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Milí čtenáři,

nevím, jak to vidíte vy, ale já si myslím, že listopad je většinou nejhektičtějším 
měsícem v roce. Možná to souvisí se zlozvykem nechávat vše na konec období 
a na poslední chvíli dohánět resty a nesplněné úkoly. A v druhé polovině 
prosince se pak již příliš nedělá. Atmosféru opanují Vánoce včetně nákupního 
šílenství a pracovní morálku podrývají vánoční večírky. Pojďme se společně 
podívat, zda má teorie obstojí i pro dění v Evropské unii.

Podobný názor může mít Jean-Claude Juncker a spol. Noví evropští komisaři 
a komisařky se ujali svých úřadů začátkem listopadu, ve svých křeslech se 
nestačili ani pořádně uvelebit a již jim hrozilo, že místo pěti let budou exekutivu 
Evropské unie řídit necelý měsíc. Koncem listopadu totiž krajní pravice 
v Evropském parlamentu vyvolala hlasování o důvěře v Komisi. Důvodem byla 
čerstvá aféra o zvláštních daňových praktikách v Lucembursku, které v minulých 
letech zvýhodňovaly velké firmy. A kdo byl v té době premiérem a ministrem 
financí Velkovévodství? Jistý Jean-Claude Juncker. Předseda Komise a díky 
tomu i celý jeho tým však poměrem 461:101 (88 europoslanců se zdrželo) 
hlasování na horké štrasburské půdě ustál.

A nejen, že pouze ustál. Předseda EK koncem listopadu představil dlouho 
očekávaný investiční plán v objemu 315 miliard eur, který by měl evropského 
ekonomického hlemýždě proměnit v tygra. Čáry a magii za tím nehledejte, místo 
kouzelnické hůlky bude hlavním nástrojem tzv. Evropský fond pro strategické 
investice, který vznikne v partnerství s Evropskou investiční bankou. Investiční 
plán však musí posoudit ještě Evropský parlament a Evropská rada. Více 
informací si přečtěte ve Sloupku Komise na straně 6.

Evropské ekonomiky se dotýká i pravidelný podzimní ekonomický výhled 
Komise, jehož zveřejnění opět připadlo na měsíc pojmenovaný podle padajícího 
listí. Oficiální bruselští analytici předpokládají, že letos Unie zvýší své HDP 
o 1,3 %, aby přidala na 1,5% tempo napřesrok, resp. na 2 % v roce 2016. Ani 
nevím, jestli se tento výhled dá nazvat optimistickou či pesimistickou předpověďí.

Hektičnost a zavalenost prací v předposledním měsíci roku by mohla potvrdit 
i Evropská centrální banka a více méně všichni manažeři, analytici či komentátoři 
evropského bankovního sektoru. Ti začátkem listopadu ještě zkoumali výsledky 
zátěžových testů (Asset Quality Review, AQR), které prokázaly, že na tom 
bankovní sektor eurozóny není zas až tak tragicky. Debaty nad AQR však brzy 
zastínila zpráva, že se frankfurtští bankéři ujali nové role. Vedle měnové politiky 
eurozóny totiž budou řídit prostřednictvím tzv. Jednotného mechanismu dohledu 
i dozor nad 120 nejdůležitějšími bankami eurozóny. Tato činnost byla dosud 
výsostnou doménou národních dohledových orgánů. 

Hlavní téma  Měsíčníku se věnuje inovačnímu potenciálu jednotlivých členských 
států EU, který určuje budoucí konkurenceschopnost zemí starého kontinentu. 
Měřítkem je náš unikátní index – Inovační barometr Erste Corporate Banking. 
Patrně nepřekvapí, že největší potenciál pro inovace mají ve Skandinávii. Česko 
je slabším průměrem, ale oproti loňskému roku evidujeme mírné zlepšení.

