
 

    Aktuality z EU 

Britská vláda představila svou strategii k opatřením, která na základě 

„rozvodové“ dohody budou muset být po konci přechodného období brexitu 

zavedena v Severním Irsku. Dle Londýna není třeba vytvářet novou 

„celní infrastrukturu“, přestože mezi Severním Irskem a zbytkem Británie 

v praxi vznikne celní hranice. Vláda však zároveň potvrdila vznik 

„dodatečných kontrol“ při dovozu určitých výrobků z Anglie, Walesu 

nebo Skotska, přestože britský premiér Boris Johnson loni po dojednání nové 

brexitové dohody prohlásil, že žádné kontroly mezi Severním Irskem a Velkou 

Británii nebudou. Obavy o budoucnosti Severního Irska představovaly 

vzhledem k jeho pozemní hranici s Irskou republikou zásadní problém 

už při dojednávání podmínek britského odchodu z EU. Ve snaze zachovat 

volný režim na zmíněné hranici se nakonec obě strany na podzim loňského 

roku dohodly na novém řešení, které je součástí právně závazné dohody 

o brexitu. Protokol o Severním Irsku stanovuje, že tato část Spojeného 

království se bude i po přechodném období řídit některými pravidly jednotného 

unijního trhu a de facto zůstane součástí celní unie EU. Detaily převedení 

tohoto plánu do praxe se však teprve musí dojednat. Výše zmíněnou britskou 

představu o uplatňování irského protokolu teď bude studovat Evropská komise 

a následně poskytne hodnocení Evropskému parlamentu a členským státům 

k diskuzi. 

Německo a Francie navrhují vytvoření časově omezeného evropského programu v rozsahu 

500 miliard EUR (13,8 bilionu korun) na hospodářskou obnovu po krizi způsobené koronavirem. 

Podporu z fondu by měly dostávat země a sektory nejvíce zasažené pandemií. Návrh na vytvoření fondu 

přivítala prezidentka Evropské centrální banky Christine Legardeová, dle které přinese fond potřebnou 

úlevu pro nejvíce zasažené země. Německo a Francie dále požadují „strategickou suverenitu“ 

a lepší spolupráci ve zdravotnické oblasti v rámci EU, která má vést ke snížení závislosti na třetích 

zemích. Reagují tak mj. na nedostatek roušek a dalších zdravotních pomůcek na začátku pandemie, 

který postihl téměř všechny evropské země, které byly nuceny čekat na dodávky především z Číny. 

Celkový objem pomoci evropským ekonomikám může být ještě výrazně vyšší díky požadavku 

Evropského parlamentu na investice EU do obnov ekonomik. Dle Merkelové by se tak celková částka 

pomoci z jednotlivých zemí a Bruselu mohla vyšplhat až na 3 biliony EUR (82,9 bilionu korun).  

Maďarsko ruší tranzitní zóny na hranicích se Srbskem, kde zadržovalo uchazeče o azyl po dobu, 

kdy maďarské úřady posuzují jejich žádost. Soudní dvůr Evropské unie minulý týden rozhodl, 

že tranzitní zóny se rovnají zadržování bez zákonného důvodu a že má tato praxe skončit. 

Přestože dle Gergelyho Gulyáse, šéfa kanceláře premiéra Viktora Orbána, maďarská vláda s rozsudkem 

Soudního dvora nesouhlasí a považuje jej za nebezpečný vzhledem k evropské bezpečnosti, 

hodlá rozsudek dodržovat. Poté co tranzitní zóny skončí tak bude dle Gulyáse možné podávat žádost 

o azyl pouze na maďarských velvyslanectvích a konzulátech. 

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v dubnu kvůli koronavirové krizi meziročně 

propadl o rekordních 76,3 procenta na 270.682 vozů. Informaci zveřejnilo Evropské sdružení 

výrobců automobilů (ACEA). Většina prodejen aut v EU byla v důsledků opatření proti šíření 

koronaviru po celý duben uzavřena. Český Svaz dovozců automobilů již dříve uvedl, 

že v České republice se prodej nových osobních aut v dubnu meziročně snížil o 53 procent 

na 10.679 vozů. Nejprudší pokles v EU postihl v dubnu Itálii, kde prodej klesl o 97,6 procenta 
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na 4.279 vozů. Dle ACEA v dubnu vykázaly všechny členské země EU dvouciferný propad 

automobilového trhu. 

