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Vážení čtenáři, srdečně vás vítám při čtení posledních letošních Eurolistů. Úvodní článek se proto věnuje
bilancování toho hlavního, co evropská politika přinesla v uplynulém roce. Hlavní pozornost tohoto čísla se
soustředí na technologickou oblast. Přinášíme texty o regulaci sociálních sítí, kryptoměn či exkluzivní
rozhovor s renomovanou expertkou na kybernetickou politiku. V druhé části vydání, která tradičně patří
aktualitám z regionů, by vám neměly uniknout reportáže ze čtyř regionálních debat konaných v rámci
Konference o budoucnosti Evropy. Abyste si mohli předvánoční čas trochu zpříjemnit, vyluštěte si
skrývačky na předposlední straně. Kromě intelektuálního přinášíme i zpestření gastronomické v podobě
receptu na svařené víno na straně 6. Tak příjemné čtení, dobrou chuť a především šťastné a veselé Vánoce a
všechno nejlepší do nového roku 2022! V lednu se budu těšit opět „napočtenou”!
Petr Pospíšil, editor

AKTUALITY Z EU
Čas bilancovat: Co přinesla evropská politika v uplynulém roce?
Naopak jako určité negativum lze podle něj
vnímat fakt, že pandemie oslabila fyzické
setkávání představitelů členských zemí.
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Institucionální rok 2020-2021 nabídl mnoho
významných a často neočekávaných milníků.
Patří mezi ně koronavirová pandemie i
evropská reakce na její ekonomické aspekty.
Jak lze tento rok hodnotit z pohledu Evropské
unie i České republiky? O tom diskutovali
hosté online debaty, uspořádané v listopadu
Institutem pro evropskou politiku Europeum.
Hodnotit přišli Štěpán Černý, ředitel Odboru
koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR,
dále Lenka Fojtíková, prorektorka pro vnější
vztahy Vysoké školy PRIGO, a Vít Havelka,
výzkumný pracovník Institutu pro evropskou
politiku Europeum. Debatu moderovala Zuzana
Stuchlíková z téže instituce.
Fojtíková uznala, že šlo u turbulentní rok, během
kterého Evropská unie i její členské státy byly
konfrontovány s novou, dosud bezprecedentní
situací, se kterou jsme doposud neměly
zkušenost – s pandemií koronaviru.
Koronavirová krize ovšem podle ní zároveň
otevřela dveře k intenzivnější spolupráci v
oblastech, v nichž dříve potřeba spolupráce
nebyla tak naléhavá (například obrana či
zdravotnictví).
EU využívá krize jako příležitosti k rozšíření
kompetencí
„Říká se, že Evropská unie využije každou krizi k
tomu, aby získala nové kompetence," navázal na
svoji předřečnici Černý a doplnil, že to nepokládá
za a priori špatnou věc. Každá krize podle něj
obnaží slabiny systému. Pozitivní podle Černého
je, že jsme si v Unii během probíhající krize
uvědomili vzájemnou závislost členských zemí.
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Z hlediska frekvence mítinků Evropské rady lze
ovšem pozorovat zřetelný nárůst. Během
pandemie se nejvyšší představitelé výkonné
moci evropské sedmadvacítky potkávali, byť
formou videokonferencí, přibližně jednou za
měsíc, což je výrazně více než předtím. Evropská
rada tak na sebe de facto převzala úlohu
některých sektorových formací Rady.
Komise během pandemie plnila důležitou
koordinační roli
Koronavirus a společný postup proti němu
představoval jeden z ústředních bodů debaty. „Ve
zdravotnictví získala Evropská komise větší
prostor pro koordinaci aktivit v oblastech, kde
státy samy o sobě si mohou pomoci jen stěží,"
zhodnotila Fojtíková. Došla řeč i na vnější,
mimoevropskou dimenzi koronavirové situace.
„Covid je globální problém vyžadující globální
řešení," uvedla Fojtíková, podle níž je potřeba
zajistit očkování i chudších zemí světa.
Černý ovšem upozornil na to, že léčiva a vakcíny
patří mezi celosvětově nejregulovanější
obchodní artikly, což snahy o vývoz vakcín
komplikuje. Efektivnější než bilaterální
iniciativy tak podle něj je alokovat finanční
prostředky na pomoc rozvojovým zemím s
očkováním prostřednictvím celosvětových
iniciativ, jako je COVAX.
Agentura EUSPA v Praze je mimořádný
úspěch
Fojtíková mezi významné počiny uplynulého
roku řadí transformaci a rozšíření agentury GSA,
sídlící v Praze, v Agenturu EU pro kosmický
výzkum (EUSPA). Jedná se podle ní o významný
úspěch české diplomacie. S tím se bezvýhradně
ztotožnil i Černý, který upozornil na to, že
EUSPA není žádná symbolická agentura.
Při bilancování nebylo možné opomenout
ekonomické otázky. Fojtíková spatřuje
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KALENDÁŘ
Podrobný aktuální přehled
seminářů, přednášek a dalších
akcí naleznete na
webových stránkách
jednotlivých Eurocenter.

KARLOVY VARY
Odborný seminář „Dotace
EU a projektové řízení”
Kdy? 6.12.; 9:00-17:00
Kde? online - více informací
viz web EC Karlovy Vary
Odborný seminář „Dotace
EU a finanční řízení”
Kdy? 7.12.; 9:00-17:00
Kde? online - více informací
viz web EC Karlovy Vary

významný moment ve skutečnosti, že Unie má v
plánu i skrze fond na obnovu a oživení evropské
ekonomiky prosazovat dlouhodobé priority v
podobě digitalizace a ekologické transformace.
Vývoj v ekologické oblasti byl extrémně
dynamický
Vít Havelka připomněl, že v oblasti životního
prostředí a ochrany klimatu bylo během
uplynulého roku možné pozorovat mimořádně
dynamický vývoj. Došlo ke stanovení závazků
ohledně klimatické neutrality, omezení emisí či k
přijetí balíčku „Fit for 55". Nyní bude podle
Havelky potřeba na národní úrovni stanovit,

Budoucnost čisté mobility v
ČR s ohledem na klimatické
cíle EU
Kdy? 21.12.; 13:00-14:30
Kde? Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera
(učebna B5), Studentská 95,
Pardubice

PRAHA
Konference „Jakým směrem
chceme řídit Evropu?”
Kdy? 6.12.; 9:00-15:20
Kde? online - více informací
viz web Euroskopu
Debata „Recepty mladých
pro Evropu budoucnosti”
Kdy? 6.12.; 16:00-17:30
Kde? online - více informací
viz web Euroskopu

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Lepší přístup k vnitřnímu fungování Facebooku
by pak pomohl zejména nezávislým
výzkumníkům, investigativním novinářům a
nevládním organizacím. Také dodala, že
zpravodajská média by neměla být z aktu o
digitálních službách vyňata, protože pravidla by
měla být neutrální, aby mohla bojovat proti
škodlivému obsahu, například dezinformacím.
Frances Haugenová

© čtk

Bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances
Haugenová se na svém evropském turné
zastavila také v Bruselu, kde se setkala s
komisařem Thierry Bretonem a
europoslankyní Christel Schaldemoseovou.
Po schůzkách zavítala do Evropského
parlamentu, aby se zúčastnila tříhodinového
slyšení. Její poznatky by měly pomoci při
formování aktu o digitálních službách.
„Akt o digitálních službách, o kterém současně
jedná Evropský parlament, má potenciál stát se
globálním zlatým standardem pro regulaci
obsahu na sociálních sítích,“ řekla Haugenová
parlamentu. „Může to inspirovat další země,
včetně mé vlastní, aby prosazovaly nová
pravidla, která by ochránila naše demokracie.“
Ďábel bude v detailech
Cílem této připravované legislativy je uvalit nová
omezení na to, jak technologické společnosti
jako Facebook a Google hlídají na svých
platformách obsah. Americká datová inženýrka
varovala europoslance před vytvářením mezer v
aktu o digitálních službách.
„Ďábel bude v detailech. Pokud například
napíšete širokou výjimku z transparentnosti pro
cokoliv klasifikováno jako „obchodní
tajemství“, společnosti řeknou, že všechno je
obchodním tajemstvím,“ řekla Haugenová
zákonodárcům. Podle ní by toto společnosti
neměly využívat k odmítnutí přístupu k datům.
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Ekologické ambice a plány EU jsou v Česku
často terčem kritiky, avšak Havelka zdůraznil, že
například současné vysoké ceny energií nejsou
důsledkem evropské klimatické politiky. K
tomu, aby ovšem evropské cíle byly naplněny,
bude zapotřebí, aby je vzaly za své i země mimo
Evropu, jak podotkla Fojtíková. Podle té se již
nyní Unii osvědčilo využívat k prosazování
environmentálních priorit i za hranicemi EU
obchodní politiku.

Bývalá zaměstnankyně Facebooku volá po zlatém standardu regulace

PARDUBICE
Práva spotřebitele na
evropském trhu
Kdy? 21.12.; 11:00-12:30
Kde? Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera
(učebna B5), Studentská 95,
Pardubice

jakým způsobem zajistíme dosažení evropských
ekologických cílů.

