
 

    Aktuality z EU 

Evropa zůstává místem, které novinářům garantuje nejvyšší míru svobody. 

Vyplývá to z dat, která byla zveřejněna v rámci žebříčku světové svobody 

tisku, který každoročně sestavují Reportéři bez hranic. Země EU se v žebříčku 

za rok 2020 umístily jako jedny z nejlepších a jsou hodnoceny jako země, 

které poskytují novinářům bezpečí a nejvyšší míru svobody. Nejvýše 

se na žebříčku umístily severské země Finsko, Dánsko a Švédsko a hned 

za nimi Nizozemí. Česká republika se umístila na 40. místě. Smutným 

celosvětovým trendem je pokles počtu zemí, které lze považovat pro novináře 

za bezpečné. Dle letošního hodnocení lze za bezpečné označit jen 24 procent 

zemí z celkového počtu 180 hodnocených zemí. Nejvíce rizikovými zeměmi 

jsou země Severní Afriky, zejména Egypt a Libye a následně oblasti Blízkého 

východu a Čínská lidová republika. Na celou světovou statistiku se můžete 

podívat ZDE. 

Země platící eurem budou moci od června dostat výhodné úvěry 

ze záchranného fondu ESM. Na podrobnostech první části záchranného 

balíku pro ekonomiky zasažené koronavirovou krizí se shodli ministři financí 

eurozóny. Dle jejich společného prohlášení může každá z 19 zemí 

používajících společnou měnu dostat z fondu půjčky až do výše dvou procent 

svého hrubého domácího produktu (HDP). Celkově bude ve fondu především 

na výlohy spojené se zdravotní péčí k dispozici 240 miliard EUR (6,7 bilionu korun). Vedle úvěrů 

z ESM mají být součástí balíku také záruky pro firmy od Evropské investiční banky za 200 miliard 

EUR a stomiliardová podpora krátkodobého zaměstnání v rámci programu Evropské komise SURE. 

Půjčky z ESM bude možné využít na financování přímé a nepřímé zdravotní péče a nákladů na léčbu 

a prevenci vyvolaných koronavirovou krizí. Úvěry budou mít desetiletou splatnost a výhodné úroky. 

Vedením ESM by měly být úvěry schváleny v příštích dnech, k dispozici by finance měly být od června 

do konce roku 2022. 

Tento týden začalo předposlední kolo vyjednávání o podobě budoucích vztahů mezi Evropskou unií 

a Velkou Británií. Minulé kolo přineslo místo průlomu spíše zklamání a dlouhý seznam restů, stále 

nejsou dohodnuty podmínky k ujednání dohody o volném obchodu, není také jasné, zda se budou 

budoucí vztahy řídit jednou nebo více smlouvami. Sporným bodem zůstává také regulace rybolovu 

v britských vodách. Současné kolo, které odstartovalo 11. května, si klade za cíl prolomit problémové 

body. Pokud ani současné jednání nepřinese shodu, zbývá poslední kolo, které se odehraje začátkem 

června. Pak se budou muset obě strany dohodnout, zda prodlouží tzv. přechodné období, v rámci 

kterého zůstává Británie vázána pravidly evropského trhu. Dle údajných blízkých zdrojů jednání to však 

stále vypadá, že britská vláda na prodloužení tohoto období nepřistoupí. Právě aktuální pandemie 

COVID-19 je navíc dle mluvčí kanceláře premiéra Borise Johnsona dalším důvodem pro rychlé 

vyvázání z unijních pravidel. 

V západní Evropě se v 1. čtvrtletí poprvé prodalo více elektromobilů než v dosud vedoucí Číně. 

Na sedmi hlavních evropských trzích vzrostl prodej o 65 procent na 104.000 elektrických vozů, v Číně 

prodej kvůli snížení státní podpory a koronaviru klesl o 58 procent na 77.000 aut. Evropský nárůst 

je způsoben zejména tím, že se pod tlakem přísných emisních pravidel EU dostávají na trh ve větším 

počtu nové modely elektromobilů od tradičních evropských výrobců. Tento trend se do statistiky 

promítl také v Česku, kde se prodej elektromobilů zvýšil téměř pětinásobně. Přestože se v absolutních 

hodnotách stále jedná o marginální počty, zaznamenaly nové registrace elektromobilů na českém trhu 

meziročně výrazný vzestup a dostaly se na čtvrtletní bázi z řádu desítek na stovky kusů. 
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Rumunská vláda během nouzového stavu přikročila zatím k nevídanému kroku. Rozhodla se zakázat 

webové servery, které šíří dezinformace o pandemii COVID-19. Mezi obětmi tohoto opatření jsou 

již například servery, které nepravdivě informovaly o uzavření supermarketů či podávaly fiktivní 

informace o tom, že Ruská armáda pomůže Rumunsku v boji s koronavirem. Na základě nařízení vlády 

pak přestaly fungovat minimálně čtyři další servery. 