Milí čtenáři, přeji Vám poklidný advent a spokojené Vánoce plné rozjímání nejen 
nad aktuálními otázkami evropské integrace.

Jan Jedlička
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Junckerova Evropská komise přečkala první pokus o své 
sesazení. Dalších takových pokusů bude podle některých 
komentátorů přibývat. - Evropská centrální banka na cestě 
k bankovní unii posiluje pravomoci. - Na dohodě mezi Evropskou 
unií a USA by Česko vydělalo. - Bariéry ve světě rostou, varuje 
Evropská komise. - Cesta k zelené energetice má stát stamiliardy 
ročně.
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Junckerova Evropská komise přečkala první 
pokus o své sesazení
Padne Junckerova Komise, nebo situaci ustojí? Tuto otázku 
si 27. listopadu položili europoslanci. Krajně pravicové strany 
vyvolaly hlasování, ve kterém jí europoslanci měli vyslovit 
nedůvěru. 
Nakonec se tak ale nestalo. Za Junckera a jeho tým, který 
úřaduje teprve jeden měsíc, se postavilo 461 poslanců (101 
hlasovalo pro a 88 se zdrželo hlasování).
Junckerova pozice v čele Komise se silně otřásla poté, co 
v Bruselu rezonovala tzv. kauza LuxLeaks. Investigativním 
novinářům se do rukou dostaly tajné materiály, které odhalily, 
že lucemburské úřady nabízely řadě velkých nadnárodních 
firem lukrativní daňové podmínky. Premiérem a ministrem 
financí byl v té době právě Juncker.
Pro některé europoslance to bylo tak nestravitelné sousto, 
že požadovali Junckerovo odstoupení z čela Komise. Návrh 
na vyslovení nedůvěry vznesly krajně pravicové strany 
včetně UKIP (Strany nezávislosti Spojeného království) nebo 
francouzské Národní fronty vedené Marine Le Penovou. 
Se situací, v níž budou členové Evropské komise a jejich šéf 
aktivně přesvědčovat europoslance, že si zaslouží i nadále 
jejich důvěru, se pravděpodobně nesetkáváme naposledy. 
Pokusů o sestřelení exekutivy bude totiž podle některých 
komentátorů přibývat.
K podání návrhu na hlasování o vyslovení nedůvěry stačí 
shromáždit 76 podpisů europoslanců, tedy jednu desetinu 
celého sboru.
Jak od svého jmenování do čela Komise při každé příležitosti 
zdůrazňuje šéf Komise Jean-Claude Juncker, instituce chce být 
pod jeho vedením vnímána jako politická a nikoliv úřednická. 
To se neobejde bez důsledků.

ht tp: / /www.europar l .europa.eu/news/en/news-room/
content/20141121IPR79864/html/Motion-of-censure-against-
the-Commission-rejected-by-a-large-majority
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/pokusu-o-
sesazeni-komise-bude-vice-mini-europoslanci-012321

Evropská centrální banka na cestě k bankovní 
unii posiluje pravomoci
Počínaje 4. listopadem začala Evropa psát první kapitolu 
bankovní unie, která má propříště předejít kontinentálním 
finančním krizím.
Evropská centrální banka totiž posiluje své pravomoci 
a prostřednictvím Jednotného mechanismu dohledu 
(Single Supervisory Mechanism, SSM), který je jedním 
z pilířů bankovní unie EU, oficiálně přebírá dohled nad 120 
nejdůležitějšími bankami eurozóny, které dohromady spravují 
82% majetku finančních institucí v zemích platících eurem.