Evropský parlament jako "světlo v
temnotách”
V rámci aktu o digitálních službách spolu
zákonodárci debatují o zákazu cílené reklamy.
Velká část z nich toto řešení silně prosazuje,
Haugenová se pro ně nicméně nestala tolik
potřebným spojencem. Během slyšení řekla, že
nepodporuje úplný zákaz cílené reklamy.
I tak byla Haugenová přijata europoslanci vřele.
Před jejím slyšením s ní mnozí sdíleli selfie a
fotky na Twitteru a děkovali jí za její svědectví.
„Frances Haugenová znovu potvrzuje, proč
jednáme na úrovni EU o aktu o digitálních
službách… Řadu z jejích připomínek jsme již
zahrnuli do legislativy, teď musíme zajistit, aby
fungovaly v praxi a přinesly skutečnou změnu,“
řekla europoslankyně Dita Charanzová, která na
legislativě pracuje.
Během jednání europoslanci Haugenové hlasitě
tleskali a chválili její odvahu. Bývala
zaměstnankyně Facebooku na oplátku označila
členy Evropského parlamentu za „světlo v
temnotách“.
Evropský parlament, Evropská komise a členské
země se mají sejít začátkem příštího roku, aby
dosáhly kompromisu v rámci obsahu aktu o
digitálních službách.
Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop
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Hoffmanová: Liberální demokracie by se měly pokusit o rozvoj demokratické verze internetu
© Forum 2000

Řekla byste, že tím, jak EU reguluje digitální prostor, se zbavuje
právě té šedé zóny, kterou Čína využívá ve svůj prospěch?
To by záleželo na tom, o jaké konkrétní technologii mluvíte, ale
obecně to takto funguje. Čínská lidová republika shromažďuje data
v reálném čase a až později zjišťuje, jak je využít. Myslím, že v
tomto ohledu má Čína výhodu, protože vidí technologii z hlediska
její trajektorie. Pokud jde o technologickou pokročilost, pomáhá to
Číně dostat se technologicky napřed. Jsem ale přesvědčena, že
všechny předpisy týkající se používání technologií jsou
neuvěřitelně důležité. USA, Austrálie, ale dokonce i Evropská unie
by v tomto ohledu mohly udělat více.
Celosvětové fórum pro digitální zákony
Přejdu od ochrany dat k ochraně občanů v digitálním prostoru.
Komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová už roky
apeluje na změnu ve společnosti Facebook v přístupu k
uživatelům. V posledních týdnech vidíme stejné volání po větší
transparentnosti i ve Spojených státech. Myslíte si, že směřujeme
k přísnější kontrole digitálních gigantů ze strany státu?

Samantha Hoffmanová

Jedním z odborníků letošní konference Forum 2000 byla
Samantha Hoffmanová, analytička a konzultantka v
Mezinárodním centru kybernetické politiky Australského
institutu pro strategickou politiku. Euroskopu při této
příležitosti poskytla online rozhovor o rozdílech v přístupu k
technologiím mezi Evropskou unií, západními státy a Čínou,
nebo o zkušenostech ženy v oblasti práce v ICT.
Pocházíte ze Spojených států, ale studovala a pracovala jste v
evropských městech, například v Berlíně a Londýně, nyní
působíte v Austrálii. Jak byste porovnala tyto tři regiony ve vztahu
k digitalizaci a technologiím?
Často se setkávám s předpokladem, že tyto tři regiony jsou přímo
propojeny, protože se jedná o liberální demokracie. Ve skutečnosti
mezi nimi ale existuje řada rozdílů v přístupu k informačním
technologiím. Není snadné je přesně definovat, ale vnímala jsem je,
když jsem v těchto místech žila. Vidím rozdíly ve společnosti a ve
způsobu, jakým lidé vnímají svůj vztah k technologiím. Hlavní
rozdíl je pravděpodobně v tom, jak by definovali své hodnoty ve
spojitosti s nimi a s využitím dat.
Působení v šedé zóně
Zařadila jste zmíněné regiony jednotně jako liberální
demokracie. Ve své práci se často zaměřujete na Čínu. Mohla
byste západní liberální demokracie srovnat s Čínou nejen z
hlediska digitalizace, ale i přístupu k technologiím?
Na tuto otázku se dá odpovědět různými způsoby. Pokud se nad
tímto problémem zamyslíme z hlediska technologické soutěže
mezi Čínou a Západem, domnívám se, že Čína postupuje dále z
hlediska konceptů a přemýšlení o různých možnostech využití
technologií. Zejména co se týče dat, která sbírá například z tzv.
chytrých měst. Liberální demokracie mají tendenci přemýšlet o
tom, jak používat technologie, černobíle. Způsob, jakým Čínská
lidová republika vidí věci týkající se aplikací nebo používání
technologií, je spíše o působení v jakési šedé zóně. V ní využívá
technologie jednak k řešení skutečných problémů, ale také, jak
víme, k vymáhání kontroly.
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Dlouho jsme předpokládali, že liberálně demokratické hodnoty
budou nějakým způsobem uchráněny. Mysleli jsme si, že v rámci
digitální konektivity nebudeme muset zasahovat a tento trh se o to
prostě nějak sám postará a zreguluje se. To se ale evidentně neděje.
Viděli jsme to ve Spojených státech s Trumpovou administrativou a
v Evropské unii s brexitem. Čím dál více mi přijde, že v tomto
digitálně propojeném světě už skoro ani neexistuje jasný rozdíl
mezi liberální demokracií a autoritářským režimem. Myslím si, že
je důležité, aby do digitálního prostoru vstoupil stát.
Doposud jsme mluvili o konkrétních zemích, ale v digitálním
prostoru se mluví i o „globálním občanství“. Po dvou světových
válkách došlo k iniciaci jakýchsi celosvětových zásad, například
pokud jde o lidská práva. Myslíte si, že bychom měli problémy v
digitálním prostoru řešit také na nějakém celosvětovém fóru,
nebo je na státech, aby si stanovily hranice pouze pro své občany?
Považuji za důležité, aby státy stanovily hranice pro své občany, ale
je také důležité, aby podobně smýšlející země našly způsoby, jak v
tomto prostoru spolupracovat. Pokud jde o celosvětový přístup,
Čína se snaží utvářet globální veřejný diskurs o těchto otázkách.
Mnoho lidí si myslí, že čínská propaganda je neúčinná, ale na
spoustě míst funguje. Úspěch vidíme ve způsobu, jakým
Komunistická strana Číny mluví o Hong Kongu. Hong Kong
protestoval roky a najednou se věci prudce zhorší a svět se zdá být
překvapen. Ve skutečnosti tu náznaky zhoršení už byly dříve.
Liberální demokracie a skupiny občanské společnosti by se měly
pokusit o mobilizaci a rozvoj jakési demokratické verze internetu.
Očekávat globální reakci by dle mého názoru bylo moc idealistické,
protože by to znamenalo zapojit Čínu do myšlenek, se kterými
Komunistická strana zásadně nesouhlasí.
Respekt a despekt
Zmínila jste, že Čína je v některých aspektech rozvoje technologií
napřed. Co by se tedy mohla Evropská unie při pohledu na Čínu v
oblasti umělé inteligence nebo big data naučit?
Vrátím se u této odpovědi zpátky k přijímání nejednoznačnosti a
chápání trajektorie. Můžeme se na příkladu Číny naučit, že věci
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nejsou jen černobílé. Technologii můžeme aplikovat tak, aby řešila
problémy. Zároveň ale technologie může být požívána k
politickému nátlaku.
Znamená to, že o technologiích můžeme v EU uvažovat
svobodněji a s méně hranicemi?
Ano, myslím, že jde o způsob porozumění. A teď nemluvím o
nástroji nátlaku. Mám na mysli každodenní řešení problémů.
Způsob, jakým Komunistická strana Číny vidí sledovací
technologie, například zařízení na sledování provozu, je
flexibilnější. Přemýšlí o řešení problémů z hlediska okamžité
reakce na mimořádné události v případě katastrofy nebo nehody.
Jde o to, aby stát věděl, kde jsou problematická místa, kde je riziko
masivního nepokoje, nebo kde najít konkrétního hledaného
jednotlivce.
Když hodnotíme Čínu zvenčí, lidé mají tendenci dívat se na jedno,
nebo druhé. Ano, můžete s technologiemi někoho špehovat.
Zároveň můžete vidět, že máte spoustu nahromaděných dat, která
mají strategickou hodnotu, a některé z nich mohou vyřešit
problémy ve společnosti.
Jde o to vědět, jak data nebo technologie využít tak, aby to bylo
pozitivní pro společnost. Vyplatilo by se také vést dialog se
společností o tom, co si vlastně při využívání technologií přeje.
Čemu bychom se měli v Evropské unii vyvarovat, co Čína v této
oblasti dělá?
Určitě donucovacích prostředků, kterých Čína využívá ke
sledování jednotlivců pro politické účely. Chcete se vyhnout tomu,
abyste v procesu zapomněli na práva a zájmy svých občanů.
Ženská zkušenost
Specializujete se na kybernetickou bezpečnost. V Euroskopu jsme
se u příležitosti celosvětového dne žen a dívek v ICT věnovali

