
 

    Aktuality z EU 

V rámci zlepšení a zkvalitnění dostupnosti informací pro evropskou veřejnost 

předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani představil 16. listopadu 

novou webovou stránku Co dělá Evropa pro mě, která ukazuje pozitivní vliv 

EU na každodenní život jednotlivých občanů. V kontextu nadcházejících 

voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu příštího roku   

a v rámci snahy o větší zapojení občanů EU, by tato internetová stránka měla 

lidem Unii přiblížit a ukázat, do jaké míry EU ovlivňuje každodenní život lidí 

a lépe je také informovat o konkrétních projektech EU. 

Zhruba 200 milionů korun ročně přináší české ekonomice přítomnost 

Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA). 

Vyplývá to ze zprávy o přínosech agentury, kterou představil 16. listopadu 

výkonný ředitel agentury Carlo des Dorides na tiskové konferenci v jejím 

pražském sídle. Díky Agentuře GSA se také zvýšilo povědomí o možnostech 

financování výzkumu a vývoje v oblasti družicové navigace pro malé   

a střední podniky či univerzity. 

Bavorský premiér Markus Söder 18. listopadu ohlásil kandidaturu   

na vedení bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), o něž se chce ucházet 

na lednovém mimořádném sjezdu strany.  Z čela strany na sjezdu odstoupí 

dosavadní předseda Horst Seehofer. Důvodem jeho rezignace jsou především neuspokojivé volební 

výsledky strany.  

Novým ministrem pro odchod Británie z Evropské unie se stal Stephen Barclay, který dosud 

zastával post náměstka na ministerstvu zdravotnictví. Oznámil to 19. listopadu mluvčí britské vlády.   

Na rozdíl od svých předchůdců bude mít Barclay ale jiné úkoly, věnovat se bude především domácí 

přípravě na brexit. Další jednání s EU bude do mimořádného summitu EU vést osobně premiérka 

Theresa Mayová. Nového ministra premiérka Mayová musela vybrat poté, co svou rezignaci oznámil 

ministr pro brexit Dominic Raab. Oba členové vlády nesouhlasili s předběžným textem dohody 

o brexitu, kterou vláda Mayové vyjednala v Bruselu. 

Čtyři středoevropské země z uskupení visegrádská čtyřka (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko)   

se staví kladně k využívání jaderné energie, shodli se na setkání 19. listopadu v Bratislavě ministři 

nebo jejich zástupci odpovědní za hospodářství a energetiku ve státech V4. Slovenský ministr 

hospodářství Peter Žiga v rámci schůzky ohlásil záměr Bratislavy ukončit dotování těžby hnědého uhlí 

pro energetické účely v roce 2023. 

Dánsko zastavilo 21. listopadu zbrojní export do Saúdské Arábie. Dánsko tak podobně jako Německo 

reaguje na vraždu novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Dalším 

důvodem je zapojení Rijádu do bojů v Jemenu, kde saúdskoarabské zbraně zabíjejí civilisty. "Je důležité, 

aby Dánsko poukázalo na to, že působení Saúdské Arábie je v mnoha oblastech ničivé. Je třeba s tím 

skoncovat," řekl Samuelsen. Podle televize v Dánsku při dojednávání exportních zbrojních kontraktů 

funguje ministerstvo zahraničí jako konzultant. Samuelsen řekl, že další povolení vývozu zbraní   

do Saúdské Arábie nebudou vydávána. K zastavení zbrojního vývozu do Saúdské Arábie vyzval 

evropské země Evropský parlament. Německo tak učinilo v říjnu. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21. listopadu výzvy k předkládání žádostí do programu 

Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí 

s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli. Lhůta pro doručení žádosti   

ve všech výzvách končí 28. února 2019. Více informací zde.  

 

 

Členské státy EU potvrdily 19. listopadu nová pravidla posilující ochranu Schengenského prostoru 

volného pohybu. Do souvisejícího Schengenského informačního systému (SIS) bude možné nově 

vkládat například záznamy o hledaných osobách, ale třeba také o lidech, kteří nemají legální nárok   

na pobyt na území EU a mají být vráceni zpět do své země. Povinně budou do systému vkládány 

záznamy o lidech, kterým byl do unijního prostoru volného pohybu zakázán vstup, do SIS bude mít 

plný přístup evropská policejní agentura Europol. Posílený SIS totiž také umožní identifikovat 

podezřelé osoby účinnějším využíváním otisků prstů, otisků dlaní či zobrazení obličeje. 

