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Shrnutí
S cílem podpory oživení ekonomiky EU po koronavirové krizi byl vytvořen dočasný nástroj Next
Generation EU, jehož ústředním prvkem je Nástroj pro oživení a odolnost (RRF) v celkové výši
672,5 mld. eur. Podmínkou získání finančních prostředků z nástroje byla příprava národního
plánu obnovy (NPO). Již při přípravě NPO v roce 2021 byl využit cyklus Evropského semestru (ES)
jako zavedený nástroj koordinace rozpočtových a hospodářských politik.
RRF bude i v roce 2022 dále integrován do cyklu ES tak, aby bylo efektivně využito stávajících
kapacit a nezvyšovala se administrativní náročnost. ES pro rok 2022 byl tak pozměněn, aby nejen
pokračoval ve svých cílech, ale rovněž aby umožnil provádění a kontrolu provádění NPO.
V rámci podzimního balíčku ES tak byly zveřejněny změny ES pro rok 2022. Zejména se jedná
o doplnění nových dokumentů týkajících se reportu plnění NPO. Roční zprávu plnění NPO již
zveřejnila Komise prvního března. Dvakrát ročně (jednou společně s národním programem
reformy a následně na podzim) budou zprávy o implementaci NPO posílat Komisi také členské
státy.
Součástí jarního balíčku ES 2022 budou zprávy o jednotlivých zemích, které se zaměří
na identifikaci problémů, které nebyly obsaženy v NPO. Na ty se následně zaměří také
doporučení Rady pro jednotlivé země (Country Specific Recommendations). V rámci
monitoringu plnění NPO bude Komise minimálně dvakrát ročně aktualizovat online nástroj –
srovnávací přehled oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Scoreboard).
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Národní plán obnovy a Evropský semestr
V reakci na koronavirovou krizi byl vytvořen evropský plán obnovy skládající se z dlouhodobého
rozpočtu EU (víceletý finanční rámec na roky 2021-2027) a zejména z dočasného nástroje obnovy
(Next Generation EU, dálej jen „NGEU“). Ústředním prvkem NGEU je Nástroj pro oživení a odolnost
(Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“) v celkové výši 672,5 mld. eur (312,5 mld. eur
formou grantů a 360 mld. eur formou půjček). Podmínkou pro získání finančních prostředků z RRF
byla příprava národního plánu pro oživení a odolnost (National Recovery and Resilience Plan) také
označovaného jako národní plán obnovy (dále jen „NPO“).
„Členské státy EU mohou o prostředky RRF požádat prostřednictvím národního plánu obnovy,
který musí splňovat stanovená kritéria. Národní plány obnovy by měly být v souladu
s příslušnými výzvami a prioritami jednotlivých členských států stanovenými:


v rámci evropského semestru;



v posledním doporučení Rady týkajícím se hospodářské politiky eurozóny pro členské
státy, jejichž měnou je euro, nebo národních programů reforem;



vnitrostátními plány v oblasti energetiky a klimatu;



plány spravedlivé transformace;



plány provádění záruky pro mládež;



dohodami o partnerství a operačními programy přijatými v rámci fondů Unie.

Národní plán obnovy může zahrnovat opatření od 1. února 2020 a musí mít vyčleněno nejméně
37 % svého finančního objemu na opatření v oblasti klimatu a 20 % na digitální opatření.“
Zdroj: Palán, J., Provádění nástroje pro oživení a odolnost, Parlamentní institut

K přípravě NPO byl jako zavedený nástroj koordinace rozpočtových a hospodářských politik využit
cyklus – Evropský semestr (dále jen „ES“).1 Propojení ES s RRF umožnilo využít dostupného
zavedeného systému a kapacit, a nenavyšovat tak administrativní zátěž případnou duplikací
činností. Zároveň měl NPO vycházet z doporučení přijatých v rámci ES.

1

Více k Evropskému semestru viz např. Krček, T., Evropský semestr – Stručný přehled, Parlamentní institut, Vybraná
témata č. 01/2018, leden 2018 https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143738; Smetanková, D., Evropský
semestr a státní rozpočet při projednávání v Poslanecké sněmovně PČR, Parlamentní institut, Studie č. 2.119, listopad
2020 https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134540
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Evropský semestr (ES) představuje cyklus koordinace rozpočtové a hospodářské politiky s cílem
zajištění dobrého stavu veřejných financí, předcházení případným ekonomickým výkyvům a
podpora strukturálních reforem. ES začíná vždy na podzim (většinou listopad), kdy Evropská
komise představí politické priority na následující období v rámci dokumentu Strategie/Analýza
udržitelného růstu. V létě Evropská rada schvaluje doporučení Komise pro jednotlivé země
(Country Specific Recommendations, CSRs). Semestr končí předložením návrhů rozpočtových
plánů zemí eurozóny v září.
Schéma 1: Fáze ES

Zdroj: Smetanková, D., Evropský semestr a státní rozpočet při projednávání v Poslanecké sněmovně PČR

