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Eurocentrum Pardubice
Prosincové Eurolisty Vám přinášejí souhrn dalších aktuálních informací o dění v Evropské unii (EU).
V tomto čísle se mj. věnujeme jednání Evropské rady o víceletém finančním rámci či iniciativě EU na
podporu automobilového průmyslu. Nechybí ani pozvánky na nadcházející akce pořádané regionálními
Eurocentry a také reportáže z těch akcí, které již proběhly.

Výsledky zasedání Evropské rady
Ve dnech 22. a 23. listopadu 2012 se v Bruselu
konalo zasedání Evropské rady (ER). Delegaci ČR
vedl předseda vlády Petr Nečas. Jediným bodem
na programu bylo jednání o víceletém finančním
rámci EU (VFR) na období 2014-2020.
Setkání státníků předcházela ve středu 21. listopadu
řada bilaterálních jednání. Na jejich základě upravil
stálý předseda ER Hermann Van Rompuy
vyjednávací balíček k jednání o VFR, který byl
obsažen v závěrech ER ze dne 13. listopadu.
Upravený vyjednávací balíček dosahoval podobnou
výši stropu celkových výdajů jako původní návrh
připravený kabinetem H. Van Rompuye, tedy
973 miliard eur. To znamená o 81 miliard (6 procent)
méně, než původně navrhla Komise dne
29. června 2011. Změněno bylo nicméně rozdělení
prostředků mezi jednotlivé kapitoly. Kohezní
politika dostala dodatečných 11 miliard eur a přímé
platby v rámci zemědělské politiky 8 miliard eur. Na
druhé straně byly sníženy o 13 miliard prostředky
pro kapitolu 1 a „Konkurenceschopnost pro růst
a zaměstnanost“, z toho 5 miliard bylo odebráno
z alokace Nástroje pro propojení Evropy (CEF).
Dalších 5 miliard eur poskytlo snížení kapitoly
4 „Globální Evropa“ a snížena byla i kapitola
3 „Bezpečnost a občanství“.
Již při dlouhodobých vyjednáváních o víceletém
finančním rámci se vytvořily dvě klíčové skupiny
zemí skupina Přátel koheze a tzv. „Like minded“
skupina sdružující státy požadující úspornější
rozpočet. Přesto nebyla dělící linie mezi názory
jednotlivých států takto přímočará.
S upravenou verzí návrhu nesouhlasilo vícero
členských států. Velká Británie, Německo, Švédsko
a Nizozemí požadovaly další snížení celkových
výdajů. Čistí plátci do společného rozpočtu
požadovali především snížení administrativních
nákladů. Britský premiér David Cameron přijel na
jednání s dokumentem navrhujícím konkrétní
opatření k dalšímu snížení nákladů v této oblasti. Na
druhé straně Francie požadovala vyšší částku na
přímé platby ve Společné zemědělské politice. Druhý
den byla jednání Evropské rady kvůli nepřekonatelným rozdílům v pozicích jednotlivých zemí
přerušena, ač podle původního plánu měla
vyjednávání pokračovat i přes víkend. Vzhledem
k tomu, že před zahájením zasedání Evropské rady
hrozilo deset členských států EU použitím práva
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veta proti navrhovanému rozpočtovému rámci,
nebyl neúspěch jednání velkým překvapením.
Jelikož členské státy nedosáhly shody o výši
výdajů, nedostala příliš prostoru debata
o rozpočtových příjmech. Kontroverzní
záležitostí, která stále čeká na vyřešení, je
otázka rabatů z plateb do rozpočtu, které
v současném rozpočtovém rámci (2007-2013)
mají Velká Británie, Švédsko, Německo
a Rakousko. Nově požaduje snížení plateb
i Dánsko. Některé státy rabaty pro tyto země
odmítají.