Jednotný mechanismus dohledu je novým systémem 
bankovního dohledu v Evropě, který byl vytvořen za účelem 
lépší předvídatelnosti a rychlejšího řešení krizové situace 
v bankovní sféře eurozóny. Jeho hlavními cíli je: zajištění 
bezpečnosti a odolnosti evropského bankovního systému; 
posílení finanční integrace a stability; zajištění konzistentního 
dohledu.
Průběžný dohled nad významnými bankami bude prováděn 
prostřednictvím společných týmů dohledu (Joint Supervisory 
Teams, JSTs). Tým je ustaven pro každou ze stanovených 
bank a je složen ze zaměstnanců ECB a vnitrostátních orgánů 
dohledu. Šéfkou úřadu je Danielle Nouyouvá a její pravou 
rukou bude Sabine Lautenschlagerová, členka řídícího výboru 
ECB.
Dalších 3500 bank eurozóny s menším strategickým 
systémovým významem zůstanou i nadále pod dohledem 
národních regulátorů, v případě problémových situací však 
kterákoli z těchto bank může nově skončit pod kontrolou ECB.
ECB přebírá kontrolu nad bankami v eurozóně krátce po 
skončení zátěžových testů, které prokázaly kapitálové mezery 
bezmála u pětiny největších regionálních finančních skupin. 
Celkově tak bankám v eurozóně chybělo v závěru loňského 
roku bezmála 25 miliard eur.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.
en.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ecb-na-ceste-
k-bankovni-unii-posiluje-pravomoci-012266

POLITIKA EKONOMIKA A EURO

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141121IPR79864/html/Motion-of-censure-against-the-Commission-rejected-by-a-large-majority
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141121IPR79864/html/Motion-of-censure-against-the-Commission-rejected-by-a-large-majority
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141121IPR79864/html/Motion-of-censure-against-the-Commission-rejected-by-a-large-majority
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/pokusu-o-sesazeni-komise-bude-vice-mini-europoslanci-012321
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/pokusu-o-sesazeni-komise-bude-vice-mini-europoslanci-012321
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ecb-na-ceste-k-bankovni-unii-posiluje-pravomoci-012266
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ecb-na-ceste-k-bankovni-unii-posiluje-pravomoci-012266
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EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Na dohodě mezi EU a USA by Česko vydělalo
Z euro-americké dohody 
o obchodu a investicích se 
stal strašák, který prý zničí 
vysoké evropské standardy 
ochrany spotřebitele, zdraví 
či životního prostředí. Její 
zastánci argumentují, že jde 
o standardní obchodní dohodu, 
která pomůže nejen velkým 
korporacím, ale také menším 
a středním firmám. Česku by 
umožnila nahradit i zastaralou 
a nevyváženou dohodu 
o ochraně investic s USA.
Pro Českou republiku by to byl 
nejspíš jen malý krok, ale pro 
celou Evropskou unii by uzavření dohody o volném obchodě 
a investicích se Spojenými státy (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership - TTIP) byl poměrně slušným skokem 
vpřed. Brusel a Washington o dohodě jednají už více než rok. 
Zatím se však obě strany jen oťukávaly. Tvrdá vyjednávání 
o detailech teprve přijdou. Pokud se ale dohodu povede 
uzavřít, půjde o milník ve světovém obchodu, který předurčí 
další podobu dohod, jež chce EU vyjednat například s Čínou. 
V obchodu mezi EU a USA by měly zmizet cla (až na vybrané 
citlivé položky). Podstatnější však bude omezení netarifních 
překážek. Cíl regulace v USA a v Evropě je v podstatě 
stejný, jde například o zajištění ochrany spotřebitele, zdraví 
či bezpečnost. Liší se jen provedení. Proto je třeba najít 
způsob, jak si navzájem uznávat různé bezpečnostní 
certifikáty či homologace. Teď musí exportér nechat výrobek, 
který může prodávat v Evropě, znovu v USA otestovat. Dle 
náměstka ministra průmyslu a obchodu, Vladimíra Bärtla, 
to u zdravotnické techniky výrobky prodraží o 20 - 30 %.
K podobným závěrům došla také Německá strojírenská 
asociace. Strojírenské firmy zpravidla dodávají jednotky kusů 
zařízení vyrobených na zakázku. Nemohou proto rozpustit 
náklady na certifikaci do velké série výrobků. Náklady na vývoz 
německých strojů do USA se kvůli tomu zvyšují o 5 - 20 %.
Německo, které je největším evropským vývozcem do USA, 
by na dokončení dohody s USA vydělalo nejvíce. Na této vlně 
by se svezly i české firmy, které německým partnerům dodávají 
komponenty. Loni německé firmy vyvezly do USA zboží za 
114,6 miliardy dolarů. Hodnota českého přímého vývozu za 
oceán se vyšplhala na 3,5 miliardy dolarů.
h t tp : / / t rade .ec .europa.eu /doc l ib /docs /2014/march /
tradoc_152266.pdf
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/na-dohode-
mezi-eu-a-usa-by-cesko-vydelalo-012268

