
 

    Aktuality z EU 

 Británie "rozhodně" vystoupí z Evropské unie 31. ledna a do konce příštího 

roku je schopná uzavřít dohodu o novém partnerství s EU. Na úvod 

historické debaty televize ITV to prohlásil 19. listopadu konzervativní britský 

premiér Boris Johnson. Jeho hlavní vyzyvatel Jeremy Corbyn, který  

do prosincových předčasných voleb vede opoziční labouristy, označil vládní 

brexitový harmonogram za nesmysl. Británie si podle něj musí přiznat,  

že potřebuje zachovat "pevný" vztah s evropským blokem. 

Francouzský plán na reformu pravidel, která upravují postup při přijímání 

nových členů Evropské unie, má podporu části unijních zemí, další se  

ale v jeho prospěch nevyjádřily. Po ministerském jednání z 19. listopadu  

to v Bruselu oznámila finská ministryně pro evropské záležitosti Tytti 

Tuppurainenová, podle níž chce většina členů Unie i nadále co nejdřív spustit 

přístupové rozhovory s Albánií a Severní Makedonií. Francouzská ministryně 

pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinová kolegům předložila plán 

reforem přijímacího procesu, který má mimo jiné rozdělit dosud jednolitý 

proces do řady postupných kroků. Podle Tuppurainenové však zásadní debata 

o plánu neproběhla a bude jej nejprve muset zhodnotit Evropská komise. 

Česká armáda příští rok převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali. Na velitelském 

shromáždění to 20. listopadu řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr obrany Lubomír Metnar  

(za ANO). Čeští vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Součástí štábu by mohli být 

i Slováci. Velitelem bude ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál 

František Ridzák, řekl ČTK Metnar. Česká republika má teď v zemi asi 120 vojáků. Na starosti mají 

ostrahu velitelství mise v hlavním městě i výcvikové lokality Koulikoro. Převzetí velení mise si podle 

Metnara nevyžádá navýšení současného mandátu. V čele mise bude stát český velitelský štáb. Metnar 

na tiskové konferenci řekl, že by do něj mohlo být zapojeno až pět slovenských vojáků. Obě země o tom 

nyní jednají. 

Na 69 % Čechů je přesvědčeno, že mezinárodní obchod potřebuje pravidla, zároveň ale třetina 

dotázaných nečeká, že by je státy a podniky dodržovaly. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometr 

o postoji Evropanů k obchodní politice EU, který byl zveřejněn 21.listopadu. Ta by podle většiny 

Čechů měla především zajistit co nejširší výběr výrobků a služeb za co nejnižší cenu. Podíl Čechů,  

kteří mají pocit, že jim osobně mezinárodní obchod přináší výhody, se oproti roku 2010 zvýšil 

o 10 procentních bodů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 18. listopadu výzvu na Demolice budov v sociálně 

vyloučených lokalitách. Pro příští rok je připraveno 100 milionů korun. Obce mohou žádosti o 

poskytnutí dotace podávat až do 14. února 2020. Všechny podrobné informace naleznete zde.   

 

 

 

OBSAH 

Zprávy 

z evropských 

institucí 

Aktuality z EU 

Kalendář 

Zprávy činnosti 

Zastoupení 

regionu 

https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vyzva-na-Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lok


  

 

Ve výborech Evropského parlamentu 14. listopadu proběhlo slyšení navržených eurokomisařů 

z Francie, Maďarska a Rumunska. Maďarský kandidát Olivér Várhelyi nepřesvědčil potřebnou 

většinu poslanců zahraničního výboru, který si vyžádal dodatečné písemné odpovědi. Maďarský 

kandidát na eurokomisaře Olivér Várhelyi na první pokus nezískal podporu potřebné většiny 

zahraničního výboru Evropského parlamentu. Poslanci nicméně Várhelyiho schválili na druhý pokus 

v úterý 19. listopadu. Část europoslanců nebyla podle informací ČTK spokojena s jeho ujišťováním 

o nezávislosti na premiérovi Viktoru Orbánovi a vyžádala si dodatečné písemné odpovědi. Várhelyi, 

který má mít na starosti sousedskou politiku a rozšíření EU, mimo jiné slíbil přehodnotit vztahy 

s Tureckem či otevřenost k přístupovým jednáním s balkánskými zeměmi. Po schválení Várhelyiho 

překonala budoucí šéfka Komise Ursula von der Leyenová poslední velkou překážku na cestě k tomu, 

aby se její exekutivní tým mohl po očekávaném schválení plénem Evropského parlamentu ujmout funkcí 

začátkem prosince. Problémům čelil i francouzský kandidát Thierry Breton, u něhož se část 

europoslanců obávala střetu zájmů. Berton přislíbil, že v souvislosti se svou dosavadní pozicí šéfa velké 

technologické firmy Atos předejde jakémukoli střetu zájmů. 

