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PROGRAM PRO ČR NA PODPORU PODNIKŮ
Evropská komise schválila program pro Českou republiku ve výši 1,9 miliardy eur, který
pomůže podnikům postiženým koronavirovou
pandemií uhradit nepokryté fixní náklady.

Podpora pro Českou republiku
Program Komise schválila dle dočasného
rámce pro státní podpory. Česká republika
tento program Evropské komisi sama předložila. Tento program podpoří firmy bez ohledu
na velikost a je také určen pro všechny sektory, vyjma finančního sektoru. Z peněz bude
kompenzována část nepokrytých fixních nákladů, které vznikly v období od března 2020
do prosince 2021. Podpora bude vyplácena
ve formě přímých dotací.
O podporu budou moci požádat podniky,

VÍCE ZDE

jejichž obrat poklesl v uvedeném období
ve srovnání s obdobím před pandemií o 30 %
a více. Podniky mohou čerpat podporu
do maximální výše 70 % svých fixních nákladů,
malé firmy a mikropodniky až do výše 90 %
fixních nákladů.

Zmírnění dopadů pandemie
Program si klade za cíl zmírnit hospodářské
potíže a nedostatek likvidity, kterým podniky
v důsledku restriktivních opatření čelí. Komise
dospěla k závěru, že český program je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážné
poruchy v hospodářství členského státu
v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a
podmínkami stanovenými v dočasném rámci.
Komise program schválila. (EC 1)

Evropská komise schválila program pro Českou republiku ve výši 1,9 miliardy eur.
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EU A UK: HLASOVÁNÍ O DOHODĚ
Poslanci schválili dohodu, která upravuje
uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu. (EP 2)
Plenárního zasedání před hlasováním se zúčastnily také předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyen a portugalská státní
tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula
Zacarias, zastupující předsednictví Rady
(ministrů) EU. Ursula von der Leyen a Ana
Paula Zacarias, stejně jako většina poslanců,
vyjádřili politování nad vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Současně sou-

VÍCE ZDE
hlasili se schválením Dohody o obchodu a
spolupráci, která se jeví jako nejlepší způsob
ochrany před nejhoršími důsledky brexitu
tak, aby byla zajištěna integrita jednotného
trhu EU.
Poslanci uvedli, že dohoda o obchodu a spolupráci poskytuje právní nástroje, které by měly
zabránit situacím, kdy jedna ze stran nebude
respektovat uplatňování domluvených závazků. Evropský parlament bude i nadále kontrolovat, jak Spojené království dodržuje smluvní
závazky. (EP)

Michel Barnier, Ursula von der Leyen, Maroš Šefčovič
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EUROBAROMETR: DŮVĚRA V EU V ROCE 2021
Postoje vůči EU dle nejnovějšího průzkumu
Eurobarometr, který se realizoval v únoru a
v březnu 2021, jsou pozitivní. Důvěra v EU se
posílila a aktuálně je nejvyšší za posledních
deset let.

VÍCE ZDE

dentů (pokles o 18 p.b. ve srovnání s rokem
2019), za špatnou považuje situaci 39 % Evropanů. Podpora eura zůstala vysoká: 79 % občanů eurozóny se vyslovilo pro euro. Hodnoty se různí dle zemí - od 95 % v Portugalsku
po 70 % ve Francii a Rakousku.

Hlavní problémy v roce 2021 a obavy
Evropští občané jako hlavní problém uvádí
zdraví a hospodářskou situaci, a to jak
na úrovni EU, tak na vnitrostátních úrovních.
Průzkum ukazuje, že se Evropané nejvíce
obávají o situaci v hospodářství ve své zemi.
Na 69 % Evropanů se domnívá, že situace je
špatná, 61 % Evropanů se bojí, že hospodářství země se z dopadů pandemie zotaví
po roce 2023.

Důvěra v EU a její image
Evropské unii důvěřuje na 49 % Evropanů nejvíce od jara 2008. Národním vládám pak
36 %, vnitrostátním parlamentům 35 %.
Ve 20 členských státech většina respondentů
uvádí, že EU důvěřují a nejvíce v Portugalsku
(78 %) a Irsku (74 %). Neutrální postoj k EU
zastává 38 %, negativní 15 %. V 25 členských
státech EU vnímá Evropskou unii pozitivně
většina respondentů.

Největší obavy na unijní i vnitrostátní
úrovni
Přibližně 40 % respondentů považuje zdraví
za nejdůležitější problém v celé EU. Zdraví je
nyní na první příčce a nahradilo hospodářskou situaci, která se posunula na druhé místo, a na třetím skončil stav veřejných financí
členských států. Čtvrtou příčku obsadila problematika životního prostředí a změna klimatu, pátou přistěhovalectví a šestou nezaměstnanost. Na vnitrostátní úrovni to je zdraví,
hospodářská situace a nezaměstnanost.