Světové zdravotnické shromáždění, které je hlavním orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO), 

přijalo rezoluci z dílny Evropské unie, která požaduje nezávislé a nestranné vyšetření světové reakce 

na pandemii COVID-19. Proti dokumentu se nepostavila žádná ze 194 členských zemí WHO, 

mezi které patří také například USA a Čína. Text byl připraven Evropskou unií, už před schválením 

jej ale podpořila více než stovka dalších zemí WHO včetně Austrálie, Číny, Indie, Japonska, 

Jižní Koreje, Ruska, Británie či Kanady. Cílem rezoluce je „zlepšit schopnost mezinárodního 

společenství v prevenci pandemií a přípravu reakcí na ně“. Rozdílné názory panovaly v tom, 

kdy by mělo být vyšetřování zahájeno. Zatímco USA a některé další země žádaly okamžité zahájení, 

Čína trvala na tom, že je nejdřív třeba dostat šíření koronaviru pod kontrolu. Dle výsledného textu bude 

vyšetřování zahájeno „co možná nejdříve“. Rezoluce dále žádá i spravedlivý přístup k případné 

vakcíně. Reaguje tím na obavy chudších zemí, že se k očkování nejprve dostanou bohaté státy. 

V nynější rezoluci se tak hovoří o „celosvětovém, brzkém a spravedlivém“ přístupu k vakcíně a lékům. 

Premiéři zemí V4, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se v červnu fyzicky sejdou v Brně kvůli 

sladění pozic před jednáním Evropské rady. Bude to první osobní setkání lídrů V4 od vypuknutí 

pandemie koronaviru. Jednání Evropské rady je naplánováno na 18. až 20. června, setkání premiérů 

by se tak mělo uskutečnit ve dnech před tímto jednáním. Sladění pozic před jednáním Evropské rady 

míří zejména na společný postup v otázkách, na které mají země podobný názor. Jedná se například 

o navýšení peněz na politiku soudržnosti či o možnost flexibilně čerpat peníze z evropských fondů. 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP) se připojilo k žádosti 88 dopravních podniků evropských 

měst o finanční podporu EU. Vyzývají evropské instituce, aby zahrnuly sektor městské veřejné dopravy 

do unijního plánu na řešení dopadů koronavirové krize. Ta silně zasáhla dopravní podniky napříč 

Evropou (pokles počtu cestujících dosahuje někde až 90 procent), přičemž zachování veřejné dopravy 

je pro fungování ekonomiky naprosto nezbytné. Evropská sekce Mezinárodní unie veřejné dopravy 

(UITP) tak spojila 89 dopravních podniků a měst, mezi nimi i největší poskytovatelé veřejné dopravy 

v Evropě, jako jsou belgický STIB, rakouský Wiener Linien, francouzský RATP, Metro Lisabon a další, 

ke společné akci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ministři financí unijních zemí v úterý schválili záměr využít 100 miliard EUR (2,8 bilionu korun) 

na podporu zaměstnanců ohrožených výpadkem ekonomické aktivity v důsledku koronaviru. 

Podpořen byl návrh Evropské komise, která hodlá půjčky do zmíněné výše poskytnout státům k podpoře 

krátkodobých pracovních míst. Program bude k dispozici až členské země poskytnou záruky za úvěr, 

z něhož bude Komise půjčky financovat. Zmíněný program je jednou ze tří částí prvního balíčku 

záchranných stimulů. Ministři už dříve schválili využití záchranného fondu eurozóny ESM, v úterý 

dále jednali o garancích v celkové výši 200 miliard EUR, které podle návrhu Komise poskytne Evropská 

investiční banka (EIB).  

Evropská komise (EK) plánuje výrazně snížit používání chemických pesticidů a hnojiv v evropském 

zemědělství, které by v následujícím desetiletí mělo omezit svůj negativní vliv na klimatické změny. 

Počítá s tím zemědělská strategie, kterou ve středu Komise zveřejnila a v jejímž rámci se má do roku 

2030 používat jen polovina současného objemu prostředků proti škůdcům. Evropské zemědělství 

dle statistik unijní exekutivy produkuje desetinu celkového objemu skleníkových plynů EU. 

Zatímco zemědělci na jedné straně trpí dopadem klimatických změn v podobě střídání stále 

intenzivnějšího sucha a přívalových dešťů, zároveň upozorňují, že organické zemědělství jim sníží 

výnosy. Zatímco v současnosti je organicky obhospodařována necelá desetina zemědělské plochy v EU, 

Komise se chystá tento podíl zvýšit na čtvrtinu. Dále si vytkla za cíl výrazné omezení látek potenciálně 

škodlivých pro zdraví či půdu. Hnojiv by se mělo za deset let používat o pětinu méně, pesticidů dokonce 

o polovinu. Poloviční by měl být také prodej prostředků proti mikrobům používaných u hospodářských 

zvířat. Výše zmíněné cíle však budou muset nejprve projít analýzou dopadu na zemědělskou výrobu 

v EU, než je budou moci schválit členské země a Evropský parlament. Brusel také počítá s tím, 

že ekologicky šetrné farmaření bude mít svůj podíl na financích, které budou v příštím sedmiletém 

rozpočtu vyhrazeny pro společnou zemědělskou politiku. Návrh by měla Komise představit 

v následujícím týdnu. 