Členské státy EU se 18. listopadu po mnohahodinovém jednání shodly s europarlamentem na unijním 

rozpočtu pro rok 2020. Kompromisní návrh počítá s částkami 168,7 miliardy eur (4,3 bilionu Kč)  

pro smluvní závazky a 153,6 miliardy eur (3,9 bilionu Kč) pro skutečně provedené platby. Podle obou 

stran se podařilo prosadit financování pro priority spojené s klimatickou politikou či digitalizací. 

Členské státy, které většinou usilují o nižší rozpočet než Evropská komise a Evropský parlament,  

se v září shodly na částkách 166,8 miliardy eur v závazcích a 153,1 miliardy eur v platbách. Parlament 

se v říjnu sjednotil na požadavku 171, respektive 159,1 miliardy eur. V pondělí byl krajní termín pro 

dohodu. Pokud by se ji nepodařilo nalézt, Komise by předložila nový návrh. Podle zástupkyně 

vyjednávacího týmu EP Moniky Hohlmeierové se poslancům podařilo dosáhnout maximální výše 

financí pro program výzkumu a inovací Horizont 2020, stejně jako pro program zahraničních 

studijních pobytů Erasmus. I s ohledem na očekávaná dlouhá vyjednávání o penězích na období 

2021 až 2027 může mít dnešní dohoda velký význam. Pokud by totiž členské státy nedospěly ke shodě 

na víceletém rozpočtu do konce příštího roku, byl by pro určování objemu unijní pokladny na příštích 

sedm let rozhodující právě dohodnutý rozpočet pro rok 2020. Státy i EP mají nyní dva týdny na to,  

aby vyjednaný kompromis formálně schválily. 

Evropský parlament (EP) se obrátil 20. listopadu na Soudní dvůr Evropské unie se stížností proti 

umístění nové unijní pracovní agentury v Bratislavě. EP vadí, že o sídle nového orgánu určeného 

mimo jiné ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení rozhodly členské státy bez souhlasu 

poslanců. Spor, který může přinést problémy hned na začátku fungování úřadu, je dalším vyhrocením 

mocenského boje mezi unijními institucemi, napsal bruselský web Politico. Podle pravidel EU je 

rozhodování o sídlech unijních orgánů v moci členských zemí. Europarlament však tvrdí, že zřízení 

ELA souviselo s pravidly pro volný pohyb obyvatel a sociální zabezpečení, do nichž mají poslanci co 

mluvit. Rada EU má podle zdrojů webu Politico čas zareagovat na podnět k soudu do 10. prosince. 

Evropská komise 21. listopadu varovala osm států eurozóny včetně Slovenska, že jim příští rok 

hrozí porušení rozpočtových pravidel Evropské unie. Zásadnější námitky má Komise k návrhům 

rozpočtů Itálie, Francie, Španělska a Belgie, z nichž je podle komisařů patrná nedostatečná snaha 

omezit vysoký veřejný dluh. V případě Slovenska stejně jako Finska, Portugalska či Slovinska je sice 

Komise spokojena s přístupem ke snižování dluhu, avšak upozornila, že by se tyto země mohly v příštím 

roce podstatně odchýlit od střednědobých rozpočtových cílů. Návrhy rozpočtů ostatních zemí jsou 

v souladu s paktem růstu a stability, v němž se unijní země zavázaly udržovat dluh pod hranicí 

60 procent HDP či jej snižovat. Rozpočtové deficity zároveň nesmí překročit tři procenta. Evropská 

komise připomněla, že letos poprvé od roku 2002 nevede se žádnou zemí řízení kvůli nadměrnému 

rozpočtovému schodku. 

Zprávy z evropských institucí 



Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

O víkendu 16. a 17. listopadu se v prostorách hlavního sídla NATO v Bruselu 

uskutečnil tradiční NATO charitativní bazar. Ten je již od roku 2005 každoročně 

pořádán za účelem sbírky peněz na vybrané charity. Na bazaru lze nalézt stánek každé 

z členských zemí Aliance i partnerských zemí. Nechyběl ani stánek České republiky 

s tradičními českými výrobky a specialitami, včetně delikates z Jihomoravského 

kraje. Dobrovolnou výpomoc na místě poskytlo také Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. 

