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Nástroj pro oživení a odolnost  

Pandemie covid-19 představuje jednu z největších globálních výzev, jež ovlivnila mnohé aspekty fungování 
společnosti. V důsledku pandemie a zejména pak opatření proti šíření nemoci covid-19, které jednotlivé vlády 
přijímaly, pokleslo meziročně HDP EU v roce 2020 o 5,7 %, v eurozóně byl pokles ještě větší, a to 6,1 %. Rok 2021 
znamenal opětovný návrat k růstu ekonomik.  

Meziroční reálný růst HDP v EU a eurozóně v % 

 2019 2020 2021 2022* 2023* 

EU 1,8 -5,7 5,3 2,7 2,3 

Eurozóna 1,6 -6,1 5,2 2,7 2,3 

* Odhad Evropské komise 
Zdroj: Eurostat, Jarní hospodářská prognóza EK 

 

Na podpoře rychlejší obnovy, odolnosti a udržitelnosti evropské ekonomiky se členské země domluvily již 
v krizovém roce 2020. V červenci 2020 byla na mimořádném zasedání Evropské rady schválena finální podoba 
plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19, „Next Generation EU“ (NGEU). Ústředním bodem tohoto 
plánu je dočasný Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), vytvořený nařízením č. 
2021/241 o RRF (dále jen „nařízení“), s finančními prostředky ve výši 723,8 mld. eur (v běžných cenách), a to 
ve formě půjček (385,8 mld. eur) a grantů (338 mld. eur). Nástroj bude financován společnými půjčkami Komise 
jménem EU na kapitálových trzích. Komise je zmocněna si v období 2021–2026 vypůjčit finanční prostředky až 
do výše 806,9 mld. eur (v běžných cenách). Výše příspěvku pro jednotlivé členské státy je rozdělena na základě 
výpočtu stanoveného nařízením. 

NGEU má vést k posílení odolnosti ekonomiky, jejímu oživení a k dosažení cílů klimatické neutrality a digitální 
transformace. RRF je rozdělen do šesti pilířů:  

- zelená transformace;  
- digitální transformace;  
- hospodářská soudržnost, produktivita a konkurenceschopnost;  
- sociální a územní soudržnost;  
- odolnost zdravotnictví a hospodářská, sociální a institucionální odolnost; 
- politiky pro příští generaci. 

Národní plány obnovy 

Získání finančních prostředků z RRF je podmíněno přípravou národního plánu obnovy (Recovery and Resilience 
Plan, RRP) obsahujícího program reforem a investic, jež mají být provedeny do konce srpna 2026.1 Plány obnovy 
mají reflektovat doporučení pro jednotlivé země (Country Specific Recommendations, CSRs) z let 2019 a 2020 
obdržené v rámci cyklu evropského semestru (European Semester, ES) a zároveň přispívat k plnění priorit EU. 
Alespoň 37 % výdajů má být určeno na zelenou transformaci a alespoň 20 % na digitální transformaci. Nakonec 
bylo členskými zeměmi v plánech na klimatické cíle vyčleněno 40 % a na digitální cíle 26 % výdajů. 

Pro přípravu a schvalování národních plánů obnovy byl využit cyklus evropského semestru jakožto zavedený 
nástroj koordinace hospodářských a rozpočtových politik. Cyklus ES byl pro rok 2022 upraven tak, aby do něj 
mohla být zahrnuta také implementace plánů obnovy. Členské země mají v rámci ES dvakrát ročně předložit 

                                                           
1 Přehled národních plánů obnovy a jejich plnění je možné nalézt online na webu srovnávacího přehledu nástroje pro oživení 
a odolnost (RRF Scoreboard) ZDE. 

http://www.parleu2022.cz/
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-05/ip173_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=en
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zprávu o plnění plánů, přičemž Komise doporučuje její předložení v rámci Národního plánu reforem (v dubnu) a 
Návrhů rozpočtových plánů (v září – podávají pouze členové eurozóny).  

Členská země může podat odůvodněnou žádost o platbu dvakrát ročně. Po předložení žádosti má Komise dva 
měsíce na to, aby posoudila její oprávněnost. Financování je podmíněno plněním cílů a milníků stanovených 
v národních plánech. K vyplacení financí dojde po splnění stanovených milníků a cílů.  

