
 

    Aktuality z EU 

Česká republika jednoznačně podporuje vstup zemí Západního Balkánu  

do Evropské unie. Vyplývá to ze závěrů schůzky ústavních činitelů k české 

zahraniční politice, která se konala 11. října. Česká diplomacie bude usilovat  

o to, aby Evropská unie bez odkladu zahájila přístupová jednání  

s kandidátskými zeměmi, Severní Makedonií a s Albánií, a urychlila  

i dosavadní rozhovory se Srbskem a Černou Horou. Čeští ústavní činitelé 

očekávají, že pro nově ustavenou Evropskou komisi bude příprava na rozšíření 

EU jednou z priorit s cílem mít první kandidáty připraveny na vstup během 

příštího víceletého rozpočtového období EU, to jest do konce roku 2027. 

V pondělí 14. října zasedla ve Strakově akademii Bezpečnostní rada státu. 

Tématem mimořádné schůze byly otázky kybernetické bezpečnosti. 

Bezpečnostní rada státu se nejprve zabývala aktuální bezpečnostní 

problematikou a dále různými aspekty zajištění kybernetické bezpečnosti  

v České republice, například množstvím vynakládaných finančních prostředků 

na jednotlivých ministerstvech nebo přehledem kybernetických incidentů 

nahlášených Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Bezpečnostní rada státu se také věnovala otázce využívání některých 

technologií v systémech kritické informační infrastruktury, informačních 

systémech základních služeb a významných informačních systémech. 

Plán českého premiéra Andreje Babiše na snížení výdajů českého předsednictví v EU v druhé 

polovině roku 2022 14. října potvrdila vláda. Česká republika by na výdajích měla zaplatit zhruba 

1,24 miliardy korun. S tím ale nesouhlasí ČSSD, její ministři nebyli pro. Ministr zahraničí Tomáš 

Petříček (ČSSD) považuje rozpočet pro plánované personální zabezpečení předsednictví  

za nedostatečný. Výdaje jsou podle něj zhruba o půl miliardy nižší, než byly v poslední době  

u obdobně velkých zemí. „Riskujeme mimo jiné bezpečnost našeho předsednictví. Nesouhlasím  

s taktikou ‚po nás potopa‘. Bude to jasná odpovědnost premiéra Babiše, přestože budou mezitím 

parlamentní volby, a problémy tak mohou ‚spadnout‘ na někoho jiného,“ uvedl Petříček na twitteru.  

V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a na dosud poslední české předsednictví vyčleněno  

3,75 miliardy korun, což v dnešních cenách představuje zhruba 4,32 miliardy. Babiš na začátku 

roku uvedl, že chce zkrátit alespoň na polovinu původní návrh, podle kterého mělo předsednictví stát 

2,6 miliardy. Podle návrhu, který poslal vládě, připadne 584 milionů korun na akce spojené  

s předsednictvím. Náklady na nové pracovníky mají činit 215 milionů, náklady na vysílání pracovníků 

do Stálého zastoupení ČR v Bruselu 250 milionů. Celkem by mělo Česko zaměstnat kvůli předsednictví 

200 lidí, z toho 58 v Bruselu. 

Světová obchodní organizace (WTO) 14. října oficiálně povolila Spojeným státům uvalit cla na dovoz 

zboží z Evropské unie v hodnotě 7,5 miliardy USD (téměř 176 miliard Kč) ročně. Cla jsou reakcí  

na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Oznámil to orgán WTO pro řešení 

sporů. Cla by podle dřívějších zpráv měla začít platit 18. října. Evropská komise už dříve sdělila, že 

zavedení cel by bylo krátkozraké a kontraproduktivní a mohlo by uškodit oběma stranám. Vyzvala, aby 

spory kolem subvencování výroby letadel vyřešily obě strany dohodou, a varovala, že pokud 

Američané cla skutečně zavedou, pak EU odpoví stejným způsobem. 
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Vědec Josef Komenda z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR získal od Evropské výzkumné 

rady (ERC) grant 2,5 milionu eur (přibližně 64,6 milionu Kč) na výzkum fotosyntézy. Na projektu 

PhotoRedesign bude spolupracovat s vědci z Německa a Velké Británie. Cílem výzkumu je zlepšit 

schopnost rostlin pohlcovat energii slunečního záření. O získání informovala Akademie věd 14. října  

v tiskové zprávě. 

