
 

    Aktuality z EU 

Česko a devět dalších zemí EU vyjádřily ve společném prohlášení politování 

nad rozhodnutím Spojených států vystoupit z dohody umožňující kontrolní 

přelety nad signatářskými státy včetně Ruska. Washington odchod od dohody 

o „otevřeném nebi“ zdůvodnil tvrzením, že právě Rusko některá ustanovení 

nedodržovalo. Američané dlouhodobě tvrdí, že Moskva porušuje dohodu 

z roku 1992, kterou mnohé země považují za klíčový pilíř „rámce pro budování 

důvěry“, neboť zakazuje přelet nad městem, kde se předpokládají rozmístěné 

jaderné zbraně, které by mohly zasáhnout Evropu. Rusko rovněž zakazuje 

přelety nad oblastmi, kde se v dané době konají vojenské manévry. 

V souvislosti s přístupem Ruska desítka zemí EU v prohlášení zmiňuje 

neurovnané problémy a nadále vyzývá Ruskou federaci ke zrušení restrikcí. 

Řecko podniká potřebné kroky k posílení bezpečnosti na hranicích 

s Tureckem, oznámil řecký ministr obrany Nikos Panajotopulos v reakci 

na varování Ankary, že by z Turecka mohli opět začít proudit uprchlíci 

do Evropské unie. Příliv uprchlíků z Turecka do Řecka spustilo koncem února 

oznámení Ankary, že už dál nehodlá dodržovat migrační dohodu s EU 

a že lidem přestane aktivně bránit v překročení hranic. Do Řecka 

se pak pokoušely dostat tisíce lidí. Ty zastavil až koronavirus a s ním spojená 

opatření. Varování Ankary vyvolalo v Řecku obavy ze situace na řece Evros, 

která tvoří velkou část hranice mezi oběma zeměmi. Na situaci se tak začíná připravovat řecká policie, 

která se údajně rozhodla vyslat do regionu Evros 14 pořádkových jednotek z celé země. Ty by měly 

podpořit stávající složky u měst Kastanies a Feres, která v minulosti čelila největšímu tlaku. Na to, 

že se po uvolnění restrikcí kolem koronaviru budou migranti opět pokoušet dostat do Řecka opakovaně 

upozorňuje také pohraniční agentura Frontex. 

Šest z deseti občanů EU uvádí, že má kvůli koronavirové krizi finanční problémy. Ukazuje to průzkum, 

který si nechal vypracovat a v úterý zveřejnil Evropský parlament. V rámci šetření bylo dle agentury 

DPA dotázáno 21.000 lidí ve 21 zemích. Třicet procent respondentů připustilo úbytek příjmů 

a 23 procent lidí uvedlo, že jsou postiženi takzvaným kurzarbeitem, tedy nuceným zkrácením pracovní 

doby, nebo nezaměstnaností. Čtrnáct procent dotázaných má zase problémy platit nájemné a účty 

nebo splácet půjčky. Každý desátý pak přiznal, že musel požádat o pomoc rodinu nebo přátele. 

Tři procenta lidí dokonce očekávají bankrot. Tři čtvrtiny respondentů dále uvedly, že znají opatření EU 

pro boj s nákazou COVID-19, spokojenost s nimi vyjádřilo 42 procent z nich. Devětašedesát procent 

účastníků průzkumu uvedlo, že EU by měla mít v podobných krizích více kompetencí. 

Občané Evropské unie a cizinci se statutem dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě 

nově budou moci od úterý maximálně na dobu 72 hodin vstoupit na území České republiky. Musejí 

však mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy osob, 

které mají prokazatelnou rodinnou vazbu, včetně trvalého partnerského vztahu. Zákaz vstupu se nebude 

vztahovat ani na občany EU, kteří vstupují na území ČR za účelem studia na vysoké škole, 

pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu na COVID-19. Týkat se nebude také pracovníků 

v potravinářské výrobě, kterým bylo vydáno vízum s počátkem platnosti od 11. května. Od 11. května 

mohou s negativním testem na koronavirus přicestovat také občané mimo zemí EU, a to kvůli sezónním 

pracím či zaměstnání v některých oborech. Bez nutnosti předložení negativního testu na COVID-19 

a karantény pak budou moci od středy cestovat Češi a Slováci mezi zeměmi, pokud se vrátí zpět 

do své země do 48 hodin.  
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Evropská komise představila návrh plánu velké hospodářské obnovy s cílem vybudovat zelenou, 

digitální a odolnou budoucnost. Představen byl také nový nástroj pro obnovu s názvem „EU příští 

generace“, který se má zaměřit na 3 hlavní pilíře: podporu členských států v oblasti investic a reforem; 

nastartování ekonomiky EU prostřednictvím pobídek pro soukromé investice a ponaučení z krize. 