Bariéry ve světě rostou, varuje Evropská komise
Za poslední rok vlády přijaly 170 nových opatření, které 
komplikují dovoz a vývoz zboží, varuje zpráva Evropské 
komise. Od roku 2008 přibylo celkem 858 těchto opatření, 
která brání volnému obchodu. Za stejnou dobu vlády zrušily 
jen 119 restrikcí.
Nejvíce komplikují zahraniční obchod Rusko, Čína, Indie 
a Indonésie, které mají na svědomí polovinu z omezujících 
kroků. Jde o růst dovozních cel, omezování exportu, 
administrativní bariéry v podobě licencí nebo znevýhodňování 
dováženého zboží na domácím trhu či o diskriminaci 
v přístupu k veřejným zakázkám.
ht tp : / /europa.eu/ rap id /press- re lease_IP-14-1683_
en.htm?locale=en
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/bariery-ve-
svete-rostou-varuje-evropska-komise-012301

Cesta k zelené energetice má stát stamiliardy 
ročně
Velká část investic, které nová Evropská komise plánuje 
pro oživení ekonomiky, by měla směřovat do modernizace 
energetiky. Prohlásil to evropský komisař Cañete, který se 
poprvé setkal s europoslanci, aby představil detaily klimaticko-
energetického balíčku 2030. Usiluje prý o to, aby Junckerův 
investiční plán využil příležitosti, které ozeleňování ekonomiky 
přináší.
Evropská komise hledá cesty, jak financovat všechny potřebné 
změny, které si v energetice vyžádá směřování k bezuhlíkové 
ekonomice. Na svém prvním veřejném vystoupení to 
v europoslaneckém výboru pro životní prostředí popsal nový 
evropský komisař pro energetiku a ochranu klimatu Miguel 
Arias Cañete. Ten podle svých slov usiluje o to, aby energetika 
vytěžila co největší objem financí z chystaného investičního 
balíčku ve výši 300 miliard eur (8,4 bilionu korun).
300miliardový balíček přislíbil při svém nástupu předseda 
nové Evropské komise Jean-Claude Juncker. Má jít 
o finanční injekci, která v Evropě podpoří vznik pracovních 
míst, hospodářský růst a posílí konkurenceschopnost.  

ZAHRANIČNí OBCHOD

ENERGETIKA A DOPRAVA

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152266.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152266.pdf
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/na-dohode-mezi-eu-a-usa-by-cesko-vydelalo-012268
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/na-dohode-mezi-eu-a-usa-by-cesko-vydelalo-012268
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1683_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1683_en.htm?locale=en
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/bariery-ve-svete-rostou-varuje-evropska-komise-012301
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/bariery-ve-svete-rostou-varuje-evropska-komise-012301
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Evropě by to mělo pomoci překonat důsledky ekonomické 
krize. Bližší podrobnosti k očekávanému balíčku by měl 
Juncker odhalit do příštího summitu EU, který se bude 
v Bruselu konat v prosinci. 
Podle českého premiéra Bohuslava Sobotky by jeho součástí 
mohly být i prostředky z evropských fondů, které členské 
státy nezvládnou v příštím roce vyčerpat. V případě České 
republiky by podle údajů ministerstva pro místní rozvoj mohlo 
jít až o 60 miliard korun.
Na začlenění energetiky do Junckerova balíčku prý 
spolupracuje s místopředsedou Komise  Jyrki Katainenem, 
který má na starost právě pracovní místa, růst, investice 
a konkurenceschopnost EU.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-1620_
en.htm
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/cesta-k-
zelene-energetice-bude-stat-stovky-miliard-rocne-injekci-da-i-
junckeruv-investicni-balicek-012280

