
 

    Aktuality z EU 

Spory kolem práv na rybolov v britských vodách se ukazují 

jako nepřekonatelný problém v rámci dalšího kola videokonferencí 

vyjednavačů Evropské unie a Velké Británie. Aktuální kolo je přitom poslední 

příležitostí dosáhnout pokroku v jednáních před rozhodnutím, zda prodloužit 

přechodné období. Dle diplomatů však znějí z obou stran nesmiřitelné názory, 

které nenasvědčují velké šanci na průlom. Dle původních představ Bruselu 

i Londýna měl být přitom rybolov jedním z prvních uzavřených témat 

rozhovorů. Vyjednávací mandát Evropské komise i ministři unijních zemí, 

jejichž rybáři jsou více či méně závislí na lovu ve vodách u Británie, trvají 

na zachování současných práv. Ten zajišťuje všem unijním zemím pevně 

stanovené kvóty, Londýn se však snaží prosadit uplatňování nového výpočtu, 

který by britské rybáře výrazně zvýhodnil. Podobně vzdálené jsou zatím 

pohledy jednacích týmů v dalších sporných otázkách z celkové desítky oblastí, 

kolem kterých se aktuální čtvrtá část jednání točí.  

Malta a Libye v červenci otevřou ve svých metropolích koordinační 

střediska, jejichž úkolem bude bránit nelegální migraci ve Středozemním 

moři. Práci center má financovat Malta, která si dlouhodobě stěžuje, že v rámci 

Evropské unie na ní leží nepřiměřená zátěž spojená s uprchlíky. Na zřízení 

středisek se dohodla libyjská vláda národní jednoty vedená premiérem 

Fáizem Sarrádžem a maltská vláda. Dle protokolu mají být na každém pracovišti tři zaměstnanci. 

Malta aktuálně odmítá přijímat další lodě s uprchlíky, kteří byli zachráněni na moři, a požaduje, 

aby si je rozebraly jiné evropské země. Dále chce Evropské komisi navrhnout navýšení finanční 

pomoci Sarrádžově vládě a umožnit tak lepší zajištění jižní libyjské hranice a odhalování sítí převaděčů. 

Valletta také navrhuje financovat nové „námořní prostředky“, které umožní práci převaděčů bránit. 

Své přístavy pro uprchlíky stejně jako Malta uzavřela také Itálie. Obě země tento krok zdůvodnily 

nutností bránit šíření koronaviru. 

Evropská unie vyzvala Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí ukončit spolupráci se Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO). Dle Unie musí být WHO nadále schopna řídit mezinárodní reakci 

na pandemii, tu nynější i ty budoucí. Z tohoto důvodu je dle předsedkyně Evropské komise 

Ursuly von der Leyenové a šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella účast všech nezbytná a nutná. 

Ukončení spolupráce s WHO oznámil v minulém týdnu na tiskové konferenci americký prezident 

Donald Trump. Konstatoval při tom, že WHO je ovládána Pekingem a to i přesto, že USA platí 

na příspěvcích mnohonásobně více než Čína (loni USA pokryly cca 20 procent rozpočtu WHO). 

Organizaci dále vyčetl, že není přístupná reformám, které dle jeho mínění potřebuje. Finanční 

prostředky USA původně určené této organizaci věnují USA na jiné globální zdravotnické potřeby. 

Dlouho dojednávané plány na vlastní rozpočet zemí platících eurem vzaly kvůli koronavirové pandemii 

za své. Tzv. rozpočtový nástroj eurozóny ustoupil pro příští sedmiletý finanční rámec Evropské unie 

řádově objemnějšímu fondu obnovy, který chce Evropská komise naplnit bezprecedentní půjčkou. 

Na rozdíl od balíku, který měl sloužit výhradně státům platícím eurem, budou z fondu obnovy moci 

těžit i země stále používající vlastní měnu. Dle šéfa euroskupiny Mária Centena by však měly mít 

významné slovo v rozhodování o penězích z fondu instituce eurozóny. Výsledky jednání o tom, 

jak naplnit a rozdělovat plánovaný Rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost 

(BICC), tak nebudou realizovány. Ještě po prosincovém summitu EU přitom šéf Evropské rady 

Charles Michel prohlásil, že tento fond v plánované výši okolo 20 miliard EUR (550 miliard korun) 

má být jedním z budoucích základních pilířů měnové unie. Nyní je však vše jinak a rozpočet iniciovaný 
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francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem tak spadl pod stůl spolu s programem podpory 

reforem, kterým chtěla Evropská komise v příštím sedmiletém období prohlubování hospodářské 

a měnové unie financovat.  

