
Událostí uplynulého týdne je nepochybně výsledek summitu Evropské rady, jež začal v pátek 17. a protáhl se až do 
ranních hodin úterý 21. července 2020. Lídři EU  jednali o parametrech fondu obnovy a víceletém finančním 
rámci na roky 2021-2027. Na základě dohody premiérů a prezidentů bude EU v následujícím sedmiletém období 
disponovat prostředky ve výši 1,8 bilionu EUR, z čehož 750 mld. EUR bude součástí nového fondu obnovy s 
názvem Next Generation EU. Tyto finanční prostředky si Unie půjčí na finančních trzích a poputují členským státům 
pro zajištění podpory jejich ekonomik zasažených pandemií koronaviru. Část z těchto peněz bude mít podobu 
zvýhodněných půjček (celkem 360 mld. EUR), zbylých 390 mld. EUR připadá na přímé nenávratné dotace. Částka 
vyčleněná na granty byla na podnět států tzv. šetřivé čtyřky (v čele s Rakouskem a Nizozemskem) oproti původnímu 
návrhu Komise snížena o 110 mld. EUR. Čerpání prostředků z fondu obnovy bude možné od začátku příštího roku a 
je podmíněno plněním národních reformních programů. Finance vypůjčené na trzích bude EU splácet primárně 
z nových zdrojů, z nichž většina teprve bude zavedena. Celková suma, kterou z fondu obnovy a rozpočtu EU 
v nadcházejících sedmi letech získá Česká republika, je 35,7 mld. EUR (přibližně 950 mld. korun), přičemž 
dalších 15,7 mld. EUR (přibližně 410 mld. korun) může využít ve formě výhodných půjček. Kromě toho si Česká 
republika vyjednala výjimku v podobě možnosti převádět až 25 procent příspěvků mezi jednotlivými strukturálními 
fondy podle svých potřeb. Více zde. 

 

V pondělí 20. července přijala Rada EU nová pravidla, jejichž cílem je zlepšení fungování platforem 
crowdfundingu v celé EU. Odstraní se tak překážky bránící platformám v přeshraničním poskytování 
služeb, a to harmonizací minimálních požadavků pro jejich působení na domácím trhu a v jiných zemích EU. Rovněž 
se zvýší právní jistota prostřednictvím společných pravidel ochrany investorů. Nová pravidla budou zahrnovat 
kampaně skupinového financování ve výši až 5 mil. EUR za období 12 měsíců. Více zde. 

 

Ve středu 22. července přijala Rada EU svou pozici k programu REACT-EU. Tato iniciativa poskytne unijním zemím 
mimořádné dodatečné prostředky na podporu hospodářství a zaměstnanosti v nejhůře pandemií koronaviru 
postižených regionech a na podporu ekologického, digitálního a odolného oživení. REACT-EU v první řadě podpoří 
odvětví zdravotnictví a malé a střední podniky a pomůže vytvořit nová pracovní místa. Finální podoba 
příslušného nařízení vzejde z jednání zástupců německého předsednictví v Radě EU a Evropského parlamentu. Více 
zde.  
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