
 

    Aktuality z EU 

Země Visegrádské čtyřky (V4) uvolní 250.000 EUR (6,8 milionu korun) 

z Mezinárodního visegrádského fondu na pomoc zemím Východního 

partnerství při boji s epidemií koronaviru. Ve středu se na tom shodli ministři 

zahraničí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Jednání prostřednictvím 

videokonference se uskutečnilo namísto plánovaného summitu 

V4 s Východním partnerstvím, který se kvůli pandemii nemohl uskutečnit. 

Skupinu Východního partnerství tvoří Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 

Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. V rámci programu solidarity, na kterém 

se ministři V4 dohodli, budou pro tyto země vyčleněny finance 

z visegrádského fondu, které přispějí k posílení jejich zdravotnické, 

hospodářské i společenské odolnosti v souvislosti s koronavirem. Ministři 

se dále shodli, že mají zájem na posílení vztahů mezi skupinou Východního 

partnerství a EU. Aktuální program spolupráce letos vyprší a v červnu 

by se měl v Bruselu uskutečnit summit EU s postsovětskými zeměmi, 

který by měl dát spolupráci nový impuls. Spolupráce mezi EU a zeměmi 

Východního partnerství byla zahájena v roce 2009 za českého předsednictví. 

V4 s postsovětskými státy spolupracuje dlouhodobě, hlavní prioritou 

spolupráce je předávání zkušeností středoevropských zemí s ekonomickou 

transformací a s demokratizací. 

Dle oznámení v pondělním úředním věstníku EU uvalí Evropská unie cla až 99,7 procenta na skleněná 

textilní vlákna z Číny a Egypta, protože jejich výrobci své zboží prodávají za nepoctivě nízkou cenu. 

Vyšší sazby se budou vztahovat na zboží čínských firem Jushi Group Co. a Zhejiang Hengshi Fiberglass 

Fabrics Co.  vyrobené v Číně, nižší pak na jejich operace v Egyptě. Platná jsou na pět let. Skleněná 

vlákna mají široké uplatnění, mimo jiné v lopatkách větrných turbín, lodích, nákladních autech 

a sportovním vybavení. Evropská komise, která provádí šetření, zjistila, že tržní podíl producentů z Číny 

a Egypta stoupl v roce 2018 na 31 procent z 23 procent v roce 2015 a jejich průměrná prodejní cena 

za stejnou dobu klesla o 14 procent. EK vzala jako vodítko pro stanovení běžné ceny vstupní a pracovní 

náklady v Turecku. EU zároveň zkoumá, zda společnosti v Číně a Egyptě dostaly dotace. Je to vůbec 

poprvé, kdy EU šetří, zda čínská pomoc nepoctivě pomohla zahraniční dceřiné společnosti čínské firmy. 

Obvykle se zaměřuje pouze na dotace hostitelské vlády. Tento případ by měl být ukončen v červnu. 

Německá vláda chystá nové zákonné opatření, které německé společnosti ochrání před převzetím 

subjekty se sídlem mimo Evropskou unii. Zákon vládě umožní zablokovat obchody, které budou 

„potenciálně zasahovat“ do německých zájmů. Berlín by tak mohl zarazit obchod, který by byl vnímán 

jako bezpečnostní riziko. O věci již dříve informoval mediální dům Funke. S ohledem na to, jak šíření 

koronaviru dopadá na světovou ekonomiku, vládní představitelé projevují obavy, že společnostem 

významným pro německé zájmy hrozí zahraniční převzetí. Pokyny na ochranu společností před 

nepřátelským převzetím vydala nedávno také Evropská komise. V tomto kontextu byly také 

zástupcem Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) připomenuty nedávné zprávy o zájmu 

Spojených států o německou společnost CureVac, která pracuje na vakcíně proti koronaviru. 

Přestože německá společnost tyto zprávy později popřela, epizoda dle něj ilustruje nutnost účinných 

opatření, která zamezí převzetím ve strategických odvětvích.  