tématu žen pracujících v oborech souvisejících s technologiemi.
Jaká je vaše zkušenost ženy v tomto oboru?
Obecně jsem měla v mé oblasti výzkumu štěstí na mentory, ženy i
muže, kteří mě podporovali a pomáhali mi na mé cestě. Moje
zkušenost byla tedy převážně pozitivní. Jako žena musíte ale řešit
věci, které muži řešit nemusí. Je to nešťastné, ale zároveň cítím, že
se věci mění. Také bych ráda věděla, že když mám mluvit v
diskusním panelu, je to vždy proto, že jsem považována za
klíčového odborníka na toto konkrétní téma. Často to tak je. Ale
někdy mám pocit, že jsem byla pozvaná jen proto, že potřebovali
ženu. Ráda bych vždy byla v diskusním panelu, protože jsem
odbornice a je dostatečné množství žen na výběr.
Jak byste v tomto ohledu srovnala situaci v Evropské unii s
ostatními zeměmi, ve kterých jste žila?
Pracuji v oblasti výzkumu, takže si dokážu představit, že například
v Silicon Valley bude situace jiná. V Evropské unii, konkrétně
například v Německu, existuje předpoklad, že uznání, že je něco
problém, stačí. A není potřeba s tím nic dalšího dělat. V australské
společnosti existuje konzervatismus, který je podobný tomu, jaký
můžete vidět ve Spojených státech. Zároveň považuji zdejší
pracovní prostor za spravedlivější a progresivnější, než je v EU
nebo ve Spojeném království.
Na závěr bych se vás chtěla zeptat, jaké zlepšení byste chtěla vidět
nejen v pracovním prostředí, ale také ve společnosti, pokud jde o
rovnost žen a mužů?
Přála bych si, aby se za sebe ženy tak často neomlouvaly. Myslím si,
že to platí všude, v USA, v Austrálii nebo v EU. Ženy mohou mít
názory, které jsou v rozporu s někým jiným a nemusí to být osobní.
Přála bych si, aby byly ženy sebevědomější, vyjadřovaly své názory
a věděly, že jsou legitimní a že mají váhu.
Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop

Jak regulovat kryptoměny v souvislosti s bojem proti terorismu?
Nákupy kryptoměn jsou v posledních letech stále silnějším
trendem a kryptoměnové trhy nabývají na objemu. Zároveň s
sebou z pohledu státu přináší řadu výzev spojených s
nedostatečnou regulací této oblasti. Kryptoměny nemají jen
finanční, ale i bezpečnostní dimenzi. Standardní finanční
transakce jsou monitorovány, aby se předešlo financování
terorismu. Kryptoměnové transakce ovšem často dostatečné
pozornosti unikají.
Právě na potřebu zkvalitnění monitoringu kryptoměnových trhů a
transakcí se ve své studii zaměřila Asya Metodieva z Ústavu
mezinárodních vztahů. Kryptoměny jsou využívány jako kanál pro
finanční toky zejména džihádistickými teroristy, jejichž sítě často
operují přeshraničně a potřebují za tím účelem realizovat
zahraniční transakce. Naopak pravicoví extrémisté se většinou
soustředí do lokálních buněk, a proto transakce prostřednictvím
kryptoměn neprovádějí tak často.
Kryptoměny mají z pohledu teroristů řadu výhod. V podstatě
všechny z nich se odvíjí okolo anonymity, která je poskytována
držitelům kryptoměnových peněženek. Jak samotné převody, tak
osobní údaje držitelů peněženek, nepatří mezi dostupné údaje
. Zároveň během kryptoměnových transakcí dochází k využití
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technologických nástrojů označovaných pojmy mixers a tumblers.
Ty způsobují, že není zpětně rozpoznatelné, odkud kam
kryptoměnová transakce směřovala.
Kryptoměnami teroristé provádí platby a obchází zákazy
Kryptoměny teroristé používají k několika konkrétním účelům.
Tím prvním je zajišťování financování svých aktivit.
Podporovatelé jim zasílají svoje příspěvky prostřednictvím
kryptoměnových účtů a k platbám často využívají QR kódy.
Zadruhé teroristé skrze kryptoměny realizují platby. Jednotlivci či
organizace jsou často již terčem sankcí, které zahrnují zmražení
jejich standardních bankovních účtů a znemožnění založit si účet u
banky. Kryptoměny pro ně tedy představují alternativní cestu.
Třetí účel, k němuž teroristé kryptoměny využívají, je ukládání
úspor. A začtvrté teroristé rovněž využívají kryptoměny k zakrytí
svého kriminálního jednání – jinými slovy k praní špinavých peněz
či legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Problémem je různá legislativní úprava v různých zemích
Evropská unie a její instituce jsou si výzvy v podobě zneužívání
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kryptoměn k financování terorismu vědomy. V rámci unijního
úřadu pro policejní spolupráci Europol působí útvar specializující
se na ekonomickou kriminalitu – European Financial and
Economic Crime Centre (EFECC). Evropská komise je rovněž
členem mezinárodní platformy Financial Action Task Force
(FATF).

mixers, které činí kryptoměnové operace méně transparentními.
Materiál rovněž upozorňuje na problém představovaný odlišným
legislativním rámcem v různých zemích, který zločincům
realizovat transakce v zemích, kde je standard regulace nejmírnější.
EU chce založit agenturu proti praní špinavých peněz
Iniciativy v oblasti předcházení financování terorismu vyvíjí i
Evropská unie. Ta v červenci letošního roku představila návrh
legislativního balíčku posilující pravidla postupu proti praní
špinavých peněz a financování terorismu. Balíček se zaměřuje na
harmonizaci podmínek, aby nedocházelo k rozrůzněnosti způsobu
a úrovně regulace napříč Evropskou unií. Velká pozornost se rovněž
soustředí na zintenzivnění spolupráce mezi finančními
zpravodajskými jednotkami jednotlivých členských států. V
neposlední řadě se počítá se vznikem speciální unijní agentury pro
boj proti praní špinavých peněz.

© Pixabay

FATF vydal v letošním roce doporučení poskytující instrukce a
metodiku, jak by měly příslušné národní i evropské orgány
postupovat nejlépe při identifikaci nástrojů, jako jsou tumblers či

S velkými očekáváními je vyhlížen návrh legislativní normy o
trzích s krypto-aktivy (Markets in Crypto-assets). Jeho přijetí
ovšem lze podle autorky studie očekávat až přibližně za čtyři roky a
kritici namítají, že zločinci využijí mimounijní kryptoměnové trhy,
aby evropskou regulaci obešly.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Jak může oběhové hospodářství zlepšit evropské životní prostředí?
Přečtěte si rozhovor s expertkou Dagmar Milerovou Práškovou
z INCIEN nejen na téma Zelené dohody pro Evropu, ale i
oběhovém hospodářství a ekologických farmách.

Oběhové hospodářství se týká i zemědělství, které tvoří nedílnou
část české krajiny. Musí projít zásadní změnou i tato oblast? A
jaký dopad to podle Vás může mít na místní produkci?

O nutnosti transformace EU podle Zelené dohody pro Evropu se
mluví již delší dobu, oběhové hospodářství má přitom hrát
důležitou roli. Je podle Vás možné do roku 2050 zavést cirkulární
bioekonomiku v jednotlivých členských státech EU? Jaké části
cirkulární ekonomiky by bylo možné aplikovat do roku 2050?

Zemědělství musí projít změnou a určitě k tomu i dojde, protože
součástí Zelené dohody je tzv. strategie Farm to fork, ve které je
řečeno, že ekologické zemědělství bude zabírat 25 % celkové
plochy. My v současnosti máme něco okolo jednotek procent
ekologického zemědělství, a pokud by to číslo mělo stoupnout na
25 %, tak je to obrovský posun, který se dotkne produkce. Jedná se i
o snížení pesticidů, chemických hnojiv, akcent na biodiverzitu
apod. V ČR máme například v souvislosti s negativními dopady
klimatických změn největší problém se suchem, takže lepší
zacházení s ornou půdou a krajinou bude priorita. Co se týče třeba
rozlohy polí, tak máme v Česku velké rozlohy, nyní jsou však
tendence to ukrajovat a rozdělovat systém monokultur a lánů na
menší části a spravovat půdu udržitelněji.

