
 

    Aktuality z EU 

Východní členové EU odmítají škrty v zemědělských dotacích. Shodli 

se na tom představitelé osmi zemí střední a východní části Evropské unie 

na pondělním jednání o společném stanovisku k podpoře zemědělství 

z unijního rozpočtu na roky 2021–2027 ve Varšavě. Jednání se kromě místního 

ministra zemědělství zúčastnili představitelé Maďarska, Rumunska, Bulharska, 

trojice pobaltských států a také ČR, kterou zastupoval náměstek z ministerstva 

zemědělství Pavel Sekáč. Přítomen byl také polský eurokomisař Janusz 

Wojciechowski. Ve svém výsledném prohlášení představitelé zdůraznili 

odmítavý postoj k jakýmkoliv škrtům ve společné zemědělské politice (SZP), 

která by dle nich měla zůstat na „úrovni let 2014–2020. Dle vlád zmíněných 

zemí budou zemědělci v příštích letech čelit ekonomickým výzvám 

plynoucím z dlouhodobých ekologických cílů EU, které přinesou potřebu 

investovat do ekologických technologií, udržitelných řešení a nových 

pracovních míst a budou generovat vyšší náklady. Za klíčový problém 

zástupci mj. označili způsob financování těchto úkolů. Právě spory ohledně 

tradičních dotačních programů byly minulý týden jednou z hlavních překážek 

na rozpočtovém summitu unijních lídrů, na kterém se nepodařilo dosáhnout 

dohody. 

Britská imigrační pravidla se budou od konce tohoto roku měnit. Britská 

ministryně vnitra Prity Patelová předložila minulý týden návrh očekávaného bodového imigračního 

systému, který by měl nahradit současný volný pohyb osob EU, který dle britské vlády neuspokojuje 

potřeby Británie. Dle navrženého mechanismu získají v jakémkoliv britském městě práci ti, 

kteří v celkovém součtu nasbírají za své zkušenosti, schopnosti a dovednosti alespoň 70 bodů. 

Body mohou lidé nasbírat za schopnost ovládat angličtinu (10 bodů), za nabídku zaměstnání 

od schváleného sponzora (20 bodů), za práci v požadované úrovni dovedností (20 bodů) a z výše 

ročního platu. Dále například zájemci o práci v sektorech s nedostatkem sil získají 20 bodů navíc, stejně 

jako lidé, kteří mají titul. Pro studenty bude fungovat obdobný systém pro získání víza. Zmíněná 

pravidla se budou vztahovat na všechny imigranty, tedy jak z EU, tak z neunijních zemí. Výjimku 

ze systému budou mít Irové, kteří i nadále budou moci na britský ostrov cestovat v rámci Společné 

cestovní zóny ustavené mezi Irskou republikou, která zůstává součástí EU, a Spojeným královstvím. 

Od roku 2020 pak bude nadále moci kdokoliv z Unie cestovat do všech částí Spojeného království, 

bez pracovního víza však bude moci zůstat maximálně 6 měsíců.  

Dodržování závazků vyplývajících z dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie bude 

pod dohledem zvláštního společného výboru. Spolupředsedou společného výboru zástupců Británie 

i Evropské unie bude také slovenský komisař pro interinstitucionální vztahy a místopředseda Evropské 

komise Maroš Šefčovič. Dohlížet bude mj. na to, zda Britové připravují kontroly zboží, které bude 

po přechodném období proudit přes Severní Irsko do Irské republiky. Koordinovat by měl svoji práci 

s hlavním unijním vyjednavačem pro Brexit Michelem Barnierem a Pracovní skupinou pro vztahy 

se Spojeným královstvím. Společný výbor by měl řešit také případné spory. Kdo bude Šefčovičovým 

britským spolupředsedou zatím není jasné. 

Třiadvacet evropských zemí, včetně České republiky, se ve středu v Záhřebu připojilo k záměru 

vybudovat „evropskou školu pro agenty“, která by byla součástí kontinentální sítě zpravodajských 

služeb. Dokument obsahující akční plán, řídící strukturu a záměr vytvořit sbor zpravodajských služeb, 

byl státy podepsán za přítomnosti chorvatského premiéra Andreje Plenkoviće. Dle něj by měla nová síť 

vzdělávat a propojovat agenty, akademiky, média a další zainteresované osoby a měla by usilovat 
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o nalézání řešení hrozeb moderního světa. S nápadem vytvoření „zpravodajské školy“ přišel poprvé 

francouzský prezident Emmanuel Macron v září 2017, jedním z hlavních iniciátorů plánu pak bylo 

právě Chorvatsko, které v současné době předsedá Radě EU. K iniciativě se nepřipojilo Řecko, Polsko, 

Slovensko, Bulharsko, Irsko a Lucembursko. 