Vyjednavači členských zemí a Evropského parlamentu (EP) se do půlnoci 20. listopadu nedokázali 

dohodnout na kompromisní podobě návrhu rozpočtu EU na příští rok. Vyjednávání o stávajícím 

návrhu jsou tak u konce a Evropská komise (EK) musí oběma institucím předložit návrh nový. Spor   

o možnosti využít peníze, které byly v roce 2017 určeny na vědu, na posílení programu Horizont 2020 

v rozpočtu na příští rok označil v tiskové zprávě za důvod krachu jednání také šéf rozpočtového výboru 

EP Jean Arthuis z Francie. 

Země Evropské unie by se v roce 2019 měly zaměřit na vysoce kvalitní investice a reformy zvyšující 

produktivitu. Dál by se také měly snažit o stabilní a zdravé veřejné finance. Ve své každoroční analýze 

hospodářského růstu bloku na příští rok to 21. listopadu uvedla Evropská komise (EK). Prosperita 

Evropy podle ní závisí na její schopnosti vyřešit vlastní slabiny a umět zvládnout rostoucí vnější   

a globální výzvy – od rostoucího vlivu a významu Číny až po otřesy v mezinárodním obchodě 

způsobené americkým protekcionismem. Podle podzimní prognózy Evropské komise budou ekonomiky 

všech zemí EU v důsledku silné domácí spotřeby a investicím růst i nadále, byť pomaleji. Dál by také 

měla vznikat nová pracovní místa a klesat nezaměstnanost. Stav veřejných financí členských států 

eurozóny se výrazně zlepšil a souhrnný schodek veřejných financí v eurozóně je nyní pod jedním 

procentem hrubého domácího produktu (HDP). Přesto je zadlužení několika zemí stále vysoké, Komise 

ostatně udělala první krok k řízení o nadměrném deficitu s Itálií, právě kvůli vysokému dluhu této 

jihoevropské země. Vzhledem k tomu, že ekonomika nadále roste, přišel podle Komise čas na vytvoření 

polštáře fiskálních rezerv, které budou zapotřebí pro zvládnutí případného budoucího hospodářského 

útlumu a zmírnění možných dopadů. Zemím eurozóny proto Komise doporučila, aby prioritně provedly 

reformy, které by mohly zvýšit produktivitu a růstový potenciál, prohloubit jednotný trh, zlepšit 

podnikatelské prostředí, podpořit investice a vylepšit situaci na trhu práce. 

Takzvaný Junckerův plán pro rozvoj investic v Evropě již podle odhadů podpořil vznik více než 

750.000 pracovních míst a zvýšil hrubý domácí produkt Evropské unie o 0,6 procenta. Uvedla to   

22. listopadu Evropská komise. Dodala, že plán již aktivoval investice ve výši 360 miliard eur 

(9,4 bilionu Kč). Dvě třetiny z nich přitom pocházejí ze soukromých zdrojů. "Investiční plán znamenal 

skutečný průlom. Po čtyřech letech fungování přinesl tento nový a jedinečný přístup, jak mobilizovat 

soukromé investice pro projekty veřejného zájmu." uvedl místopředseda Evropské komise odpovědný 

za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen. 

Evropská komise je spokojená s navrhovanými změnami ve sporném polském zákonu o nejvyšším 

soudu. Uvedla to 22. listopadu mluvčí Evropské komise. Dolní komora polského parlamentu odstranila 

ze zákona nucené penzionování soudců, kteří dosáhnou 65 let. Podle EK "jdou tyto změny přesně 

tím směrem, jakým Komise žádala", napsala agentura Reuters. Mluvčí Evropské komise Mina 

Adreevová ale připomněla, že ještě není u konce legislativní proces. Změnami se bude zabývat polský 

Senát, na závěr půjdou k podpisu polskému prezidentovi. 

 

Zprávy z evropských institucí 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019


Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Minulý víkend byl v Bruselu významně vidět odkaz brněnské architektury z meziválečného období. 

V rámci programu „Remembering 1918“ připravil Palác krásných umění BOZAR dvoudenní 

konferenci o budování a opravě měst v nově vzniklých státech střední a východní Evropy po ukončení 

bojů první světové války. Jak se hledání národní identity, touha po transformaci, sny a představy 

vedoucích politických představitelů a architektů o moderních sídlech a nových hlavních městech při 

získané nezávislosti promítly do výstavby a městských plánů prezentovali experti z 12 evropských zemí. 

Brno a Zlín jako města moderní architektury v Československu představil profesor Vladimír Šlapeta.  

Ve dnech 17. a 18. 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. Dobrovolnou výpomoc na 

místě poskytlo také Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. 

Centrum pro studium evropských politik (CEPS) na konferenci, která se konala v pondělí   

19. listopadu, a jenž se zabývala Velkými daty, umělou inteligencí a algoritmy, představilo tato témata 

z jiné strany, a to z hlediska práva a zákonů. Tyto nové technologie totiž potřebují také nové právní 

rámce, především v oblasti soutěžního práva a ochrany soukromí. Je také nutné nastavit jasná pravidla 

pro oblast chytrých algoritmů, které samy reagují na současný stav trhu tak, aby bylo zachováno 

konkurenční prostředí. Vedle kvalitní legislativy je pak nutné zajistit investice do problematiky, jelikož 

čelíme v oblasti moderních technologií velké konkurenci z Číny a USA. 