Co se týče cirkulární ekonomiky, tak to má více rovin. Rovina shora
neboli top-down approach - tam jsou samozřejmě západní státy EU
na to mnohem více připravené než třeba my, když vezmeme v potaz
diskurz dosluhující politické prezentace. Můžeme dosáhnout
nízkouhlíkové ekonomiky díky cirkulární ekonomice, ale bude tam
potřeba vůle změnit zaběhlé myšlení. Druhá rovina je zespodu, a to
je právě to klíčové, že nemůžeme čekat na to, co přijde jen ze strany
politických nařízení, spíše je potřeba, aby každý z nás začal
zacházet se zdroji udržitelně. Pak je tato transformace možná. Na
začátku musí být samozřejmě vzdělání, zvyšování povědomí o
tématu a musíme se snažit každý za sebe. Nyní je k tomu navíc
skvělá příležitost, protože máme k dispozici fond na obnovu po
COVIDu a bude třeba rekonstruovat celý ekonomický systém.
Krize je v tomto případě příležitost.
Vy jste zmínila i vzdělávaní, jak jsou na tom například čeští žáci,
jsou vedení k této výchově?
V Incien jsme dělali projekt na to, v jakém stavu je ekologická
výchova. Když vezmeme například environmentální vzdělávání,
tak je škoda, že to není zažité. Pokud školy nemají nějakého
osvíceného učitele, tak tato témata jdou hodně do pozadí a není
považováno za prioritu. A není to také jen o tom, že naučíme děti
třídit. Je tam celá škála toho, jak zacházet s přírodou, spotřební
návyky a lidská odpovědnost. V tomto ohledu má ČR co dohánět.
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Sucho je bezpochyby vnímáno i českou společností, je třeba
stavba přehrad oním správným řešením?
To právě není. Ta cesta je dobré zacházení s krajinou ze strany měst
a obcí nebo zemědělců, udržování mokřadů atd. Je spíše na místě se
zamyslet, jak udržet vodu v krajině přirozenější cestou, jak tomu
bývalo kdysi.
Česká republika zaznamenala za uplynulý čas (od 1989) posun k
ochraně životního prostředí, je tady skrytý potenciál, který vidíte,
že by se dal využít? A jak si vede ČR ve srovnání s ostatními
evropskými státy?
Tady se projevuje skepticismus ke všemu zelenému, ale určitě se to
zlepšuje. Hodně pozitivní je nyní výsadba stromů, nicméně tady je
potřeba také říct, že to není bezhlavé vysazování stromů kdekoli,
ale je třeba se nad tím zamyslet. V současné chvíli to na úrovni státu
šlo většinou proti zájmům ochrany přírody, když máme
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nevyřešenou kauzu Bečvy, kůrovcovou kalamitu a odsunul se
zákaz skládkování recyklovatelných materiálů, kdy původní termín
v roce 2024 byl posunut až na rok 2030. V tomto ohledu můžeme
dělat jako stát i společnost mnohem více.
Oběhového hospodářství se týká i oblast lesnictví, jak si v této
oblasti vede ČR?
My jsme na toto téma realizovali jeden vědecký projekt, kde jsme
rozebírali, jaké máme v dnešním lesnictví bariéry. Problém je
například nespolupráce klíčových rezortů na Ministerstvu
zemědělství a Ministerstvu životního prostředí, dále jsou zde
legislativní překážky, překážky v nedostatku skladovacích prostor a
lidí, kteří pracují v lesích. Zároveň nám došlo dřevo, které jsme
levně vyváželi do Číny, a přitom dovážíme recyklované dřevo,
například z Belgie. Je tedy potřeba regionalizovat a lokalizovat
produkci i výrobu. Je potřeba změnit i skladbu lesů, kdy je třeba se
nyní zamýšlet nad tím, jaké stromy sázet, aby nás neproklínali další
generace.
Pro mnoho lidí představuje oběhové hospodářství velkou
neznámou, většinou se to omezí na ekologické farmy, bio
produkty apod. Je tato úvaha správná? Co všechno zahrnuje
pojem oběhového hospodářství?
Pokud už někdo tento pojem zná, tak ho chápe často velmi úzce jen
se zacházením s odpady, které se pak snažíme recyklovat. Nicméně
primární cíl oběhového hospodářství je uzavírání materiálních
cyklů, tedy pokud už nějaký materiál máme, tak aby vydržel v tom
životním cyklu/oběhu co nejdéle. A dále je třeba produkovat co
nejméně odpadů. Když už je máme, tak se je snažme co nejlépe
využít. V ČR máme obrovský nevyužitý potenciál, protože v našem
komunálním odpadu končí polovina odpadu, který je biologicky
rozložitelný a mohl by jít na výrobu hnojiva, nebo energetické

zpracování. My ho však většinou skládkujeme a výsledkem je
unikání metanu do atmosféry, přitom cílem je snižování produkce
skleníkových plynů, a ne naopak. Obrovský potenciál je také v
cirkulárním veřejném zadávání a cirkulárních nákupech. K tomu
tématu brzy vydáme metodiku.
Češi se naučili třídit odpad, anebo to alespoň vyplývá z výzkumů.
Je to dostačující pro transformaci, kterou budeme muset projít v
následujících letech?
Stačit to určitě nebude. Problémem v Česku je přetrvávající mýtus,
že třídění rovná se recyklace. Relativně dobře recyklujeme sklo, ale
co se týče plastů, tam je recyklovaná jen třetina žluté popelnice, což
není apel k tomu, abychom přestali třídit, ale apel k tomu, abychom
začali lépe recyklovat. Dále je to na každém z nás, například když
jdeme do obchodu, jestli potřebujeme vždy novou tašku, anebo pet
lahve. A v ideálním případě by bylo třeba zavést různé zálohové
systémy, jak jsme tomu zvyklí u skleněných lahví.
Češi vnímají zelenou politiku jako snahu ochránit životní
prostředí kolem nich, začali například více sbírat dešťovou vodu,
využívat kompost na zahradě apod, co ale mohou udělat například
lidé v panelových domech? Mají šanci přispět?
První, co mohou udělat, je mít třeba nějaký malý kompost na
balkoně, nebo si jako panelový dům mohou objednat biopopelnici.
Je třeba také změnit spotřebitelské chování, kdy přestaneme
vyhazovat jídlo, protože až jedna třetina potravin skončí v koši,
anebo kupovat ekologicky šetrné a udržitelné výrobky od textilu až
po kosmetiku. Můžeme si věci půjčovat a pronajímat, jezdit
veřejnou dopravou a omezit využívání automobilů, žít
minimalisticky... Těch možností je opravdu hodně.
Autor: David Březina, Euroskop