Plyn z Ruska může EU kupovat společně, 
pokud se některé země vzdají výhodnější ceny
Když bude EU s Ruskem a dalšími dodavateli jednat jako 
celek, může pro všechny své země vyjednat nižší cenu za 
plyn, než jakou mají dnes. Státy, které teď za plyn platí méně, 
by se ale musely vzdát konkurenční výhody vůči ostatním 
unijním zemím. 
Evropská unie by se měla vážně zabývat nápadem na 
společný nákup zemního plynu, tvrdí místopředseda nové 
Evropské komise Maroš Šefčovič, který zodpovídá za vytváření 
energetické unie. Díky ní by nakonec mohly mít všechny 
unijní státy nižší cenu plynu než v současné době. Společná 
strategie by měla Unii posilovat hlavně ve vztahu k Rusku, na 
jehož plynu řada zemí závisí.
S myšlenkou společného nákupu přišel na jaře tehdejší polský 
premiér a nastávající předseda Evropské rady Donald Tusk. 
Česká republika se k tomuto návrhu postavila skepticky, 

podobně jako tehdejší evropský komisař pro energetiku 
Günther Oettinger. Ten například namítal, že by společný 
nákup mohl odporovat evropským pravidlům hospodářské 
soutěže.
Nový komisař Miguel Arias Cañete se na nápad netváří zcela 
odmítavě. Nemělo by však podle něj jít o společný nákup 
na úrovni států. Komise by spíše mohla vytvořit prostor pro 
soukromé společnosti, které by v případě zájmu mohly při 
nákupu plynu spolupracovat. V každém případě bude řešení 
složité. Už proto, že energetická politika je z velké části 
výsostně v rukou členských zemí. A jednotliví členové EU mezi 
sebou mají výrazné rozdíly.
Země s nižší cenou plynu by se tak musely vzdát své výhody 
oproti dalším evropským státům. V různých státech navíc 
obchod s plynem podléhá různým regulacím a nákup 
probíhá různými způsoby. 
Zatímco například na českém trhu působí více společností, 
v sousedním Polsku má kontrakty s ruským Gazpromem státní 
společnost Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) 
s monopolním postavením.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2044_
sk.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/plyn-z-ruska-muze-
eu-kupovat-spolecne-jen-kdyz-se-nektere-zeme-vzdaji-
vyhodnejsi-ceny-012305