Evropské akcie se v úterý vyšplhaly na úroveň z první poloviny března. Panevropský akciový index 

STOXX 600 obchodování uzavřel s růstem o 1,57 procenta na 359,77 bodu. Výrazně posílila burza 

ve Frankfurtu, stejně tak posílily akcie německých automobilek Volkswagen (o 5,74 procenta), 

Daimler (o 7,73 procenta) a BMW (o 5,23 procenta). Zpevnily také akcie německé letecké společnosti 

Lufthansa, a to o 3,41 procenta. Na nejvyšší úrovni od začátku března v úterý uzavřel také hlavní index 

londýnské burzy. Burza v Paříži si dle indexu CAC 40 připsala dvě procenta. Kolem dvou a půl procenta 

si připsaly také hlavní indexy burz v Miláně a Madridu. Dle analytiků ze společnosti UniCredit 

se teď investoři soustředí na příznivější hospodářské vyhlídky, které jsou důsledkem toho, 

že čím dál více zemí uvolňuje opatření zavedená v rámci boje proti šíření koronaviru. 

Češi se budou muset od 15. června prokazovat negativním testem na onemocnění COVID-19 pouze 

při návratu ze Švédska a Velké Británie. Z ostatních zemí EU budou moci přicestovat bez omezení. 

Země jsou v aktuálním vládou schváleném systému rozděleny do 3 kategorií, které značí nízké, střední 

a vysoké riziko. Bez omezení mohou Češi cestovat do zemí v prvních dvou kategoriích. 

Cizinci přijíždějící do ČR se však budou muset nadále prokazovat testem při cestách nejen z vysoce, 

ale i středně rizikových zemí, do kterých patří např. Itálie, Španělsko, Belgie či Francie. V případě, 

že ostatní unijní státy budou mít i nadále omezení pro vstup na své území, cestování se bude řídit 

podmínkami druhé strany. Seznam bude aktualizován dle dalšího vývoje, namátkové kontroly 

na hranicích budou pokračovat. Ve čtvrtek 4. června již navíc byly zcela otevřeny hranice mezi 

Českou republikou a Slovenskem, občané obou zemí tak mohou už od čtvrtka mezi sebou cestovat 

bez omezení. Urychlený systém semaforu se dále vztahuje na Rakousko a Maďarsko. Původně 

se měl režim na hranicích řídit tzv. semaforem pro tyto země také až od 15. června, poté, co Rakousko 

přistoupilo ke zrušení restrikcí, se však rozhodla reagovat také česká vláda. Na pátečním (5. 6.) 

mimořádném jednání tak bylo schváleno otevření hranic pro tyto země od pátečního poledne (tj. 5. 

6. od 12:00). Nadále probíhá také jednání s Německem, Češi se od pátečního poledne mohou 

z Německa vracet bez povinnosti testu na koronavirus, na německé straně však nadále trvají stávající 

podmínky. Z okolních zemí zatím nadále zachovává zvláštní režim také Polsko. 

Až do nedělní půlnoci (7. 6. do 23:59) je možné hlasovat v soutěži Náš evropský projekt, 

do kterého města a obce přihlašují své projekty financované z evropských fondů a soutěží 

tak o příspěvek na obecní slavnost a o cestu do Bruselu. Do soutěže je zapojeno také několik zástupců 

z Jihomoravského kraje, konkrétně obec Kučerov, městys Šatov a městys Drásov. 

Podpořit jihomoravské zástupce či další zapojené obce je možné v rámci facebookového hlasování 

ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/EvropskakomisevCR/photos/?tab=album&album_id=10158876072252216


 

 

Evropská komise zveřejnila odhad, dle kterého obchod Evropské unie se zbytkem světa klesne letos 

vlivem pandemie až o 868 miliard EUR (23,36 bilionů korun), tedy o více než 10 procent. 

