
 

    Aktuality z EU 

Prezidenti a premiéři zemí EU ve středu opět podpořili směřování šestice 

balkánských zemí do Unie a slíbili další pomoc při zotavování jejich 

ekonomik po koronavirové pandemii. Ve společném prohlášení 

po videosummitu s balkánskými lídry zároveň vyzvali ke sladění zahraniční 

politiky uchazečů o členství s postoji EU. Unie dlouhodobě diskutuje 

o možnostech rozšíření o Srbsko, Černou horu, Albánii, Severní Makedonii, 

Kosovo a Bosnu. Dle původního plánu měl být ve středu uspořádán řádný 

summit, kde se měly podrobně probírat plány na budoucí rozšíření, které bude 

patrně na programu nejdříve za několik let. Se Srbskem a Černou horou 

už EU přístupové rozhovory zahájila, v případě Bělehradu je však komplikuje 

napětí ve vztazích s Kosovem, začátek jednání s Albánií a Severní Makedonií 

zase unijní země schválily po půlročním odkladu v březnu. Bosna a Kosovo 

prozatím ani nezískaly status kandidáta na členství. Nejsložitější se jeví situace 

Kosova, jehož samostatnost po odtržení od Srbska dosud neuznalo pět unijních 

států. 

Přestože Unie jako celek směřování výše zmíněných balkánských zemí 

do EU podporuje, dle rozhovoru bulharské redakce EURACTIV 

s europoslancem Andrejem Kovačevem hrozí, že by Bulharsko mohlo vetovat 

unijní přístupové rozhovory se Severní Makedonií. Důvodem je údajně 

nedostatek pokroku v práci bilaterální komise, která má na starosti řešení společné historie Bulharska 

a Severní Makedonie. Komisi, ustanovenou mezi Bulharskem a Severní Makedonií, tvoří historici, 

jejichž úkolem je definování společných postojů k historickým událostem. Europoslanec sice podotkl, 

že mluví sám za sebe, zároveň je však lídrem europoslaneckého klubu strany premiéra Bojka Borisova 

GERB. 

Státy, organizace a další dárci přislíbili celkem 7,4 miliardy EUR na výzkum léčby, diagnostiky 

a vakcíny proti COVID-19. Své závazky oznamovali při pondělní dárcovské konferenci, 

kterou zaštítila Evropská komise. Do globálního boje s koronavirem se zapojila také Česká republika, 

a to částkou 750.000 EUR. Stejný příspěvek se rozhodly poskytnout také ostatní země V4, tedy Polsko, 

Maďarsko a Slovensko. V porovnání s příspěvky západních evropských zemí je však český vklad 

mnohonásobně nižší. Pro srovnání například Velká Británie chce na výzkum COVID-19 vyčlenit 

547 milionů EUR a Německo 525 milionů EUR. Částku vyšší než ČR nabídlo také například 

Chorvatsko (1 milion EUR) či Srbsko (2 miliony EUR). Nižší příspěvky pak avizovalo Rumunsko 

(200.000 EUR), Bulharsko (100.000 EUR) nebo Estonsko s Lotyšskem (100.000 EUR). 

Ekonomika eurozóny se zřejmě v druhé polovině roku oživí, ale hrubý domácí produkt (HDP) se kvůli 

dopadům pandemie koronaviru zřejmě do roku 2022 nevrátí na loňskou úroveň. Ve svém 

zveřejněném květnovém ekonomickém výhledu to uvedla Evropská centrální banka (ECB). 

Banka očekává, že by ekonomika eurozóny mohla letos vlivem opatření na omezení šíření koronaviru 

klesnout až o 12 procent. Ve druhém čtvrtletí pak odhaduje propad dokonce o 15 procent. Po něm 

by mělo následovat zdlouhavé a neúplné oživení s růstem o 6 procent ve třetím a o 3 procenta ve čtvrtém 

čtvrtletí. ECB vypracovala pro letošek a příští rok tři scénáře. Dle optimistického výhledu by se HDP 

eurozóny měl letos snížit o 5 procent a v příštím roce 6 procent přidat. Méně optimistický scénář počítá 

s letošním poklesem o 8 procent a pro rok 2021 s růstem o 5 procent. Dle nejhoršího scénáře letos 

ekonomika klesne o 12 procent a příští rok vzroste o 4 procenta – v tomto případě by zůstala výrazně 

pod úrovní roku 2019 až do konce roku 2022. 
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Bývalý český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý se stal oficiálně šéfem Evropské obranné agentury 