Hospodářská situace a euro
Zhoršuje se vnímání národního hospodářství.
Že je situace dobrá se domnívá 29 % respon-
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Koronavirová pandemie
Na 43 % Evropanů je spokojeno s opatřeními,
která národní vlády v boji proti pandemii dosud přijaly (ve srovnání s loňským létem je
zde pokles o 19 p.b.), nespokojeno je 56 %.
Stejně tak jsou respondenti spokojeni s opatřeními, která přijala EU.
Okolo 61 % Evropanů se domnívá, že hospodářství země se z dopadu koronavirové pandemie zotaví v roce 2023 nebo později.
Na 55 % Evropanů si myslí, že plán obnovy
NextGenerationEU je účinným nástrojem
reakce na hospodářské dopady koronavirové
pandemie.

Očkování proti onemocnění covid-19
Přibližně 45 % Evropanů uvedlo, že by se
chtěli nechat očkovat co nejdříve, případně,
že jsou již očkováni. Pětina by se chtěla očkovat během roku 2021, 21 % by dalo přednost
pozdějšímu očkování, 12 % uvedlo, že se očkovat nenechá.
Ve 21 zemích by se většina respondentů
chtěla naočkovat co nejdříve nebo již byla
očkována - nejvíce se pro očkování vyjádřilo
Irsko (74 %), Dánsko (73 %) a Švédsko (71 %).
Naopak v Bulharsku (19 %) a na Kypru (16 %)
se chce nechat očkovat co nejdříve méně než
jeden respondent z pěti. (EC 2)

Postoj ČR
Občané České republiky mají k EU spíše rezervovaný postoj. Pro důvěru v EU se vyslovilo pouze 48 % občanů, kteří se zúčastnili průzkumu. Avšak v porovnání s minulým průzkumem se tento pozitivní postoj zvýšil o rekordních 13 p.b. (EC 8)
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UDRŽITELNÉ FINANCE V EU
Evropská komise přijala balíček opatření, který
pomůže zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem v Evropské unii. Opatření
umožní investorům přeorientovat investice
do udržitelnějších technologií a podniků. Tím
se přispěje k tomu, aby byla Evropa do roku
2050 klimaticky neutrální. (EC 6)

Balíček zaměřený na udržitelné finance
obsahuje
 Akt v přenesené pravomoci týkající se

taxonomie EU v oblasti klimatu s cílem
podpořit udržitelné investice
 Návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků s cílem zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské sféře
 Šest pozměňujících aktů v přenesené pravomoci o fiduciárních povinnostech a investičním a pojišťovacím poradenství
s cílem zahrnout udržitelnost do postupů
práce finančních podniků, poradců
i správců aktiv.

Hlavní cíle balíčku
Cílem je, aby měla EU celosvětově vedoucí
postavení, jde-li o stanovení norem v oblasti
udržitelného financování, zlepšit životní podmínky a zdraví občanů, dosáhnout, aby byla

VÍCE ZDE
Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální,
a chránit, zachovávat a zvyšovat přírodní kapitál a biologickou rozmanitost EU.
Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, potřebují společnosti komplexní rámec udržitelnosti, aby mohly odpovídajícím způsobem
změnit své obchodní modely.

Akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu
Zavádí první soubor technických screeningových kritérií pro definici, které činnosti podstatně přispívají ke dvěma environmentálním
cílům podle nařízení o taxonomii: přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování změny
klimatu. Kritéria jsou založena na vědeckém
doporučení Technické skupiny odborníků
(TEG) pro udržitelné finance.

Nová směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků
Cílem je vytvořit soubor pravidel, která časem zajistí podávání zpráv o udržitelnosti
na stejné úrovni jako u účetních výkazů. Požadavky podávání zpráv se rozšíří na všechny
velké společnosti a všechny kótované společnosti (ze současných 11 000 společností
na 50 000 společností v EU). Společnosti bu-

Valdis Dombrovskis a Mairead McGuinness
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dou předkládat spolehlivé a srovnatelné informace o udržitelnosti, které potřebují investoři a další zúčastněné strany. (EC 3)
Pozměňovací návrhy aktů v přenesené pravomoci o investičním a pojišťovacím poradenství
Návrhy podněcují finanční systém k podpoře
podniků na cestě k udržitelnosti, stejně tak
stávajících udržitelných podniků. (EC 7)

