
 

    Aktuality z EU 

Mimořádný summit Evropské unie k brexitu svolal předseda Evropské rady 

Donald Tusk na 10. dubna. Učinil tak jen krátce poté, co britská Dolní 

sněmovna už potřetí odmítla 29. března text dohody o spořádaném vystoupení 

Británie ze společenství. Odmítnutím padla možnost, že Británie EU opustí   

22. května podle dlouhou dobu domlouvaných podmínek znovu zamítnutého 

textu dohody. Evropská komise na výsledek hlasování reagovala stručným 

prohlášením, ve kterém za pravděpodobný scénář označila britský odchod 

z EU bez dohody k půlnoci 12. dubna. Prohlášení unijní exekutivy také 

zdůrazňuje, že EU zůstává jednotná. Přínosy, které plynuly z odmítnuté 

smlouvy - včetně přechodného období - v případě brexitu bez dohody nebudou 

existovat a nebudou nahrazovány podobnými. Komise také vyloučila možnost 

„sektorových minidohod" pro konkrétní oblasti. Britská Dolní sněmovna    

2. dubna také zamítla všechny čtyři navrhované poslanecké varianty 

dalšího postupu v krizi kolem brexitu. Dolní sněmovna britského parlamentu 

ale 4. dubna nejtěsnější možnou většinou schválila návrh zákona, který 

pověřuje premiérku Theresu Mayovou usilovat o odklad brexitu, bude-li zemi 

12. dubna hrozit varianta bez dohody. Toho Mayová využila a v dopise 

předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi žádá o odklad brexitu do 30. 

června. Británie se podle ní připraví na účast v květnových volbách do 

Evropského parlamentu. 

V pondělí 1. dubna 2019 se setkala ve Strakově akademii Bezpečnostní rada státu. Zabývala se 

aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální 

bezpečnostní situace v České republice. Bezpečnostní rada státu projednala například dokument Hrozby 

a rizika mající vliv na bezpečnost České republiky ve střednědobém horizontu a vzala na vědomí 

zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, 

vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 a Koncepci boje proti projevům 

extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019. Členové Bezpečnostní rady státu se také zabývali 

postupem při řešení strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných 

složek s výhledem na 10 let. 

Vláda 1. dubna projednávala materiál k plánovanému předsednictví České republiky v Radě EU 

v roce 2022. Dokument je úvodní informací o nárocích na předsednictví. Z materiálu vyplývá, že podle 

aktuálních požadavků bude třeba kvůli předsednictví vytvořit zhruba 570 nových pracovních míst   

na dobu určitou. Dokument upozorňuje, že předsednictví v roce 2022 bude významně náročnější než 

první české předsednictví v roce 2009. Důvodem je mimo jiné výrazný nárůst legislativy EU kvůli 

lisabonské smlouvě. V roce 2009 se podle dokumentu na přípravě a samotném předsednictví ČR 

podílelo zhruba 1255 osob, z toho 359 bylo nově obsazených míst vytvořených na dobu určitou. Podle 

informací jednotlivých úřadů by se během předsednictví ČR měl v Česku uskutečnit minimálně jeden 

summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU, přibližně 20 neformálních 

zasedání orgánů Rady EU na úrovni ministrů členských států EU, jedno jednání vlády ČR s Evropskou 

komisí a jedno jednání vlády s konferencí předsedů Evropského parlamentu. Mělo by se také konat   

až 380 neformálních pracovních jednání na nižší úrovni a odborných konferencí. 

V Česku vznikne evropské výzkumné centrum pro využití umělé inteligence v moderním 

průmyslu. Povede ho Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení 
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technického v Praze (CIIRC ČVUT) společně se Středoevropským technologickým institutem 

Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT). O podpoře projektu s názvem RICAIP rozhodla 

Evropská unie. Půjde na něj 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun) a bude trvat šest let. ČTK to   

3. dubna řekl vědecký ředitel CIIRC Vladimír Mařík, který projekt vede. Vedle institutů CIIRC   

a CEITEC se na projektu budou podílet také Německé centrum pro umělou inteligenci a Centrum 

pro mechatroniku a automatizovanou techniku v Saarbrückenu. Vysoké učení technické v Brně 

získá na projekt 300 milionů korun, na ČVUT v Praze půjde 950 milionů korun, řekl Mařík. Zájem   

o spolupráci s budoucím centrem podle něj už vyslovili například Nizozemci nebo Korejci. 