Británie a Evropská unie se dohodly na podmínkách brexitu. Informovali o tom 17. října na twitteru 

předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker i britský premiér Boris Johnson. Juncker nový 

dokument označil za "spravedlivý a vyvážený". Podle britského ministerského předsedy jde o dohodu, 

kterou jeho země "získává zpět kontrolu". Severoirští unionisté, klíčoví spojenci Johnsonových 

konzervativců, však vzápětí uvedli, že stále platí jejich prohlášení, v němž dali najevo nesouhlas  

s některými částmi brexitových návrhů. Podmínky odchodu Británie z Evropské unie musí ještě schválit 

britský parlament, kde se hlasování čeká v sobotu, i Evropský parlament. O brexitu bude jednat také 

summit Evropské unie. Později Johnson doplnil, že z dohody zmizela "protidemokratická pojistka". 

Na rozdíl od takzvané irské pojistky, která byla součástí brexitové dohody předkládané Dolní sněmovně 

bývalou premiérkou Theresou Mayovou, nyní podle Johnsona bude mít Severní Irsko "právo ukončit 

zvláštní ujednání, pokud bude chtít". 

  

 

Evropská komise se 10. října rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc týkající se Polska, pokud 

jde o nový disciplinární režim pro polské soudce, přičemž požádala o projednání ve zrychleném řízení. 

Komise toto řízení o porušení Smlouvy zahájila dne 3. dubna 2019 na základě toho, že nový disciplinární 

režim oslabuje nezávislost polských soudců a nezajišťuje nezbytné záruky, které by soudce chránily 

před politickou kontrolou, jak požaduje Soudní dvůr EU. Dne 3. dubna 2019 zaslala Komise Polsku 

výzvu. Po důkladné analýze obdržené odpovědi dospěla Komise k závěru, že tato odpověď dané právní 

obavy nerozptýlila, a přistoupila k dalšímu kroku v řízení a zaslala dne 17. července 2019 odůvodněné 

stanovisko. Ve své poslední odpovědi se Polsku opět nepodařilo vyvrátit obavy Komise. Z tohoto 

důvodu se Komise rozhodla, že věc Polska předloží Soudnímu dvoru EU. Vzhledem k potenciálnímu 

dopadu disciplinárního režimu na soudní nezávislost je žádost o zrychlené řízení opodstatněná,  

aby se podařilo dosáhnout konečného rozsudku co nejdříve.  

Státy Evropské unie by měly efektivněji zavádět opatření v boji proti praní špinavých peněz a zvážit 

zřízení nezávislého úřadu pro dohled nad rizikovými finančními operacemi. Shodli se na tom 11. října 

ministři financí EU, kteří debatovali o naplňování loni přijatého akčního plánu. Ministři dospěli ke třem 

zásadním shodám. Země EU by měly aktivněji sjednocovat své zákony a zavádět evropská pravidla 

zamýšlená jako prevence praní špinavých peněz, kterých v rámci akčního plánu nabídla Evropská 

komise hned pět. Státy také budou diskutovat o zřízení orgánu, který by měl mít nezávislou strukturu  

a rozhodovací pravomoci. Chtějí rovněž zajistit jasné právní podmínky pro sdílení informací mezi 

různými úřady. 

Výbory Evropského parlamentu 11. října zamítly kandidaturu Francouzky Sylvie Goulardové  

do Evropské komise. Navržená eurokomisařka pro vnitřní trh podle europoslanců nedokázala 

uspokojivě vysvětlit své finanční aféry z doby, kdy sama působila v europarlamentu.  

Po rozhodnutí, které je vnímáno jako neúspěch francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, 

projedná vedení Evropského parlamentu další kroky s budoucí šéfkou Komise Ursulou von der 

Leyenovou. Macronova spojenkyně, o jejíchž odborných kvalitách neměli poslanci zásadní 

pochybnosti, narazila kvůli problémům spojeným s dobou, kdy sama působila jako europoslankyně. 

Goulardová totiž musela europarlamentu vrátit 45.000 eur (1,2 milionu Kč). Nedokázala totiž doložit, 

že pro ni skutečně pracoval asistent, kterého platila z parlamentních peněz. Někdejší ministryně obrany 

byla součástí vyšetřování francouzské policie kvůli údajnému zneužívání evropských financí na fiktivní 

asistenty její někdejší strany, centristického Demokratického hnutí (MoDem). 

 

 

Zprávy z evropských institucí 



Nová Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové se moci zřejmě ujme od prosince, tedy 

o měsíc později, než se očekávalo. 12. října to podle agentury AFP prohlásil předseda Evropského 

parlamentu David Sassoli. Důvodem je fakt, že europoslaneckými výbory neprošli kandidáti Francie, 

Maďarska a Rumunska. 