Zmíněný nástroj by měl být začleněn do vylepšeného dlouhodobého rozpočtu pro roky 2021-2027. 

Středem rozpočtu a strategie pro obnovu pak nadále zůstává Zelená dohoda pro Evropu, 

další klíčovou oblastí je oblast digitalizace. Další podrobnosti o novém nástroji najdete ZDE.  

Z mimořádného balíku peněz, který chystá Komise na pomoc ekonomikám a o který má být navýšen 

příští víceletý rozpočet, by měla jít největší částka nejvíce zasaženým ekonomikám, jako jsou Itálie 

či Španělsko. Pro Česko má být vyhrazeno 19,2 miliardy EUR. Přímé platby v rámci unijních fondů 

dosáhnou výše 8,6 miliardy. Zbylých 10,6 miliard mají být výhodně úročené půjčky. Aby však mohly 

členské země peníze skutečně využít, je třeba jednomyslného schválení návrhu lídry členských zemí. 

Část politiků, včetně českého premiéra Andreje Babiše, se přitom ke společnému zadlužování staví 

kriticky. Diplomaté proto očekávají tvrdá a dlouhá jednání. Prezidenti a premiéři zemí EU budou 

o návrhu fondu obnovy a víceletého rozpočtu jednat na summitu 19. června. 

Osm zemí Evropské unie včetně Česka usiluje o to, aby byl zemní plyn považován za ekologicky čistý 

zdroj energie a měl nárok na unijní financování. Komise hodlá podmínit čerpání peněz z výše 

zmíněného fondu oživení tím, že budou investovány v souladu s jejími prioritami. Mezi ty hlavní patří 

právě přechod ke klimaticky šetrnému hospodářství. O to, aby byl plyn považován za zdroj neškodící 

životnímu prostředí dlouhodobě usiluje zejména Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, 

Rumunsko, Bulharsko, Litva a Řecko. Skupina zemí se obává velkého sociálního dopadu přechodu 

na čisté zdroje energie, označuje proto podporu plynových projektů za „zásadně důležitou“. 

Komise letos začíná pracovat na podrobné klasifikaci energetických zdrojů podle ekologické 

udržitelnosti – na té pak bude následně založena finanční podpora. Právě plyn spolu s jádrem jsou 

největším předmětem sporů mezi členskými státy. Koncem loňského roku dospěly země 

ke kompromisu, kterým sice tyto dva zdroje neoznačily za čisté, avšak ani jako ekologicky škodlivé. 

Kritici využívání zemního plynu jsou však toho názoru, že pokud se EU nezaměří výhradně na investice 

do obnovitelných zdrojů a bude podporovat fosilní paliva, nedokáže být do roku 2050 klimaticky 

neutrální. 

Země EU se chystají požádat Evropskou komisi, aby rozšířila působnost tabákové směrnice 

na elektronické cigarety a zahřívané tabákové výrobky. Na prodej těchto produktů by se tak vztahovaly 

daňové povinnosti, stejně jako je tomu u klasických tabákových výrobků. Státy argumentují tím, 

že opatření v aktuální směrnici přestávají být účinná a je třeba ji aktualizovat s ohledem na nové 

produkty. Směrnice o tabákových výrobcích se novým produktům sice věnuje již nyní, zaměřuje se však 

na jejich zdravotní aspekty. Rámec, který by harmonizoval spotřební daň z nových tabákových výrobků, 

zatím neexistuje. Situace na vnitřním trhu je tak poměrně roztříštěná. Evropská komise měla s návrhem 

harmonizovaného přístupu ke spotřební dani z nových tabákových produktů přijít již před dvěma roky. 