Propojení Evropského semestru s Nástrojem pro oživení a odolnost
Propojení RRF s ES je dáno zejména podmínkou, že NPO mají být v souladu s Doporučeními
jednotlivým zemím (Country Specific Recommendations, CSRs) schválenými v rámci ES 2019 a 2020.
Dále měly být NPO v souladu se 4 zásadami stanovenými v rámci Strategie pro udržitelný růst
na rok 2020 (ES 2020):







udržitelnost životního prostředí –
cíl klimatické neutrality do roku
2050,
zvýšení produktivity – využití
nových technologií a udržitelná
řešení,
spravedlnost – spravedlivé a
inkluzivní hospodářství,
makroekonomická stabilita – mj.
dokončení hospodářské a měnové
unie.
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V rámci ES 2021 ve Strategii udržitelného růstu na rok 2021 stanovila Komise 7 stěžejních oblastí,
které doporučila jako prioritní pro reformy a investice v rámci NPO:
. energie – čisté technologie;
. renovace – zlepšení energetické účinnosti;
. dobíjení a doplňování paliva – podpora čistých technologií;
. připojení – přístup k rychlým širokopásmovým službám pro všechny;
. modernizace – digitalizace veřejné administrativy a služeb, včetně soudnictví a systémů
zdravotní péče;
. vyšší výkon – zvýšení kapacit evropského průmyslového cloudu dat;
. změna kvalifikace a prohlubování digitálních dovedností změnou vzdělávacích systémů.
Po tom, co byl Evropský semestr 20212 využit pro přípravu a schvalování národních plánů obnovy,
bude v roce 2022 do ES dále zahrnuta také jejich implementace. Cyklus ES je proto pro rok 2022
pozměněn a doplněn o nové prvky a dokumenty doprovázející implementaci NPO tak, aby se
předešlo zbytečné duplikaci reportů a koordinace hospodářské a rozpočtové politiky probíhala
v souladu s plněním plánů a zelenou a digitální transformací. Dvakrát ročně mají členské země
předložit v rámci ES zprávu o plnění NPO.3

Evropský semestr 20224
ES 2022 byl zahájen zveřejněním Roční analýzy udržitelného růstu (Annual Sustainable Growth
Survey, ASGS 2022) v listopadu 2021. Analýza potvrzuje postupný přechod od řešení koronavirové
krize k oživení a transformaci na odolnější a silnější ekonomiku. ASGS dále popisuje začlenění
Nástroje pro oživení a odolnost (NGEU) a RRF do ES, jež má členské státy provádět při úspěšné
digitální a ekologické transformaci. ASGS 2022 navazuje na předchozí strategie a jako hlavní zásady
oživení EU jmenuje 4 rozměry konkurenceschopné udržitelnosti.
Vzhledem k posunu cyklu ES a začlenění NPO došlo k několika změnám:
1. 1. března 2022 – Komise zveřejnila první roční zprávu o plnění RRF.5
2. Do 30. dubna 2022 – členské země předkládají Evropské komisi Národní programy reforem
a Konvergenční programy/Programy stability6. Nově mají země předložit také zprávu
o plnění NPO, která by podle doporučení Komise měla být součástí Národního programu
reforem a být s ním v souladu.7
3. V květnu 2022 (jarní balíček ES) – zveřejní Komise zprávy o jednotlivých zemích (Country
Reports)8, které budou obsahovat analýzu ekonomického a sociálního vývoje a výzev,

2

Pro více informací k Evropskému semestru 2021 viz: Smetanková, D., Roční strategie pro udržitelný růst,
Parlamentní institut, Podklad k dokumentu Rady č. 10887/20, listopad 2020
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77022
3
Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the
Recovery and Resilience Facility
4
EC: The 2022 European Semester cycle [cit. 23. 3. 2022] https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-preventioncorrection/european-semester/european-semester-timeline/2022-european-semester-cycle_cs
5
EC: NextGenerationEU: First annual report on the Recovery and Resilience Facility finds implementation is well
underway, 1 March 2022 [cit. 23. 3. 2022] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1198
6
Programy stability předkládají země eurozóny.
7
Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the
Recovery and Resilience Facility
8
Dříve předkládány v rámci zimního balíčku ES
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kterým členské země čelí. Analýza má za cíl identifikovat problémy, jež nebyly dostatečně
řešeny v rámci NPO. Komise zároveň představí doporučení Radě pro jednotlivé země (CSRs).
Součástí jarního balíčku ES bude také roční monitorovací zpráva o plnění cílů udržitelného
rozvoje (SDGs).
4. Na podzim (říjen) – předloží členské země (pro země eurozóny bude součástí návrhů
rozpočtových plánů) druhou zprávu o plnění NPO.
5. Minimálně 2x ročně (nebo dle aktuálních informací) bude na základě údajů členských zemí
aktualizován srovnávací přehled oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Scoreboard),
jež přináší aktuální informace o plnění RRF v jednotlivých členských státech.
Snahou Komise je zefektivnit procesy a začlenit RRF do ES tak, aby bylo zamezeno zbytečné
administrativní zátěži. V rámci ES bude dále probíhat dialog mezi členskými státy a Komisí, jež
započal při přípravě NPO, přičemž dialog bude obohacen také o témata obsažená v ES a
nezahrnutá v NPO. Komise současně vyzvala členské státy, aby do koordinace a provádění NPO
zahrnuly i sociální partnery a další zúčastněné strany.9
Schéma 2: Evropský semestr 2022