Recept na evropský svařák
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Eurozprávy z regionů
Evropa (nejen) pro mladé
Ve středu 24. listopadu se v Brně konala diskuse v rámci
Konference o budoucnosti Evropy s názvem Evropa (nejen) pro
mladé. Akce byla online a vysílala se na stránkách
Eurocentrum Brno.
Diskutujícími byli náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří
Nantl, hlavní analytička projektu České zájmy v EU agentury
STEM Iva Fialová a student Mendelovy Univerzity Lukáš Poláček.
Zdravici na debatu zaslal z Bruselu také stálý představitel ČR ve
výboru COREPER I. Jaroslav Zajíček. Svým příspěvkem se na
dálku zúčastnila i Johana Bázlerová, studentka a zakladatelka
instagramového profilu Jsemvobraze, která nemohla být na akci
přítomna. Debatu moderovala Kateřina Zichová z portálu Euractiv.
Diskutující se zabývali především vnímáním EU občany a jakým
způsobem komunikovat její záležitosti a výhody. Značná část
debaty se zabývala zapojením mladých lidí, sférou vzdělání a jeho
důležitosti při vnímání EU nebo v rámci studijních pobytů pro
studenty.
Příklady, které se nehodí pro všechny
Fialová hovořila o tom, že se mladí příliš neliší od společnosti, kdy
se z hlediska důležitosti témat mezigeneračně shodneme na tom, že
je důležitá bezpečnost a prosperita. Co může být však problémem
„je používání příkladů, které se nehodí pro všechny.“ Zmínila
benefit cestování nebo Erasmu, které si nemusí každý dovolit či
nemusí být pro každého důležité. Je vždy lepší si zjistit, co je pro
ostatní v jejich každodennosti a realitě vlastně důležité.
Češi se dále podle Fialové obecně cítí být Evropany, ale náš vztah k
EU to příliš neovlivňuje, jelikož to, že máme rádi Evropu
automaticky neznamená, že máme rádi EU. V debatách o EU je dále
velmi důležité připomínat českou roli a vliv a například
zdůrazňovat, kteří poslanci se rozhodování účastnili.
Zapojení mladých v EU
Bázlerová ve svém příspěvku zdůraznila potřebu dát mladým lidem
prostor a zapojit je. Klíčové jsou programy, jak zapojit mladé lidi a
přizvat je k rozhodování a diskusi. Témata, která mezi mladými
rezonují nejvíce jsou klima, rovnoprávnost a lidská práva. Důležitá
je především komunikace směrem k mladým lidem. EU podle
Bázlerové komunikuje spíše tradičními komunikačními kanály,
tedy internetové stránky a weby orgánů, ale to už se příliš nedostane
k mladým lidem. Je proto potřeba vzdělávat a spojovat se s lidmi,
kteří se o EU zajímají a jsou aktivní na sociálních sítích, kde mají
vliv a dosah.
Zástupce studentů z Mendelovy univerzity, Lukáš Poláček, hovořil
o tom, co EU přináší, především pro studenty. Podle Poláčka má EU
pro studenty především samé klady a ze své vlastní zkušenosti
neslyšel od ostatních studentů příliš záporů. Mluvil dále o dobré
kvalitě života v ČR a množství studentů na programu Erasmus, kteří
se sem vydávají. Co však přeci jen schází, je větší propojení v rámci
vzdělávání, a to konkrétně online výuka napříč zahraničními
univerzitami, kde by tak byl zároveň možný kontakt se studenty z
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dalších států EU.
Diskutující se shodovali na tom, že je potřeba se o EU stále bavit a
klást důraz na to, že jsme její součástí a máme v ní vliv, kdy se řada
rozhodnutí děje pod rukama českých politiků. Právě aktivní role
českých politiků je třeba zdůrazňovat v médiích. Nantl se pak dotkl
tématu vědomí evropské identity. Tu si člověk nejlépe vytvoří, když
cestuje, především mimo Evropu. Proto je potřeba podporovat
studijní pobyty i s mimoevropskými zeměmi a díky tomu si
uvědomovat širší identitu, širší evropský celek.
Informovanost (nejen) mladých o EU
Jednou z dalších oblastí, kterou se diskutující zabývali, byla
informovanost občanů o EU, o procesech, které tam probíhají a jak
by měla česká média o tomto dění informovat.
Fialová mluvila o nedostatku zastoupení českých redaktorů v
Bruselu. Dále zdůrazňovala to, že je potřeba zjednodušovat,
používat zajímavý jazyk a více se zaměřovat na atraktivní
informace, aby to i samotné redaktory inspirovalo k tomu se zprávě
věnovat. Podle Nantla pak na tom příliš nepracujeme, EU příliš
redukujeme na benefity a dotační schémata, přičemž EU není jen
„agenda rozdělování peněz na projekty.“ Máme velké deficity v
mentálním nastavení, jak jsme schopni vnímat strategická témata.
Nantl dále zmiňoval potřebu všeobecného vzdělávání, které
neznamená pouze přípravu na budoucí povolání, ale je o celkovém
vývoji osobnosti a důležitou podmínkou pro to, abychom mohli být
plnohodnotnými občany. Důraz dále kladl na jazykové
kompetence, kde pokulháváme ve znalosti jazyků, především
našich sousedů. Přesto si však nemyslí, že by vzdělávání mělo být
sdílenou pravomocí EU, jelikož musíme brát v potaz regionální
kontext členských států, kdy by to mohlo být například
problematické při střídání regionálních ministrů.
Poláček zdůrazňoval vztah studentů k EU, kteří dle něj mají rádi EU
a vrací se sem. Také navrhoval „určité specifikum“, a to
„Evropskou party“, jeden nebo dva dny v roce – party ve všech
městech garantovanou EU. Načež hovořil o „EU party week“, kdy
právě takové propojení by v jeho očích bylo blízké studentům.
Celkově se diskutující se shodovali na tom, že je EU příliš vnímána
prizmatem benefitů a toho, co dostaneme. Je však potřeba
zdůrazňovat i další benefity po tom, co přestaneme být čistými
příjemci. Pro Nantla je to především vnitřní trh a jeho možnosti, dle
Fialové pak spolupráce, možnost se domluvit a společně
postupovat s ostatními státy.
Ke konci debaty padla otázka na české předsednictví, které nás čeká
příští rok. Konkrétněji na to, v čem je předsednictví příležitost pro
naše občany. Podle Fialové je to šance pro ČR zviditelnit se na
světovém poli a využít toto k propagaci firem, umu, businessu a
odvětví, které jsou pro nás strategické a ve kterých vynikáme. Je to
„ideální příležitost, jak naši zemi předvést v nejlepším světle.“
Autor: Marie Šmídová, psáno pro Euroskop
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Fotosoutěž „Zelená dohoda pro Evropu”
Následovalo pak divadlo v podání karlovarských vysokoškoláků,
odhalení knihobudky Ferdinanda Vaňka, do které jsme přispěli
nejmenší knihou Má základní práva v EU a Lisabonskou smlouvou.
Dále si připravili sametové čtení karlovarští středoškoláci a v
galerii pokračovala filmová projekce dokumentů k listopadu 1989.
Bylo to velmi příjemné odpoledne se studenty, ale i s pamětníky.
Celou výstavu můžete vidět ještě tři týdny v podchodu u Dolního
nádraží u galerie SUPERMARKET wc.

Eurocentrum Karlovy Vary a Europe Direct Karlovy Vary
vyhlásilo od 3. srpna do 20. října 2021 fotografickou soutěž
Zelená dohoda pro Evropu.

Vítězný snímek Krajina s kabelkou paní Štěpánky B. s
komentářem: “Pohled na Rovensko v rumunském Banátu. Na
stromě za plotem visí stará kabelka. Netušila jsem, jestli ji tam
někdo pověsil jen tak nebo obsahovala nějaké zahradnické náčiní.
Nicméně doteď si pamatuji ten kontrast: v podstatě bio –
hospodaření v oblasti, kde se zastavil čas a oproti tomu neexistence
odpadového hospodářství „moderních plastových obalů a
plechovek“, které se válely v keřích a polích kolem cest.“

Projevy změny klimatu a zhoršování životního prostředí můžeme
vidět na různých místech a při různých příležitostech. Lidé, firmy i
státy již začínají uvažovat o různých řešeních tohoto globálního
problému, který se týká ovzduší, vody, přírodních zdrojů a odpadů.
Hledají se nové cesty, nové zdroje energií i nové výrobní postupy.
Státy Evropské unie přijaly tzv. Zelenou dohodu pro Evropu.
Naší soutěží jsme chtěli na tuto prioritu EU upozornit. Do soutěže
byly přijímány fotografie, které byly pořízeny v České republice a v
zemích, které jsou k termínu vyhlášení soutěže členskými státy
Evropské unie. Fotografie měly zachytit buď projevy změny
klimatu a zhoršování životního prostředí v Evropě nebo
naopak známky a projevy začínající přeměny evropského
hospodářství a společnosti.
Ze zaslaných příspěvků, které splnily podmínky soutěže, vybrala
odborná porota 5 nejlepších fotografií, které mají každá svůj vlastní
příběh. Pro slavnostní zahájení výstavy soutěžních fotografií dne
17. 11. jsme využili sváteční odpolední program Sametové Vary u
galerie Supermarket wc, který naše vernisáž otvírala. Vítězky a
vítězové obdrželi knihy a hry s evropskou tematikou.

Přijďte se podívat a vybrat si nejlepší fotku!
Autor: Jana Michková, Eurocentrum Karlovy Vary

Úspěšná spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje
Spolupráce Eurocentra Karlovy Vary a střediska Europe
Direct Karlovy Vary s Krajskou hospodářskou komorou
Karlovarského kraje (KHKKK) funguje již mnoho let.

pak byly tematické mapky s podpořenými projekty z fondů EU z
Karlovarského kraje i z dalších koutů ČR, které si zájemci mohli
odnést.

V listopadu jsme využili příležitost účastnit se všech 3 tradičních
Veletrhů pracovních příležitostí v Karlovarském kraji 2021, a to v
Sokolově (4. 11.), Chebu (11. 11.) i Karlových Varech (18. 11.).
Kromě zaměstnavatelů s nabídkou aktuálních pracovních
příležitostí se akcí účastnily také okresních pobočky úřadů práce se
svým poradenstvím.

Postupně se u našeho stánku vystřídali studenti a učitelé z
Integrované střední školy Cheb, Střední zdravotnické školy a vyšší
odborná školy Cheb, Integrované střední školy technické a
ekonomické Sokolov, Střední školy živnostenské Sokolov,
Obchodní akademie Karlovy Vary, Střední školy logistické
Dalovice, Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské
Karlovy Vary a TRIVIS - Střední školy veřejnoprávní Karlovy
Vary.

Na našem stánku jsme nabídli především středoškolským
studentům a jejich pedagogům širokou škálu našich služeb –
přednášky o EU, poradenství pro studium v rámci EU, možnosti
výměnných pobytů, dobrovolnictví a stáží, ale také účast v
projektech, soutěžích a kvízech. Užitečné jsou pro studenty i rady k
sestavení životopisu prostřednictvím Europassu. Bonusem navíc
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Další milou příležitostí k setkání se zástupci hospodářské komory,
ale i dalších významných zástupců Karlovarského kraje, obcí a
měst a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a
společnosti AQE advisors, byl křest prvního vydání Hospodářské
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ročenky Karlovarského kraje 2020.
"Ročenka nabízí věrnou zprávu o úrovni kvality života v
jednotlivých regionech obcí s rozšířenou působností i v
Karlovarském kraji jako celku. Čtenáři by v publikaci měli najít
informace, které jim pomohou při rozhodování a řešení různých
situací v dnešní neklidné době. Mezi samotnými regiony by pak
díky publikaci měla vzniknout zdravá konkurence a soutěžení o
lepší příčky v jednotlivých žebříčcích v budoucích letech,“ uvedl
předseda představenstva Krajské hospodář s ké komory
Karlovarského kraje Tomáš Linda.
Ročenka byla slavnostně pokřtěna v Chebu v Galerii 4 dne 10.11.
Nyní je volně ke stažení na stránkách KHKKK. Doufáme, že
pomůže našemu kraji přilákat nové investory a přispěje k úspěšné
transformaci Karlovarského kraje.
Autor: Jana Michková, Eurocentrum Karlovy Vary

