
 

    Aktuality z EU 

Politický a bezpečnostní výbor potvrdil v minulém týdnu brigádního generála 

Františka Ridzáka do funkce velitele sil výcvikové mise EU v Mali 

(EUTM Mali). Velení převezme za Českou republiku 12. června 2020 

na období šesti měsíců. Je to vůbec poprvé, co se Česká republika ujme takto 

významné pozice v rámci společných misí EU či NATO. Generál Ridzák, 

který dosud vykonával funkci ředitele Agentury komunikačních 

a informačních systémů ministerstva obrany, vystřídá ve zmíněné funkci 

portugalského brigádního generála Joao Boga Ribeira. Do EUTM Mali, 

jejímž hlavním úkolem je pomoc při budování a výcviku malijské armády, 

je aktuálně zapojeno 25 evropských států. 

Po více než měsíční přestávce vynucené šířením nového typu koronaviru 

se v pondělí opět rozběhly rozhovory o budoucích vztazích Evropské unie 

a Velké Británie. Vyjednávací týmy v čele s Michelem Barnierem a Davidem 

Frostem se na dálku prostřednictvím videokonferencí budou snažit sblížit 

nadále velmi rozdílné postoje obou stran. Rozhovory jsou rozděleny do zhruba 

desítky tematických oblastí, zásadní rozpory panují zejména v otázce sladění 

podmínek hospodářské soutěže – obě strany mají dlouhodobě rozdílný pohled 

na to, jaké klimatické, sociální a daňové standardy by měla Británie dodržovat, 

aby získala přístup na unijní jednotný trh. Neshody panují také například 

kolem finančních služeb či práv na rybolov v britských vodách – zatímco EU požaduje, aby rybáři 

z unijních zemí měli stále možnost lovit v moři okolo Británie bez zásadních omezení, Londýn 

dle dostupných informací požaduje stanovení přísných kvót, o jejichž výši by se každý rok vyjednávalo. 

Kvůli aktuálnímu zpoždění jednání, mnohým rozdílným názorům i menší efektivitě vyjednávání 

na dálku se navíc Brusel obává toho, že do konce přechodného období nebude možné dohodu stihnout. 

Snaží se proto přesvědčit britskou vládu, aby do poloviny roku požádala o prodloužení přechodné doby, 

Londýn však prodloužení nadále odmítá. 

Estonský parlament přijal nový zákon, který umožňuje vyhostit zahraniční pracovníky ze zemí mimo 

Evropskou unii poté, co přišli o práci během koronavirové krize. Nejvíce zahraničních pracovníků 

je v této pobaltské zemi z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Spojených států a Indie. Parlament přijal zákon 

poměrem 54 ku 40 hlasům. Ke vstupu v platnost je potřeba ještě podpisu prezidentky během 14 dnů. 

Hlava státu Kerti Kaljulaidová může zákon odmítnout, pokud by shledala, že odporuje ústavě. 

Z posledního průzkumu agentury Reuters vyplývá, že je eurozóna v nejhlubší recesi za dobu 

své existence. Dle dotazovaných ekonomů klesla ekonomika eurozóny v prvním kvartálu mezičtvrtletně 

o 3,1 procenta a ve druhém kvartálu se sníží o 9,6 procenta. Pokles se údajně může dále prohloubit, 

až se projeví dopady karanténních opatření. 

Dle ekonomů občanské iniciativy KoroNERV-20 doposud Česká republika investovala do záchrany 

ekonomiky postižené koronavirovou krizí výrazně nižší částky než jiné členské státy EU. Česká vláda 

dle nich přitom může být díky nízkému zadlužení daleko aktivnější. Dle ekonomů například Německo, 

Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Maďarsko či Polsko investují do záchrany ekonomiky výrazně 

vyšší částky, než zatím schválila česká vláda. Ekonomové ji proto vyzývají k větší aktivitě zejména 

směrem k malým a středním podnikům a OSVČ. Většina zemí Evropy zvolila pro záchranu ekonomiky 

přímou pomoc státu především tím, že jim jako okamžitou pomoc odkládá platbu daní zpravidla 

na tři měsíce. Další forma pomoci jsou přímé úvěry firmám nebo garance za úvěry u komerčních bank. 

V tomto kontextu ekonomové poukazují na to, že v ČR je přímá pomoc 0,7 procenta HDP, například 

v Německu je to 6,9 procenta HDP, v Řecku i Španělsku 1,1 procenta HDP, ve Velké Británii 
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4,5 procenta a v USA 5,5 procenta. KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé 

polovině března 2020, jejím primárním cílem je zmenšit dopady pandemie COVID na českou 

ekonomiku. 

V souvislosti se snahou zastavit šíření koronaviru vyhlásila řada členských zemí EU nouzový stav. 