 

 

Dva velcí evropští mobilní operátoři, španělská Telefónica a německý Deutsche Telekom u unijního 

soudu napadli 2. dubna směrnici o kodexu pro elektronické komunikace. Ta byla přijata loni   

v prosinci především s cílem podpořit kvalitní pevné i mobilní připojení v EU. Kromě jiného má ale 

také už od poloviny května v EU zajistit levnější volání a posílání textových zpráv do jiných 

členských zemí bloku. Od 15. května totiž mají v Unii začít platit maximální ceny 19 centů (asi pět 

korun) plus daň za minutu volání do zahraničí a šest centů (asi 1,50 Kč) plus daň za textovou zprávu. 

Novinka doplňuje už platné zrušení roamingových poplatků za volání ze zahraničí domů, dosud totiž   

v zásadě platí dvě různé ceny v závislosti na směru přeshraničního hovoru. Obě společnosti míní, že 

nová pravidla porušují "principy subsidiarity a proporcionality", tedy, že legislativa na unijní úrovni je 

v tomto případě zbytečná a právně nepodložená. 

Evropská komise 2. dubna v Bruselu rozhodla o investicích ve výši 4 miliard eur (102 miliard korun) 

z fondů EU pro politiku soudržnosti do 25 rozsáhlých infrastrukturních projektů v ČR, Bulharsku, 

Itálii, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Řecku. Jde o projekty 

v oblastech zdravotnictví, dopravy, výzkumu, životního prostředí a energetiky. Společně s finančními 

prostředky členských států činí celkové investice do těchto projektů 8 miliard eur. V Česku se jedná   

o investici ve výši 76 milionů eur (2 miliardy korun) do modernizace železničního koridoru mezi 

Prahou a Plzní. Projekt zahrnuje nové i rekonstruované tratě mezi Rokycany a Plzní. Ty zkrátí dobu 

cestování v tomto úseku na polovinu a zvýší atraktivitu Plzně jakožto regionálního ekonomického 

centra.  Za druhé se počítá s investicí téměř 75 milionů eur (2 miliardy korun) do silnice mezi Nebory 

a Bystřicí, která je součástí hlavního spojení mezi českou dálnicí D48 a slovenskou dálnicí D3. Ve 

stávajícím programovém období, tedy mezi roky 2014 až 2020 získalo finanční prostředky z EU   

258 takových velkých projektů. Příspěvek z evropských peněz na ně dosahuje celkem 32 miliard eur 

(přes 823 miliard Kč), což je polovina jejich celkové hodnoty. 

Výbor Evropského parlamentu potvrdil 3. dubna změny, které se týkají dvojí kvality potravin. 

Členské státy s kompromisní podobou nových pravidel ochrany spotřebitelů v Unii, která také například 

posilují jejich práva při nakupování na internetu či výrazně zvyšují případné pokuty, prozatímně velkou 

většinou souhlasily už na konci března. Nyní členské země musí věc formálně potvrdit a text, který by 

se tak už neměl měnit, ještě čeká závěrečné schválení v plénu europarlamentu. To by se mělo odehrát 

na poslední schůzi stávajícího složení Evropského parlamentu 16. dubna ve Štrasburku. Na převedení 

novinky, která by měla také ztížit život agresivním podomním prodejcům, poté budou mít členské země 

dva roky do své vlastní legislativy. Rozhodnutí výboru naopak uvítala česká komisařka pro 

spravedlnost, rovné příležitosti a ochranu spotřebitele Věra Jourová. "Dny dvojího metru na jednotném 

trhu jsou sečteny. Spotřebitelé by již neměli být uváděni v omyl vydáváním různých výrobků za stejné. 

Obchodníky, kteří budou v podvádění pokračovat, čekají vysoké sankce," uvedla. 

Evropská komise nebude váhat s využitím nástrojů, které má k dispozici, pokud rumunská vláda rychle 

neobnoví reformy posilující právní stát a naopak udělá kroky, které by tamní soudní systém 

narušovaly. Novinářům to 3. dubna řekl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. 