Zdroj obrázku: Audiovizuální servis EU

Vládě České republiky se spolu s dalšími
kohezními státy podařilo dosáhnout některých
požadavků. Na jednání tyto státy prosadily
zachování míry spolufinancování projektů pro
méně rozvinuté regiony ve výši 85 procent
(namísto navržených 75 procent), uznávání
daně z přidané hodnoty jako uznatelného výdaje
pro některé projekty především z Evropského
sociálního fondu a úroveň záloh ve výši
4 procent. To vše přinese pozitivní dopad na
veřejné rozpočty.
Stálý předseda Evropské rady Herman Van
Rompuy v příštích týdnech uskuteční konzultace
s jednotlivými státy. Na základě jejich výsledků
připraví podklady pro jednání Evropské rady na
začátku příštího roku. Přesné datum pro jednání
na nejvyšší úrovni k tématu VFR nebylo zatím
stanoveno. O dohodě schválené Evropskou
radou bude rozhodovat ještě Evropský
parlament, který však nemůže výsledný
dokument upravovat, pouze vysloví či nevysloví
souhlas.
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KALENDÁŘ
Akce v regionech
Na měsíc prosinec pro Vás
připravila regionální
Eurocentra řadu zajímavých
šek a seminářů.
akcí, předná
přednášek
V tomto kalendáři naleznete
krátká pozvání na jednotlivé
šech regionech.
akce ve vvšech
Podrobnější informace
k jednotlivým akcím
naleznete v sekci Kalendář
na internetovém portálu
www.euroskop.cz.

Centrum občanského
vzdělávání pořádá ve dnech
7. a 8. prosince 2012
v Pardubicích vzdělávací
Š
kurz pro pedagogy S
SŠ
z Královéhradeckého kraje
s názvem „Občanem v EU budoucnost a výzvy“.

Od 7. listopadu do 7.
prosince 2012 probíhá
v prostorách Univerzitní
knihovny Zbrojnice
v Olomouci výstava velkoformátových fotografií
s názvem "Dávej Ber", která
se věnuje proble-matice
mezigeneračního dialogu.

Dne 7. prosince 2012
probíhá v Olomouci
š kolská politoStředo
Středoškolská
logická konference. Akce je
určena primárně studentům
šších ročníků středních
vy
vyšších
šškol,
žnost
kol, kteří zde mají mo
možnost
vyjadřovat se k palčivým
otázkám společenského
žživota
ivota u nás a v Evropě.

Iniciativy EU na podporu
automobilového průmyslu
Komise přijala 8. listopadu 2012 sdělení „CARS
2020: Akční plán pro udržitelný a konkurenceschopný automobilový průmysl v Evropě“.
Komise má za cíl podpořit automobilový průmysl
v nepříznivé ekonomické situaci v Evropě a zajistit
konkurenceschopnost a udržitelnost odvětví do
roku 2020. Sdělení se věnuje posílení vnitřního
trhu, aplikaci inteligentní regulace, posílení
konkurenceschopnosti na světových trzích,
ekologii a otázkám standardizace.
Automobilový průmysl jako celek má strategický
význam pro evropské hospodářství, neboť
představuje dle údajů Komise 12 milionů přímých
a nepřímých pracovních míst a 4 % HDP Unie. Tento
průmysl je největším soukromým investorem
v oblasti výzkumu a inovací. Je pravděpodobné, že
v nadcházejícím desetiletí dojde k výraznému
nárůstu počtu automobilů prodaných v rozvíjejících
se zemích. To nabízí pro evropský automobilový
průmysl příležitost, ale zároveň vytváří vysoký tlak
na zlepšení jeho udržitelnosti a řešení problému
narůstající celosvětové konkurence.

Zavedením infrastruktury pro alternativní
paliva (elektřinu, vodík a zemní plyn). Rovněž
má být přijata evropská norma o dobíjecím
rozhraní pro elektrická vozidla a iniciativa pro
evropská ekologická vozidla v rámci programu
2020 na podporu investic do výzkumu a inovací.
Dalším rámcovým cílem je zlepšení tržních
podmínek. K tomu má dojít například
prostřednictvím zlepšení systému schvalování
typu, včetně dohledu nad trhem s cílem zamezit
nekalou hospodářskou soutěž, dále zefektivněním finančních pobídek pro čistá vozidla
a důsledným uplatňováním zásad inteligentní
regulace, včetně uplatňování hodnocení
z hlediska konkurenceschopnosti v případě
hlavních politických iniciativ, aby se posoudil
konkrétních dopad těchto iniciativ na
automobilový průmysl.
Iniciativa také cílí na podporu průmyslu
v přístupu na globální trh, prostřednictvím
uzavírání vyvážených obchodních dohod,
pečlivým hodnocením kumulativních účinků
těchto obchodních dohod, jakož i podporou
a rozvíjením dvoustranných dialogů s hlavními
partnery ze třetích zemí a zintenzivněním práce
na mezinárodní harmonizaci předpisů týkajících
se vozidel, přičemž konečným cílem je dosažení
mezinárodního schválení typu vozidla
a globálních bezpečnostních požadavků na
elektrická vozidla a jejich baterie.
Konečně, posledním rámcovým cílem je
podpora investic do dovedností a odborné
přípravy, jejichž rozvoj bude odpovídat
strukturální změně a předjímat budoucí potřeby
v oblasti zaměstnání a dovedností, např.
prostřednictvím podpory využívání Evropského
sociálního fondu (ESF) pro tento účel.