Německo od soboty zruší, nebo alespoň uvolní, kontroly na svých hranicích zavedené kvůli šíření 

koronaviru. Pomezí s Lucemburskem přestane Německo kontrolovat zcela, stejný krok se brzy chystá 

učinit i v případě Dánska. Kontroly hranic s Francií, Rakouskem a Švýcarskem budou sice pokračovat 

do 15. června, ale v uvolněném režimu, hranice s Českem Němci nehlídali ani dosud. Bavorsko, 

které s ČR sousedí, však oznámilo, že prozatím bude pokračovat v uplatňování karantény u příchozích 

osob. 

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra získalo české sdružení CESNET s Hudební 

a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze. CESNET se podílel na projektu přeshraniční 

spolupráce v evropské klasické hudbě, který se zařadil mezi vítěze v kategorii Vzdělávání, odborná 

příprava a osvěta. Technologie vyvinutá sdružením CESNET umožňuje hudebníkům hrát společně 

na velké vzdálenosti se zpožděním pouze několika milisekund. Hudebníci ve dvou a více zemích 

tak mohou vystupovat společně pro publikum z dalších zemí. Takto koncipovaná hudební spolupráce 

umělců z různých prostředí pomáhá propagovat tradici evropské klasické hudby přes hranice. 

Evropské ceny za kulturní dědictví iniciovala v roce 2002 Evropská komise a od té doby je uděluje 

právě zmíněná organizace Europa Nostra. 

Brnu se podařilo získat evropské dotace v celkové výši přesahující 30 milionů korun na některé 

brněnské projekty. Peníze míří na výstavbu cyklostezky, sběrného dvora i revitalizaci zeleně. 

Bližší informace o brněnských projektech, které budou z dotace podpořeny najdete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europanostra.org/
https://www.euroskop.cz/8952/35034/clanek/brno-ziskalo-evropske-dotace-na-cyklostezku-i-sberne-dvory/


 

 

Evropská komise stanovila podmínky státní kapitálové pomoci firmám zasaženým koronavirovou 

krizí. Podle nových pravidel mohou vlády kapitálovou pomoc poskytnout pouze v případech, 

kdy neexistuje žádné jiné přijatelné řešení a kdy je státní zásah ve veřejném zájmu. Pomoc musí 

být omezená pouze na zajištění životaschopnosti daného podniku. Pravidla zahrnují také řadu dalších 

podmínek. Požadují například, aby měly vlády připravenou strategii, jak se v budoucnosti zbaví podílů, 

které v podnicích v rámci kapitálové pomoci získají. Podniky zase nebudou smět vyplácet dividendy, 

dokud se stát zmíněných podílů, které v podnicích získá, nezbaví. 

Evropská komise schválila českou podporu výzkumu ve výši 200 milionů korun. Jedná se už o třetí 

českou žádost v rámci uvolněných pravidel hospodářské soutěže, která byla v rámci státní pomoci 

pro české firmy Komisí schválena. Česko tak bude moci podpořit 200 miliony korun výzkum a inovace 

související s koronavirovou pandemií. O podporu mohou žádat firmy, které přijdou s jakýmikoliv 

inovacemi, jež pomohou v boji proti nemoci COVID-19. Patří mezi ně lékařské a jiné zdravotnické 

technologie, například systémy 3D tisku nebo logistické aplikace. Stát je bude podporovat formou 

přímých grantů a zaplatí jim až tři čtvrtiny nákladů. Pravidla pro státní pomoc uvolnila Komise 

v polovině března s cílem pomoci financovat zdravotnictví a firmy nejvíce zasažené krizí. Státy 

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

povolený. 

Evropská komise zveřejnila sérii doporučení, podle kterých mají země EU postupně uvolňovat 

omezení na hranicích před letní turistickou sezónou. Kontroly by měly státy dle Bruselu rušit, 

až to umožní příznivý vývoj nákazy, aniž by přitom diskriminovaly obyvatele některých zemí. Balíček 

počítá také s podporou dopravců zasažených koronavirem – mimo jiné nabídne aerolinkám možnost 

dočasně nahrazovat zrušené lety poskytováním voucherů. Již v dubnu představila Komise 

„cestovní mapu“ uvolňování restrikcí, ze které i tato doporučení vychází a která má pomoci 

strádajícímu turistickému průmyslu. Ten tvoří přibližně desetinu HDP Evropské unie a zaměstnává asi 

12 procent lidí. 

Při využívání trasovacích mobilních aplikací v boji s koronavirovou nákazou musí státy EU ochránit 

soukromí lidí. Používání těchto aplikací by tedy mělo být zcela dobrovolné a žádný stát by jím neměl 

podmiňovat vstup na své území. Shodla se na tom většina poslanců Evropského parlamentu během 

čtvrteční debaty na plenárním zasedání v Bruselu. Evropská komise předtím v balíčku podnětů k letní 

sezóně doporučila, že by státy mohly nahrazovat současné kontroly na hranicích mj. využíváním 

softwaru v telefonu, který by zaznamenával polohu a kontakty s dalšími osobami. Unijní země 

by pak musely zajistit vzájemnou sladěnost a možnost použití v celé EU. V rámci diskuze je však klade 

důraz právě na to, že by nemělo být přípustné, aby byl vstup do země používáním této aplikace 

podmíněn. 

