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PLATBA PRO ČR Z NÁSTROJE NEXTGENERATION EU

VÍCE ZDE

Evropská komise České republice zaplatila platbu
z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 915 milio-

Mezi tyto projekty patří

nů eur, což jest 13 % celkového finančního přídělu

 Zelená transformace: Plán počítá s 1,4 miliar-

v rámci tohoto nástroje.

dy eur na financování renovačních programů,
které zvýší energetickou účinnost obytných i

Platba pro Českou republiku

veřejných budov (zařízení péče o děti a soci-

Česká republika může zahájit provádění investič-

ální péče). Investuje 1,1 miliardy eur do že-

ních a reformních opatření uvedených v českém

lezniční infrastruktury, více než 5 000 vozidel

plánu pro oživení a odolnost. Z tohoto nástroje

s nízkými emisemi pro veřejný a podnikatel-

má Česko získat až 7 miliard eur. Provedení dalších

ský sektor, více než 4 500 elektrických dobíje-

plateb Komise schválí na základě realizace investic

cích stanic a 90 km cyklostezek.

a reforem, které jsou uvedeny v předloženém

 Digitální transformace: Plán obsahuje investi-

plánu. Finanční prostředky byly vyplaceny na zá-

ce ve výši 585 milionů eur do zlepšování digi-

kladě úspěšného provedení prvních výpůjčních

tálních dovedností - nové osnovy pro vzdělá-

operací v rámci NextGenerationEU. Do konce roku

vání v této oblasti, digitální vybavení pro ško-

chce Komise získat na dlouhodobé financování

ly, nové univerzitní programy, rekvalifikace.

celkem až 80 miliard eur, které doplní krátkodobé

V rámci plánu se vyčlení 450 milionů eur

pokladniční poukázky EU, aby bylo možné usku-

na digitální transformaci a kybernetickou

tečnit první platby členským státům v rámci Next-

bezpečnost veřejné správy, soudnictví a zdra-

GenerationEU.

votnictví.

Nástroj pro oživení a odolnost pomůže v České

 Ekonomická a sociální odolnost: Plán se zamě-

republice financovat investice a reformy, které by

řuje na zvyšování odolnosti ve zdravotnictví,

měly mít výrazný transformační účinek na hospo-

investuje 823 milionů eur do nových zdravot-

dářství a společnost.

nických zařízení a vybavení. (EC 1)

NextGenerationEU—transparent
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PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU ZE STRANY ČR

VÍCE ZDE

Evropská komise pravidelně podniká kroky proti

 3) Komise zaslala odůvodněné stanovisko Čes-

členským státům, které nesplnily své povinnosti

ké republice, Estonsku, Irsku, Španělsku, Chor-

podle práva EU. Rozhodnutí se týkají různých od-

vatsku, Itálii, Kypru, Slovinsku a Slovensku,

větví a oblastí politik EU a jejich účelem je zajistit

jelikož uvedené státy neposkytly informace

řádné uplatňování práva EU v zájmu občanů a pod-

o provedení unijní směrnice o audiovizuál-

niků.

ních mediálních službách ve svých vnitrostátních právních předpisech. Nová pravidla platí

Případy porušení povinností

pro všechna audiovizuální média. Cílem je

Níže jsou uvedeny případy porušení povinnosti

vytvořit regulační rámec vhodný pro digitální

podle práva EU, které se bezprostředně týkají

věk, bezpečnější, spravedlivější a rozmanitější

České republiky.

audiovizuální prostředí. Členské státy měly
směrnici provést a Komisi sdělit prováděcí

 1) Komise zahájila řízení o nesplnění povinnos-

opatření do 19. září 2020. V listopadu 2020

ti proti Belgii, Česku, Německu a Francii a

Komise zaslala výzvy 23 členským státům,

členským státům zaslala výzvu kvůli nespráv-

které neoznámily úplné provedení. Druhým

nému provedení pravidel EU o právu na pří-

krokem v řízení o nesplnění povinnosti je

stup k obhájci a právu na komunikaci po za-

zaslání odůvodněného stanoviska výše uve-

tčení (směrnice (EU) 2013/48). Směrnice je

deným státům. Členské státy mají dva měsíce

součástí právního rámce EU pro zajištění

na to, aby Komisi odpověděly.