Ve dnech 19. – 21. listopadu se uskutečnila exkurze pedagožek ze Střední školy dopravy, obchodu   

a služeb Moravský Krumlov do Bruselu. Kromě prohlídky města měly pedagožky zejména možnost 

navštívit některé evropské instituce a seznámit se tak blíže s reálným fungováním EU. Nahlédly tak 

například do prostor Evropského parlamentu a Evropské komise a měly rovněž možnost podiskutovat 

s některými českými zástupci, kteří v Bruselu působí. 

Tématem summitu Celsius, který se konal ve středu 21. listopadu, byly projekty městských rozvodů 

tepla a chlazení, s využitím obnovitelných zdrojů. Ačkoliv největší zastoupení měla města z Nizozemí 

a Belgie, nechyběly ani projekty z Německa, Francie či polského Krakova. Nejčastěji zmiňovanými 

tématy byly přílišná závislost na ropném průmyslu, snaha vybudovat městské dálkové vytápění a využití 

geotermální energie a odpadního tepla pocházejícího z průmyslu. Zástupci švédského Goteborgu pak 

také upozornili na využitý potenciál v podobě centrálního chlazení, tak aby občané města nebyli nuceni 

nakupovat klimatizační jednotky, ale aby využívali městský systém. To jim ušetří náklady a zároveň 

přinese další finance do městské pokladny. 

Ve středu 21. listopadu se v rámci akce s názvem Setkání s Evropou uskutečnila prezentace německého 

regionu Nordschwarzwald. Ten je jedním z nejstabilnějších a ekonomicky nejsilnějších regionů   

v Německu a také v celé Evropské unii. Diskutováno bylo mj. například to, jaké kroky by měly být 

směrem k takto rozvinutým a ekonomicky silným regionům podnikány a jakým problémům tyto regiony 

čelí. V rámci prezentace klíčových sektorů regionu proběhla také krátká módní přehlídka oblečení 

navrhnutého jednou ze studentek módy na Univerzitě Pforzheim. 

Ve čtvrtek 22. listopadu se Zastoupení zúčastnilo setkání v rámci sítě vědecko-výzkumných regionů 

ERRIN. Diskuse byla tentokrát zaměřena na koncept digitálních inovačních hubů, který spadá pod 

iniciativu Evropské komise s názvem Digitalizace evropského průmyslu. V rámci setkání bylo 

představeno několik inovačních hubů z různých regionů, na kterých bylo demonstrováno zejména  

 to, jak mohou přispět k rozvoji a podpoře malých a středních firem a podniků při jejich digitální 

transformaci. Pokud budou chtít tyto podniky na trhu uspět, jejich transformace je totiž do budoucna 

nevyhnutelná. 

Jaké výhody a možnosti inovací pro obce a regiony napříč Evropou přináší využívání programu 

Copernicus, spuštěném Evropskou unii? To a ještě mnohem více bylo diskutováno v podvečer   

22. listopadu v prostorách Evropského parlamentu. Během večera byly prezentovány zkušenosti s tímto 



programem jak ze strany zástupců EU, tak také ze strany regionálních a lokálních orgánů. Zároveň byla 

představena nová publikace, která se právě k programu Copernicus a jeho využití pro regiony vztahuje.   
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Vybrané akce v Bruselu  

 

26. listopadu            Setkání Baltsko-jadranského dopravního koridoru  

                                 Posílení schopnosti EU v oblasti kybernetické obrany   

26. - 30. listopadu    Budování sdílených evropských hodnot skrze vzdělání 

26. - 28. listopadu    Evropský inovační summit 

27. listopadu        NEMO-kongres v oblasti mobility a designu 

         Světová energetická perspektiva IEA 2018 

Setkání Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a    

kulturu (SEDEC) Evropského výboru regionů 

          Evropské dialogy Václava Havla  

28. listopadu  Regionální summit – politika soudržnosti EU: soustředěné provádění inovační 

politiky ve všech regionech 

 Evropské fondy podporující zodpovědný rozvoj 

 Scale-Upy: přeměna vize na strategii a řízení 

 Science Café s prof. Danuší Nerudovou 

 Setkání Komise pro přírodní zdroje Evropského výboru regionů – přijetí 

stanovisek 

 Nová dohoda pro spotřebitele  

 Průběžné hodnocení programu EU ISA2 

         Strategie udržitelného rozvoje: Úloha občanské společnosti 

     

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 Rady pro zahraniční věci  

 

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, 

kulturu a sport 
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