
 

    Aktuality z EU 

Švýcarsko zatím nehodlá podepsat dlouho vyjednávanou dohodu  

s Evropskou unií. Vláda požaduje objasnění a úpravu některých bodů 

týkajících se například mezd či ochrany pracovníků. S odvoláním  

na švýcarskou vládu o tom 7. června informovaly zahraniční tiskové agentury. 

Kvůli dalšímu odkladu podpisu dohody, o kterou Unie usiluje deset let, hrozí 

Bernu ostrá reakce ze strany Bruselu, uvedla agentura Reuters. Švýcarsko musí 

rámcovou dohodu o dvoustranných vztazích formálně schválit do  

17. června, pokud má zůstat zachován přístup švýcarských burz na unijní trh, 

řekl nejmenovaný unijní diplomat. 

V rámci nové iniciativy DiscoverEU byli již potřetí vybráni mladí Evropané, 

kteří budou mít možnost vydat se na 30denní cestu po státech Evropské 

unie. Dostanou tak příležitost poznávat evropské kulturní dědictví  

a rozmanitost, navazovat kontakty s dalšími mladými lidmi a objevovat svou 

evropskou identitu. Další kolo soutěže by se mělo uskutečnit do konce roku. 

Třetího kola soutěže DiscoverEU se zúčastnilo téměř 95 000 mladých lidí  

ze všech členských států EU. Přihlášky bylo možné podávat během dvou týdnů 

do 16. května 2019. Na základě soutěžních kritérií bylo vybráno  

20 000 osmnáctiletých uchazečů, zohledněny přitom byly kvóty pro každý 

členský stát EU (za ČR se jednalo o 414 uchazečů). Vybraní cestovatelé obdrží 

jízdenku DiscoverEU, díky níž se budou moc vydat na maximálně 30denní cestu v období od 1. srpna 

2019 do 31. ledna 2020. Cestovat mohou sami nebo v nejvýše pětičlenných skupinkách.  

Mezi osmi městy, kam chce Evropská unie prostřednictvím unijního společného podniku pro vysoce 

výkonnou výpočetní techniku umístit nové superpočítače, je také Ostrava. Oznámila to 7. června 

Evropská komise s tím, že přesná ujednání, včetně otázky financování, budou součástí dohod, jejichž 

podepsání se dá čekat v nejbližších měsících. Mluvčí národního superpočítačového centra 

IT4Innovations Zuzana Červenková řekla ČTK, že takzvaný EuroHPC petascale superpočítačový 

systém bude umístěn právě v centru při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. 

Centrum se podle ní mezi předloženými návrhy umístilo na prvním místě, přičemž od hodnotící komise 

dostalo 95 bodů ze 100 možných. 

Hlavní kandidát na příštího britského premiéra Boris Johnson by dohodnutou platbu 39 miliard liber 

(1,12 bilionu Kč) jako finanční vyrovnání s Evropskou unií pozdržel, dokud Brusel nedá Londýnu 

lepší podmínky pro odchod z bloku. Johnson to řekl 10. června v rozhovoru, který otiskl britský týdenník 

The Sunday Times a který měl nadpis "Těch 39 miliard liber je našich". Bude-li Johnson zvolen do čela 

konzervativců, plánuje vedle zadržení platby finančního vyrovnání zrušit i takzvanou irskou pojistku, 

zaručit práva občanů ze zemí EU a začít se připravovat na dopady brexitu bez dohody, uvedla agentura 

Reuters. 

Íránské ministerstvo zahraničí 11. června odsoudilo evropské signatáře dohody o íránském jaderném 

programu z roku 2015 za to, že neučinili nic k záchraně dokumentu poté, co jej loni vypověděl 

americký prezident Donald Trump. Německý ministr zahraničí Heiko Maas, který je nyní na návštěvě 

Teheránu, mezitím vyjádřil naději, že brzy bude zaveden evropský platební systém, který by měl 

umožnit obchodovat s Íránem a přitom obejít americké sankce, informovala agentura Reuters. 
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Nové pravomoci, které Evropská unie udělila Evropskému bankovnímu úřadu (EBA) v oblasti boje 

proti praní špinavých peněz, nejsou dostatečné na to, aby úřad byl schopen příliv špinavých peněz 

zastavit. Ve svém prvním interview v roli šéfa EBA to řekl 11. června José Manuel Campa deníku 

Financial Times (FT). 