Plnění národních plánů obnovy  

Monitoring plnění RRF 

Komise pravidelně hodnotí plnění národních plánů obnovy. Zprávy Komise podávají přehled o stavu provádění 
RRF a popisují jeho očekávaný příspěvek k cílům v klimatické a digitální oblasti a šesti hlavním pilířům. 

První zprávu o plnění RRF zveřejnila rok poté, co byl zřízen nástroj RRF. Druhou zprávu o plnění RRF Komise 
zveřejnila v červenci 2022. Obě zprávy hodnotí implementaci RRF jako úspěšnou. Bylo dosaženo významného 
pokroku při implementaci RRF – implementace je na dobré cestě a podporuje ekologickou a digitální 
transformaci. Komise konstatuje, že milníky a cíle jsou plněny včas. Největší objem finančních prostředků byl 
zatím vyplacen na opatření v oblasti zdraví, hospodářské, sociální a institucionální odolnosti a inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění. 

Aktuální stav implementace RRF 

Národní plány obnovy již předložilo všech 27 členských států2, k 20. září 2022 bylo pak 25 plánů schváleno. 
21 státům bylo vyplaceno předběžné financování. Deset žádostí o první a tři žádosti o druhou řádnou platbu byly 
předloženy Komisi. Vyplaceno bylo sedm prvních plateb a jedna druhá. Celkově bylo dosud vyplaceno 79,41 mld. 
eur v grantech a 33,37 mld. eur v půjčkách.  

Implementace RRF – stav k 20/9/2022 

  AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU  IE  IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE 

Plán 
předložený 
Komisi 

X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X 

Plán 
schválený 
Komisí 

X X X X X X X X X X X X   X X  X X X X X X X X X X X X 

Plán 
schválený 
Radou 

X X X X X X X X X X X X   X X  X X X X   X X X X X X X 

Vyplaceno 
předběžné 
financování 

X X   X X X X X X X X X     X  X X X X     X X X X X   

Předložená 
žádost 
o 1. platbu 

    X X  X         X   X     X  X           X X X   X   

Vyplacena 
1. platba 

      X           X   X     X              X    X   X   

Předložená 
žádost 
o 2. platbu 

      X                      X                      X    

Vyplacena 
2. platba 

                         X  

Zdroj: EC, Srovnávací přehled oživení a odolnosti (RRF Scoreboard) 

                                                           
2 Jako poslední předložilo NPO Nizozemsko, a to 8. července 2022. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1646598580798&uri=CELEX%3A52022DC0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0383&qid=1661844844883
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Plnění RRP – vyplacení finančních prostředků  

 
Zdroj: Srovnávací přehled oživení a odolnosti (RRF Scoreboard) 

 

Členské země zatím splnily v průměru 5 % milníků a cílů, jejichž splnění bylo reportováno zeměmi Komisi a bylo 
následně Komisí ověřeno a potvrzeno.  

Plnění RRP – procenta splněných milníků a cílů  

 
Zdroj: Srovnávací přehled oživení a odolnosti (RRF Scoreboard) 

 

Aktuální výzvy a možná změna plánů 

Mezi hlavní výzvy současnosti patří rostoucí inflace a zejména růst cen energií. Ceny energií na globálních trzích 
začaly růst již v roce 2021. Důvodem byla především koronavirová krize a nárazová vyšší spotřeba související 
s oživováním ekonomiky. Po vypuknutí války na Ukrajině se k dále stoupajícím cenám energií přidala také 
nejistota spojená s dodávkami na trhu s energiemi.  

Rostoucí inflace negativně ovlivňuje také samotnou implementaci národních plánů obnovy. Např. česká vláda 
uvádí jako rizika implementace národního plánu obnovy rostoucí ceny materiálů a stavebních prací, dlouhodobé 
vytížení stavebních firem a pokračující meziroční inflační tlak v míře, v jaké nebyl při jeho přípravě očekáván. 