Karlovy Vary spatřily pohled různých generací na budoucnost EU
Kdyby byla Evropa propojenější dříve, k válce by nedošlo
Petr Lewi na úvod připomněl svoji vlastní životní cestu. Jeho
rodina, částečně židovská, pocítila hrůzy druhé světové války. Lewi
si velice váží toho, že současná, společnými zájmy propojená
Evropa, činí riziko opakování válečných zvěrstev nemyslitelným a
nerealistickým. „Kdyby byla Evropa za druhé světové války tak
provázaná, jako je nyní, tak by nikdy nedošlo k tak intenzivnímu
vzedmutí totality," je přesvědčen Lewi.
Provázanost se podle něj projevuje tím, že Unie garantuje
spolupráci členských zemí na všech úrovních a ve všech oblastech –
ať už je řeč o hospodářství, kultuře či školství. Lewi na základě své
životní zkušenosti a moudrosti věří, že k vítězství totality nedojde,
když proti ní budou slušní lidé bojovat. Tak podle jeho názoru
ostatně činí i samotná Evropská unie, jednak již zmíněnou
provázaností, jednak úsilím o střežení dodržování práva.
Jak vnímají příslušníci různých generací okolnosti vzniku
Evropské unie, cestu, jakou sjednocená Evropa prošla, i
současné problémy unijní sedmadvacítky? Které příležitosti
Evropa poskytuje mladým lidem? A jaké jsou vlastně ty hlavní
přínosy členství v Unii? Tyto otázky byly tím hlavním – ale
zdaleka ne jediným – čemu se věnovala debata v rámci cyklu
Konference o budoucnosti Evropy, kterou v úterý 2. listopadu
hostila Krajská knihovna Karlovy Vary.

Mladí lidé mají díky EU nesrovnatelně větší možnosti

Začátek akce v lázeňské metropoli se nesl ve slavnostním duchu.
Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských
záležitostech Úřadu vlády, pronesl úvodní slovo a při té příležitosti
symbolicky zahájil činnost informačního střediska Europe Direct
Karlovy Vary.
Následně moderátorka debaty, regionální koordinátorka
informačních aktivit o EU v Karlových Varech, Jana Michková,
stručně představila Konferenci o budoucnosti Evropy, v jejímž
rámci se karlovarská debata konala.
Zbytek diskuse už patřil zejména třem hostům a velice aktivnímu
publiku. S lidmi přišli diskutovat představitelé tří různých generací
– pamětník Petr Lewi, podnikatelka a kulturní aktivistka Lada
Baranek Lapinová a karlovarský gymnazista Karel Špecián.
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Lada Baranek Lapinová jakožto podnikatelka zdůraznila
ekonomické přínosy členství v Evropské unii. Politovala nad tím,
že generace našich prarodičů nemohly zažít současnou EU dříve.
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Naopak nejmladší generace, představovaná dnešními studenty, má
v porovnání se svými předky podle Baranek Lapinové
nesrovnatelně větší možnosti.
Protagonistou poslední jmenované generace je Karel Špecián,
student Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. I ten sdílel
proevropské naladění svých předřečníků: „EU nemá historickou
obdobu. Její výhody obrovsky převažují nad jejími negativy,"
uvedl. Mrzí ho, že z Evropské unie se často dělá jakýsi obětní
beránek za problémy, za které nemůže. Kritici Unie jsou podle
Špeciána bohužel často více slyšet než její obhájci, a i z toho
důvodu je potřeba větší osvěta o EU.
Schengen? Jeden z největších přínosů Evropské unie
Všichni řečníci se shodli v tom, že jeden z největších přínosů, za
který Evropské unii vděčíme, představuje schengenský prostor.
Podle Lewiho se již Schengen stal běžnou součástí našich životů a
určitě je nutné ho zachovat. Baranek Lapinová zmínila, že při
dočasném uzavírání hranic mezi členskými státy během covidové
pandemie byla svědkem toho, že skupiny seniorů protestovaly proti
uzavírání hranic.

Další kamínek z pestré tematické mozaiky, vytvářené publikem
během diskuse, představovala oblast obrany a bezpečnosti. Na
dotaz, zda by měla Evropská unie disponovat svojí vlastní armádou,
Špecián odvětil, že by stačilo, aby všechny členské země EU, které
jsou zároveň členskými zeměmi NATO, dodržovaly závazek
vynakládat dvě procenta svého rozpočtu na obranu. Podle Lewiho
je možná vlastní „evropská armáda" nadbytečná v situaci, kdy mají
evropské země silnou vazbu právě na Severoatlantickou alianci.
Bezpečnost: Důležitá bude kybernetická oblast a technologie
Dva z diváků poukázali na to, že dojde-li někdy v budoucnu k
ozbrojenému konfliktu, jeho podoba bude dozajista jiná, než
fyzické vyslání pěší artilerie do bojového pole: „Budoucnost
válčení je v kybernetických útocích a robotických vojácích," zazněl
futuristický komentář z obecenstva.

Druhá část debaty, která následovala po úvodních vystoupeních
řečníků, spočívala v diskusi publika s hosty. Došlo v ní například na
téma jednotné evropské měny. Podle Špeciána s sebou euro přináší
ekonomické výhody v podobě své stability a eliminaci transakčních
nákladů pro firmy. Baranek Lapinová vyslovila hypotézu, že přijetí
eura by mohlo mít motivační efekt na soukromý sektor a firmy by
vedlo k navyšování mezd. Tak či onak má Česká republika právní
závazek euro dříve či později přijmout.
Brexit může sloužit jako odstrašující případ
Jeden z diváků vyjádřil své rozhořčení nad brexitem. Pokládá za
špatné, že o tak zásadní věci, jako je vystoupení Velké Británie z
Evropské unie, mohla rozhodnout jen lehce nadpoloviční většina
hlasujících. Kvórum pro zahájení procesu vystoupení podle něj
mělo být vyšší než prostých padesát procent. „Brexit nechť slouží
jako odstrašující případ," vyzval Karel Špecián.
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Publikum bylo debatou velice zaujato a samo do ní nebývale
aktivně vstupovalo. Mezi tématy, o nichž byla řeč, nechyběly ani
vztahy Unie se zeměmi ve svém sousedství, se zeměmi západního
Balkánu a Východního partnerství. Speciální případ kandidátské
země na vstup do EU představuje Turecko. Podle Špeciána by pro
budoucnost rozšiřování Unie mělo být klíčové zjištění, zda země
aspirující na vstup do EU s unijními státy sdílí stejné hodnoty. To je
podle Špeciána v případě současného Turecka krajně nejisté.
Evropská unie je společenstvím států sdílejících hodnoty
Okolo společných hodnot a principů, na nichž je Evropská unie
vystavěna, se odvíjela značná část diskuse. Z publika zaznělo, že
my sami jsme onen „Brusel", a neměli bychom tedy rozlišovat mezi
„námi" a Evropskou unií. Koneckonců jeden z diváků připomněl,
že jedním z prvních, kdo přišli s myšlenkou mírového sjednocení
evropského kontinentu, byl ve středověku český král Jiří z
Poděbrad. Zároveň bychom neměli přínosy členství v Unii
redukovat pouze na peníze, které do Česka z Bruselu doputují.
„Strašně si vážím toho, že Evropská unie a její členské státy
dodržují svobodu," vyzdvihl jednu z méně hmatatelných, ale o to
zásadnějších evropských zásad Petr Lewi.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop
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Studenti získali přehled o budoucím povolání na veletrhu JobStart
Dne 4. 11. 2021 proběhl na půdě Univerzity Hradec Králové
pracovní veletrh JobStart – to je hlavně prostor pro setkání
studentů a absolventů UHK s atraktivními zaměstnavateli z
různých oborů z celé České republiky.

Domu zahraniční spolupráce s tematikou aktuální kampaně Time
To Move!

Pro studenty byla k dispozici prezentační místa jednotlivých
zaměstnavatelů. Studenti tak měli možnost objevit širokou nabídku
zaměstnavatelů a prozkoumat, jak to chodí na trhu práce, doptat se
na vše o práci svých snů, získat kontakty a užitečné informace či
zjistit, kam se může ubírat jejich budoucí kariéra.
Zástupci firem a společností představili svoji firmu a mohli získat
stážistu, který již během studia může být tou správnou posilou
týmu. Dále měli příležitost oslovit své potenciální budoucí
zaměstnance a informovat je, jak to u nich chodí.
Na veletrhu nechyběl ani tradiční stánek Eurocentra a Domu
zahraniční spolupráce s informacemi o EU a mobilitách možnostech studia, stáží a dobrovolnictví nejen v zemích EU.
Doprovodnou aktivitou byly soutěže o drobné cestovatelské ceny

Součástí akce byla také možnost vyhrát zajímavou cenu od
vystavovatelů formou účasti v tombole.
Autor: Eurocentrum Pardubice

Řešení problematiky šíření teroristického obsahu online bylo předmětem simulace institucí EU
Čtvrtek 11. listopadu 2021 byl ve znamení konání dalšího
ročníku projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem
evropské politiky, tentokrát na půdě Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje! Regionální seminář v Hradci
Králové také proběhl v rámci Konference o budoucnosti
Evropy.

umět vyjednávat a dojít ke kompromisu, což je důležité jak na
politické úrovni, tak v běžném životě. Po složitém jednání obou
institucí EU nakonec došlo k přijetí předloženého návrhu nařízení.
Jelikož je simulované jednání institucí soutěžní částí programu, tři
nejlepší zástupci Evropského parlamentu a Rady EU byli oceněni
věcnými dary od partnerů, a rovněž získali možnost účastnit se
třídenního modelového zasedání institucí EU se zajímavými hosty,
které proběhne v prosinci v Brně. Oceněni tak byli například
studenti Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích, Gymnázia Vysoké
Mýto, Střední odborné školy veterinární Hradec Králové či
Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové.
Odpolední část programu byla věnována diskusní aktivitě s
regionálními hosty na téma evropské demokracie, životního
prostředí a změny klimatu či vzdělávání, kultury, mládeže a sportu.
Myšlenky studentů se objeví na platformě Konference o
budoucnosti Evropy a budou také zpracovány Národní pracovní
skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další úspěšný ročník!

