
Evropská komise v průběhu tohoto týdne přijala další sadu opatření na řešení krize způsobené koronavirem v 

EU. Komise ve spolupráci s členskými státy spustila systém společného zadávaní veřejných zakázek na ochranné 

zdravotní prostředky. Prostředky by měly být k dispozici členským státům v nejbližší době poté, co podepíší smlouvy 

s uchazeči, Česká republika se tohoto společného nákupu zdravotnických prostředků účastní. Evropská komise 

rovněž rozhodla o revizi harmonizovaných norem zdravotnických prostředků jako jsou obličejové masky, roušky, 

ochranné oděvy nebo mycí, dezinfekční a sterilizační zařízení. Posuzování shody těchto prostředků s právními 

předpisy EU bude rychlejší a méně nákladné, což výrobcům umožní včasnější uvedení těchto výrobků na trh. 

Komise také vydala pokyny k prověřování přímých zahraničních investic a technologií v oblasti veřejného zdraví. 

Vyzvala tak členské státy k plnému využívání nástrojů, které jim umožňují prověřování investic ze zemí mimo EU. 

Hlavním cílem této iniciativy je ochránit podniky a kritická aktiva zejména v oblasti zdravotnictví, 

lékařského výzkumu nebo biotechnologií, aniž by byla ohrožena otevřenost trhu EU vůči zahraničním investicím. 

Ochrana strategických aktiv EU byla rovněž předmětem diskuse Evropské rady, která se formou videokonference 

konala ve čtvrtek 26. března. Prezidenti a premiéři členských států přivítali opatření Komise k prověřování 

zahraničních investic, zcela se ale neshodli na podobě podpůrných opatření pro ekonomiky sužované koronavirovou 

krizí. Konkrétní reformní návrhy by měly během příštích dvou týdnů připravit ministři financí. Lídři se také 

shodli na koordinaci vzájemného poskytování zdravotnických ochranných prostředků a zabezpečení volného pohybu 

zboží i osob na vnitřních hranicích. Zároveň ale členské státy vyzvaly Evropskou komisi k urychlení společných 

nákupů ochranných prostředků a vypracování akčního plánu pro EU na dobu po pandemii. Kromě situace kolem 

koronaviru se lídři členských států zabývali i migrační krizi na řecko-tureckých hranicích, zemětřesením v Chorvatsku 

a potvrdili shodu nad zahájením přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií. Víc informací naleznete zde.  

Evropský parlament na svém včerejším mimořádném plenárním zasedání „na dálku“ schválil legislativní návrhy 

Komise, které jako součást koordinované reakce pomohou EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům. 

Hlavním bodem bylo schválení Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus, která alokuje 37 mld. EUR 

z fondů EU na pomoc zdravotnickým systémům, malým a středním podnikům, pracovním trhům a 

ostatním zranitelným odvětvím. Dalším odsouhlaseným opatřením je rozšíření působnosti Fondu solidarity 

EU na krizové situace v oblasti veřejného zdraví, které umožní členským státům čerpání finančních prostředků i 

z tohoto fondu. Evropský parlament rovněž schválil návrh na pozastavení platnosti pravidla o přidělování 

letištních časů (slotů) na letištích Unie, které umožní leteckým společnostem zastavit během pandemie 

nevytížené lety (tzv. „lety duchů“) bez hrozby ztráty letištních časů pro následující sezónu. Trojici opatření 

schválených Evropským parlamentem ještě musí formálně odsouhlasit Rada EU.  

Ve spolupráci agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví a za podpory 

Svazu průmyslu a dopravy vznikl portál “Spojujeme Česko v boji proti Covid-19” (https://spojujemecesko.cz/), 

který by měl pomoci propojit firmy i stát během nouzového stavu a hledat co nejefektivnější způsoby pro zajištění 

potřebných dodávek poptávaného zboží a soustřeďovat nabídky firem v souvislosti s koronavirem.   
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