finanční podpoře bude moci pět let 

zkoumat význam polyploidních genomů u rostlin, což může mít význam nejen pro akademickou sféru, 

ale také pro zemědělskou praxi. 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 

https://www.justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=vyzva-pro-kandidaty-na-funkci-soudce-soudniho-dvora-eu
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/ecall_en


Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V úterý 10. září se v sídle bruselské kanceláře švédského regionu Värmland konal 

seminář s názvem: Inovace ve zdravotní péči -  co jsme se naučili?. Setkání organizoval 

švédský region Värmland ve spolupráci se skotským zdravotnickým institutem (Digital 

Health and Care Institute) a Shromážděním evropských regionů (AER). Představitelé 

Shromáždění evropských regionů, Evropské komise a zástupci zdravotnických institutů 

ze Švédska a Skotska představili své vize v inovacích a digitalizaci zdravotnické péče. 

Jedním ze základních cílů je prohloubení spolupráci mezi regiony a hlubší zapojení 

občanů. Po příspěvcích všech zúčastněných následovala diskuze. 

Následující den se Zastoupení zúčastnilo konference týkající se financování městských železnic  

v budoucím víceletém finančním rámci. Na konferenci organizované Komisí pro politiku územní 

soudržnosti a rozpočet EU Evropského výboru regionů (COTER) ve spolupráci s Asociací Evropského 

železničního průmyslu (UNIFE) a Mezinárodním svazem veřejné dopravy (UITP) se politici  

a podnikatelé mezinárodní úrovně vyjadřovali k tématu rostoucí míry urbanizace a s ní spojené vyšší 

potřeby meziregionální spolupráce. V rámci tohoto tématu se řečníci shodli na klíčových faktorech, 

jakými jsou navýšení finanční podpory ze strany EU a spolehlivé plánování založené na digitalizaci 

přenosu dat. 

Reprezentace Sasko-Anhaltska pořádala 11. září konferenci s názvem: Adaptace na klimatické změny 

v zemědělství. V průběhu prezentací a následné diskusi bylo zřejmé, že mluvčí chtějí poukázat nejenom 

na nevyhnutnou reformu Společné zemědělské politiky (CAP), přesunu části rozpočtu z prvního  

do druhého pilíře, ale také na princip subsidiarity, tedy potřeby změny myšlení a způsobu podnikání 

místních farmářů. Mluvčí se shodli, že čím dřív dojde ke změnám, tím lépe, neboť kapacita přírodních 

zdrojů je omezena.  

Ve čtvrtek 12. září se Zastoupení zúčastnilo konference v Evropském výboru regionů na téma Evropský 

rámec pro regulace ve sdílené ekonomice. Zpravodajem byl rakouský poslanec Peter Florianschütz  

a dalším řečníkem expert na sdílenou ekonomiku Klemens Himpele. V průběhu konference zpravodaj 

zmínil největší výzvy a problémy, kterým čelí současná ekonomická situace v regionech Rakouska.  

Následovala diskuze návštěvníků, především členů Výboru regionů, kteří přispěli svými podněty 

 a poznámkami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kalendář 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

 

Vybrané akce v Bruselu:  

16. září  Pracovní skupina Kreativita a Design sítě ERRIN 

16. – 17. září Horizont 2020 informační dny v oblasti životního prostředí  

16. září Vernisáž výstavy skupiny Nesourodí pořádaná Zastoupením Jihomoravského kraje při 

EU 

17. září  SEMA II projekt: závěrečná konference 

18. září  Adaptace na změny klimatu: výzvy a příležitosti pro místní a regionální orgány 

  Pracovní skupina sítě PURPLE 

 

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 

 

Zasedání Evropského parlamentu 

Září 

 

Evropský týden mobility 

Září 16-22 16-19 

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

