
Evropská komise ve čtvrtek 2. dubna představila nový finanční nástroj s názvem SURE (Support to mitigate 

Unemployment Risks in an Emergency). SURE podpoří krátkodobé pracovní programy vč. kurzarbeitu, jež mají 

členským státům pomoci chránit pracovní místa, zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, kterým hrozí 

propuštění či ztráta příjmu v důsledku koronaviru. Za tímto účelem Komise poskytne členským státům 

finanční pomoc ve formě půjček až do výše 100 miliard EUR. Podrobnosti naleznete na tomto odkazu.  

Komise v souvislosti s přijímáním opatření na zmírnění dopadu COVID-19 vydala i pokyny výrobcům zdravotnického 

vybavení a materiálu s cílem podpořit zvýšení jejich výroby. Pokyny se týkají tří oblastí: výroby roušek a ostatních 

osobních ochranných prostředků, výroby dezinfekce a výrobků zhotovených na 3D tiskárně a určených pro lékařské 

použití. Pokyny poskytují návod pro výrobce při posuzování právních a technických požadavků EU při uvádění 

výrobků na trh. V oblasti vysílání pracovníků pak Komise vydala pokyny k zajištění volného pohybu klíčových 

pracovníků. Reaguje tak na zavedené omezení přeshraničního pohybu, k němuž většina zemí Unie přistoupila s 

cílem zpomalit šíření nákazy koronavirem. Komise tak reagovala na žádost Evropské rady, aby byla v rámci EU 

zajištěna mobilita pracovníků, a to především pracovníků v klíčových profesích jako je zdravotnictví, doprava a 

další, u nichž je nepřerušovaný volný pohyb v EU nutností. Komise vyzvala členské státy, aby zavedly zvláštní a 

rychlé postupy pro zajištění volného pohybu těchto pracovníků. 

Rada EU odsouhlasila dvě nařízení, která pomohou členským státům při řešení dopadů pandemie COVID-

19. Nařízení vstoupila ve zrychleném režimu v platnost již 1. dubna 2020. Jedná se o Nařízení o investiční 

iniciativě pro reakci na koronavirus, které poskytne členským státům přístup k prostředkům v celkové výši 37 

miliard EUR a dále o nařízení, které rozšiřuje působnost Fondu solidarity EU o oblast veřejného zdraví. Tento 

balíček investičních opatření doplňuje dále Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus (CRII+). 

Podrobnosti se dočtete zde.  

V pondělí 30. března se uskutečnilo rovněž první setkání společného výboru zástupců EU a Spojeného 

království k implementaci dohody o vystoupení UK z EU. Jednání se věnovalo zejména zajištění dohodnuté 

vzájemné ochrany práv občanů a implementaci tzv. irského protokolu dohody ohledně pravidel obchodu v Severním 

Irsku poté, co Spojené království opustí na konci roku vnitřní trh EU. Příští zasedání je naplánováno na červen. Víc 

se dočtete zde. 

Generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek přednesl 2. dubna 2020 své stanovisko k běžícímu 

řízení o předběžné otázce ve spojených věcech C-427/18 a 727/18 Cali Apartments, které se týká regulace 

poskytování ubytovacích služeb přes Airbnb. Ve svém stanovisku uvedl, že se směrnice EU o službách vztahuje 

i na služby, které spočívají v úplatném krátkodobém opakovaném pronájmu, poskytované i prostřednictvím Airbnb. 

Zároveň uvedl, že boj proti bytové nouzi a snaha o zajištění dostupnosti bydlení, stejně jako ochrana městského 

prostředí představují naléhavé důvody obecného zájmu, na jejichž základě lze poskytování služeb přes Airbnb 

regulovat. Vnitrostátní opatření k regulaci těchto služeb dále musí splňovat podmínku nediskriminace a 

přiměřenosti, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu ve Francii. S ohledem na posuzovaná opatření v Paříži však 

generální advokát Bobek vyslovil pochybnosti o jejich přiměřenosti a tedy i slučitelnosti s právem EU. Ačkoli není 

toto stanovisko pro Soudní dvůr EU závazné, představuje určité vodítko pro jeho konečný verdikt. 
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