Antonio Tajani, místopředseda EK zodpovědný za průmysl a podnikání
Zdroj obrázku: Audiovizuální servis EU

Komise bude sdělení prezentovat na Pracovní
skupině pro konkurenceschopnost a růst
12. listopadu 2012. Komise a členské státy musí
poté provést ohlášená politická opatření.
Automobilový průmysl bude mít za úkol
dosáhnout nových ambiciózních cílů, které byly
ve sdělení stanoveny. Tento proces bude Komise
monitorovat a rozvíjet dialog se zúčastněnými
stranami. Za tímto účelem bude zaveden
zvláštní postup s názvem „CARS 2020“.

Akční plán představuje první konkrétní uplatnění
nových politických priorit navržených v nedávném
sdělení o průmyslové politice. Vychází z výsledků
zasedání skupiny na vysoké úrovni CARS 21, na
němž bylo zastoupeno sedm komisařů, jakož
i členské státy a klíčové zúčastněné strany (včetně
zástupců odvětví a nevládních organizací). Sdělení
uzavírá dvouletou práci skupiny CARS 21, která
přijala svoji závěrečnou zprávu na svém posledním
zasedání dne 6. června 2012. Zpráva představuje
konsensuální pohled na strategické vize pro
automobilový průmysl do roku 2020 a zvláštní
doporučení na řadu oblastí evropské politiky.

Genderové kvóty ve vedení
podniků

Akční plán CARS 2020 obsahuje konkrétní návrhy
iniciativ s cílem zejména podporovat investice do
vyspělých technologií a inovací v oblasti čistých
vozidel. Má k tomu dojít například prostřednictvím
rozsáhlého balíčku opatření ke snižování emisí CO2,
znečišťujících látek a hluku, prováděním opatření
v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
včetně inteligentních dopravních systémů nebo

Komise na svém zasedání dne 14. listopadu
schválila návrh směrnice zavádějící povinné
kvóty pro zastoupení žen ve vedení podniků.
Cílem návrhu je dosáhnout 40% zastoupení
doposud méně zastoupeného pohlaví mezi
nevýkonnými členy řídících orgánů společností
kótovaných na burze, s výjimkou malých
a středních podniků.
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KALENDÁŘ
V pátek 7. prosince 2012
od 10.30 do 15,30 probíhá v
prostorách Krajského
úřadu Moravskoslezského
Kraje v Ostravě odborný
seminář pro žadatele
o podporu projektů
partnerské spolupráce měst
a obcí z programu Evropa
pro občany 2007-2013.

Dne 11. prosince 2012 od
9:30 do 12:00 probíhá na
Krajském úřadě v Hradci
Králové odborný seminář s
názvem „Na zkušenou do
světa“ pro studenty posledních
ročníků středních škol, kteří se
chtějí dozvědět informace
o možnostech studia či práce
v zemích Evropské unie.