Drtivá většina Čechů se shoduje na tom, jak by měla Evropa vypadat za 10 let. Za důležité téma 

považují například ochranu krajiny nebo bezpečnost, v těchto oblastech také podporují užší 

evropskou spolupráci. Vyplývá to z průzkumu agentury Behavio Labs, která navázala na dřívější studii 

zpracovanou spolu s agenturou STEM a Institutem pro evropskou politiku Europeum. Výsledky mohou 

sloužit i jako vzkaz nově zvoleným poslancům do Evropského parlamentu, jakým tématům by se 

podle českých voličů měli věnovat. Zpráva byla zveřejněna 12. června.  

Dolní komora britského parlamentu poměrně těsně odmítla usnesení předložené labouristickou opozicí, 

jež mohlo být počátkem snahy vyloučit brexit bez dohody s Evropskou unií, i kdyby tuto variantu 

prosazoval nový premiér. Iniciativu podpořili i poslanci z jiných stran, včetně několika vládních 

konzervativců. Proti nakonec hlasovalo 309 členů Dolní sněmovny, pro bylo 298, informovala  

12. června agentura Reuters. 

 

 

Klíčová hospodářská odvětví v Evropské unii přijdou ročně kvůli padělkům v přepočtu  

o 1,621 bilionu korun, což představuje 7,4 procenta veškerých prodejů. V České republice pak tato 

odvětví tratí 16,16 miliardy Kč, tedy 8,2 procenta ročního prodeje. V přepočtu na občana ČR činí 

hodnota ušlých tržeb způsobená paděláním 1530 korun ročně, odhaduje ve své nové analýze Úřad 

Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), která byla zveřejněna 6. června. Poctiví výrobci 

produkují kvůli padělkům méně zboží, a v důsledku tak zaměstnávají méně pracovníků, uvádí se  

v analýze. Uvedená odvětví v EU proto přicházejí o 468.000 pracovních míst. V České republice kvůli 

ztrátám tržeb nevznikne 4194 pracovních míst, zjistila studie. 

6. a 7. června 2019 se v Lucemburku uskutečnilo první formální zasedání Rady EU pro dopravu, 

telekomunikace a energetiku (část doprava a telekomunikace) během rumunského předsednictví.  

V rámci prvního dne jednání se Rada věnovala oblasti dopravy, přičemž ministři diskutovali  

o důležitých návrzích a otázkách zejména v oblasti nákladní, silniční a železniční dopravy. Druhý den 

bylo zasedání ve formátu Rady pro telekomunikace. V této části se Rada zabývala například 

budoucností digitalizované Evropy po roce 2020, nebo otázkou soukromí v elektronických 

komunikacích. Největšího pokroku bylo dosaženo u návrhu nařízení o elektronických informacích 

o nákladní dopravě, u kterého se Rada shodla na znění kompromisního textu, a byl přijat obecný přístup 

Rady. 

Ve dnech 6. a 7. června 2019 se v Lucemburku uskutečnilo řádné zasedání Rady pro spravedlnost  

a vnitřní věci. Na úvod Rady v části Spravedlnost došlo k přijetí směrnice o rámcích pro preventivní 

restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, 

insolvence a oddlužení, jejímž cílem je pomoci především malým a středním podnikatelům, kteří se 

dostali do finančních potíží, zachránit svoje podnikání, popř. poskytnout jim druhou šanci. Komise 

závěrem informovala o aktuálním stavu pokroku prací na zahájení činnosti Úřadu evropského 

veřejného žalobce (EPPO), kde prozatím nedošlo k dohodě mezi Radou EU a Evropským parlamentem 

o společném kandidátovi na post evropského nejvyššího žalobce. 