Neměla k tomu ale dostatek potřebných dat, iniciativu proto musela odložit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_940


 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

V pondělí 25. května se Zastoupení účastnilo webináře s názvem COVID-19 

a užívání elektronických dat. Webináře se zúčastnila také Věra Jourová, česká 

eurokomisařka, která do diskuze přispěla poznatky o GDPR a aplikacích. Další 

účastníci diskutovali zejména sledování pomocí aplikací či o užívání internetu a jeho 

bezpečnosti v rámci sdílení dat.  

V pondělí se Zastoupení také účastnilo webináře s názvem Umělá inteligence a chytrá města. 

Diskutovalo se především o využití umělé inteligence, jejím vývoji, budoucnosti a uplatnění. 

Předpokládá se, že umělá inteligence bude hrát zásadní roli v rozvoji, inovací a digitalizace Evropy 

v následujících letech, a to i díky předpokládaným dotacím, které by měly do této oblasti vývoje 

směřovat.  

V úterý 26. května se Zastoupení zúčastnilo webináře s názvem Obnova sektoru turismu po krizi 

COVID-19. Akce se soustředila na evropskou strategii zaměřenou na budoucnost turismu a opatření, 

která vzešla ze strany Evropské unie. Krize způsobila velký pokles v mezinárodním turismu, 

zaznamenána byla zejména ztráta pracovních míst a financí. Proto je důležité dbát na podporu likvidity 

a poptávky. Důraz byl kladen na kooperaci v sektoru, sdílení příkladů dobré praxe a budování 

udržitelného, inovativního a odolného sektoru. Za další klíčový prvek byla označena digitalizace 

a na závěr byly diskutovány také regionální strategie. 

V úterý se Zastoupení zúčastnilo také online konvence s názvem Regionální mobilita za TEN-T. 

Akce se soustředila na sdílení praktických příkladů rozvoje regionální veřejné dopravy tak, aby měli 

všichni obyvatelé možnost využívat optimalizované infrastruktury Transevropské dopravní sítě TEN-T, 

bez ohledu na to, kde žijí. Diskuze se dále zabývala posílením regionálních systémů veřejné dopravy, 

a to s ohledem na úvahy Evropské komise ohledně propojené multimodální mobilitě. Pojednáno bylo 

také o nutnosti obnovy dopravy po krizi COVID-19 či nových výzvách v rámci TEN-T a veřejné 

dopravy jako takové. 

Ve středu 27. května se Zastoupení zúčastnilo online události Evropské komise, během které byla 

představena Zpráva o vědě, výzkumu a inovační výkonnosti EU 2020. Zprávu uvedla Mariya Gabriel, 

bulharská eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež, která ve svém proslovu 

zdůraznila roli výzkumu a inovací pro zelenou transformaci. Zpráva založená na důkazech kombinuje 

ekonomickou analýzu indikátorů s analytickým výzkumem důležitých politických témat. Zpráva přináší 

nejen přehled trendů v oblasti výzkumu a inovací, srovnává evropskou výkonnost v globálním měřítku, 

ale nabízí i politická doporučení. V rámci dvou panelových debat dále diskutovali zástupci Evropské 

komise, Společného výzkumného střediska, akademické sféry či Evropské investiční banky. Plný text 

zprávy je k dispozici ZDE. 

Ve čtvrtek 28. května pořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM online debatu na téma Jakou 

chceme EU v roce 2025? Akce byla zaměřena na digitální strategii Evropské unie, zapojení 

České republiky a dopadu digitalizace na životy občanů. Debaty se zúčastnili europoslanec 

Marcel Kolaja, ředitel společnosti Liftago Ondřej Krátký a vedoucí Oddělení evropské digitální agendy 

Úřadu vlády ČR Jan Míča. 

V pátek 29. května se konala konference s názvem Zelená dohoda a plán obnovy: nový ekonomický 

model pro Evropu? Debata reflektovala nejnovější návrhy Evropské komise týkající se plánu obnovy, 

včetně budoucí podoby unijního rozpočtu, a věnovala se také příležitostem a výzvám, které vznikly 

v důsledku pandemie COVID-19 (například v oblasti digitalizace, státní podpory, zemědělství či více 

udržitelné ekonomiky). 

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.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020-report.pdf


 

 

Kalendář 

 

 

 

 

 

 

Vybrané akce Zastoupení: 

2.-3. červen 6. zasedání Evropského fóra pro migraci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

