
 

    Aktuality z EU 

Evropská unie ve středu zahájila u břehů Libye společnou operaci, 

jejímž hlavním cílem je dohlížet na dodržování zákazu dovozu zbraní 

do země potýkající se s občanskou válkou. Námořní a letecká akce s názvem 

Irini vystřídá dlouhodobě nefunkční operaci Sophia, která měla sloužit 

primárně k zachraňování uprchlíků z vod Středozemního moře. Některé země 

požadovaly záruky, že nová operace nebude motivovat migranty, 

aby se v místech operace častěji pokoušeli o cesty do Evropy v naději, 

že je zachrání plavidla unijních zemí. Státy se tak nakonec shodly, že lodě 

i letadla budou moci měnit svá působiště kdykoliv by hrozilo, že by jejich 

přítomnost v dané lokalitě mohla vést ke zvýšení frekvence cest 

migrantů. Libye je nestabilní od pádu diktátora Muammara Kaddáfího 

v roce 2011. Boje v zemi pokračují navzdory výzvám mezinárodního 

společenství i tomu, že místní úřady minulý týden zaregistrovaly první případ 

nákazy koronavirem v zemi. 

Globální krize vyvolaná šířením koronaviru zpozdí snahu Bulharska 

o přistoupení k mechanismu směnných kurzů ERM-2 a k bankovní unii. 

Dle stanovených pravidel musí země před přijetím eura vstoupit do ERM-2 

a dva roky udržovat kurz domácí měny k euru v povoleném fluktuačním 

pásmu od stanoveného středního kurzu. Dle původního plánu Bulharsko 

předpokládalo, že se k ERM-2 a bankovní unii připojí letos v červenci, plán však bude muset odsunout 

až na příští rok. 

Dle závěru Soudního dvora EU nesplnilo Česko, Polsko a Maďarsko odmítáním povinného 

přerozdělování uprchlíků své povinnosti plynoucí z práva Evropské unie. Unijní státy program 

zavedly – proti vůli některých členů střední a východní části EU – v roce 2015 s cílem ulehčit Řecku 

a Itálii, kam během vrcholící migrační krize proudily desetitisíce žadatelů o azyl. Uvedená trojice však 

připojení k systému odmítla mimo jiné s tvrzením, že rozhodovat o záležitostech vnitřní bezpečnosti 

je výlučně v jejich kompetenci. Dle vrcholného orgánu unijní justice se trojice zemí nemohla dovolávat 

toho, že odmítáním migrantů chrání svoji vnitřní bezpečnost. Požadavek na ochranu bezpečnosti státu 

je sice oprávněný, dle soudu jej však systém kvót uspokojivě zohledňoval. Státy navíc mohly jako 

bezpečnostní riziko vyhodnotit přímo jednotlivé migranty, neměly však právo odmítnout systém jako 

celek. Soud odmítl i český argument, že systém zavedený v roce 2015 byl údajně nefunkční. Tento závěr 

byl reakcí na žalobu Evropské komise, která se snažila domoci dodržování unijního práva zmíněnými 

třemi zeměmi. I přes závěry soudu však právníci dotčených států tvrdí, že verdikt nebude mít 

praktický význam, neboť přerozdělování uprchlíků podle povinných kvót už skončilo a rozsudek tedy 

nemůže zajistit nápravu. 

Nizozemsko navrhlo vytvoření fondu na podporu zemí nejtvrději zasažených koronavirem 

a vyzvalo další členy EU, aby do něj také přispěli. Země tak reagovala na kritiku zemí na jihu Evropy, 

které Nizozemsko v minulých dnech kritizovaly za nedostatek solidarity. Zmíněný fond má být určen 

pro zdravotnictví a Nizozemsko má v plánu do něj přispět velmi podstatným způsobem, dle ministra 

financí Wopke Hoekstra má jít o zhruba miliardu EUR (27,5 miliard Kč). Jedná se o krok související 

s prohlášením nizozemského premiéra, který v parlamentu sdělil, že by Nizozemsko raději dalo „dar“ 

evropským zemím v potížích, než aby podpořilo společné evropské dluhopisy nebo čerpání evropského 

záchranného fondu. Právě kvůli sporům o takové možnosti nedávno bez úspěchu skončila 

videokonference šéfů států a vlád zemí Unie. 
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Evropské akcie zažily nehorší čtvrtletí za téměř 18 let, a to i přesto, že poslední březnový den posílily. 

Panevropský akciový index STOXX 600 si v úterý připsal 1,65 procenta na 320,06 bodu, od začátku 

roku však přišel o zhruba 23 procent. Hodnota podniků v tomto indexu tak v prvním čtvrtletí klesla 

o 2,8 bilionu dolarů (zhruba 70 bilionů Kč). K úternímu růstu přispěly velkou měrou akcie 

energetických společností, které dříve utrpěly rozsáhlé ztráty, stejně jako podniky z oblasti cestovního 

ruchu a volnočasových aktivit, jejichž akcie také vykázaly nárůst, avšak za celé čtvrtletí oslabily o téměř 

43 procent. Akcie v Itálii, která je nejvíce zasaženou zemí koronavirem z hlediska počtu obětí, 

zažily nejhorší čtvrtletí v historii. Na akciových trzích obecně přetrvává nejistota ohledně 

hospodářských dopadů koronaviru, které se vlády a centrální banky po celém světě snaží zmírnit 

prostřednictvím rozsáhlých opatření na podporu ekonomiky.  