EDA. Šedivý povede EDA jako první zástupce postkomunistických zemí, zároveň se tímto stal jedním 

z nejvýše postavených Čechů ve strukturách EU. Šedivý získal funkci na tři roky s možností prodloužení 

o další dva, ve funkci aktuálně nahradil Španěla Jorgeho Domecqa. EDA funguje od roku 2005 

a sdružuje všechny členské země EU kromě Dánska. Zabývá se například projekty v rámci trvalé 

vojenské spolupráce PESCO či propojuje firmy z obranného průmyslu do společných projektů 

od výzkumu po zavádění vojenských systémů. Agentura samotná má přibližně 140 zaměstnanců, 

slouží však jako platforma pro debaty několika tisíc vojenských expertů z členských zemí. 

Evropská komise v pondělí schválila navrhovanou státní pomoc v objemu sedmi miliard EUR 

(cca 190 miliard korun) pro leteckou společnost Air France. Úvěrová pomoc má zajistit podniku 

finanční prostředky, které naléhavě potřebuje, jelikož se stejně jako mnohé další letecké společnosti 

po celém světě potýká s dopady šíření koronaviru. Právě odvětví letecké dopravy je dle Komise důležité 

z hlediska pracovních míst a konektivity, v kontextu šíření koronaviru pak hraje Air France nezbytnou 

roli při repatriaci obyvatel a přepravě zdravotnických potřeb. Aerolinky Air France jsou součástí 

francouzsko-nizozemské skupiny Air France-KLM. O plánované státní pomoci pro aerolinky v dubnu 

informoval francouzský ministr financí. Zároveň uvedl, že se zestátněním skupiny Air France-KLM 

se prozatím nepočítá. Vlády Francie a Nizozemska v současnosti v této skupině vlastní přibližně 14% 

podíly. 

Evropská komise schválila také České republice státní podporu za 5,2 miliardy EUR 

(142 miliard korun) pro firmy zasažené koronavirem. Pomoc ve formě státních záruk za úvěry bude 

určena zejména větším podnikům s významným podílem vývozu. Nárok na pomoc budou mít firmy, 

které mají alespoň pětinu ročních příjmů z prodeje do zahraničí. Vláda bude pomocí záruk schopna 

těmto firmám usnadnit přístup k úvěrům a tím jim pomoci překlenout komplikované období. 

Komise uvolnila pravidla pro státní pomoc v rámci série koronavirových opatření už v polovině března 

s cílem pomoci financovat zdravotnictví a firmy nejvíce zasažené krizí. Brusel už takto schválil více 

než stovku žádostí, které přišly z většiny členských zemí. 

Evropská komise (EK) sjednotí pravidla Evropské unie pro boj proti praní špinavých peněz a 

financování terorismu, která by měla být uplatňována efektivněji než dosud. Komise dále také navrhne 

vznik nezávislého orgánu, který bude na dodržování regulí v této oblasti dohlížet. Počítá s tím akční 

plán, který ve čtvrtek představil místopředseda EK Valdis Dombrovskis. Vedle harmonizace pravidel 

a nezávislé celounijní kontroly jejich dodržování chce EK posílit spolupráci zpravodajských služeb 

odkrývajících finanční kriminalitu. Komise také rozšířila seznam zemí, které představují „významné 

riziko pro finanční systém Unie“ v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu. 

Na listině je nyní místo dosavadních 16 států už 22 zemí, mezi nimi například Barma, Panama, 

Barbados, Jamajka, Mongolsko a další, Komise naopak vyškrtla Bosnu, Guyanu, Laos, Etiopii, 

Srí Lanku a Tunisko, které odstranily nedostatky ve vlastních finančních pravidlech. 

V souvislosti se snižováním emisních norem se chystá v EU nové jednotné značení pneumatik. 

Do budoucna se počítá i se značením pro protektorované pneumatiky. Osobní auta spolu s dodávkami 

tvoří přibližně 15 % emisí CO2 v Evropské unii. Emisní normy v EU se mají snížit do roku 2030 

až o 37,5 % a nové značení pneumatik má být jednou z cest, která má emisní zátěž pomoci snížit. 

Spotřebitel tak bude mít nově na výběr pneumatiky s novým značením ohledně palivové účinnosti, 

přilnavosti za mokra a hluku. Cílem těchto opatření je zvýšit viditelnost označení a poskytnout 

spotřebiteli více informací a zároveň snížit emise skleníkových plynů a hlukové znečištění v odvětví 

dopravy. Nové nařízení čeká ještě na schválení pléna, nové štítky by však mohly být v prodeji 

od května 2021. Bližší informace, včetně infografiky, týkající se těchto opatření jsou dostupné ZDE. 

