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PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VÍCE ZDE

Komise zveřejnila návrh doporučení Rady, který se

Členské státy by měly dle návrhu Komise

týká smíšeného učení v zájmu kvalitního a inkluziv-

 zajistit vzdělávací příležitosti a podporu pro

ního primárního a sekundárního vzdělávání.

účastníky vzdělávání, kteří čelí problémům,
mají speciální vzdělávací potřeby, jsou ze

Smíšené učení

znevýhodněných skupin nebo byli jinak ne-

Smíšené učení ve formálním vzdělávání a odbor-

příznivě ovlivněni narušením školní docházky.

né přípravě zaujímá k procesu učení více než je-

 přednostně klást důraz na fyzickou a duševní

den přístup. Kombinují se spolu školní a jiné fyzické

pohodu účastníků vzdělávání a jejich rodin,

prostředí (podniky, školicí střediska, vzdělávání

učitelů a školitelů.

na dálku, venkovní prostory, kulturní památky)
nebo jde o kombinaci různých vzdělávacích nástrojů, které mohou být digitální i nedigitální. Komise se zabývá krátkodobými opatřeními k řešení

 zintenzivnit rozvoj digitálních kompetencí
účastníků vzdělávání, jejich rodin a učitelů či
školitelů.
 podporovat účinná partnerství pro infrastruk-

nedostatků, které ukázala pandemie covid-19 a

turu a zdroje mezi různými poskytovateli

také dalším postupem pro kombinování vzděláva-

vzdělávání (podnikatelská sféra, umění, kul-

cích prostředí a nástrojů v primárním a sekundárním vzdělávání a odborné přípravě. Smíšené uče-

tura, sport, příroda, vysoké školy).
 využívat finanční prostředky EU, které jsou

ní může pomoci zlepšit inkluzivnost vzdělávání,

určeny pro reformy a investice do infrastruk-

přispěje k lepšímu vzdělávání ve vzdálených a ven-

tury, nástrojů a pedagogiky s cílem zvýšit

kovských oblastech, pacientů dlouhodobě pobýva-

odolnost škol a jejich připravenost na bu-

jících v nemocnicích nebo v pečovatelských zaří-

doucnost.

zeních i vrcholově trénujících sportovců. Menši-

Komise podpoří provádění doporučení usnadně-

nám, socioekonomicky znevýhodněným skupinám

ním vzájemného učení a výměny poznatků mezi

i dětem se zdravotním postižením by měly být

členskými státy a všemi příslušnými zúčastněnými

dostupná všechna prostředí i všechny nástroje.

stranami. Komise vyzvala členské státy, aby návrh
doporučení Rady přijaly. (EC 1)
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REGIONÁLNÍ PODPORA PRO ČR 2022 - 2027

VÍCE ZDE

Komise schválila mapu České republiky k poskyto-

chod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Tyto

vání regionální podpory v období od 1. ledna 2022

regiony patří k nejvíce znevýhodněným regionům

do 31. prosince 2027.

v EU s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru
EU. Regiony mají nárok na podporu dle čl. 107

Schválená mapa regionální podpory

odst. 3 písm. a) SFEU (představují tzv. oblasti pod-

Mapa regionální podpory pro ČR patří k prvním,

le písmene a)) a maximální intenzita podpory vel-

kterou Komise schválila v rámci revidovaných po-

kých podniků se zde pohybuje mezi 30 % a 40 %,

kynů k regionální podpoře.

v závislosti na HDP na obyvatele v dané oblasti.

Revidované pokyny začnou platit 1. ledna 2022.
Členské státy mohou podporovat nejvíce znevý-

Další podpora pro regiony

hodněné regiony v Evropě, aby se zmírnily rozdíly

Regiony Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod

mezi nimi z hlediska hospodářského blahobytu,

patří k regionům dle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU

příjmů a nezaměstnanosti. Pokyny umožňují pod-

(tzv. oblasti podle písmene c)), což platí pro

porovat regiony, které čelí transformaci nebo

všechny regiony, které se v období do roku 2021

strukturálním problémům. Regiony se mohou

kvalifikovaly jako oblasti podle písmene a) a

zapojit do ekologické transformace a digitalizace.

pro nadcházející období už se za ně nepovažují.