Česká republika se počtem případů nákazy novým typem koronaviru přepočteném na milion obyvatel 

řadí na 16. místo v Evropské unii. Čelní příčky drží Lucembursko, Španělsko a Itálie, na konci tabulky 

je naopak Polsko a Maďarsko. V počtu testů přepočteném na milion obyvatel je Česko na sedmé příčce 

ze zemí EU. Výše uvedené vyplývá z dat nového informačního webu, který vytvořil spojený tým 

programu Digitální Česko a Národní agentury pro komunikační a informační technologii (NAKIT) 

spolu s dalšími odborníky. Na webu je možné porovnávat země podle deseti ukazatelů. Data, s výjimkou 

počtu testů, jsou aktualizována osmkrát denně ve dvouhodinových intervalech. Data jsou sloučená 

z více zdrojů dle jejich kvality. Údaje za Česko vychází ze statistik Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky ČR (ÚZIS), světová data například z údajů Světové zdravotnické organizace (WHO). 

Odkaz na web je k dispozici ZDE. 

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 1. 4. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Země Evropské unie v pondělí formálně potvrdily dva návrhy, které mají členským zemím a leteckým 

společnostem pomoci vyrovnat se s dopady koronavirové krize. Již ve středu tak unijní země mohly 

začít čerpat peníze z nového fondu, který navrhla Evropské komise a který má členským zemím rychle 

otevřít cestu k penězům, které by musely vracet jako nevyčerpané nebo by jejich získání bylo vázáno 

časově náročnými podmínkami. Zmíněný fond tak zemím umožní přesunout nevyužitých 

37 miliard EUR (asi bilion Kč) z politiky soudržnosti do zdravotnictví či na pomoc zasaženým 

odvětvím. Česko má z tohoto balíku dostat téměř 1,2 miliardy EUR (32,8 miliardy Kč), nejvíce připadne 

Polsku, které by mělo získat 7,4 miliardy EUR, Španělsku například 4,1 miliardy EUR a nejvíce 

zasažená Itálie má obdržet 2,3 miliardy EUR (méně než například Slovensko). Letecké společnosti zase 

nebudou muset do října létat s poloprázdnými letadly jen proto, aby si udržely odletové sloty. Návrhy 

už minulý čtvrtek potvrdil jasnou většinou hlasů Evropský parlament. 

Evropská komise ve středu navrhla systém podpory krátkodobého zaměstnávání lidí, kteří by jinak 

kvůli ekonomickým dopadům koronaviru mohli přijít o práci. Dle Bruselu by státy měly podporovat 

tzv. kurzarbeit, aby zmírnily sociální následky pandemie. Dle agentury Reuters Komise zvažuje použít 

na financování systému částku 100 miliard EUR (zhruba 2,8 bilionu Kč), kterou by si mohla vypůjčit 

na trhu s využitím záruk poskytnutých vládami členských zemí EU. Rozsah programu, 

jehož podrobnosti by měly být teprve zveřejněny se však ještě může změnit, využití záruk by navíc 

musely schválit členské země. Státy by dle Komise také měly zabránit tomu, aby se opakoval velký 

nárůst nezaměstnanosti, který doprovázel finanční krizi v roce 2008, a převzít část plateb za mzdy lidí, 

kteří místo propouštění budou moci vykonávat alespoň část své práce. Systém nazvaný Sure by měl 

pomoci zejména nejzasaženějším státům, jako jsou Itálie či Španělsko. Z jakých zdrojů chce Komise 

systém podpory kurzarbeitu financovat zatím není jasné. 

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ke klimatickým cílům. Občané Evropské unie se tak 

mohou vyjádřit k tomu, zda zachovat současný cíl – tedy snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku 

o 40 procent proti hodnotám z roku 1990 – nebo být ambicióznější a snížit emise až o 50 či 55 procent. 

Ke snížení emisí o 40 procent se zavázaly členské země EU, Evropská komise Ursuly von der Leyenové 

je však v tzv. Zelené dohodě pro Evropu ambicióznější a hovoří o 50 až 55 procentech. Konečný cíl by 

se měl objevit v tzv. klimatickém zákonu. Veřejnou konzultaci Komise spustila i přes zaznívající 

výzvy ke snížení klimatických cílů kvůli aktuální pandemii a s ní spojených hospodářských důsledků. 

Do konzultace je možné zapojit se do 23. června 2020 ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation


 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

Ve čtvrtek 2. dubna se ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu a Českou styčnou 

kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace uskutečnilo tradiční Science Café. Kvůli 

aktuální situaci kolem šíření koronaviru bylo tentokrát uskutečněno online. Jeho 

hostem byl Lukáš Tóth, behaviorální ekonom a spolumajitel společnosti Behavio, 

který se zaměřil na téma informačních toků v době COVID19. V rámci své 

prezentace představil svůj experiment zaměřený na komunikaci vlády v době krize, 

zhodnotil chování různých aktérů v této době a odpověděl na mnohé otázky týkající 

se daného tématu. Záznam celého Science café bude v příštím týdnu také k dispozici. 

 

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: 

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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