České úřady by měly řešit trvající střet zájmů premiéra Andreje Babiše, který má stále vliv 

na holding Agrofert a inkasuje peníze z fondů Evropské unie. Shodlo se na tom ve čtvrtek několik 

europoslanců kontrolního výboru Evropského parlamentu, který projednal zprávu z únorové mise v ČR. 

V nezávazných doporučeních výbor vyzval premiéra, aby odstoupil nebo přestal přes firmy spojené 

s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se střet zájmů skutečně prokáže. 

Zprávy z evropských institucí 

https://www.euroskop.cz/8961/34973/clanek/nove-znaceni-pneumatik/


Evropská komise by zase podle europoslanců měla zastavit platby holdingu a důsledně uplatňovat 

nulovou toleranci. Dle europoslanců mise také zjistila, že české úřady střety zájmů neumějí kontrolovat 

a že záleží v zásadě na čestném prohlášení dotyčného politika. Zpráva proto vyzvala úřady v ČR, 

aby co nejdříve odstranily nedostatky v odhalování, prevenci a odstraňování střetu zájmů. Zmíněná 

doporučení, která výbor na projednání schválil, jsou nezávazná, mohou se však odrazit v usnesení 

Parlamentu. 

Budovy institucí EU jsou sice v aktuálních dnech vyprázdněné a většina jednání se odehrává na dálku, 

jejich vedení už se však připravuje na pozvolný návrat k normálnímu provozu. S ním by mělo 

být spojeno také povinné nošení roušek, které chystá Evropský parlament či v některých případech také 

Rada EU. Předsednictvo Parlamentu schválilo návrh, aby europoslanci, jejich asistenti i další 

zaměstnanci nosili roušky v případech, kdy bude v místnosti více než jeden člověk. Dle schváleného 

návrhu se rovněž bude všem lidem vstupujícím do sídla EP povinně měřit tělesná teplota. Na dodržování 

bezpečné vzdálenosti pak sází Rada EU, v jejíchž budovách se za normálních okolností schází političtí 

lídři a ministři členských zemí. Nošení roušek zde bude povinné v místech, kde „nepůjde zaručit 

dodržení bezpečné vzdálenosti“. Tímto pravidlem se už od vypuknutí pandemie snaží řídit velvyslanci 

unijních zemí, tedy nejvýše postavení zástupci členských zemí, kteří se nepřestali setkávat osobně. 

Dle českého velvyslance při EU Jakuba Dürra jsou zasedací místnosti Rady upraveny tak, aby diplomaté 

i jejich poradci seděli dva metry od sebe, a roušky proto nenosí. Ochranné prostředky, včetně roušek, 

má pro své zaměstnance připravena také Evropská komise, ta však v nejbližších týdnech nehodlá 

nařizovat jejich hromadný návrat do kanceláří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Ve středu 6. května se Zastoupení zúčastnilo webináře s názvem Financování zelené 

transformace: role regionů. Webinář se zaměřoval na Investiční plán udržitelné 

Evropy a zahrnoval informace o různých iniciativách zaměřených na mobilizaci 

veřejných investic a pomoc při uvolňování soukromých fondů prostřednictvím 

finančních nástrojů EU. Diskutováno bylo zejména to, jak mohou tyto iniciativy 

urychlit dekarbonizaci na regionální úrovni, přispět k posílení regionálních 

inovačních ekosystémů a podpořit meziregionální spolupráci a součinnost s dalšími 

politikami a finančními programy. 

Ve čtvrtek 7. května se Zastoupení zúčastnilo online diskuze s názvem Ekonomická obnova 

po koronaviru – jak může pomoci EU? Diskuze se soustředila zejména na dopady pandemie 

na evropskou a světovou ekonomiku. V tomto směru byly diskutovány zejména nejvíce zasažené státy 

či odvětví a otázka vlivu této krize na Českou republiku a životy jejích občanů. Následně byly zmíněny 

podpůrné kroky Evropské unie a možnosti spolupráce mezi státy tak, aby došlo k ekonomické obnově. 

Vznesena byla také otázka, zda by byla Česká republika ve výhodnější pozici, kdyby byla součástí 

eurozóny, či před jakými výzvami naše hospodářství nyní stojí a jak dlouho bude oživení ekonomiky 

trvat. 

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 Zastoupení: 

13. květen  Česká věda v boji s koronavirem – jak funguje její financování a jak 

vypadá pomoc ze strany EU?  

14. květen Podpůrná opatření pro KKI sektor v časech COVID-19 

 

 

 

 

 

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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