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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

uplynulý týden jsem v nové roli státní ta-
jemnice pro evropské záležitosti zažila 
několik premiér. Ve středu jsem měla po-
prvé možnost vystoupit coby zástupce 
Úřadu vlády ve dvou výborech Poslanec-
ké sněmovny. 

Na schůzi výboru pro evropské záležitosti 
jsme hovořili o letošní roční analýze růstu 
Komise, hospodářský výbor měl poté na 
programu debatu o dopadech brexitu na 
podnikatelskou sféru. Ve čtvrtek jsem pak 
poprvé v delegaci předsedy vlády zamí-
řila do Bratislavy na jednání V4 s němec-
kou kancléřkou Merkelovou. Společně 
jsme mimo jiné přijetím deklarace připo-
mněli výročí 30 let od pádu komunistic-
kých režimů ve střední Evropě.  

V tomto týdnu nás čeká plenární zasedání 
Evropského parlamentu ve Štrasburku. 
Vzhledem k tomu, že do květnových voleb 
zbývá méně než 100 dní, má Evropský 
parlament i ostatní instituce EU napilno, 
aby stihly projednat co největší část navr-

žené legislativy. Poslanci mají na progra-
mu zasedání mimo jiné dohodu o obchod-
ním a investičním partnerství se Singapu-
rem a také vystoupení italského premiéra 
Giuseppe Conteho k budoucnosti Evropy.  

Rada se tento týden bude soustředit pře-
devším na otázky hospodářské a měnové 
unie. Během setkání euroskupiny ve stan-
dardním formátu včera ministři jednali 
o nástupci končícího Petera Praeta v před-
stavenstvu Evropské centrální banky. 
V inkluzivním formátu euroskupina pokra-
čovala v jednáních o prohlubování hospo-
dářské a měnové unie na základě mandá-
tu, který obdržela od vedoucích představi-
telů EU na eurosummitu 14. prosince.  

Na euroskupinu dnes navazuje Rada pro 
hospodářské a finanční záležitosti, kterou 
ministři zahájili výměnou názorů na aktuál-
ní hospodářskou situaci během pracovní 
snídaně. Věnovat se dále budou návrhu 
Komise o možnosti hlasování v některých 
oblastech daňové politiky kvalifikovanou 
většinou. 

Úvodník státní tajemnice Mileny Hrdinkové 

V Lichtenštejnském paláci se dne 
8. února 2019 uskutečnil kulatý stůl 
nazvaný „Potenciál formování podobně 
smýšlejících koalic v EU po brexitu.“  
Diskuze se zúčastnili zástupci obou ko-
mor Parlamentu, státní správy, akade-
mické, hospodářské a sociální sféry, 
společně s reprezentanty evropských 
institucí, neziskového sektoru a odbor-
níky na danou problematiku. Odbor-
ným garantem kulatého stolu byl Insti-
tut pro evropskou politiku EUROPEUM. 

S ochodem Spojeného království z EU 
ztratí ČR spojence v prosazování někte-
rých sdílených názorů na fungování řady 
evropských politik. Příkladem budiž sdíle-
ný postoj k dokončení liberalizace vnitřní-
ho trhu, k eurozóně či poměrně častá sho-
da v oblasti zahraniční politiky. Spojené 
království je navíc z hlediska počtu oby-
vatel druhým největším členským státem 
a jeho odchod tak změní aritmetiku roz-
hodování kvalifikovanou většinou na-
příč celou Unií, a to včetně budování blo-
kačních menšin. Už jen z výše zmíněných 
důvodů je pro ČR klíčové diskutovat 
o možném formování dalších potenciálních 
koalic k prosazování vlastních, či sdílených 
zájmů. 

Úvodní slovo kulatého stolu pronesla stát-
ní tajemnice pro evropské záležitosti Mi-
lena Hrdinková, která zdůraznila potře-
bu zhodnocení efektivity stávajících koalic 
v hlasovacích procesech EU po vystoupení 
Spojeného království.  

Následně Vít Havelka z Institutu pro ev-
ropskou politiku EUROPEUM představil 
podkladový materiál. Stanoviska poté 
prezentovali Aleš Chmelař, náměstek pro 
řízení sekce evropské z Ministerstva zahra-
ničních věcí, Jan Bittner za Úřad vlády, 
z odboru koordinace hospodářských poli-
tik a Vít Beneš z Metropolitní univerzity. 

