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EVROPSKÁ EKOZNAČKA 
 

Systém ekozna čky EU si klade za cíl 
zlevnit a zjednodušit používání 
dobrovolné ekozna čky „symbol 
květu EU” pro produkty šetrné k 
životnímu prost ředí.  

 

 
Systém ekoznačení, platný v Evropské unii, je 
nadnárodní systém, který byl založen na základě 
nařízení rady Evropského hospodářského 
společenství ze dne 23. března 1992 (EEC No. 
880/92 on a Community eco-label award scheme).  
 
V budoucnu by se měla zlepšit koordinace systému 
ekoznačky s vnitrostátními certifikačními systémy. 
Podniky tak budou moci ekoznačku využívat ve svém 
celoevropském marketingu. 
 
Dále do roku 2015 dojde ke zvýšení počtu skupin, 
kterým je přiznávána ekoznačka na 40-50, aby měli 
spotřebitelé možnost vybrat si z větší škály 
ekoproduktů. Tato značka již byla přiznána 3000 
produktů, jako jsou čisticí prostředky, papír či obuv. 
 

Více o evropské ekoznačce naleznete zde: 

http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/MZPMSFHNSYW8 

Měsíc důležitých zm ěn a setkání 
 

Při ohlédnutí za událostmi, které 
proběhly v minulém měsíci, musím 
konstatovat, že se jednalo o měsíc 
plný důležitých změn a setkání, 
které ovlivnily dění jak v České 
republice, tak i v celé Evropské unii. 
  

Nemohu se nezmínit o vyslovení nedůvěry české 
vládě, které přišlo během jejího premiérového 
předsednictví v Radě EU. Za posledních deset let 
nezažila Evropská unie situaci, kdy by v předsedající 
zemi padla vláda. Zdaleka však nejde o novou či 
jedinečnou situaci. V devadesátých letech se během 
půlročního předsednictví EU vyměnily vlády v Itálii, 
Dánsku a dokonce i ve věčně kritizující Francii. 

V Londýně také proběhla schůzka skupiny G20, která 
byla věnována otázkám globální finanční architektury 
a dopadům finanční krize. Poté následovalo jednání 
Severoatlantické aliance o bezpečnostní a vojenské 
spolupráci, jehož dějištěm byl francouzský Štrasburk a 
německá města Baden-Baden a Kehl. Vrcholná 
jednání byla zakončena summitem EU – USA v Praze, 
který se věnoval zahraničně-politickým tématům a 
globální energetické a klimatické problematice.  
Evropská unie včetně České republiky se tak možná 
staly důležitým dějištěm světové historie. 

Markéta Zají čková 
Vedoucí střediska EUROPE DIRECT Jihlava 
 
 
 

 EK varuje p řed zhroucením 
komunika čních sítí v Evrop ě 

 
 

Podle Evropské 
komise existuje 
zhruba až 20% 
možnost, že 
telekomunikační sítě v 
příštích deseti letech 
postihne nějaké 

významné selhání či zhroucení. Potenciální škody 
takového kolapsu by pak mohly v globálním hledisku 
dosahovat 193 miliard eur (5,3 biliónu korun). 

Zmiňované zásadní problémy by mohly být následkem 
přírodních katastrof, selhání techniky, porušení 
podmořských kabelů nebo také útoků kybernetických 

pirátů či teroristů. EK proto vyzvala členské země EU, 
aby zpřehlednily a zefektivnily dosud poměrně 
rozkouskovaná a nepřehledná pravidla boje proti 
kybernetickým útokům.  

Nová strategie má Evropě pomoci v případě 
závažného selhání systému či předcházet podobným 
útokům. Společná ochrana elektronických 
komunikačních služeb a sítí je důležitá mimo jiné kvůli 
rostoucímu zájmu lidí i podniků o internet a jeho 
možnosti.  