Rostoucí počet studií dle Komise uvádí, že
genderově vyvážené řídící orgány mají potenciál
zlepšit finanční výkonnost společností. Noví
absolventi vysokých škol jsou navíc z 60 % ženy, ale
jen málo z nich získá pozici ve vedení společností.
Větší zaměstnanost žen by měla umožnit dosáhnout
cíle stanoveného ve Strategii Evropa 2020, kterým je
míra zaměstnanosti žen a mužů mezi 20 a 64 lety
věku na úrovni 75 %.
Poté, co v druhé polovině října nepodpořila polovina
komisařů návrh směrnice komisařky pro
spravedlnost, základní práva a občanství Viviane
Redingové zavádějící povinné kvóty pro zastoupení
žen ve vedení podniků, připravila komisařka revizi
svého návrhu.
Navrhovaná směrnice stanoví cíl 40% zastoupení
doposud méně zastoupeného pohlaví mezi
nevýkonnými členy řídících orgánů společností
kotovaných na burze. Společnosti, které mají nižší
podíl (méně než 40 %) méně zastoupeného pohlaví
mezi nevýkonnými členy řídících orgánů, budou
muset provádět jmenování pracovníků na uvedené
pozice na základě komparativní analýzy kvalifikací
každého z kandidátů při uplatnění jasných,
genderově neutrálních a jednoznačných kritérií.
V případě stejné kvalifikace bude dána přednost
kandidátu méně zastoupeného pohlaví.

Dne 13. prosince 2012 od
9:00 do 12:00 hodin
probíhá v Domě techniky
v Pardubicích seminář
„Evropská dobrovolná
služba - Jak se stát
vysílající a přijímací
organizací“ určený určen
především pro instituce,
které by měly zájem stát se
vysílající, přijímací či
zprostředkující organizací.

zatímco státní podniky, tj. ty, u kterých
vykonávají rozhodující vliv veřejné orgány, na
to budou mít o dva roky méně, tj. do roku 2018.
Předpokládá se, že návrh se bude týkat asi 5 000
kotovaných obchodních společností v Evropské
unii. Nevztahuje se na malé a střední podniky (s
méně než 250 zaměstnanci a ročním
celosvětovým obratem nepřesahujícím
50 milionů eur) a na nekotované obchodní
společnosti.
Návrh je nyní postoupen ke schválení
Evropskému parlamentu a Radě. Bude
projednáván postupně na úrovni pracovních
skupin, konkrétní termíny zatím nebyly
stanoveny. Vzhledem k tomu, že návrh je
kontroverzní a v Radě existuje přesvědčivá
blokační menšina, nelze za současného stavu
reálně očekávat, že by byl schválen.

Stav evropského trhu s uhlíkem
v roce 2012
Dne 14. listopadu 2012 zveřejnila Komise
zprávu ke stavu evropského trhu s uhlíkem
v roce 2012 Jejím cílem je analyzovat
fungování trhu s uhlíkem a zvážit, zda je
třeba regulačních opatření. Zpráva rovněž
reaguje na výzvu Evropského parlamentu
Rady v souvislosti se směrnicí o energetické
účinnosti. Podle něho má Komise posoudit
možnosti revize fungování systému, aby
zajistila vyšší cenu uhlíku za účelem posílení
jeho fungování ve třetí fázi.
V současné době se EU ETS týká přibližně
11 000 průmyslových zařízení a asi 40 % emisí
EU. Od letošního roku do něj patří i odvětví
letectví. Ve třetí fázi bude nutno do roku 2020
snížit emise z průmyslových a energetických
zařízení na 21 % oproti úrovním z roku 2005.
Komise podniká kroky k řešení narůstající
nerovnováhy mezi nabídkou emisních
povolenek v systému EU ETS a poptávkou po
nich. Prvním krokem byl formální návrh
Komise na revizi časového harmonogramu
dražeb a odložení dražeb („back-load“) 900
milionů dražebních povolenek až do třetí fáze
EU ETS, která bude zahájena příští rok.
V dražbách tak má být krátkodobě nabídnuto
méně povolenek, dokud bude poptávka zůstávat
velmi nízká. Z tohoto důvodu Komise také
přijala zprávu o stavu evropského trhu
s uhlíkem.