Evropská komise zažalovala Rakousko u Soudního dvora EU kvůli takzvané indexaci přídavků 

na děti pracujících cizinců. Rakousko totiž od 1. ledna 2019 snížilo přídavky na děti cizinců, kteří sice 

v Rakousku pracují, ale jejich potomci žijí ve své vlasti. Na základě indexace tak přídavky odpovídají 

životním nákladům v zemích jejich původu. Podle Komise je opatření diskriminační a v rozporu 

s unijním právem. Na znevýhodnění při vyplácení rakouských přídavků na děti, které žijí ve své vlasti, 

si mimo jiné stěžují také čeští pracovníci. 

Pokud Maďarsko umisťuje žadatele o azyl v tranzitních zónách u hranic bez zákonného důvodu, 

porušuje právo Evropské unie. K takovému závěru dospěl Soudní dvůr EU, podle něhož se podmínky 

v zónách rovnají zadržení, přestože tam dle maďarských zástupců pobývají běženci dobrovolně. 

Zákonnost zadržování má dle soudu prověřit maďarská justice, která pak případně nařídí propuštění 

migrantů. Nejvyšší soudní instance EU zkoumala maďarské praktiky na žádost maďarského soudu, 

na který se loni obrátila čtveřice běženců z Afghánistánu a Íránu, kteří požádali o azyl v Maďarsku 

po příchodu ze Srbska. Maďarské zóny však neumožňují udělit ochranný status člověku, který přijde 

z bezpečné tranzitní země, za kterou Budapešť Srbsko považuje. Maďarská ministryně spravedlnosti 

verdikt unijního soudu odmítla, protože migranti dle ní v zónách drženi nejsou, neboť mají možnost 

se do Srbska vrátit. 

Zprávy z evropských institucí 



Evropská centrální banka (ECB) v minulém týdnu nakoupila v rámci svého stimulačního programu 

dluhopisy za rekordních 44 miliard EUR (1,2 bilionu korun). Navzdory rozsáhlým nákupům ECB 

se však minulý týden zvyšovaly výnosy u italských, řeckých, španělských i portugalských dluhopisů. 

To signalizuje, že soukromí investoři se těchto dluhopisů zbavují navzdory příslibu ECB, že bude 

v nákupech pokračovat, dokud to bude zapotřebí. ECB se prostřednictvím nákupu dluhopisů snaží snížit 

tržní úrokové sazby a podpořit vlády, podniky i domácnosti, které se potýkají s negativními dopady 

koronavirové krize. V plánu je v letošním roce vynaložit na nákup dluhopisů minimálně 

1,1 bilionu EUR. 

 

  



Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

V úterý 12. května se Zastoupení zúčastnilo webináře s názvem EU anti-COVID 

iniciativy v kulturním a kreativním sektoru. Cílem webináře bylo projednat 

existující iniciativy v rámci Evropské unie, které se zaměřují na záchranu kulturního 

a kreativního sektoru. Po představení těchto iniciativ byla diskutována konkrétní 

opatření na regionální úrovni. Tato opatření se často týkala vytvoření platforem 

pro sdílení dobrých praktik, nových fondů či zjednodušení čerpání peněz z těchto 

fondů. Důraz byl kladen zejména na spolupráci a tvorbu flexibilnějších podmínek, 

které usnadní zmíněné dva sektory zachránit.  

Ve středu 13. května se Zastoupení zúčastnilo webcastu s názvem COVID a produkce: jak by měl 

reagovat průmysl. Vlády usilují o odolnější ekonomiky, umělou inteligenci a automatizaci, 

aby předešly budoucím rizikům. Diskutována byla rehabilitace ekonomiky, nový systém, který bude 

odolnější při možných dalších krizích a také význam technologií.  

Ve středu se Zastoupení dále zúčastnilo on-line debaty o České vědě v boji s koronavirem. Debata byla 

nejdříve soustředěna na podfinancování vědecké oblasti, přičemž byl kladen důraz na byrokratickou 

zátěž spojenou právě s procesem financování. Vyzdvihnuta byla například rychlost, s jakou čeští vědci 

na krizi reagovali. Následně byla diskutována otázka reakce Evropské unie na aktuální situaci, restrikce 

vyplývající z aktuální krize, problémy s materiálním zásobováním a také důvěra ve vědce či možnost 

vybudovat evropskou soběstačnost. 

V neposlední řadě se Zastoupení zúčastnilo ve čtvrtek 14. května webináře na téma Podpůrných 

opatření pro KKO sektor za časů COVID-19. Webinář se soustředil na různá podpůrná opatření pro 

kulturní a kreativní sektor, zejména pak na iniciativy, programy a platformy na úrovni Evropské unie. 

Diskutován byl také vliv krize na tyto sektory a jejich budoucnost. Část webináře byla také věnována 

ekonomickému aspektu sektorů a změnám v nich v závislosti na aktuální situaci. 

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: 

20. květen  Budoucnost Digitálních inovačních hubů (DIHs) v rámci digitální 

transformace zdravotnictví v EU  

21. květen Evropské nemocnice a COVID-19: reakce a adaptace 

 

 

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 
 

Schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj 

venkova 

Květen 20 19 
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