
Vláda by měla 12. října projednat dokument k obnově hospodářství 

Praha 3. září (ČTK) - Vláda by měla 12. října projednat dokument k restartu hospodářství, jehož 

součástí bude národní plán obnovy k čerpání zhruba 180 miliard korun z nového evropského fondu, 

který bude následně zaslán Evropské komisi. Materiály připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu 

(MPO). Na výroční konferenci Sdružení pro zahraniční investice (AFI) to dnes řekla náměstkyně sekce 

hospodářské politiky a podnikání MPO Silvana Jirotková. 

 

Dokument k obnově hospodářství nebude podle Jirotkové hospodářská strategie ve své šíři,  

ale projekty, které přispějí k oživení ekonomiky. Jistou součástí bude návrh národního plánu obnovy, 

který bude 15. října odeslán Evropské komisi. Jirotková předpokládá, že část bude vrácena k 

dopracování. 

 

Národní plán obnovy bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla čerpat z nového fondu 

Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Členské státy si nebudou podle 

Jirotkové moci úplně samy rozhodnout, do čeho prostředky investují. Legislativa ještě není vytvořena 

a není tedy jasné, co konkrétně bude Evropská komise požadovat. Ze současných signálů z Bruselu se 

dá podle Jirotkové odvodit, že více než třetina projektů bude muset být tzv. "zelená". Další velká část 

zdrojů bude muset být podle Jirotkové použita na digitalizaci. 

 

Peníze budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené 

musejí být do roku 2026. Bude se tak muset jednat o projekty, které jsou připravené. Měly by být 

jednoduché, vyřízena by u nich měla být povolovací řízení. "Nebo se bude o jednat například o nákup 

technologie. Digitalizace má samozřejmě v tomto výhodu, protože tyto projekty jsou zcela jistě 

jednodušší a rychlejší než projekty stavebního charakteru. Ale i ty, pokud jsou připravené, budou 

zahrnuty," uvedla. 

 

Do konce roku bude ČR podle Jirotkové s EK vyjednávat o národním plánu obnovy. Do dubna plány 

musejí předložit všechny členské státy, následně se uskuteční schvalovací proces, uvedla dále. 

 

Zmíněných 180 miliard bude podle Jirotkové v grantech a zhruba dvakrát tolik může být v půjčkách. 

Částka se však bude vyvíjet podle poklesu hrubého domácího produktu a růstu nezaměstnanosti, 

dodala. 

 

Lídři Evropské unie letos 21. července po maratonském jednání trvajícím čtyři dny a noci dospěli  

k dohodě ohledně toho, jak bude vypadat finanční pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou 

krizí. Z fondu obnovy budou moci státy od ledna příštího roku začít čerpat 750 miliard eur (asi 20 

bilionů korun), přičemž 390 miliard eur z této částky budou tvořit granty a zbytek půjčky. Česká 



republika v rámci víceletého finančního rámce dostane 27 miliard eur (707 miliard korun). Navíc bude 

mít možnost si dalších 15,4 miliardy eur (400 miliard) za výhodných podmínek v rámci fondu vypůjčit. 
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