Seminář Vzdělávání
dospělých s programem
Grundtvig, který se koná
13. prosince 2012 od 10:00
do 11:30 na Krajském
úřadě Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích,
je určen dospělým
jednotlivcům, kteří mají
zájem se dále vzdělávat,
i institucím zabývajícím se
všemi formami vzdělávání
dospělých.
Viviane Redingová, komisařka zodpovědná za spravedlnost,
základní práva a občanství.
Zdroj obrázku: Audiovizuální servis EU

Cíl dosáhnout 40% zastoupení doposud méně
zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy
řídících orgánů by měl být splněn do roku 2020,
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Hlavním důvodem vzniku přebytku emisních
povolenek je ekonomická krize, kvůli níž se
průmyslové emise skleníkových plynů snížily
více, než se očekávalo. Očekává se, že přebytek
přetrvá až do třetí fáze systému, která bude
probíhat v letech 2013-2020.
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Cílem Komise je posílení evropského trhu
s uhlíkem, který by byl silnou hnací silou pro
uhlíkové trhy jinde na světě. Komise hájí tezí, že EU
ETS aktivně přispělo ke snížení emisí v EU. Trh je
však dnes přesycený, což vede k negativním
důsledkům, především nedostatečnému zvyšování
energetické účinnosti a nedostatečně intenzivnímu
prosazování zelených technologií, což poškozuje
inovace a konkurenceschopnost EU jako celku.

Makroekonomického vývoje a skutečnosti, že
emise byly podstatně nižší než strop, se
množstevní omezení mezinárodních kreditů pro
období od roku 2008 do roku 2020 ukázalo být
poměrně štědré a je jedním z hlavních faktorů
vzniku přebytku.
Jelikož počínaje třetím obchodovacím obdobím
bude draženo velké množství povolenek, byla
probírána možnost minimální ceny uhlíku,
uplatňované prvotně na primárním trhu,
tj. u dražeb. Minimální cena uhlíku by dle
Komise vedla k větší jistotě, pokud jde o nejnižší
cenu,
a poskytovala by tak lepší signál pro
investory.

Zpráva Komise předestírá šest možných opatření
vedoucích k posílení trhu. Prvním je zvýšení
unijního cíle snižování emisí na 30 %. Pokud by EU
měla zvýšit svůj cíl na snížení emisí skleníkových
plynů do roku 2020 na 30 %, budou-li pro to příznivé
podmínky, jak opakovaně potvrdila Evropská rada,
bylo by zapotřebí následně změnit množství
povolenek v rámci systému EU pro obchodování
s emisemi, a to prostřednictvím trvalého snížení
počtu povolenek.

Na základě zprávy a konzultací se zainteresovanými stranami bude představen legislativní
návrh Komise, který bude prezentovat konkrétní
strukturální opatření k revizi fungování EU ETS.

Přebytek může být snížen trvalým stažením
některých povolenek pro třetí fázi. Toto opatření se
dotýká primárního práva a mohlo by být provedeno
samostatným rozhodnutím, které přijmou Evropský
parlament a Rada.

Druhý ročník simulace „Staň se
na den tvůrcem evropské
politiky“ úspě
šně zakončen
úspěšně
V letošním roce se všechna Eurocentra zapojila
do simulace jednání hlavních institucí EU
s názvem „Staň se na den tvůrcem evropské
politiky“. Celkem proběhlo sedm regionálních
kol, a to v Ústí nad Labem, Hradci Králové,
Plzni, Brně, Opavě, Olomouci, Brně a Praze,
a jedno celostátní finále v polovině listopadu
v Praze.

Zdroj obrázku: Audiovizuální servis EU

Celkové množství povolenek se každoročně snižuje
o lineární faktor 1,74 % ve srovnání s jejich
průměrným celkovým ročním množstvím pro
období 2008-2012. Tento lineární faktor se uplatní
rovněž po roce 2020, pokud by nebyly provedeny
žádné změny směrnice o systému obchodování
s povolenkami. Směrnice stanoví přezkum
lineárního faktoru po roce 2020 s cílem přijmout
rozhodnutí o jeho změně do roku 2025. Tento
přezkum by mohl být proveden dříve, čímž by
případně došlo ke snížení celkového množství
dostupných povolenek již ve třetí fázi.
Čtvrtou strukturální možností by mohlo být zahrnutí
nových odvětví, která jsou méně ovlivňována
hospodářskými cykly. Zatímco emise v rámci
systému EU pro obchodování s emisemi poklesly
v roce 2009 o více než 11 %, v odvětvích mimo tento
systém dosáhlo toto snížení pouze asi 4 %. Tento
rozdíl lze částečně vysvětlit odlišnými dopady
hospodářské krize na jednotlivé sektory.
Omezení přístupu k mezinárodním kreditům
v systému EU pro obchodování s emisemi je další
možností. Na základě výjimečného
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Absolutními vítězi se stali Filip Jelínek a Markéta Bajgerová z Prahy
(uprostřed před bannerem).