Projednávanou agendou byl návrh nařízení o potírání šíření
teroristického obsahu online. Studenti si mohli zvolit agendu sami,
a tak efektivní boj proti šíření nezákonného obsahu online se jeví
jako velmi důležité téma. Studenti z Pardubického a
Královéhradeckého kraje si tak opět po roce vyzkoušeli jednání
poslanců Evropského parlamentu a ministrů v Radě EU, v letošním
roce opět prezenčně!
Cílem projektu je motivovat a učit studenty vyjadřovat se k
aktuálním otázkám, zažít reálné fungování evropských institucí,
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Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve
spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava),
Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR
a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou
Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro
strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a
Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je
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Virtuální výstava „Život v Evropě”
Rovnost, demokracie, solidarita a tolerance. Co pro Vás
znamená být Evropanem? To je motto letošní letní fotosoutěže
Život v Evropě, která již má své vítěze, ale rádi bychom se s
vámi podělili o dvacet soutěžních fotografií. Ve spolupráci s
partnery jsme tak pro vás připravili virtuální výstavu, která
bude na sociálních sítích organizátorů probíhat v termínu 25.
10. 2021 – 6. 1. 2022. Výstava fotografií ve fyzické podobě bude
uskutečněna v příštím roce.

Letošní ročník fotosoutěže byl zaměřen na život v Evropě očima
Evropanů, na rozmanitost evropského způsobu života a podporu
evropské demokracie. Soutěžící nám zasílali fotografii i její příběh.
Zajímalo nás, kde a kdy fotografie vznikla, při jaké příležitosti či co
symbolizuje. Každé pondělí a čtvrtek tak bude zveřejněn vždy
jeden příspěvek.
Do soutěže byly přijímány fotografie, které byly pořízeny v
členských zemích Evropské unie včetně České republiky. Soutěžící
mohli také zasílat již v minulosti pořízené fotografie, které
zachycují současný stav Evropy, a to z pohledu demokracie,
solidarity a lidských práv. Soutěžní fotografie tak byly zařazeny do
jednoho z následujících témat:
· Evropa, která pomáhá (solidarita, dobrovolnictví)
· Evropa na scestí (boj za lidská práva, demonstrace)
· Evropa plná příležitostí (stáže, studium a práce v zahraničí)
· Evropa tradiční (zvyky, obyčeje, festivaly, průvody)
· Evropa budoucnosti (moderní architektura, technologie,
digitalizace).
Na vítěze čekají odměny v podobě čtečky e-knih, poukázek na
nákup fotografického vybavení či zhotovení fotoknihy, a kniha 100
fotografií, které změnily svět.
Soutěž se konala u příležitosti Konference o budoucnosti Evropy.
Organizátory soutěže jsou Eurocentra Hradec Králové a Pardubice
a informační střediska Europe Direct Hradec Králové a Europe
Direct Pardubice.
Autor: Eurocentrum Pardubice

Soutěž k Evropskému roku železnice
Vánoční expres v Evropě je vánoční výtvarná soutěž pro žáky
ZŠ, ZUŠ, speciálních ZŠ a víceletých gymnázií v Pardubickém
kraji.
Nakreslete či vytvořte vánoční expres v jakékoliv zemi EU
libovolnou technikou a vyhrajte tematické vánoční dárky!
Soutěž má upozornit na Evropský rok železnice 2021, vánoční
tradice či zvyky v zemích EU a rozmanitost těchto zemí.
V každé kategorii budou odměněna tři nejzdařilejší díla. Výherci
získají tematické deskové hry a knihy!
Termín soutěže: 8. 11. 2021 - 17. 12. 2021.
Vyhodnocení soutěže a zaslání cen proběhne v týdnu od 20. 12.
2021.
Své práce můžete posílat poštou či osobně donést do 17. 12. 2021
na adresu Eurocentra Pardubice: Dům techniky Pardubice, nám.
Republiky 2686, 532 27 Pardubice.
Organizátorem soutěže je Eurocentrum Pardubice.
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Pozvánka Eurocentra Pardubice: Práva spotřebitele na evropském trhu
Eurocentrum Pardubice pořádá zajímavou přednášku pro
studenty Univerzity Pardubice a širokou veřejnost na aktuální
téma EU z oblasti ochrany spotřebitele na evropském trhu.

ostatní zájemci z řad odborné a široké veřejnosti.
Pozvání na akci přijal Mgr. Ondřej Tichota z Evropského
spotřebitelského centra ČR.

Beseda se uskuteční dne 21. prosince 2021 v době od 11:00 do
12:30 hodin v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera
Univerzity Pardubice, učebně B5. Na konci příspěvků nebude
chybět ani diskuse s posluchači.

Cílem akce je zvýšit povědomí o současných, nejvíce
diskutovaných evropských tématech, a zajistit tak dostatečné
znalosti uchazečů o zaměstnání v institucích EU.

Cílovou skupinou jsou primárně studenti Univerzity Pardubice a

Organizátorem akce je Eurocentrum Pardubice.

Zúčastněte se besedy „Budoucnost čisté mobility v ČR s ohledem na klimatické cíle EU”
Beseda se uskuteční dne 21. prosince 2021 v době od 13:00 do
14:30 hodin v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera
Univerzity Pardubice, učebně B5. Na konci příspěvků nebude
chybět ani diskuse s posluchači.
Cílovou skupinou jsou primárně studenti Univerzity Pardubice a
ostatní zájemci z řad odborné a široké veřejnosti.

Pozvání na akci přijali Mgr. Jan Bezděkovský (Ministerstvo
dopravy ČR) a Ing. Lucie Krčmářová (Sdružení
automobilového průmyslu).
Cílem akce je zvýšit povědomí o současných, nejvíce
diskutovaných evropských tématech, a zajistit tak dostatečné
znalosti uchazečů o zaměstnání v institucích EU.
Organizátorem akce je Eurocentrum Pardubice.

Debata v Ústí: Pro digitální transformaci
je nutná důvěra občanů
V úterý 23. listopadu se uskutečnila debata Digitalizace Evropy:
Kam směřujeme?, která se původně měla odehrávat v Ústí nad
Labem, kvůli pandemické situaci byla nicméně přesunuta do
online prostoru. I tak debata přinesla řadu podnětných
postřehů, jak z řad odborníků, tak i diváků.

Pozvánka na výtvarnou soutěž
EC Ústí nad Labem

Debata byla na téma digitalizace a pozvání na ní přijal Jiří Bulan,
odborník na digitalizaci a publicista, Tomáš Šedivec z odboru
Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra a Michal
Jirkovský, šéfredaktor magazínu Egovernment. Debatou provázel
vedoucí Oddělení evropské digitální agendy pro Úřad vlády ČR Jan
Míča.
Nejdůležitější je důvěra ve stát
Hned na úvod debaty se všichni shodli, že stav digitalizace
společnost je v České republice velmi dobrý. Lidé používají chytré
telefony, mají počítače a provádějí bezkontaktní platby. Na druhou
stranu také všichni uznali, že stav digitalizace veřejné správy by
mohl být lepší.
Podle Tomáše Šedivce na tom nicméně Evropská unie jako celek
není o moc lépe. Jako příklad zmínil unijní projekt elektronické
identifikace eIDAS. Po jeho realizaci se totiž ukázalo, že ho občané
EU nevyužívají. V Evropě jsou na tom v rámci digitalizace nejlépe
severské státy.
Šedivec považuje za hlavní důvod rozdílů mezi státy v rámci
digitalizace jiné úrovně důvěry ve stát. „Proč to nefunguje ve
veřejné správě? Hned je podezříván, pokud po lidech vyžaduje
osobní data. Lidé státu málo věří, ale ten se k datům chová mnohem
pečlivěji než velké společnosti. Budeme se snažit, aby tato důvěra
vznikla. Chceme ukázat lidem, že neudělají chybu, když budou státu
věřit,“ řekl.
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Vážnost situace online?

se ztrácí vážnost situace.“

Odborníci odpovídali také na otázky od diváků, konkrétně je
zajímal jejich názor na digitalizaci v oblasti voleb. Jiří Bulan sám
přiznal, že je velký propagátor elektronických voleb. Za pozitivní
příklad označil Estonsko, které tak volí už více než 15 let. Dnes tam
volí 46 procent populace online.