Zdroj: Evropská komise, The 2022 European Semester cycle | Evropská komise (europa.eu)

První zpráva o provádění Nástroje pro oživení a odolnost
Zpráva o plnění RRF hodnotí implementaci NPO a sleduje pokrok od února 2021 až do vyplacení
první řádné platby v prosinci 2021. Zpráva hodnotí implementaci jako úspěšnou, přičemž shledává
významný pokrok. V tomto období došlo ke schválení 22 plánů NPO, na které bylo vyčleněno 445
mld. eur (291 mld. eur ve formě grantů a 154 mld. ve formě půjček). V rámci plateb předběžného
financování bylo 21 členským zemím vyplaceno 56,6 mld. eur. Zatím pouze 5 členských států
předložilo první žádost o řádnou platbu, přičemž v prosinci bylo vyplaceno prvních 10 mld. eur
Španělsku.

9

Sdělení Komise COM(2021) 740 final – Roční analýza udržitelného růstu
https://www.psp.cz/sqw/text/eudoct.sqw?c=14145&r=21
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Schéma 3: Implementace Nástroje pro oživení a odolnost

Zdroj: Zpráva Komise o provádění Nástroje pro oživení a odolnost. COM (2022) 75

Zdroje
 EC: The 2022 European Semester cycle [cit. 23. 3. 2022] https://ec.europa.eu/info/businesseconomy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governancemonitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/2022european-semester-cycle_cs
 EC: NextGenerationEU: First annual report on the Recovery and Resilience Facility finds
implementation is well underway, 1 March 2022 [cit. 23. 3. 2022]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1198
 Evropská komise, The 2022 European Semester cycle | Evropská komise (europa.eu)
 Krček, T., Evropský semestr – Stručný přehled, Parlamentní institut, Vybraná témata č.
01/2018, leden 2018 https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143738;
 Palán, J., Provádění nástroje pro oživení a odolnost, Parlamentní institut, Vybraná témata č.
10/2021, říjen 2021 https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=198012
 Sdělení Komise COM(2021) 740 final – Roční analýza udržitelného růstu
https://www.psp.cz/sqw/text/eudoct.sqw?c=14145&r=21
 Smetanková, D., Evropský semestr a státní rozpočet při projednávání v Poslanecké sněmovně
PČR, Parlamentní institut, Studie č. 2.119, listopad 2020
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134540
 Smetanková, D., Roční strategie pro udržitelný růst, Parlamentní institut, Podklad
k dokumentu Rady č. 10887/20, listopad 2020
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77022
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 Smetanková, D., Evropský semestr a státní rozpočet při projednávání v Poslanecké sněmovně
PČR, Parlamentní institut, Studie č. 2.119, listopad 2020
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134540
 Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021
establishing the Recovery and Resilience Facility
 Zpráva Komise o provádění Nástroje pro oživení a odolnost. COM (2022) 75 final
Anotace/Annotation
Evropský semestr 2022 a implementace národního plánu obnovy
Práce se věnuje propojení Nástroje pro oživení a odolnost, který by schválen jako reakce
na koronavirovou krizi s cílem obnovy ekonomiky EU, a Evropského semestru, tedy cyklu
koordinace hospodářské a rozpočtové politiky. Podmínkou pro zisk finančních prostředků
z Nástroje je příprava národního plánu obnovy. Evropský semestr byl využit jako vhodný nástroj již
při přípravě národních plánů obnovy a dále do něj bude včleněn také proces plnění a kontroly
plnění národních plánů obnovy. V rámci cyklu Evropského semestru tak došlo k několika změnám,
jež tato práce popisuje.
Evropský semestr; Next Generation EU; Nástroj pro oživení a odolnost; Národní plán obnovy;
Národní plán pro oživení a odolnost
European Semester 2022 and the implementation of the National Recovery and Resilience Plan
The text deals with the interconnection between the Recovery and Resilience Facility, which was
established in response to the coronavirus crisis to boost the recovery of the EU economy. In order
to obtain funds from the Facility, the member states must prepare the National Recovery and
Resilience Plans. The European Semester has already been used as a suitable tool during the
preparation of the National Recovery and Resilience Plans, the implementation and monitoring of
the Plans will be integrated into the Semester as well. In the context, there have been several
changes to the European Semester, which are described in the text.
European Semester; Next Generation EU; Recovery and resilience Facility; National Recovery and
Resilience Plan
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