Aleš Chmelař zkonstatoval změnu způso-
bu prosazování pro ČR relevantních poli-
tik, ale zároveň vyzdvihl trvání českých 
priorit po odchodu Spojeného království 
z EU. Jan Bittner zdůraznil potřebu spolu-
práce se zahraničními subjekty nižší instan-
ce než členských států, která může do bu-
doucna dopomoci k prosazování českých 
politik. Vít Beneš podtrhl stereotypizaci 
členských států, která do značné míry za-
příčiňuje mylná hodnocení toho, kdo je 
naším partnerem v určité oblasti 
a toho, kdo jím není.  

Účastníci kulatého stolu se soustředili na 
4 diskuzní otázky, které jsou k zveřejněny 
na webu Národního konventu o EU. Více 
informací o činnosti Národního konventu 
o EU naleznete na webových stránkách 
www.narodnikonvent.eu, popřípadě na 
účtu na síti Twitter @KonventEU, Facebook 
Národní konvent o EU, nebo Instagram 
#Narodnikonvent.  

Z kulatého stolu budou vypracována do-
poručení, která budou představena vládě 
ČR a dalším tvůrcům české evropské politi-
ky. /J. Sochor/ 

Kulatý stůl k potenciálnímu formování koalic v EU po brexitu 

http://www.narodnikonvent.eu/
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Konference Digitální Česko 2019 > ČR a EU 

Ve dnech 7. a 8. února 2019 se v prostorách Černínské-
ho paláce pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí 
uskutečnil 4. ročník konference Digitální Česko 2019. 
Jejím hlavním motivem, stejně jako v předchozích le-
tech, byla otázka umělé inteligence. Hlavními řečníky 
čtvrtečního panelu nazvaného „Česká republika jako 
srdce Evropy umělé inteligence“ byli komisařka pro 
spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra 
Jourová, vedoucí katedry počítačů FEL ČVUT Michal Pě-
chouček a náměstek ministra průmyslu a obchodu pro 
nové technologie Petr Očko. Panelovou diskusi modero-
val Jan Klesla z Institutu pro politiku a společnost. 

Mezi účastníky zahajovacího dopoledne byli i předseda 
vlády ČR Andrej Babiš a ministr zahraničních věci Tomáš 
Petříček, kteří v rámci zahájení konference pronesli svá 
úvodní slova. Premiér A. Babiš v rámci svého příspěvku 
připomněl důležitost umělé inteligence, její potenciál v ob-
lastech dopravy, zdravotnictví či e-governmentu. Dodal ta-
ké, že vláda si je významu umělé inteligence dobře vě-
doma a proto na konci loňského roku schválila strategii Di-
gitální Česko, která se touto agendou zabývá. Dle předse-
dy vlády je potřeba více podporovat výzkum a vývoj v té-
to oblastia navyšovat finanční investice. Dále je pak podle 
A. Babiše důležité také dostatečně atraktivními podmínka-
mi a podporou start-upů udržet schopné a kreativní moz-
ky v ČR a snažit se tak zabránit tomu, aby tito lidé neod-
cházeli do zahraničí. 

Ministr T. Petříček se s premiérem Babišem shodl na příno-
su umělé inteligence a na potřebě její podpory. Připomněl, 
že díky umělé inteligenci, potažmo prostřednictvím digita-
lizace, se pro občany přináší lepší dostupnost širokého 
spektra služeb, od veřejné správy, přes zdravotnictví a ta-
ké se pozitivně promítá do hospodářského růstu. „Pokud 
jsou digitální technologie implementovány správně, posky-
tují řadu nových příležitostí,“ dodal v rámci úvodního slova 
ministr k přínosům digitálních technologií. 

Komisařka Věra Jourová zdůraznila pohled spotřebitelů 
na umělou inteligenci. Zaměřila se na klíčové faktory, které 
mohou pomoci Evropě ve vývoji umělé inteligence, jež by 
byla ve prospěch unijních spotřebitelů. Dle V. Jourové je 
potřeba v této oblasti podporovat malé a střední evrop-
ské podniky, a vytvořit jim takové podmínky, aby měly 

šanci vytvářet užitečnou přidanou hodnotu a vybalanco-
vat tak vliv zejména amerických digitálních gigantů. 

Upozornila také, že Evropa, oproti světové konkurenci, 
zejména ze strany USA a Číny zaspala, zaostává s vývo-
jem a bude muset technologický deficit dohánět. Zároveň 
však připomněla, že mnohé projekty jsou vedeny jako 
spolupráce mezi oběma břehy Atlantiku, kdy američtí, 
resp. kanadští a evropští vědci vzájemně spolupracují. 