Vize v rámci digitalizace

„Nemusíme se elektronických voleb bát. Volební účast to
dramaticky nezvýšilo a výsledky jsou prakticky stejné. Lidé, kteří
volí elektronicky, nevolí například hlavně progresivnější strany, jak
by mohl někdo očekávat,“ uvedl Bulan.
Opačný názor měl ale Michal Jirkovský. „I když podporuji
veškerou digitalizaci, nepovažuji tento příklad za ideální. Když šel
můj děda volit, vzal si slavnostní oblek, oholil se. Já si oblek sice
neberu, ale uvědomuji si, že to je nějaký akt. Při elektronické volbě

Na závěr odpovídali odborníci na otázku, jakou vizi mají v rámci
digitalizace pro následující dva roky. Tomáš Šedivec by rád
prosadil, aby spolu úřady sdílely data, tedy tzv. propojený datový
fond. Jiří Bulan by si do dvou let přál aplikaci „Stát“, ve které by
byly jak centrální veřejné služby, tak služby místní samosprávy.
Zároveň by také chtěl, aby české státní IT neprovozovaly
zahraniční korporace, ale aby měly úřady veškeré informační
systémy pod svou kontrolou. Michal Jirkovský by byl rád, kdyby
veřejná sféra digitalizovala všechny její služby, u kterých to jde,
přívětivým způsobem.
Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop

Zlín: Debata z města, které se díky EU proměnilo k lepšímu
nás nevyhnutelné," uvedl a svoje tvrzení doložil zmínkou Velké
Británie, která se – byť jako větší a ekonomicky silnější země – po
svém vystoupení z Unie potýká se závažnými problémy.
Díky výměnným pobytům studenti viděli, jak to chodí na
Západě
S výrokem, že členství v Unii řadu věcí usnadnilo, se ztotožnila i
Táborská. České firmy díky tomu mají přístup na vnitřní evropský
trh, což pro ně představuje ohromnou výhodu. Pozitivní dopad na
vzdělávací sektor jakožto jeho představitel akcentoval Simkovič.
„Uvědomění si, jako to funguje od nás na Západ, bylo pro studenty
velmi přínosné," konstatoval s odkazem na výměnné pobyty a
stáže, jichž i jeho studenti využili.
Využili jsme možnosti plynoucí z členství V EU? Jak Unie může
zlepšit život ve Zlínském kraji? A jakým směrem bychom se
měli vydat do budoucna? Tyto tři zásadní otázky rámovaly
debatu, která se v rámci Konference o budoucnosti Evropy
konala v úterý 16. listopadu ve Zlíně.
Diskutovat s lidmi přišli ředitelka Krajské hospodářské komory
Zlínského kraje Iveta Táborská, zástupce ředitele Gymnázia Zlín
Pavel Simkovič a Filip Kučera z Ústavu veřejné správy a
regionálního rozvoje Univerzity Tomáše Bati. Debatu moderovala
Lenka Smékalová z téže instituce.
Jeden z nejvýraznějších a nejhmatatelnějších dopadů členství v
Unii představují bezpochyby fondy kohezní politiky. Kučera ocenil
myšlenku kohezní politiky, aby bohatší státy pomáhaly chudším.
Česká republika podle něj za dobu svého členství v Unii získala z
unijních prostředků přes 800 miliard korun, což dává pádnou
odpověď na otázku, co Česku členství v EU dosud přineslo.
Česko si při využívání dotací stanovuje příliš priorit
Skutečnost, že často není dopad „evropských peněz" v tuzemsku
přímo natolik viditelný, Kučera přičítá určité roztříštěnosti.
Zatímco některé jiné členské státy se zaměří na menší množství
priorit, do kterých soustředí většinu projektů spolufinancovaných z
Bruselu, Česko má tendenci stanovit si priorit příliš mnoho, v
důsledku čehož se naoko viditelný efekt rozmělní.
Ohledně přínosnosti a nezbytnosti členství v unijní sedmadvacítce
Kučera absolutně nepochybuje: „Členství v Evropské unii je pro
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Druhá otázka, kolem níž se debata odvíjela, se týkala toho, jakým
způsobem Unie pomáhá Zlínskému kraji a kde by mohla eventuálně
pomáhat ještě více. Řeč se přirozeně stočila zejména k evropským
dotacím. Jak podotkla moderátorka Smékalová, dotace občas
bývají terčem kritiky, avšak v zemích mimo EU se často setkala s
tím, že nám možnost dotování z Bruselu závidí.
Revitalizace Zlína se podařila díky podpoře z Bruselu
Kučera poukázal na fakt, že přímo v centru Zlína bylo velké
množství budov i veřejné infrastruktury rekonstruováno a
revitalizováno díky finanční podpoře EU. Velkorysé revitalizace se
dočkal například Komenského park a Evropské unii za svoji
rekonstrukci vděčí i prostory, v nichž se konala tato debata. „Zlín se
proměnil a je z něj příjemné místo k životu," shrnul Kučera, jenž
zároveň uvedl statistiku, dle níž je 40 procent veřejných investic v
Česku z veřejných fondů.
Určitou kontroverzní otázku mohou představovat plánované dotace
na podporu elektromobility v rámci Zelené dohody pro Evropu.
Kučera ovšem vysvětlil, že naši zástupci byli v příslušných unijních
institucích u toho, když se o legislativním balíčku v rámci Green
Deal rozhodovalo, a nic nám tedy nebylo vnuceno proti naší vůli.
Hosté přesto nalezli oblasti, kde by bylo možné využít ještě více
evropskou podporu. Simkovič upozornil na unikátní, urbanisticky
cenný celek baťovských domků ve Zlíně. Na jejich revitalizaci je
podle něj obtížné vztáhnout existující dotační programy. Táborská
zase poukázala na nutnost zlepšení dopravní infrastruktury ve Zlíně
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a okolí, stejně jako potřebu zajistit lepší propojenost Zlína s
moravskými spádovými metropolemi, Brnem a Olomoucí.
Lepší dopravní spojení by přispělo atraktivitě Zlína
Zkvalitnění dopravního spojení by zároveň mohlo podle
diskutujících umožnit, aby mladí lidé zůstávali bydlet ve Zlíně a za
prací dojížděli na denní bázi do zmíněných větších měst. Ostatně
jak se všichni řečníci shodli, odcházení nadaných mladých lidí ze
Zlína představuje pro město i okolní región dlouhodobý problém.
Zatraktivnění města v podobě více příležitostí pro mladé i lepší
dopravní propojenost by mohly tento problém částečně vyřešit.
Avšak jak dodal Simkovič, je přínosné i to, když talentovaní lidé ze
Zlína odejdou nabrat zkušenosti jinam, aby se později jednou vrátili
a svoji zkušenost zhodnotili ve prospěch rodného kraje.

Zábava s Eurolisty

EUROLISTY 12/2021

Poslední část debaty se obracela směrem do budoucna – na to,
jakým směrem by se měly v příštích letech ubírat Evropa, Česko i
Zlínský kraj. V oblasti využívání dotací řečníci zaujali společné
stanovisko, že Unie nastavuje pouze obecná rámcová pravidla a
zatěžující, přebujelé administrativní náležitosti většinou vychází z
národních požadavků. Podle Táborské je právě kvůli vnitrostátní
legislativě zkomplikováno budování potřebné dopravní
infrastruktury. „Utápění se v detailech na úkor celku není šťastné,"
zhodnotil Simkovič.
A co panelisté směrem do budoucna doporučili Evropské unii? I ta
by si podle Táborské měla jednoznačněji určit svoje priority.
Ředitelka zlínské Krajské hospodářské komory je spatřuje v
bezpečnosti a otázkách strategického významu.
Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Skrývačky
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Soutěž „Poznejte Slovinsko”,
předsedající zemi EU

Malebná města, azurově modré moře, vysoké hory a
jezera obklopena krásnou přírodou, přesně to je
Slovinsko.
Tato malá evropská země nabízí mnoho možností, jak strávit
volný čas nebo dovolenou. Slovinsko zároveň předsedá do
konce roku 2021 Radě Evropské unie.
Poznejte šest známých míst Slovinska a vyhrajte skvělé ceny.
Vaše odpovědi posílejte na email:
Eurocentrum.ul@euroskop.cz.
Soutěžit můžete do 20. 12. 2021
Autor: Eurocentrum Ústí nad Labem

Řešení rubriky Zábava
z minulých Eurolistů
Křížovka (str. 15):
1 - Varšava, 2 - Nizozemsko, 3 - Javier, 4 - EDF, 5 - Helsinky,
6 - PESCO, 7 - NÚKIB, 8 - Dánsko, 9 - Mali, 10 - Vyškov, 11
- SBOP, 12 - Ridzák, 13 - Malta, 14 - Riga, 15 - autonomie.
Tajenka: Vojenská mobilita.
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Eurocentra jsou informační místa zřizovaná Odborem komunikace o
evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Poskytují činnost o Evropské unii pro širokou i odbornou veřejnost,
nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší
poznání EU a aspektů členství České republiky v Evropské unii
Podrobné informace o činnosti a akcích Eurocenter najdete na:
www.eurocentra.cz
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