Zemědělci mohou od středy žádat o letošní evropské dotace prostřednictvím tzv. jednotné žádosti. 

Kvůli epidemii koronaviru se posunul finální termín pro poslání žádosti na 15. červen. Dle Státního 

zemědělského intervenčního fondu, který výplatu dotací administruje, je možné podat žádost 

až do 10. července, avšak po řádném termínu se budou dotace krátit o procento za každý pracovní den. 
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Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zisk zemědělského sektoru loni po dvou letech poklesu vzrostl 

o 11,9 procenta na 17,5 miliardy korun. Hodnota produkce odvětví podle ČSÚ vzrostla na rekordních 

140,3 miliardy korun. Dotace na výrobu loni vzrostly o 5,3 procenta na 34,7 miliardy korun. Celkové 

dotace odhadem činily 40,1 miliardy korun, předloni to bylo 38,8 miliardy.  

Jednotlivé země EU se snaží o společnou koordinaci postupů souvisejících s šířením nového typu 

koronaviru. Kvůli rozdílným situacím však zavádí jednotlivé členské země řadu opatření zvlášť. 

Aktuální přehled zavedených opatření v jednotlivých zemích EU lze najít ZDE. Informace jsou 

aktuální ke dni 7. 4. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euroskop.cz/8953/34626/clanek/prehled-opatreni-v-zemich-eu-proti-sireni-koronaviru/


 

 

Evropská komise schválila rozsáhlý záchranný balík, kterým chce britská vláda podpořit firmy 

strádající kvůli koronavirové pandemii. Brusel tak v rámci uvolněných pravidel pro státní pomoc 

Londýnu povolil poskytnout velkým korporacím, stejně jako malým a středním podnikům, finanční 

pomoc 50 miliard liber (asi 1,57 bilionu Kč). Británie sice formálně na konci ledna EU opustila, 

během přechodného období pro ni však stále platí stejná rozpočtová pravidla a omezení pro státní 

pomoc jako pro ostatních 27 členských zemí EU. Londýn proto musel EU o schválení zmíněného balíku 

požádat. Pomoc bude mít širokou škálu podob, od přímých vládních grantů, přes daňové úlevy, 

po zvýhodněné úvěry. Komise uvolnila pravidla pro státní pomoc v rámci série koronavirových opatření 

19. března a od té doby schválila žádosti řady zemí, které plánují masivní podporu pro zasažené firmy. 

Kvůli nespokojenosti s reakcí Evropské unie na aktuální krizi rezignoval na svou funkci předseda 

Evropské rady pro výzkum (ERC). Dle listu Financial Times (FT) byl italský vědec Mauro Ferrari 

nejvýše postaveným vědcem v unijních strukturách. Ferrari podle FT svou rezignaci doručil předsedkyni 

Evropské komise Ursule von der Leyenové v úterý, a to poté, co nedokázal přesvědčit unijní exekutivu, 

aby spustila rozsáhlý vědecký program zaměřený na boj s koronavirem. Mluvčí Komise Johanes Bahrke 

ve středu Ferrariho rezignaci potvrdil s tím, že Komise prostřednictvím zvláštního výboru rozhodne 

o jeho nástupci, zároveň odmítl Ferrariho kritiku, že v boji s koronavirem je EU nečinná. S její podporou 

se podle něj řešení krize věnuje několik desítek vědeckých projektů. ERC byla založena v roce 2007 

a jejím úkolem je rozhodovat o podpoře dlouhodobých výzkumných projektů na základě jejich 

vědeckého přínosu. Italský profesor Ferrari měl v čele ERC stát nejméně čtyři roky. 

Evropská komise ve středu navrhla prodloužit uzavření vnějších hranic EU do 15. května. Zákaz 

vstupu cizinců, s výjimkou nutných případů, se vztahuje celkem na 30 evropských zemí. 