Podpora projektů z fondů EU začne až na jaře 
roku 2015
Spuštění čerpání evropských dotací, které jsou pro Českou 
republiku vyčleněny v období 2014-2020, bude možné až na 
jaře roku 2015, tedy o několik měsíců později, než se původně 
plánovalo. Na odborné konferenci konané letos v Praze 
18. listopadu, která se věnovala právě eurodotacím to uvedla 
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
Podle ministryně za zpoždění může pomalé schvalování 
operačních programů, které se zdrželo o sedm měsíců. 
Na vině je prý také změna vlády, která se během posledního 
roku vyjednávání Dohody o partnerství změnila hned třikrát.
Dohoda o partnerství, která představuje strategický zastřešující 
materiál, byla Evropskou komisí přijata v létě letošního roku. 
Nyní probíhají jednání mezi Komisí a jednotlivými řídícími 
orgány o podobě budoucích operačních programů. Jak také 
uvedla Šlechtová, i přesto, že programy ještě nejsou schváleny, 
bude možné některé výzvy vyhlásit i dříve.
Česká republika bude moci v novém sedmiletém programovém 
období 2014 - 2020 vyčerpat až 23,83 miliardy eur.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/podpora-
projektu-z-fondu-eu-zacne-az-na-jare-roku-2015-012291
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Plyn z Ruska může Evropská unie kupovat společně, pokud se 
některé země vzdají výhodnější ceny. - Podpora projektů z fondů 
Evropské unie začne až na jaře roku 2015. - Pět důležitých 
změn v čerpání pro období 2014-2020. - Česká republika chce 
prodloužit lhůtu na dočerpání evropských dotací až do konce 
roku 2016. - České republice se zřejmě podaří snížit balík 
nedočerpaných dotací.
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http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-1620_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-1620_en.htm
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/cesta-k-zelene-energetice-bude-stat-stovky-miliard-rocne-injekci-da-i-junckeruv-investicni-balicek-012280
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/cesta-k-zelene-energetice-bude-stat-stovky-miliard-rocne-injekci-da-i-junckeruv-investicni-balicek-012280
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/cesta-k-zelene-energetice-bude-stat-stovky-miliard-rocne-injekci-da-i-junckeruv-investicni-balicek-012280
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2044_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2044_sk.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/plyn-z-ruska-muze-eu-kupovat-spolecne-jen-kdyz-se-nektere-zeme-vzdaji-vyhodnejsi-ceny-012305
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/plyn-z-ruska-muze-eu-kupovat-spolecne-jen-kdyz-se-nektere-zeme-vzdaji-vyhodnejsi-ceny-012305
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/plyn-z-ruska-muze-eu-kupovat-spolecne-jen-kdyz-se-nektere-zeme-vzdaji-vyhodnejsi-ceny-012305
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/podpora-projektu-z-fondu-eu-zacne-az-na-jare-roku-2015-012291
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/podpora-projektu-z-fondu-eu-zacne-az-na-jare-roku-2015-012291


Události

Pět změn v čerpání pro období 2014-2020

Zjednodušení a sjednocení postupů
Sjednocení pravidel pro čerpání v rámci jednotlivých 
operačních programů. Měla by se používat jednotná 
terminologie a měly by být sjednoceny postupy pro 
vyhlašování, hodnocení, výběr projektů a lhůty pro plnění. 
Jednotný bude i způsob kontrol. Dojde k přesnějšímu 
vymezení pravomoci a působnosti jednotlivých úřadů. 
Centralizovat se bude také elektronický systém, který bude 
sloužit k administraci dotací.
Jiné veřejné zadávání
Česká republika se bude muset vypořádat s problémy 
veřejného zadávání, na něž narazila v období 2007-2013. 
Předkladatelé projektů se v uplynulých sedmi letech často 
setkávali s nevhodně nastavenými pravidly pro zadávací 
řízení. Někteří uchazeči o zakázky se museli vybavit 
trpělivostí a čekat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS), kam se řada neúspěšných 
žadatelů odvolala. Žadatelů kvůli krizi celkově ubylo a na 
peníze tak nikdo reálně nedosáhl.
Nižší počet operačních programů
Zatímco v předchozím programovém období se museli 
žadatelé o unijní dotace poprat s robustní strukturou 
operačních programů – proběhlo zúžení z 26 programů na 
20. Výraznou změnou oproti období 2007-2013 je sloučení 
regionálních operačních programů do jednoho integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), který bude řídit 
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Lepší kontrola
Na závažná pochybení v přerozdělování dotací v minulosti 
opakovaně upozorňovala Evropská komise. Nelíbila se jí 
především nedostatečná kontrola. Česká republika proto 
souhlasila se změnami v kontrolních mechanismech 
a soustředila kontrolní úřad na Ministerstvu financí. Zároveň 
se dokončují změny ve služebním zákoně
Větší využití vratných finančních nástrojů
Vratné finanční nástroje jsou alternativou k běžným dotacím 
a udílí se formou splatných úvěrů, garancí nebo přímých 
kapitálových investic. V novém programovém období je 
bude možné využívat šíř pro všechny fondy a umožní lepší 
kombinování finančních nástrojů a dotací. Asi 10 % z celkové 
dotační částky by se mělo investovat právě pomocí vratných 
finančních nástrojů.