Další z výzev, jíž země EU čelí je samotná válka na Ukrajině a její hospodářské a humanitární dopady. Konflikt 
za hranicemi EU vedl k uprchlické vlně a v zemích EU se k dočasné ochraně registrovalo celkem na 3,5 mil. 
uprchlíků; nejvíce v Polsku (1 222 tisíc), v Německu (670 tisíc), České republice (392 tisíc), Itálii (145 tisíc), 
Španělsku (128 tisíc), Bulharsku (87,5 tisíc) a Slovensku (81 tisíc).3 

                                                           
3 Aktuální data UNHCR dostupná zde Situation Ukraine Refugee Situation (unhcr.org) 
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Válka na Ukrajině prohlubuje stávající negativní vlivy na hospodářství a zpomaluje růst HDP. Podle jarní 
hospodářské prognózy Evropské komise se v jejím důsledku očekává zpomalení růstu HDP v EU i v eurozóně 
v letech 2022 a 2023 na 2,7 %, resp. 2,3 %. Oživení negativně ovlivňuje zejména nejistota a inflace. Je třeba 
počítat s možností dalšího růstu cen energií nebo také naprostého odříznutí dodávek plynu z Ruska. Rizikem pro 
hospodářský vývoj také stále zůstává možný opětovný vzestup pandemie covid-19. 

Aktualizace a změna národních plánů obnovy dle nařízení o RRF 

V souladu s čl. 11 nařízení aktualizovala Komise koncem června maximální výši příspěvku pro každý členský stát. 
Od 1. ledna 2023 bude možné aktualizovat RRP v souladu s nově nastavenými hodnotami maximální výše 
finančního příspěvku.  

Zároveň čl. 21 nařízení o RRF obsahuje ustanovení, podle kterého je v případě, že členský stát nemůže zčásti 
nebo zcela splnit RRP v důsledku objektivních okolností, možné podat odůvodněnou žádost Komisi o předložení 
návrhu změn nebo předložení nového RRP. Komise odůvodnění žádosti posoudí a schválí nebo zamítne.  

Reakce Komise na vývoj na energetickém trhu – REPowerEU 

V doprovodném sdělení Komise k jarnímu balíčku ES Komise uvádí, že ES a RRF poskytují robustní rámec pro 
zajištění účinné koordinace politik a řešení současných výzev spojených zejména s válkou na Ukrajině, růstem 
cen energií a odpojení se od fosilních paliv z Ruska. V reakci na geopolitický vývoj a hospodářskou situaci 
obsahují letošní doporučení pro jednotlivé země (Country Specific Recommendation, CSRs) také pokyny pro nové 
specializované kapitoly v RRP pod novou iniciativou „REPowerEU“ neboli plánem EU na rychlé snížení závislosti 
na ruských fosilních palivech a urychlení ekologické transformace.   

Plán REPowerEU představuje reakci Komise na vývoj na globálním energetickém trhu a jeho narušení vlivem 
ruské invaze na Ukrajinu. Má dopomoci snížit závislost na fosilních palivech prostřednictvím reforem a investic 
do zelené transformace a vytvoření odolnějšího energetického systému. RRF má být i nadále hlavním nástrojem 
a motorem investic a reforem v nadcházejících letech a v kombinaci s novou iniciativou REPowerEU cílí na nové 
výzvy. Komise proto připravila návrh změny nařízení o RRF, jež umožní členským státům doplnit do národních 
RRP zvláštní kapitoly týkající se nových reforem a investic plnících cíle plánu REPowerEU. Komise dále navrhuje 
navýšit finanční prostředky pro RRF o 20 mld. eur formou grantů, které navrhuje získat z prodeje povolenek 
ze systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).  

 

Možná témata k diskuzi: 

Jak probíhá a jaké jsou první výsledky implementace národních plánů obnovy? 

Na jaké překážky a výzvy narážíme při implementaci plánů a jak ji zefektivnit? 

Jak jsou národní parlamenty zapojeny do kontroly implementace národních plánů obnovy? Jsou data, informace 
a nástroje poskytované Komisí/vládami dostatečné pro efektivní kontrolu implementace plánů? 

Jak mohou národní plány obnovy reflektovat nové výzvy, např. v souvislosti s válkou na Ukrajině? Je potřeba 
jejich revize?  

 

 

 

 

Zpracoval Parlamentní institut, Kancelář Poslanecké sněmovny, verze platná k 20. 09. 2022 

http://www.parleu2022.cz/
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-05/ip173_en.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-05/ip173_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://ec.europa.eu/info/system/files/com-2022-231_en.pdf