V současné době se přístupy a kapacity členských 
zemí výrazně odlišují. Nízká úroveň připravenosti v 
jedné zemi činí zranitelnějšími i další. Komise chce 
zlepšit komunikaci mezi jednotlivými aktéry, ať už 
veřejnou správou, firmami či lidmi, informovat je o 
příkladech z jiných zemí, které jsou v této oblasti už o 
něco dále. Evropská komise bude podporovat vývoj 
společných systémů sdílení informací a varovné 
systémy.  
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO 
STŘEDISKA EUROPE DIRECT JIHLAVA 
 
Dne 1. dubna 2009 prob ěhlo slavnostní otev ření 
informa čního st řediska EUROPE DIRECT Jihlava 
v prostorách Regionální rozvojové agentury 
Vyso čina (K řížová 2, Jihlava). 

Mezi hlavní aktéry slavnostního ceremoniálu patřili 
vedoucí Zastoupení Evropské komise v České 
republice JUDr. Irena Moozová, primátor města 
Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal, radní Kraje Vysočina 
Ing. Bc. Martin Hyský a ředitelka Regionální rozvojové 
agentury Vysočiny Ing. Zdeňka Škarková. 
Slavnostního otevření se dále zúčastnili zástupci z řad 
samosprávy, institucí, škol, podnikatelů a samozřejmě 
i veřejnosti. 

 
Úkolem EUROPE 
DIRECT (dále jen 
„ED“) je šířit 
povědomí a informace 
o Evropské unii a 
aktivně podporovat 
diskuzi o jejích 
aktivitách na místní a 
regionální úrovni. 

Celoevropská informační síť ED zastává funkci 
prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany 
v regionech. Informační síť ED se tak snaží přiblížit 
evropské instituce občanům. Střediska zároveň 
poskytují orgánům EU zpětnou vazbu od občanů, a tak 
se instituce sídlící v Bruselu dozvědí, jaká témata 
zajímají a pálí místní občany.  
 
Střediska ED jsou koordinována a spolufinancována 
Evropskou komisí a tzv. hostitelskou organizací, 
kterou se na základě výběrového řízení stala 
Regionální rozvojová agentura Vysočina. Služby 
střediska jsou pro veřejnost zdarma.  

Co Vám ED Jihlava konkrétně nabízí? 

� Informace o Evropské unii. 
� Informace o práci a studiu v zemích EU. 
� Informace o možnostech financování ze zdrojů 

EU. 
� Informace o volbách do Evropského 

parlamentu (5. a 6. června 2009) 
� Přístup k internetu za účelem vyhledávání 

informací o EU. 
� Vybrané publikace o EU zdarma. 
� Vydávání měsíčního zpravodaje. 
� Možnost studia materiálů o EU z knihovny 

EUROPE DIRECT Jihlava. 
� Pořádání různých akcí a seminářů. 
 

Více informací o činnosti a akcích ED Jihlava 
naleznete v měsíčním zpravodaji Newsletter ED 
Jihlava. Zasílání zpravodaje si můžete objednat na 
níže uvedené e-mailové adrese nebo je zdarma 
k vyzvednutí v ED Jihlava.  

 
 

KALENDÁŘ AKCÍ 

 
Více informací o akcích naleznete na www.europe-direct.cz  

 
EUROPE DIRECT Jihlava  

Křížová 2 
586 01 Jihlava 
internet: www.europe-direct.cz 
e-mail: europe.direct@rrav.cz 
centrální bezplatná tel. linka: 00 800 6 7 8 9 10 11 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Markéta Zají čková – manažerka střediska 
RNDr. Šárka Palcrová  – odborná konzultantka 
tel.: 567 578 503 
 
   

29. 4. 2009 Juniorský maraton 

 Jihlava 

11. 5. 2009 Den Evropy 

 Masarykovo náměstí, Jihlava 

HLA VNÍ PARTNER 

Informační středisko EUROPE DIRECT Jihlava 
děkuje za podporu své hostitelské organizaci. 

 

 

Regionální rozvojová agentura, z.s.p.o. 