Rumunsko je v první polovině letošního roku předsednickou zemí EU. Rumunská vláda zvažuje návrh, 

který by zneplatnil stovky korupčních případů, jež se dotýkají i vysokých činitelů. Týkat by se měl také 

předsedy vládnoucí Sociálnědemokratické strany Livia Dragney, který by se rád postavil do čela vlády. 

Byl však už dvakrát soudem uznán vinným z trestných činů, což mu podle zákonů nastoupení do úřadu 

předsedy kabinetu zcela znemožňuje. 

Zprávy z evropských institucí 



Evropská komise vyhlásila 4. dubna druhou výzvu dotací WiFi4EU na stavbu obecních Wi-Fi. Stejně 

jako v prvním kole se budou rozdělovat vouchery ve výši 15 tisíc eur (cca 400 tis korun), které mají 

sloužit na výstavbu nebo upgrade veřejné bezplatné Wi-Fi sítě na veřejném místě. Náklady na 

konektivitu a údržbu musí obce platit samy. Prvního kola se 28. listopadu 2018 zúčastnilo asi 13 tisíc 

obcí z celé EU a Komise rozdělila 2 800 voucherů. V novém kole bude jedna změna: zájemci z jednoho 

členského státu mohou získat až 15 % z celého rozpočtu projektu (v prvním kole byl limit 8 %). Celkem 

se má v tomto kole rozdělovat 51 milionů eur (3 400 voucherů). 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí, 1. dubna, se Zastoupení účastnilo konference na téma Budoucnost 

přeshraniční železniční dopravy v Evropě. Konkrétně se jednalo o prezentaci polsko-

německých zúčastněných stran o dlouho plánované železniční trati z Berlína   

do Štětína. Tento projekt bude spolufinancován oběma hraničními regiony a Evropskou 

unií. Konference byla uspořádána za účelem osvětlení celého způsobu plánování    

a postupné realizace jako inspirace pro další příhraniční regiony v Evropě. 

Večer 1. dubna se Zastoupení účastnilo konference na téma: Jak může Evropa zajistit dlouhodobou 

udržitelnost dopravní infrastruktury? Toto téma se stává aktuální zejména v souvislosti s otázkou 

stárnoucí evropské infrastruktury a zajištění dostatečných investic pro modernizaci v této oblasti. Mezi 

hosty byla mimo jiné Pia Nieminen jako zástupkyně Evropské investiční banky. 

V úterý 2. dubna proběhla konference na téma Za horizonty: Budoucnost aplikovaných výzkumů 

v Evropě pořádaná UAS4EUROPE – Univerzity aplikovaných věd pro Evropu. Celá akce probíhala 

velmi interaktivně s cílem najít partnery pro budoucí projekty. Prezentace se týkaly oblastí 

energetiky, robotiky a jiných technologií, zdraví, klimatu, urbánního rozvoje, průmyslu, ale také umění. 

Ve čtvrtek, 4. dubna, proběhla další pracovní skupina ze sítě ERRIN ve spolupráci s I4MS (platforma 

pro výzkum a inovace pro malé a střední podniky zabývající se manufakturní výrobou). V průběhu 

tohoto setkání bylo představeno několik fungujících projektů, které byly zafinancovány 

z evropských kaskádových grantů.  Následně zástupci I4MS informovali o metodách a způsobech, 

jak pomoci informačních a telekomunikačních technologiích těžit z technologického rozvoje 

vyplývajícího z této iniciativy. 
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Vybrané akce v Bruselu 

9. dubna FFA2019 - Fórum pro budoucnost zemědělství 

 2021-2027: Budoucnost v oblasti vzdělávání a výzkumu 

 Partnerské setkání v oblasti energetiky 

10. dubna Evropo, spolupracujme: zkušenosti v rámci programu Interreg 

 Podpora hospodářského růstu v Evropě prostřednictvím prosperujícího a inovativního 

odvětví e-commerce 

11. dubna  Regiony a města vytvářející cíle udržitelného rozvoje 

 Setkání pracovní skupiny Doprava sítě ERRIN 

 

Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti 

Duben 8 
 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti 

Duben 9 



 Setkání pracovní skupiny Zdraví sítě ERRIN 

 Budoucnost Evropského výzkumného prostoru 

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