Na přínosu a budoucnosti umělé inteligence se shodli 
i Michal Pěchouček z ČVUT a Petr Očko, náměstek minis-
tryně průmyslu a obchodu. Její potenciál spatřují zejména 
v průmyslovém využití, elektrotechnice, dopravě či zdra-
votnictví. „Je potřeba podporovat firmy a výzkum, vývoj 
a inovační projekty. Benefity z umělé inteligence můžeme 
v ČR nejlépe pozorovat na oblasti kosmického průmyslu,“ 
konstatoval P. Očko s ohledem na agenturu GSA, jež sídlí 
v pražských Holešovicích. 

Mimo nesporné přínosy však umělá inteligence, nové tech-
nologie a digitální oblast skýtají také rizika. Nejčastěji 
jsou skloňované otázky fake news a dezinformací, hac-
kerských útoků a krádeží osobních dat. Michal Pěchouček 
k otázce kyberbezpečnosti poznamenal, že umělá inteli-
gence se tak dá rozdělit na obrannou a útočnou. Jedná se 
především o to, že pro některé státy/subjekty může slou-
žit jako nástroj útoku či cílené manipulace, přičemž ČR 
a ostatní unijní země pak musí adekvátně reagovat a vyu-
žít nové technologie při obranně unijních hodnot. 

Komisařka V. Jourová v této souvislosti opět připomněla 
již existující spolupráci s USA, která je v tomto směru be-
zesporu přínosná. M. Pěchounek konstatoval, že ČR a po-
tažmo Evropa by se měla snažit o vlastní unijní projekty 
a podporovat firmy ze zemí EU. Dle ně je vhodné za úče-
lem financování rozvoje umělé inteligence kombinovat 
různé nástroje a využívat „finančních prostředků jednak z 
rozpočtů velkých měst, peněz ze státní úrovně, financí alo-
kovaných z unijních prostředků a také kapitálu ze soukro-
mé sféry“.  

/L. Škácha/ 

Program evropských institucí, 13.  až 19. února > Informace 

Zasedání Rady pro zahraniční věci, 18. února 2019 

Příprava summitu EU – Liga arabských států v egyptském 
Šarm aš-Šajchu; vztahy mezi EU s Ukrajinou; politická si-
tuace ve Venezuele; aktuální vývoj v Sýrii. 

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (formát 
vnitřní trh a průmysl), 18. února 2019 

Pravidelná prověrka konkurenceschopnosti; rozprava 
o dopadu umělé inteligence na průmysl EU; dopady pro-
cesu evropského semestru na reálnou ekonomiku. 

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (formát vý-
zkum), 18. února 2019 

Program Horizont Evropa; příští rámcový program EU 
pro výzkum a inovace. 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 19. února 2019 

Víceletý finanční rámec 2021-2027; příprava březnové-
ho zasedání Evropské rady; udržitelná Evropa 2030; 
aktuální stav v otázce právního státu v Maďarsku a Pol-
sku. 

Schválené rámcové pozice ve 6. týdnu > Informace 

Rámcová pozice k návrhům mandátů pro zahájení vy-
jednávání mezi EU a USA o dohodě o odstranění prů-
myslových tarifů a o dohodě o posuzování shody 
(vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady o elektronických informacích o nákladní do-
pravě (vypracovalo Ministerstvo dopravy) 

 



Týden v EU — 4. až 10. února 2019  

 

Týden v Evropské unii 

Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR 

Číslo 335, týden od 4. do 10. února 2019 * Šířeno výhradně v elektronické podobě * Připravují pracovníci Sekce 

pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR * Editor: L. Škácha *  Kontakt: newsletter@vlada.cz 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady upravující nařízení (EU) 2017/2403 pokud 
jde o rybolovná práva pro rybářská plavidla Unie ve 
vodách Spojeného království a rybolovné činnosti ry-
bářských plavidel Spojeného království ve vodách EU 
(vypracovalo Ministerstvo zemědělství) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do ji-
ných informačních systémů EU a kterým se mění naří-
zení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx 
[nařízení o ECRIS-TCN], a k návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro pří-
stup do jiných informačních systémů EU pro účely sys-
tému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, 
nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 
a nařízení (EU) 2018/1861 (vypracovalo Ministerstvo 
vnitra) 

Rámcová pozice k třetímu sdělení Evropské komise k při-
pravenosti v rámci brexitu (Příprava na vystoupení 
Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 
2019: provádění alternativního akčního plánu) 
(vypracoval Úřad vlády ČR) 