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/pet-zmen-v-
cerpani-evropskych-fondu-pro-obdobi-2014-2020-012310

ČR chce prodloužit lhůtu na dočerpání dotací
Některé členské země EU, k nimž se řadí i Česká republika, 
požádaly Evropskou komisi, aby jim dala více času na 
dočerpání prostředků z fondů EU na již rozběhnuté projekty. 

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která se účastnila 
20. listopadu jednání v Bruselu, uvedla, že žádost se týká 
projektů, jež nebude snadné dokončit v roce 2015. Šlechtová 
dodala, že zatím není jisté, o jak velkou částku se bude jednat. 
Konečná cifra by měla být známá za několik dní až týdnů.
Prodloužení lhůty na dočerpání by podle ministryně mělo pomoct 
především k dokončení velkých dopravních či energetických 
projektů. Pokud by se totiž projekty nepodařilo uzavřít do konce 
roku 2015, znamenaly by dodatečný nárok na státní rozpočet. 
Již dříve se některé země pokusily o změnu pravidla n+2/
n+3, aby měly delší čas na dočerpání alokace 2007-2013. 
Evropská komise tuto výjimku udělila pouze Slovensku 
a Rumunsku. Dodatečné připojení dalších zemí ale zarazil 
Evropský parlament. 
Tentokrát o podobnou změnu pravidla nejde, zdůraznila 
Šlechtová. „Je to poprvé, kdy jsme to oficiálně otevřeli 
na úrovni ministrů,“ uvedla. 
Určitou naději může pro žádající státy přinášet fakt, že v první 
polovině příštího roku bude Radě EU předsedat Lotyšsko. 
To podle Šlechtové již nyní vyjádřilo zájem problém řešit.
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2014/MINISTRYNE-SLECHTOVA-V-
BRUSELU-CHCEME-BOJOVAT-ZA-P
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/cr-chce-
prodlouzit-lhutu-na-docerpani-evropskych-dotaci-012298

ČR se zřejmě podaří snížit balík nedočerpaných dotací
To, že Česká republika nezvládne letos využít všechny 
evropské prostředky, které může z evropských fondů čerpat 
až do konce roku 2015, se vědělo již na začátku roku.
Jak 13. listopadu informovala současná šéfka rezortu Karla 
Šlechtová, Česko může očekávanou ztrátu do konce roku 
snížit. „Řídicí orgány uvádějí, že nedočerpáním je v roce 
2014 ohroženo 19,5 miliard korun,“ uvedla ministryně s tím, 
že rezort je v odhadech o něco „opatrnější“.
Aby se předpovědi řídících orgánů operačních programů 
naplnily, musí totiž ještě více zabrat zmiňovaná záchranná 
opatření, která přijalo minulé vedení ministerstva. V opačném 
případě je podle Šlechtové nedočerpáním ohroženo až 
30 miliard korun. V roce 2013 Česká republika nedočerpala 
12 miliard korun.
Jasněji o konečném balíku, na který si Česká republika letos 
nesáhne, bude na začátku příštího roku, kdy rezort plánuje 
revizi záchranného plánu. Již nyní je ale jisté, že maximum 
dotací Česká republika nezvládne využít ani příští rok.
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2014/Ministryne-Karla-Slechtova-na-
Zofinskem-foru-2014
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/cr-se-
zrejme-podari-snizit-balik-nedocerpanych-dotaci-pod-20-
miliard-012288
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Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v posledním 
listopadovém týdnu představil dlouho očekávaný investiční 
plán. Až 315 miliard eur nových investic má v Evropské unii 
pomoci nastartovat růst a nabídnout lidem více pracovních 
míst.
Návrh reaguje na investiční pokles v EU, ke kterému dochází 
od počátku hospodářské krize v roce 2009. Ve finančních 
institucích a na osobních i firemních bankovních účtech se 
přitom nachází dostatečný objem finanční likvidity, kterou 
je však obtížné mobilizovat v době relativně nízkého růstu 
a přetrvávající investiční nejistoty. 
Záměrem navrženého investičního plánu Komise je pokusit se 
prolomit začarovaný kruh malé důvěry a nedostatečných 
investic a inteligentním způsobem „rozhýbat“ veřejné 
i soukromé finanční prostředky. Nemělo by přitom dojít 
k nárůstu zadlužení (v řadě případů již značně vysokého) 
u subjektů veřejného ani soukromého sektoru.