Další postup
Po formálním přijetí aktu v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu jej přezkoumá Evropský parlament a Rada.
Komise zahájí jednání s Evropským parlamentem a Radou o návrhu směrnice o podávání
zpráv o udržitelnosti podniků. Šest pozměňovacích návrhů aktů v přenesené pravomoci
o investičním a pojišťovacím poradenství,
fiduciárních povinnostech a dohledu nad produkty a jejich správě a řízení přezkoumá Evropský parlament a Rada. (EC 3)

Tisková konference o udržitelném financování
a taxonomii EU: Valdis Dombrovskis, výkonný
místopředseda Evropské komise, a Mairead
McGuinness, evropská komisařka

SCHODEK VEŘEJNÝCH FINANCÍ V EU I EUROZÓNĚ
V roce 2020 se schodek veřejných financí
v eurozóně i v EU oproti roku 2019 výrazně
zvýšil, stejně jako vládní dluh, v souvislosti
s opatřeními přijatými v reakci na pandemii
covid-19.

Schodek veřejných financí
V eurozóně vzrostl poměr schodku veřejných
financí k HDP z 0,6 % v roce 2019 na 7,2 %
v roce 2020 a v EU z 0,5 % na 6,9 %. (EC 4)
V roce 2020 vykázaly všechny členské státy
schodek. Nejvyšší schodky byly zaznamenány
ve Španělsku (-11 %), na Maltě (-10,1 %),
v Řecku (-9,7 %), v Itálii (-9,5 %),Belgii
(-9,4 %), Francii a Rumunsku (oba státy
-9,2 %) a Rakousku (-8,9 %), ve Slovinsku
(-8,4 %), Maďarsku (-8,1 %), Chorvatsku a
Litvě (oba státy -7,4 %) a v Polsku (-7 %).
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Všechny členské státy, s výjimkou Dánska
(-1,1 %), měly schodek vyšší než 3 % HDP.

Veřejný dluh
V eurozóně se poměr veřejného dluhu k HDP
zvýšil z 83,9 % na konci roku 2019 na 98,0 %
na konci roku 2020 a v EU ze 77,5 %
na 90,7 %. Na konci roku 2020 byl nejnižší
poměr veřejného dluhu k HDP zaznamenán
v Estonsku (18,2 %), v Lucembursku (24,9 %),
Bulharsku (25,0 %), České republice (38,1 %)
a ve Švédsku (39,9 %). Čtrnáct členských států mělo poměr vládního dluhu vyšší než 60 %
HDP, přičemž nejvyšší je zaznamenán v Řecku
(205,6 %), Itálii (155,8 %), Portugalsku
(133,6 %), Španělsku (120,0 %), na Kypru
(118,2 %), ve Francii (115,7 %) a v Belgii
(114,1 %). (EC 5)

6

EUROZÓNA +

ZDROJE
EC 1: Státní podpora: Komise schvaluje český program na podporu podniků postižených koronavirovou pandemií ve výši 1,9 miliardy eur, 26.4.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_1961
EC 2: Eurobarometr: Důvěra v Evropskou unii se od loňského léta zvýšila, 23.4.2021, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/ip_21_1867
EC 3: Udržitelné finance a taxonomie EU: Komise podniká další kroky k tomu, aby nasměrovala finanční prostředky na udržitelné činnosti, 21.4.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/
ip_21_1804
EC 4: Euro area government deficit at 7.2% and EU at 6.9% of GDP, 22.4.2021, https://ec.europa.eu/eurostat/
en/web/products-euro-indicators/-/2-22042021-AP21
EC 5: Euro area government deficit at 7.2% and EU at 6.9% of GDP Government debt at 98.0% and 90.7% respectively, 22.4.2021, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563047/2-22042021-APEN.pdf/19f07f1a-49dd-29be-fbf0-857dc423519f?t=1619026271193
EC 6: Remarks by Commissioner McGuinness at the press conference on the Sustainable Finance Package,
21.4.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1863
EC 7: Remarks by Executive Vice-President Dombrovskis at the press conference on the Sustainable Finance
Package, 21.4.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1862
EC 8: Standard Eurobarometer 94 – Winter 2020-2021 – Public Opinion in the European Union, https://
europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2355
EP: Vztahy EU a Spojeného království: Závěrečná rozprava před hlasováním o dohodě, 27.4.2021, https://
www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210422IPR02603/vztahy-eu-a-spojeneho-kralovstvizaverecna-rozprava-pred-hlasovanim-o-dohode
EP 2: Parliament formally approves EU-UK trade and cooperation agreement, 28.4.2021, https://
www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210423IPR02772/parliament-formally-approves-eu-uktrade-and-cooperation-agreement

ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
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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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