Češi se o své děti na internetu bojí nejméně v Evropě. Jen dva z pěti rodičů nezletilých dětí se vážně 

obává toho, že by na internetu mohlo dojít k trestnému činu. Evropský průměr je přitom o více než deset 

procentních bodů vyšší. Ze sexuálních predátorů pak má strach zhruba 35 procent českých rodičů,  

v Evropě je to celá polovina. Vyplývá to z rozsáhlé mezinárodní studie společnosti Europ Assistance, 

která byla zveřejněna 7. června.  

Na hlavních rysech budoucího rozpočtového nástroje eurozóny by se podle názoru Evropské komise 

měli koncem příštího týdne shodnout premiéři a prezidenti členských zemí EU. Komise 12. června před 

červnovým summitem EU vybídla šéfy států a vlád bloku k několika konkrétním krokům směrem  
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k větší integraci evropské hospodářské a měnové unie (EMU). Dohoda o velikosti nástroje, který je 

někdy označován jako "rozpočet eurozóny", by měla vzniknout v rámci debat o budoucím víceletém 

unijním rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Jeho pravidla by ale měli lídři podle Komise odsouhlasit  

už nyní tak, aby bylo možné je následně rychle schválit v Radě EU a v europarlamentu. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V úterý 11. června se Zastoupení účastnilo Generálního shromáždění sítě ERRIN, 

které se konalo v Norském domě v Bruselu. Na programu bylo schválení změn ve 

stanovách sítě, všichni leadeři jednotlivých pracovních skupin představili svoje 

plány na druhou polovinu roku 2019 a se svým projevem zde také vystoupil ředitel 

generální ředitelství pro výzkum a inovace z Evropské komise, JEAN ERIC 

PAQUET. 

Ve čtvrtek 13. června jsme se zúčastnili schůze sítě ERRIN. Pracovní skupina Zdraví pořádala setkání 

na téma „Inovace a rozvoj dovedností v nemocnicích“.  

V rámci prezentací zazněly příklady z Dánska, kde se hojně soustředí na rozvoj technologií a tomu 

odpovídající trénink nemocničního personálu, např. s využitím 3D virtuálních operačních sálů.  

Ve čtvrtek 13. 6. se Zastoupení také zúčastnilo informačního dne týkajícího se Evropského sboru 

solidarity, jehož vytvoření schválil Evropský parlament na konci loňského roku. Akce byla uspořádána 

Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za účelem poskytnutí 

praktických informací o možnostech zapojení do této iniciativy, konkrétních podmínkách podávání 

přihlášek a následném způsobu výběru jednotlivých subjektů. Součástí konference byla také praktická 

ukázka toho, jak má vypadat správně zpracovaná přihláška a byly stanoveny termíny pro podávání 

přihlášek v letošním i příštím roce. 

V pátek 14. června se konal již dvanáctý ročník Czech Street Party. Akce se konala před budovou 

Stálého zastoupení České republiky při EU ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími partnery, 

tentokrát za účasti kapel Disconnexion, Mydy Rabycad a MIG 21. Z Jihomoravského kraje se akce 

zúčastnilo Zastoupení JMK, město Brno, Mendelova univerzita v Brně a Vysoké učení technické.  

Na návštěvníky čekala ochutnávka tradičních specialit a moravského vína, vědomostní kvíz a hodnotné 

dárky.   
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Vybrané akce v Bruselu 

17. červen 13. zasedání Baltsko-jaderského koridoru 

17. červen Konference: Udržitelný rozvoj území 

17. červen Zasedání pracovní skupiny Chytrá specializace sítě ERRIN 

18. červen Jak region Flandry uchopil přechod k udržitelné energii 

18. červen Science café s Danielem Nývltem 

19. červen Závěrečná konference k projektu PERCEIVE 

19. červen Chytré regiony- chytré řešení 

20. červen Digitalizace v energetice 
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21. červen Setkání se zástupci Generálního ředitelství pro růst: Role klastrů v regionálních 

inovačních systémech 

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 

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