Studenti soutěžili ve dvoučlenných týmech, kdy
jeden vždy představoval ministra jednoho
členského státu (a účastnil se simulovaného
jednání Rady EU) a druhý poslance Evropského
parlamentu za vybranou politickou skupinu.
Studenti v jednotlivých kolech soutěže
projednávali různé fiktivní návrhy evropských
norem. Všechny se však zakládaly na reálných
tématech, jimž se Unie v poslední době
věnovala, jako jsou např. ACTA - obchodní
dohoda proti padělatelství, možnost rozšíření
Schengenského prostoru či budoucnost
evropských vzdělávacích programů. Ve
finálovém kole studenti debatovali o návrhu
víceletého finančního rámce EU pro období
2014-2020.
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Cílem soutěže bylo zvýšit zájem mladých lidí
o aktuální evropské dění, rozšířit jejich vědomosti
z oblasti evropské politiky a rozvinout jejich
prezentační a argumentační schopnosti.
Vítězové regionálních kol soutěže vyhráli cestu do
Bruselu spojenou s návštěvou skutečných institucí
Evropské unie a postoupili do celostátního finále.
Celkovými vítězi se stali studenti pražského
gymnázia Altis. Hlavní cenu - studijní cestu do
Bruselu věnovalo Zastoupení Evropské komise
v České republice.

Úvodního slova se ujala reportérka televize
Prima Silvie Dymáková, která za účelem získat
reportáž navštívila hned několik předváděcích
akcí. Návštěvníkům promítla krátký příspěvek
z pořízených záběrů, na jejichž základě bude
v příštím roce představen 80 minutový film,
týkající se nekalých praktik prodejců.
Následující příspěvek si připravila paní Jana
Ženková z České obchodní inspekce. Z jejího
vyprávění vyplynulo, že tato instituce si
palčivost problémů spojených s předváděcími
akcemi plně uvědomuje, řeší ho, ale naráží na
četná úskalí.

Soutěž „Navrhni projekt“
Všechna regionální Eurocentra se v průběhu
podzimu podílela na organizaci soutěže „Navrhni
projekt“, kterou organizovalo Ministerstvo pro
místní rozvoj ve spolupráci s Odborem informování
o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR
a radami jednotlivých regionů soudržnosti v České
republice.
Soutěž byla zaměřena na studenty posledních
ročníků základních a všech ročníků středních škol.
Hlavním cílem bylo přitáhnout pozornost mladých
lidí k problematice okolí, ve kterém žijí, a podpořit
jejich snahu o zlepšení podmínek života v jejich
bydlišti za pomoci fondů Evropské unie.
Úkolem soutěžních týmů bylo vypracovat
zjednodušenou projektovou žádost, která by měla
konkrétní dopad v místě, kde žijí. Celkem se do
soutěže přihlásilo 32 projektů. Nejprve proběhlo
sedm regionálních kol a následně celostátní finále.
Mezi finálové projekty pařilo Víceúčelové hřiště
v Ostravě - Hrabůvce, Daemon - dům druhé naděje
v Pardubicích, Zelená stezka Kroměříž - Zdounky,
projekt Zaměstnání - součást každého života,
Ekocentrum Podřipsko, autobusové nádraží ve
Stříbře a projekt řešení dopravní situace v Mladé
Boleslavi.
Absolutním vítězem se stal právě poslední zmíněný
projekt, jehož autory byli studenti gymnázia
Dr. Josefa Pekaře. Více informací o projektu je
k nalezení na http://www.navrhniprojekt.cz/.