spravedlivého procesu, který zaručí dostatečnou ochranu práv podezřelých a obviněných
osob. Komise zjistila, že některá vnitrostátní
prováděcí opatření oznámená uvedenými
čtyřmi členskými státy nesplňují požadavky
směrnice, vykazují nedostatky v souvislosti
s možnými odchylkami od práva na přístup
k obhájci, jakož i práva na informování třetí
osoby o zbavení osobní svobody. Státy mají
dva měsíce na to, aby odpověděly a přijaly
nezbytná opatření k nápravě nedostatků.

 4) Komise zaslala dodatečné odůvodněné
stanovisko Česku, které porušuje pravidla EU
o úředních kontrolách (nařízení (EU)
2017/625) tím, že systematicky požaduje
předběžné oznámení o příchodu potravin.
Povinnost oznamovat příchod zboží z jiného
členského státu nesmí být systémové povahy
a musí být omezena pouze na rozsah, který je
nezbytně nutný pro organizaci úředních kontrol. Vzhledem k tomu, že Česko pravidla EU
o úředních kontrolách, uvedená v nařízení

 2) Komise zaslala výzvu České republice, která

(EU) 2017/625, porušuje soustavně a syste-

neoznámila všechna požadovaná vnitrostátní

maticky, rozhodla se Komise zaslat dodateč-

opatření, kterými se plně provádí směrnice

né odůvodněné stanovisko. Česko má dva

Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017,

měsíce na to, aby přijalo nezbytná opatření.

kterou se mění směrnice 2016/1164

(EC 2)

(ATAD1), pokud jde o hybridní nesoulady
s třetími zeměmi (ATAD2). Lhůta pro oznámení opatření uplynula dne 31. prosince
2019. Česká republika oznámila příslušná
opatření částečně a teď má dva měsíce na to,
aby přijala další nezbytná opatření.
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NÁSTROJ SURE: DRUHÁ ZPRÁVA O DOPADU

VÍCE ZDE

Komise zveřejnila druhou zprávu o dopadu nástro-

Pomoc prozatím využívá devatenáct členských

je SURE, který disponuje 100 miliardami eur. Pro-

států, přičemž bylo vyplaceno na 89,6 miliardy

gram je určený na ochranu pracovních míst a pří-

eur.

jmů ohrožených pandemií covid-19.

Zajímavosti
Nástroj SURE

 Nástroj SURE podpořil v roce 2020 31 milionů

Zpráva uvádí, že nástroj SURE zmírnil sociálně-

lidí, z toho 22,5 milionu zaměstnanců a

ekonomický dopad pandemie covid-19. Díky usku-

8,5 milionu osob samostatně výdělečně čin-

tečněným opatřením se snížila nezaměstnanost

ných (více než čtvrtina celkového počtu za-

o téměř 1,5 milionu lidí, omezil se nárůst neza-

městnaných osob v 19 členských státech).

městnanosti v členských státech, které tento nástroj využily. Nárůst nezaměstnanosti byl nakonec
nižší než během celosvětové finanční krize, a to
i přes výraznější pokles HDP.