Evropská unie se chystá podpořit kulturu a kreativní obory, které přišly či přijdou o velkou část 

příjmů kvůli koronavirové krizi. Kromě pomoci, kterou poskytují kulturním institucím jednotlivé státy, 

se chystá v rámci několika výzev přispět desítkami milionů EUR také Evropská komise. Pomoc by měl 

kultuře nabídnout fond oživení v rámci příštího sedmiletého rozpočtu, jehož návrh představí Komise 

příští týden. Unijní exekutiva v rámci okamžité pomoci chystá ve zmíněném programu novou výzvu. 

Hudebníkům zase umožní využít na pokrytí výpadku 2,5 milionu EUR (70 milionů korun). 

Až 100 milionů EUR (2,8 miliardy korun) na podporu kreativních oborů pak chce Komise uvolnit 

v rámci programu Erasmus+. 

Dle šéfa Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), Guida Rasiho, by Evropská unie mohla 

v nejbližších dnech podmínečně povolit prodej léku remdesivir používaného k léčení nemoci 

COVID-19 v některých zemích včetně Česka. Úřad už v dubnu doporučil nasazování léku od americké 

firmy Gilead, použití se však týkalo pouze specifických podmínek některých vážných případů. 

Lék, vyvinutý pod týmem Čecha Tomáše Cihláře, má podle studie zaštítěné americkou vládou pozitivní 

účinky proti koronaviru SARS-CoV-2. Přestože měl být původně používán proti ebole, začaly jej USA 

a některé evropské země (včetně ČR) nasazovat také proti COVID-19. EMA zatím doporučuje používat 

lék výhradně ve velmi vážných případech, v nejbližších dnech by však agentura mohla vydat 

podmínečné povolení k jeho prodeji. Záležet však bude na získaných datech a na tom, zda je budou 

experti považovat za dostatečně vypovídající. Společnost Gilead chce navíc ve spolupráci 

s mezinárodními partnery zvýšit výrobu léku, v čemž by jí autorizace pro komerční prodej v EU 

pomohla. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Ve středu 20. května se Zastoupení účastnilo webináře s názvem Budoucnost 

digitálních inovačních center (DIH) a referenčních stran v rámci digitální 

transformace zdravotnictví a péče v EU. Cílem bylo prezentovat plán Evropské 

komise ohledně evropských DIH. Zmíněná centra prezentovala svou činnost v rámci 

digitálních řešení, které slouží jako podpora místních a regionálních zdravotnických 

zařízení. Webinář poukázal na možnosti spolupráce s cílem zlepšit využívání 

digitálních technologií, což ve výsledku povede k lepšímu zdravotnickému zacházení 

a monitorování. Vyzdvihnuta byla také role pomoci malým a středním podnikům, 

které na trh přináší digitální zdravotnické a robotické nástroje. Zmíněn byl také dopad 

těchto organizací na lokální a regionální ekonomiku či výzvu programu Horizont 

2020 ohledně zdravotnické technologie a digitálních nástrojů.   

Ve čtvrtek 21. května se Zastoupení zúčastnilo webináře s názvem Evropské nemocnice a COVID-19: 

reakce a adaptace. Diskuze se soustředila na to, jak COVID-19 ovlivňuje přetváření nemocnic 

a jak se nemocnice připravují na druhou vlnu koronaviru. Hostem byl profesor Federico Lega, který 

kromě zodpovídání otázek posluchačů shrnul nejdůležitější kroky, které je třeba nyní podniknout – 

tj. přemostění, přetvoření a zapojení tak, aby byly nemocnice do budoucna více propojené, efektivní 

a připravené. 

Kvůli aktuální situaci kolem šíření nového typu koronaviru bylo dočasně omezeno pořádání 

konferencí a dalších akcí. Zastoupení se tedy žádných akcí v tomto týdnu prezenčně neúčastnilo.  
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Vybrané akce Zastoupení: 

25. květen  COVID-19 a užívání elektronických dat s Věrou Jourovou  

25. květen Digitální inovační huby: umělá inteligence pro Smart Cities 

26. květen  Pracovní skupina Kulturní dědictví a turismus sítě ERRIN – 

přebudování turistického sektoru po krizi COVID-19 

26. květen Regionální mobilita mimo Transevropskou dopravní síť TEN-T 

27. květen Věda, výzkum a inovace v EU 2020 

27. květen Setkání partnerů Evropského týdne regionů a měst 

29. květen Zelená dohoda a plán obnovy: nový ekonomický model pro Evropu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje využívané pro Monitoring EU: 

www.euroskop.cz; www.euractiv.cz/com; www.ihned.cz; https://ec.europa.eu/czech-republic/, 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 

 

Schůze Výboru pro zahraniční věci 

Květen 
 

Plenární zasedání Evropského parlamentu 

v Bruselu 

Květen 27 25 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