Státy Evropské unie budou koordinovat omezení vývozu zbraní do Turecka v reakci na současnou 

tureckou vojenskou operaci v Sýrii. Zavázali se k tomu 14. října ministři zahraničí členských zemí 

EU, kteří konkrétní kroky ponechali na rozhodnutí jednotlivých států. Podle šéfky unijní diplomacie 

Federicy Mogheriniové bude mít závazek podobný efekt jako vyhlášení zbrojního embarga. Česko 

oznámilo pozastavení vývozní licence na vojenský materiál do Turecka.  

Evropská unie se pomalu zlepšuje v zajištění rovných příležitostí a podmínek pro ženy a muže, stále 

ji ale čeká hodně práce. Česká republika v této oblasti skončila na 21. místě z 28 členských států. 

Vyplývá to z Indexu rovnosti žen a mužů pro rok 2019, který 15. října zveřejnil Evropský institut pro 

genderovou rovnost (EIGE). Genderově nejvyváženější společnost najdeme podle indexu ve Švédsku, 

které získalo 83,6 bodu ze sta a tradičně se drží na prvním místě žebříčku. Následuje Dánsko  

(77,5 bodu), Francie (74,6 bodu) a Finsko (73,4 bodu). Největší prostor pro zlepšení je naopak v Řecku 

(51,2 bodu) a Maďarsku (51,9 bodu), které skončily na konci tabulky.  

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Dne 15. října se Zastoupení zúčastnilo druhého ročníku tematické události UnILion: 

„Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a univerzity: Quo Vadis (Kam směřujeme)?“. 

UnILiON je neformální sítí skládající se z více než 40 univerzitních styčných 

kanceláří spolupracujících v Bruselu a zastupujících více než 140 univerzit. V první 

části konference vedoucí představitelé členských univerzit UnILion diskutovali  

o hodnotách univerzitního vzdělávání, výzkumu, inovací a efektivnosti, 

angažovanosti univerzit při dosahování SDGs. Následovala panelová diskuse s tvůrci evropských politik 

o větší podpoře rolí a partnerství s univerzitami. V průběhu konference zazněla také kritika  

o euro-centristickém přístupu při snaze o dosažení SDGs. Unie by měla podle řečníků podpořit iniciativy 

i v sousedních světadílech (především v Africe). 

Ve středu 16. října se Zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny ERRIN pro oblast energetiky  

a klimatické změny zaměřeného na představení překážek v oblasti výzkumu a inovací v aplikacích 

s vodíkovou energií. Možnosti a výzvy pro regiony v síti ERRIN byly prezentovány v rámci příspěvku 

o partnerství „Evropské vodíkové údolí“, které informovalo o příležitostech propojení regionů  

do budoucna. Druhá polovina zasedání byla věnována zkoumání regionálních iniciativ a výměně 

zkušeností o tom, jak lze tyto překážky překonat, aby se maximalizovaly výhody vodíku v energetickém 

odvětví. Schůzi zakončila účast Evropské asociace pro atomovou energii a palivové články v evropských 

regionech. Asociace podporuje zavádění technologií vodíkových a palivových článků a elektromobilitu 

v Evropě, aby pozitivně přispívala ke snižování emisí oxidu uhličitého, ochraně životního prostředí 

a hospodářskému růstu a zaměstnanosti. Zároveň zastupuje více než 35 regionů a měst v Evropě. 

K ročnímu výročí představení aktualizované Evropské bio-hospodářské strategie, pořádal Evropský 

výbor regionů ten stejný den ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem  

a Evropskou komisí konferenci na téma „Evropského biohospodářství: regionů, měst a občanské 

společnosti“. Na úvod konference došlo k představení Strategie, která reprezentuje akční plán  

na podporu rozvoje udržitelného oběhového biohospodářství. Politici, akademici, členové vlád, 

představitelé podniků a experti zhodnotili pokrok a důležitost regionů, měst, komunit a jednotlivců jako 

klíčových aktérů, a diskutovali o významu vzdělávání, osvědčených postupech, modrém bio-

hospodářství (ekonomické činnosti spojené s použitím obnovitelných vodních biologických zdrojů pro 

výrobu produktů), o propojení s potravinářským průmyslem a budoucích plánech v příštích několika 

letech v rámci této oblasti. 