Zhoršená prognóza Komise nabízí dle agentury Bloomberg čerstvý důkaz dopadu šíření koronaviru 

na světovou ekonomiku. Unijní vývoz zboží a služeb dle odhadu klesne o 282 až 470 miliard EUR, 

tj. o 9 až 15 procent, zatímco dovoz téhož do EU se sníží o 313 až 398 miliard EUR, tj. 11 až 14 procent. 

Aktualizovaný výhled je založen na projekci Evropské komise, podle které světový obchod letos klesne 

o 10 až 16 procent. V původním odhadu z poloviny dubna přitom Komise uvedla, že obchod EU 

se zbytkem světa tento rok klesne o 525 miliard EUR. Původní výhled tedy počítal s poklesem vývozu 

zboží a služeb o 9,2 procenta a snížení dovozu o 8,8 procenta. 

Evropská komise chce v reakci na pandemii COVID-19 výrazně posílit společné financování 

zdravotnictví a krizové pomoci. V návrhu příštího sedmiletého rozpočtu EU spojené s fondem obnovy 

pro tuto oblast počítá s více než 12,5 miliardami EUR (přes 330 miliard korun), což je přibližně 

desetinásobek peněz vynakládaných společně v současnosti. Návrh Komise spočívá ve vytvoření 

samostatného zdravotnického fondu, který by disponoval 9,4 miliardami EUR, zatímco před krizí 

chtěla na společné zdravotní výdaje vyhradit necelou půl miliardu. Fond pro krizové situace 

má pak místo dosud zvažované 1,1 miliardy EUR dostat o dvě miliardy více. Tyto částky mají dle unijní 

exekutivy zajistit mj. to, aby v případě krizové situace měly všechny země dostatek léků a výrazně 

se zlepšila přeshraniční spolupráce v době možného šíření nakažlivé nemoci. Zásadní část rozpočtu 

nového zdravotního fondu by pak měla být získána jako součást půjčky ve výši 750 miliard EUR. 

S tím ovšem nesouhlasí některé členské země, které musí návrh rozpočtu i fondu schválit – celková 

částka se tak ještě po jednání unijních lídrů může výrazně změnit. Ani robustnější financování však 

dle Komise nemusí vést k efektivnějšímu společnému řešení případné další krize, EU totiž nemá 

v otázkách zdraví obyvatel žádné zásadní pravomoci, a tak tato oblast zůstává výhradně v rukou 

jednotlivých zemí. 

Evropská komise schválila českou státní podporu v maximální výši pěti miliard korun ve formě 

přímých grantů. Česko tak bude moci z veřejných peněz přispět firmám zasaženým koronovirovými 

omezeními na platbu nájmů. V květnu česká vláda rozhodla, že stát přispěje 50 procenty na komerční 

nájem podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí v případě, že ho majitel o 30 procent sníží 

a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun na jednu firmu se bude 

vztahovat na duben, květen a červen. Pokud bude pronajímatelem veřejná instituce, může příspěvek 

na nájem být až 80 procent. Komise uvolnila pravidla pro státní pomoc v březnu v rámci série 

koronavirových opatření s cílem pomoci financovat zdravotnictví a firmy nejvíce zasažené krizí. 

Státy tak mohou soukromému sektoru finančně pomoci způsobem, který není za běžných podmínek 

povolený. Takto již byla v Bruselu schválena stovka žádostí členských zemí, několik z nich také 

v Česku. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Ve středu 3. června se Zastoupení zúčastnilo online diskuze s názvem Víceletý 

finanční rámec v době (po) koronaviru. Diskuze se soustředila zejména na hlavní 

body, priority a novinky spojené s návrhem víceletého finančního rámce. Diskutován 

byl také vliv tohoto návrhu na Českou republiku, přičemž bylo zdůrazněno, 

že na základě zmíněného návrhu má Česká republika získat větší obnos peněz. 

Dále byl diskutován plán obnovy, pro který je vyčleněno 750 miliard EUR, 

nové zdroje a také nástroje rozpočtu. V závěru byla zhodnocena pozice 

České republiky, schopnosti využít finance či odhady do budoucna.   

 

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: 

8. červen Síla výzkumu a inovací po COVID-19  

9. červen Oběhové biohospodářství: řešení zeleného plánu obnovy EU 

10. červen Zajištění dostatečných schopností pro inovativní evropský lesnický 

sektor (pracovní skupina sítě ERRIN) 

 

 

 

 

 

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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