Přehled zemí, které k zavedení tohoto stavu přikročily, najdete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euroskop.cz/8953/34645/clanek/prehled-zemi-eu-v-nouzovem-stavu/


 

 

 

Evropský parlament schválil balíček návrhů pomoci zdravotnictví a ekonomikám postiženým 

koronavirem. Prostřednictvím dálkového hlasování podpořili poslanci výraznou většinou desítku úprav 

unijních norem, které mají umožnit pružné využití fondů Evropské unie v současné krizi. Schválena 

tak byla například možnost nevyčerpané kohezní peníze z víceletého rozpočtu končícího letoškem 

využít pro zdravotnictví a pomoc firmám. Po březnovém uvolnění 37 miliard EUR tak budou státy moci 

ze strukturálních fondů čerpat další peníze bez zvláštních podmínek, navíc s větší pružností převodů 

mezi jednotlivými fondy a v mnoha případech také bez státního spolufinancování. Poslanci také 

odsouhlasili uvolnění tří miliard EUR na pomoc zdravotnictví včetně nákupů testovacích sad 

či poskytnutí finanční pomoci nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Parlament dále přijal usnesení 

vyzývající státy ke schválení masivního plánu obnovy hospodářství včetně vydání společných 

dluhopisů, k nimž jsou však některé země skeptické.  

Členové kulturního a vzdělávacího výboru Evropského parlamentu vydali prohlášení (které následně 

zveřejnil Evropský parlament), ve kterém vybídli Evropskou komisi k vytvoření krizového fondu 

pro média. Dle poslanců by měla být na podporu kultury poskytnuta část prostředků ze strukturálních 

fondů. Právě média dle jejich slov sehrávají v současnosti klíčovou roli při poskytování přesných 

informací a představují „protilátku na falešné zprávy a dezinformace“. Právě tento sektor 

je však v současnosti zasažen poklesem příjmů z reklamy až o 80 % v některých členských zemích. 

Komise by tak měla prozkoumat potenciál zmíněného krizového fondu, který by využil prostředky, které 

nelze využít v rámci jiných programů kvůli pandemii. 

Letecké společnosti budou muset od prvního okamžiku zákazníkům jasně ukazovat cenu letenky včetně 

daně z přidané hodnoty i všech povinných poplatků. Rozhodl o tom ve čtvrtek Soudní dvůr EU, 

na který se obrátila italská justice kvůli praktikám společnosti Ryanair. Všechny nevolitelné složky ceny 

letenek tak musí podle soudu aerolinky uvádět již od prvního kroku rezervace. Pokud jsou některé části 

ceny pouze volitelné, lze je přidat až v průběhu rezervace. Poplatky za internetové odbavení naproti 

tomu není nutné uvádět jako součást ceny, pokud je u letecké společnosti alespoň jedna možnost odbavit 

se bezplatně. 

Ve dnech 29. a 30. dubna se uskuteční ON-LINE semináře zaměřené na výběrová řízení do institucí 

EU. Jedná se o semináře určené zájemcům o práci v institucích EU, kde je základní podmínkou složení 

tzv. EPSO testů. Na kurz v angličtině vedený lektorem Marcusem Delacorem je možné přihlásit se ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 

https://www.euroskop.cz/8955/34880/clanek/pripravne-seminare-na-vyberova-rizeni-do-instituci-eu/


 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Dne 22. dubna se Zastoupení zúčastnilo webináře s názvem COVID na kampuse: 

Přežije ekosystém výzkumu a vývoje? V rámci webináře byl kladen důraz na vliv 

této krize na oblast výzkumu a vývoje – uzavřené kampusy, laboratoře, pozastavení 

celé oblasti a označení některých programů za nepodstatné. Lídři oblasti poté 

diskutovali o tom, jak COVID-19 narušil právě jejich organizace a také o tom, 

jak nalézt možné řešení tak, aby krátkodobé dopady neměly trvalé následky.  

Ve čtvrtek 23. dubna se Zastoupení zúčastnilo ON-LINE konference s názvem Koronavirová krize: 

vliv na Zelenou dohodu a enviromentální politiku. Bylo zde jasně deklarováno, že Zelená dohoda 

je stále velkou prioritou jak jednotlivých zemí, tak celé EU. Mnoho věcí se změnilo, a ještě se kvůli 

koronavirové krizi změní, bude však důležité vzít si z ní ponaučení a také zkušenosti. 

V pátek 24. dubna se dále Zastoupení účastnilo webináře na téma Veřejné financování: řešení, 

jak čelit poklesu. Odborníci na EU granty se sešli, aby pomohli podnikatelům a také malým a středním 

podnikům zjistit, jaké finanční prostředky jsou dostupné, aby bylo možné regulovat globální nejistotu. 

Dále byl webinář zaměřen na poskytnutí rad ohledně zmírnění dopadu COVID-19 na start-upy 

a inovativní ekosystémy napříč Evropou. 

 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.  

 

 

 

Kalendář 

Vybrané akce: 

29. duben  Ke klimatické neutralitě v rámci Horizon Europe 

Kvůli aktuální situaci kolem šíření nového typu koronaviru byla pozastavena většina zasedání 

a rozprav evropských institucí. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

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 
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