 

 

 



Mikropodniky, malé a střední podniky (SMEs) mají strategický význam, protože vytvářejí dvě třetiny 

pracovních míst v soukromém sektoru a přispívají k více než polovině celkové přidané hodnoty 

vytvořené podniky v EU a dělají tím regiony atraktivnějšími. Na konferenci s názvem „Digitalizace 

SMEs: Jak to umožnit?“ byl taktéž ve středu 16. října analyzován zástupci podnikatelské, vládní  

a akademické sféry problém těchto podniků a to, že dosud plně nevyužívají digitalizaci – jsou 

konfrontovány s několika výzvami, od přístupu na trh, až po plné využívání veřejných a soukromých 

financí, potřebu rozšířit se a zvládat jak správu dat, tak počítačové hrozby. V průběhu konference 

zazněla obava z možné ztráty konkurenceschopnosti EU a varování, že pokud Evropská komise 

s ostatními EU institucemi nezajistí spravedlivý přístup na jednotný trh a stimuly v inovacích, EU již 

své soupeře (Ameriku a Čínu) v oblasti digitalizace nedožene. 

V průběhu konference, která se konala ve čtvrtek 17. října při příležitosti desátého výročí založení Aqua 

Publica Europea, o „Budování oběhové společnosti: Potřeba kolektivního úsilí k dosažení 

udržitelnosti“ bylo diskutováno, jak různé instituce a zúčastněné strany v Evropě pracují na vybudování 

udržitelnější společnosti. Konference byla zahájena analýzou toho, jak rostoucí výzvy a technologická 

transformace (kombinace udržitelného řízení zdrojů a spravedlivého přístupu k vodě) ovlivňují způsob 

řízení vodních zdrojů. Následně zúčastnění sdíleli perspektivy a řešení při přechodu ke společnosti, která 

by využívala zdroje v souladu se zásadami oběhového hospodářství. Závěrečná část konference byla 

věnována podmínkám koordinace, průmyslové synergie, inovací a regulačního přizpůsobení, s důrazem 

na podporu kolektivního úsilí. 

Ve čtvrtek 17. října se Zastoupení dále zúčastnilo „Dialogu finského předsednictví EU o oběhovém 

hospodářství“ ve městech a regionech v souvislosti s Evropskými dny udržitelného oběhového 

hospodářství. Dialog pod záštitou finského předsednictví Rady Evropské unie pořádala Finská 

regionální kancelář a Asociace finských místních a regionálních orgánů v Bruselu. Cílem akce byla 

podpora ambiciózní agendy oběhového hospodářství EU po roce 2020 a diskuse o potenciálech, 

výhodách a výzvách oběhového hospodářství pro města, regiony a průmysl. Čtyři případy průkopníků 

z finských měst a regionů ilustrovaly, jak místní aktéři a partnerství hrají klíčovou roli při prosazování 

přechodu na udržitelný a odolný oběhový systém. 

Tentýž den Zastoupení navštívilo setkání pracovní skupiny ERRIN pro cestovní ruch, které se 

zabývalo udržitelným cestovním ruchem. Zatímco cestovní ruch nadále představuje klíčovou prioritu 

pro regiony, pracovní skupina chce zajistit, aby se její činnost do budoucna věnovala také kulturnímu 

dědictví v jeho širším významu, jelikož se jedná o bohaté a průřezové téma ovlivňující rozvoj měst, 

sociální inovace, regionální a místní komunity a mnoho dalších oblastí, na které se regionální politiky 

vztahují. Potenciál chytrého kulturního turismu byl představen na setkání jako významný stimul pro 

udržitelný rozvoj evropských regionů. Kromě toho byly také představeny ambice stavět na výsledcích 

Evropského roku kulturního dědictví, který přinesl mnoho zajímavých projektů a příležitostí pro 

spolupráci a růst pro členy celé Evropy. 

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu:  

21. říjen Regionální perspektivy v politice hospodářské soutěže 

21. říjen Pracovní skupina sítě ERRIN v oblasti zdraví 

21. říjen Představení knihy Jak jsem potkala Brusel v prostorách Zastoupení 

22. říjen Pracovní skupina sítě ERRIN v oblasti Chytrých měst 

 

Zasedání Evropského parlamentu 

Říjen 
 

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální 

věci, zdraví a ochranu spotřebitelů 

Říjen 24 21-24 



22. říjen Městský bio-odpad 

23. říjen  Pracovní skupina sítě ERRIN v oblasti Inovací a investic 

 

24. říjen  Pracovní skupina sítě ERRIN v oblasti Chytré specializace (RIS3) 

25. říjen Centra odborné excelence 

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
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