Dokument Komise ukazuje, které regiony České

Velikost podpory velkých podniků v těchto oblas-

republiky mohou získat regionální investiční pod-

tech činí 15 % až 25 %.

poru a jaká je v regionech maximální intenzita
podpory. Intenzita podpory představuje maximál-

Spravedlivá transformace

ní částku státní podpory, kterou lze poskytnout

Až bude platit územní plán spravedlivé transfor-

jednomu příjemci, vyjádřenou jako procento způ-

mace, oznámí Česká republika Komisi změnu ma-

sobilých investičních nákladů.

py regionální podpory oproti podobě, v jaké byla
schválena, aby mohlo být uplatněno potenciální

Regiony, které mají nárok na investiční
podporu

zvýšení maximální intenzity podpory v budoucích

V těchto regionech žije 87,76 % obyvatel České

oblasti podle písmene a) uvedeno v revidovaných

republiky. Jde o regiony Severozápad, Severový-

pokynech k regionální podpoře. (EC 2)
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OPATŘENÍ EU PROTI NEKALÝM OBCHODNÍM PRAKTIKÁM

VÍCE ZDE

Systém na ochranu podniků z EU před dumpingo-

Nejvyšší počet opatření EU na ochranu obchodu

vým a subvencovaným dovozem fungoval i v roce

v roce 2020 se týká dovozu z:

2020 díky využívání nástrojů ochrany obchodu EU,

 Číny (99 opatření)

a to navzdory obtížím, které s sebou přinesla pan-

 Ruska (9 opatření)

demie covid-19.

 Indie (7 opatření)
 Spojených států (6 opatření)

Nová obchodní strategie EU
Ochrana obchodu před nekalými obchodními

Řešení nových typů dotací

praktikami je součástí nové obchodní strategie

V roce 2020 Komise posílila svou akci proti sub-

Evropské komise, v níž EU zaujímá asertivnější

vencím poskytovaným třetími zeměmi. Komise

postoj při hájení svých zájmů před nekalými ob-

uložila vyrovnávací cla na přeshraniční finanční

chodními praktikami.

podporu poskytovanou Čínou, společnostem vlast-

Na konci roku 2020 měla Evropská unie v platnos-

něným Čínou, které vyrábějí textilie ze skelných

ti 150 opatření na ochranu obchodu v souladu

vláken.

s úrovněmi činnosti z předchozích let. Komise se

Počet platných opatření na ochranu obchodu

zabývala novým typem dotací poskytovaných třetí-

třetími zeměmi, které ovlivňují vývozce z EU, do-

mi zeměmi formou přeshraniční finanční podpory.

sáhl v roce 2020 nejvyšší úrovně od doby, kdy

Z důvodu pandemie covid-19 musela Evropská

Komise zahájila tuto monitorovací činnost, při-

komise urychleně zavést dočasné změny ve svých

čemž bylo zavedeno 178 opatření. Kromě toho se

pracovních postupech. Právě proto mohla Komise

v roce 2020 zvýšil také počet zahájených případů.

dále pokračovat v používání nástrojů, aniž by do-

Komise se bude zaměřovat na monitorování a

šlo k poklesu úrovně činnosti.

také vymáhání. (EC 3)
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ZDROJE
EC 1: Komise posiluje opatření na podporu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání, 5.8.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3908
EC 2: Státní podpora: Komise schválila mapu regionální podpory Česka na období 2022–2027,
30.7.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3982
EC 3: An assertive trade policy: EU’s defence measures against unfair trade practices remained effective in
2020, 30.8.2021, https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2294

ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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