 Z nástroje SURE profitovalo 2,5 milionu podniků, které pandemie zasáhla, a tyto podniky
si udržely zaměstnance.
 Členské státy díky vysokému úvěrovému ra-

Nástroj SURE patří mezi důležitou strategii EU

tingu EU ušetřily na splátkách za úroky 8,2

na ochranu občanů a zmírnění negativních důsled-

miliardy eur.

ků pandemie COVID-19. Tento nástroj poskytuje
finanční podporu ve formě půjček, které mohou

Zřízení nástroje SURE

od EU získat členské státy za výhodných podmí-

Návrh nařízení na zřízení nástroje SURE předložila

nek. Z půjčky lze financovat vnitrostátní režimy

Komise 2. dubna 2020. Nařízení bylo přijato Ra-

zkrácené pracovní doby, opatření na udržení pra-

dou dne 19. května 2020, všechny členské státy

covních míst a podporu příjmů pro osoby samo-

podepsaly dne 22. září 2020 dohody o záruce a

statně výdělečně činné. Lze také financovat pro-

první platba se uskutečnila pět týdnů poté. (EC 3)

gramy, které se týkají zdraví občanů.

Roušky s motivy EU
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ÚŘAD EU HERA: PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE

VÍCE ZDE

Evropská komise zřídila Evropský úřad pro připra-

Ve fázi zdravotní krize může HERA

venost a reakci na mimořádné situace v oblasti

 rychle přistoupit k nouzovým operacím,

zdraví (HERA), který bude mít za úkol mimořádným

k urychlenému rozhodování a aktivaci nouzo-

situacím předcházet a rychle na ně reagovat.

vých opatření, pod vedením výboru na vysoké úrovni pro zdravotní krize (aktivuje finan-

Úřad EU HERA

cování pro mimořádné situace a spustí me-

HERA bude předvídat hrozby a možné zdravotní

chanismy pro monitorování, nově zacílený

krize na základě shromažďování zpravodajských

vývoj, pořizování a nákup lékařských protio-

informací a budování nezbytných kapacit pro re-

patření a surovin),

akci. Pokud mimořádná událost nastane, zajistí
HERA vývoj, výrobu a distribuci léků, očkovacích
látek a dalších lékařských protiopatření.

 uvést do provozu zařízení EU FAB, síť stále
připravených výrobních kapacit pro výrobu
očkovacích látek a léků,
 navýšit výrobu lékařských protiopatření v EU

Ve fázi přípravné bude HERA

a sestavit soupis výrobních zařízení, surovin,

 spolupracovat s unijními zdravotnickými

spotřebního materiálu, vybavení a infrastruk-

agenturami, průmyslem a mezinárodními

tury, aby byl vidět přehled kapacit v EU.

partnery s cílem zlepšit připravenost EU
na výjimečné situace v oblasti zdraví,
 posuzovat hrozby a shromažďovat zpravodaj-

Podrobnosti o úřadu
Úřad HERA má stanoven rozpočet ve výši 6 mili-

ské informace, vypracovávat modely pro

ard eur ze stávajícího víceletého finančního rámce

předpovídání ohnisek nákazy a do začátku

na období 2022–2027. Část bude čerpána z navý-

roku 2022 určí tři hrozby s velkým dopadem,

šení nástroje Next Generation EU.

 podporovat výzkum a inovace pro vývoj nových lékařských protiopatření,
 řešit problémy trhu a zvyšovat průmyslovou
kapacitu,
 prohlubovat znalosti a dovednosti týkající se

V únoru 2021 byl založen inkubátor HERA,
na který úřad HERA navazuje. Úřad je zřízen jako
interní struktura Komise a plně fungovat bude
od počátku roku 2022. Fungování bude každoročně přezkoumáváno a upravováno až do roku

všech aspektů lékařských protiopatření

2025, kdy bude proveden komplexní přezkum.

v členských státech.

(EC 4)

Margaritis Schinas, Stella Kyriakides, Thierry Breton
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ZDROJE
EC 1: NextGenerationEU: Evropská komise vyplatila České republice předběžné financování ve výši 915 milionů eur, 28.9.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_4912
EC 2: Zářijové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí, 23.9.2021, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/inf_21_4681
EC 3: Nástroj SURE: Zpráva potvrzuje úspěch nástroje při ochraně pracovních míst a příjmů, 22.9.2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_4822
EC 4: Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA): příprava na budoucí
mimořádné situace v oblasti zdraví, 16.9.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/
ip_21_4672

ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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