Dle ministra zahraničí Tomáše Petříčka udělá Česká republika maximum pro to, aby Evropská unie 

za měsíc zahájila přístupové rozhovory se Severní Makedonií a Albánií. Ve svém prohlášení 

to Petříček oznámil ve středu, po jednání se svým severomakedonským protějškem Nikolou 

Dimitrovem. Evropská rada měla původně o zahájení přístupových rozhovorů rozhodnout už loni 

v říjnu, především kvůli nesouhlasu Francie však toto rozhodnutí nepadlo. K otázce by se tak měli 

představitelé zemí a vlád vrátit na březnovém summitu EU. Česká diplomacie v této otázce usiluje 

o změnu zdrženlivého postoje některých států, jako jsou Francie, Nizozemsko, Dánsko nebo Španělsko, 

a vyjadřuje přesvědčení, že rozšíření EU o země západního Balkánu pomůže stabilitě v této části 

Evropy. Stejně jako Česko, také ostatní země Visegrádské čtyřky (V4) podporují rozšíření EU 

o zmíněné dvě země a potvrdily to také na čtvrtečním jednání ministrů zahraničí V4. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) i evropské úřady se shodují, že šíření nového typu koronaviru 

v Evropě i ve světě není důvodem k panice. S ohledem na vývoj situace v Itálii by však 

dle eurokomisařky pro zdraví, Stelly Kyriakidisové, státy EU měly sjednotit své strategie pro boj 

s nemocí. Ačkoliv je nárůst případů v Itálii, Íránu a Jižní Koreji znepokojivý, virus stále nedosáhl úrovně 

pandemie a dle slov šéfa WHO, Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, je možné zabránit jeho dalšímu 

šíření. 

Evropská investiční banka (EIB) loni v ČR podpořila projekty v hodnotě 37,9 miliard korun 

(1,5 miliard EUR). Meziročně se jedná o více než dvojnásobný nárůst. Dle viceprezidentky EIB 

Lilyany Pavlovové operace uskutečněné v ČR v roce 2019 pomohly zhruba 7.000 podnikům, čímž byla 

zajištěna podpora pro 137.650 pracovních míst. Mezi projekty, kterým EIB pomohla, je například 

úvěr 11,3 miliard korun (444 milionů EUR) pro osm projektů modernizace, rekonstrukce a obnovy 

železniční infrastruktury v celé republice nebo pomoc České spořitelně zajistit financování pro malé 

a střední podniky 7,8 miliard korun (306 milionů EUR). Úvěr byl poskytnut také společnosti ČEZ, 

konkrétně 8,4 miliard korun (330 milionů EUR) na rozšíření, posílení a modernizaci elektrické rozvodné 

sítě v devíti krajích nebo Plzeňským městským dopravním podnikům (1,3 miliard korun; 

tj. 50 milionů EUR), kde umožnily finance městu nákup více než 30 tramvají a trolejbusů, 

které nahradily stará vozidla. Součástí projektu je také rekonstrukce vozoven a modernizace elektrické 

rozvodné sítě. 

  



 

 

 

 

Ministři všech 27 zemí Evropské unie v úterý schválili mandát k vyjednávání o budoucích vztazích 

s Británií. Finální verze dokumentu, kterým se bude řídit hlavní unijní vyjednavač pro Brexit 

Michel Barnier, tak dostal zelenou. Mandát pro své vyjednavače tentýž den schválila také britská 

vláda. Mandát pro jednání s Británií předložila na počátku února Evropská komise, před dvěma týdny 

jej podpořil také Evropský parlament. Samotná jednání, která budou dle očekávání velmi složitá, 

by měla být zahájena příští týden a dokončena by měla být během deseti měsíců. Přechodné období, 

které skončí na konci roku, by Britové mohli prodloužit – čas na to mají do poloviny roku. Britská vláda 

však dává opakovaně najevo, že o prodloužení přechodného období nestojí a po jeho skončení se chce 

přestat řídit unijními standardy. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Ve středu 26. února se Zastoupení zúčastnilo diskuze na téma „Směrem k plánu 

pro čistý vodík – příspěvky místních a regionálních orgánů ke klimaticky 

neutrální Evropě“. Diskuzi předsedala Brigit Honé, ministryně pro federální 

a evropské záležitosti a regionální rozvoj německého spolkového státu Dolní Sasko. 

Diskuze byla zaměřena na důležitost čistého vodíku pro klimaticky neutrální Evropu 

a také na čistý vodík jako zdroj udržitelného místního a regionálního rozvoje. 

Diskutovány byly také překážky pojící se s vývojem ekonomiky čistého vodíku a role 

EU v této oblasti. Aktuálním cílem je vytvoření komprehenzivní strategie 

na evropské úrovni, která umožní vyvíjet a podporovat výrobu čistého vodíku 

koordinovaně, přičemž bude brát v potaz potřeby místních a regionálních orgánů. 

 

 

 

 

 

Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu: 

2. března  Konzultace k budoucnosti EU politiky čistého ovzduší 

2. března  Konference o budoucnosti dopravy 

4. března  Konzultace k hodnocení inovační výkonnosti regionů (RIS) a jeho dopad na 

regionální politiky 

4. března  Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima – dialog občanů 

5. března Chytrá specializace pro cíle udržitelného rozvoje  

 

 

 

 

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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