Ochrana seniorů při předváděcích
akcích a podomním prodeji
V posledním listopadovém dnu se v pardubickém
Domě techniky uskutečnil seminář v rámci
Evropského roku aktivního stárnutí na téma v dnešní
době nanejvýš aktuální. Cílem akce, která se
uskutečnila ve spolupráci hned několika institucí,
bylo totiž reagovat na stále neklesající počet lidí v
důchodovém věku, kteří jsou během předváděcích
akcí vystaveni neserióznímu chování prodejců. Ti ve
snaze prodat seniorům zboží často nevalné kvality
za vysoké ceny volí různé praktiky včetně těch na
hraně nebo již i za hranou zákona.
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Ve druhé polovině semináře zaujala prezentace
pana Lukáše Zeleného, který působí jako
vedoucí právní poradny časopisu dTest. Během
svého příspěvku zveřejnil seznam firem
z jejichž strany se zákazníci časopisu dTest
setkali s nekalými praktikami. Upozornil, na co
si dát při kontaktu s těmito firmami pozor,
přičemž připomněl, že je lepší se těmto akcím
úplně vyhnout.
Posledním řečníkem byla paní Jana Fialová
rovněž z právní poradny časopisu dTest.
Zaměřila se na poradenství, jak postupovat,
pokud zákazník již zboží nakoupil a chce ho
vrátit. Upozornila však i na případy, kdy již
možné odstoupení od smlouvy není.
V průběhu celého programu se mezi diváky
ozývaly hlasy, které potvrzovaly praktiky,
o nichž hovořili přednášející.
V samotném závěru byl prostor věnován diskuzi
a dotazům, které nejčastěji směřovaly na
tématiku odstoupení od smlouvy a ochrany práv
spotřebitele. Akci nenavštívili pouze lidé
důchodového věku, ale i pracovníci v domovech
důchodců, pečovatelských domech a také
rodinní příslušníci, Jsou to totiž právě oni, kdo
často problémy spojené s nákupem nekvalitního
zboží řeší. Seminář ohodnotili jako opravdu
velmi užitečný a vyjádřili svůj zájem navštívit
podobnou akci kdykoli v budoucnu.
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Zástupce ČR v Evropském
hospodářském a sociálním výboru
se setkal se studenty pardubické
Univerzity
V listopadu přichystalo Eurocentrum Pardubice ve
spolupráci s Europe Direct pro studenty zejména
Fakulty ekonomicko správní zajímavé setkání se
členem v Evropského hospodářského a sociálního
výboru panem Josefem Zbořilem, který v této
instituci zastupuje zájmy zaměstnavatelů. Do
zmíněné funkce byl jmenován již na druhé funkční
období českou vládou.
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V samotném úvodu seznámil studenty s fungováním
této instituce. Vysvětlil, že nejdůležitější pravomocí,
kterou tento úřad má, je poskytování stanovisek k
návrhům právních předpisů EU, jež může vydávat i z
vlastní iniciativy. Z této podstaty vyplývá, že plní
úlohu jakéhosi mostu mezi institucemi EU
a občanskou společností.

V následující části svého příspěvku pan Zbořil
zmínil svůj vlastní pohled na aktuální dění
v Evropské unii. Právě vlastní názory přednášejícího
posluchačům odůvodnily postoj v rámci stanovisek,
pod nimiž je pan Zbořil podepsán.
Jak sám přiznal, je zastáncem evropské integrace,
ale připustil, že v některých ohledech zastává názor
do jisté míry kritický. „Osobně vidím možnost
zlepšení stávajícího stavu v posílení vazby mezi
pravomocí a odpovědností“: podotkl k otázce, jak
nasměrovat EU v budoucnosti. A dovysvětlil, že
zvýšený pocit odpovědnosti by mohl posílit pocit
sounáležitosti mezi občany sjednocené Evropy,
čímž reagoval na nedávné průzkumy veřejného
mínění, které prokázaly v této oblasti mírný propad.
Poslední část byla zaměřena na praktické příklady,
kterými se zabývala jednotlivá stanoviska. Mezi
jinými lze zmínit zejména stanovisko k zákazu nikl
kadmiových baterií a vydávání emisních povolenek.
V samotném závěru dostali studenti prostor pro své
dotazy a tohoto času využili takřka bezezbytku.
Studenty přednášející oslovil zejména díky své
bohaté praxi ve službách nejen Evropské unie, ale
i z funkce generálního ředitele Jihočeských papíren,
předsedy představenstva Svazu průmyslu papíru
a celulózy a člena předsednictva Svazu průmyslu
a dopravy.
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