Na třicetidenním omezení vstupu do EU se lídři členských zemí shodli v polovině března, dle Komise 

je však v zájmu efektivního boje proti šíření koronaviru potřeba prodloužit omezení o další měsíc. Zákaz 

se nevztahuje na cizince s dlouhodobým pobytem v EU, rodinné příslušníky občanů unijních zemí 

či diplomaty. Výjimku mají také lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé či výzkumní pracovníci. Přes vnější 

hranice EU mohou i nadále jezdit řidiči přepravující zboží. Návrh teď musí schválit členské státy, 

je přitom na jednotlivých členských zemích na vnější hranici Unie, jak k zákazu přistoupí. 

Státy EU podpořily další využití peněz z kohezní politiky na boj s koronavirem. Velvyslanci unijních 

zemí ve středu schválili návrh Evropské komise, který peníze dosud vázané ve strukturálních fondech 

umožní co nejpružněji čerpat na podporu zdravotnictví či odvětví zasažených současnou krizí. 

Komise minulý týden navrhla k dosavadním 37 miliardám EUR (zhruba bilion korun) z kohezní 

politiky, které už vyhradila na nouzové použití, uvolnit další peníze původně určené na rozvojové 

projekty. Finance sloužící na pokrytí potřeb spojených s pandemií budou mít státy podle návrhu možnost 

převádět mezi jednotlivými fondy (Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním 

fondem a Kohezním fondem). Peníze budou moci také pružně proudit mezi jednotlivými regionálními 

úrovněmi či tematickými oblastmi a země je tak budou moci přesměrovat do nejzasaženějších oblastí. 

Státy se navíc v některých případech nebudou muset na projektech podílet vlastním spolufinancováním. 

Soudní dvůr EU ve středu vydal rozhodnutí, kterým nařizuje Polsku zastavit činnost disciplinární 

komise vyšetřující soudce. Disciplinární režim se soudci je předmětem žaloby Evropské komise 

na Polsko, která Soudní dvůr v lednu požádala, aby účinnost ustanovení do vydání rozsudku pozastavil. 

Justiční reforma polské vlády zavádí v oblasti soudnictví nový disciplinární režim v čele s disciplinární 

komorou Nejvyššího soudu, která může podrobit soudce vyšetřování a uložit jim sankce na základě 

obsahu jejich soudních rozhodnutí. O složení komory rozhodují členové soudcovské rady, kteří jsou 

voleni parlamentem, v němž má většinu vládní strana Právo a spravedlnost. Dle Komise takový režim 

„nezaručuje nezávislost a nestrannost disciplinární komory Nejvyššího soudu“ a soudci v něm jsou 

pod politickou kontrolou, což narušuje nezávislost soudnictví a zákon by mohl do finálního rozsudku 

Soudního dvora vážně poškodit unijní právní řád. Této žádosti Komise tedy unijní soud vyhověl. 

Polské justiční reformy jsou terčem kritiky ze strany Evropské komise dlouhodobě. Disciplinární zákon 

je již třetím aktem v oblasti soudnictví, kvůli kterému Komise Polsko žalovala. Obě předchozí žaloby 

dopadly ve prospěch Komise. 

 

Zprávy z evropských institucí 



 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Jak jsme Vás již dříve informovali, Zastoupení 2. dubna spoluorganizovalo  

ONLINE Science Café, tentokrát s behaviorálním ekonomem Lukášem Tóthem.  

Záznam z této akce je dostupný zde.  

 

Kvůli aktuální situaci kolem šíření nového typu koronaviru bylo dočasně 

pozastaveno pořádání konferencí a dalších akcí. Zastoupení se tedy žádných 

akcí v tomto týdnu neúčastnilo.  

 

 

 

 

Kalendář 

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

rozprav evropských institucí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje využívané pro Monitoring EU: 
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https://www.youtube.com/watch?v=JHjxIObJxuE


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

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

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