V úterý 19. listopadu se Zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny sítě ERRIN pro bioekonomiku 

a energii s tématem „Příležitosti pro odpad ze zemědělsko-potravinářského sektoru.“ Cirkularita je 

klíčovým prvkem vize Evropské komise pro biohospodářství. Použití oběhového hospodářství  

v zemědělsko-potravinářském odvětví je důležité pro zvýšení efektivity zdrojů a produkci biomasy. 

Využití odpadu z různých druhů surovin, např. olivového oleje, vepřového masa, ovoce nebo mléčných 

výrobků – k výrobě bioenergie, hnojiva, nových chemikálií významně přispěje ke snížení dopadu  

na klima a posunu k čisté energii. Na setkání se dále diskutovalo, jak lze odpad z agropotravinářského 

odvětví využít k řešení změny klimatu a přispět k energetickému přechodu. Diskutovalo se také  

o evropském politickém rámci a vývoji cirkulační bio-ekonomiky v zemědělsko-potravinářském 

odvětví. 

Evropská služba pro vnější akci (EEAS) uspořádala 19. listopadu slavnostní česko-slovenský večer  

u příležitosti výročí Sametové revoluce. Ve spolupráci s českými a slovenskými pracovníky EEAS se 

na organizaci a průběhu večera podílelo také Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, které zde 

mimo jiné prezentovalo vybraná jihomoravská vína. Mezi hosty nechyběl vojenský představitel ČR při 

NATO a EU generál Maleninský, členové zahraničních ambasád, vysocí představitelé z EEAS, NATO 

a evropských institucí a také mnohé další osobností. 

Ve středu 20. a ve čtvrtek 21. listopadu proběhlo další setkání sítě peri-urbánních regionů PURPLE. 

Na pracovní skupině se sešli zástupci z regionu Wielkopolska (Polsko), Frankfurt (Německo), Valonsko 

(Belgie) a West Midland (Velká Británie). Na setkáních se řešil zejména PURPLE pracovní plán na 

období 2020–2022 a také pokrok v přípravě příkladů / důkazů, které by šly po boku našich posledních 

dvou tematických dokumentů (tzv. Topic Paper). Jako další téma byl pokrok v projektu ROBUST a 

příležitosti v rámci Horizont 2020. 

V pátek 22. listopadu se Zastoupení zúčastnilo již 14. schůze Baltsko-jaderského koridoru. Akce se 

zúčastnili zástupci Rakouska, Itálie, Polska, České republiky, Slovenska, Slovinska a evropských 

institucí, např. Generálního ředitelství Evropské komise pro oblast dopravy. Na setkání byla mimo jiné 

představena studie zabývající se sítí TEN-T (Transevropské dopravní sítě), pracovní plán 

koridoru a dokončené nebo plánované dopravní projekty, které přispějí k lepšímu propojení všech 

zúčastněných zemí.  

V sobotu 23. listopadu se Zastoupení účastní konference MEET & BUILD, která je v Belgii 

jedinečným místem k poslechu rozhovorů světových odborníků, sdílení know-how a sdružování 

belgického herního průmyslu. V pátek 22. listopadu je pro českou delegaci připraven program 

v Evropském parlamentu, který je spolupořádán společně s paní europoslankyní Martinou Dlabajovou, 

workshop je zaměřen na evropskou legislativu v této problematice, copyright a Creative Europe Media, 

vystoupí zde odborníci na danou problematiku z Evropské komise i z Evropské parlamentu. Součástí 

delegace je také radní pro kulturu Jihomoravského kraje pan Tomáš Soukal a zastupitel a předseda 

výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Michal Doležel. Magistrát města Brna zastupuje pan 

náměstek Tomáš Koláčný, zastupitel Ondřej Kotas a Tereza Chrástová, specialistka kreativních oblastí 

a projektů. Na sobotní konferenci se sejde více než 30 řečníků z České republiky, Švédska, Finska, 

Velké Británie, Belgie, Francie, Polska, kteří sdílejí své zkušenosti a příklady z praxe. Konference 

zahrnuje celkem 20 přednášek o všech aspektech výroby videoher, od prototypu k financování, 

marketingu, komunitního managementu, a dalších. V letošním roce, krom opravdu velkého zastoupení 

českým řečníků, se navíc koná speciální výstava věnovaná českým hrám, kde budou prezentovány 

vybraná moravská a česká herní studia.  



Kalendář 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu:  

25. listopad Koherentní evropské inovační ekosystémy 

26. listopad EU Design Days v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky 

27. listopad Dovednostní rozdíl v oblasti kulturního dědictví 

27. listopad Science Café s Evou Cudlínovou  

29. listopad – 1. prosinec Czech Fashion Festival 2019: RE-VELVET 

 

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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