Plán tvoří tři základní části. První z nich je zřízení nového 
Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Vznikne 
v partnerství s Evropskou investiční bankou (EIB) a jeho 
základ bude tvořit záruka ve výši 16 miliard eur z rozpočtu EU 
v kombinaci s 5 miliardami eur, které vyčlení EIB. 
Podle opatrných odhadů vycházejících z historických zkušeností 
bude multiplikační efekt fondu 1:15. Jinak řečeno, každé 
euro z veřejných prostředků, které bude fondem mobilizováno 
spolu se soukromými zdroji, vytvoří 15 eur celkových investic, 
k nimž by jinak nedošlo. 
Fond by měl vzniknout již na jaře 2015 a zaměřovat se bude 
zejména na investice do infrastruktury, do širokopásmových 
a energetických sítí a dopravní infrastruktury. 

Další investice budou 
směřovat do vzdělávání, 
výzkumu a inovací a také 
do obnovitelných zdrojů 
energie, malých a středních 
podniků a společností se 
střední tržní kapitalizací.
Druhou zásadní část plánu 
tvoří příprava seznamu 
„životaschopných“ projektů na úrovni EU. Již dnes ho 
sestavuje společná pracovní skupina Komise a EIB na základě 
návrhů členských států. 
Hlavními kritérii pro zařazení projektů do přípravné fáze bude 
zejména očekávaný příspěvek k posílení růstového potenciálu 
ekonomiky EU a reálná možnost zahájení realizace nejpozději 
do tří let. Pracovní skupina by mohla první návrh možných 
investičních projektů předložit v průběhu prosince, aby se mohl 
začít vytvářet transparentní evropský seznam.
Fond bude rovněž podporovat rizikové financování pro 
malé a střední podniky a společnosti se střední tržní 
kapitalizací v celé Evropě. Pomůže jim překonat případný 
nedostatek kapitálu prostřednictvím přímých kapitálových 
investic a dodatečných záruk za úvěry.
Třetí součástí plánu je odstranění nebo úprava odvětvových 
předpisů, které brzdí investice. Komise se zaměří zejména na 
odstranění regulačních i jiných překážek, které přetrvávají 
ve všech důležitých odvětvích infrastruktury, včetně energetiky, 
telekomunikací, digitálních technologií a dopravy, jakož 
i překážek na trzích se službami a zbožím. Komise v prosinci 
ve svém pracovním programu na rok 2015 navrhne seznam 
prioritních legislativních iniciativ spojených s investičním 
plánem.
Další osud investičního plánu je v rukou Evropského 
parlamentu a prosincového setkání nejvyšších představitelů 
členských států EU – Evropské rady. 
Pokud investiční plán pro Evropu schválí, což zahrnuje 
závazek urychleně přijmout příslušná legislativní patření, mohl 
by být nový Evropský fond pro strategické investice zřízen 
do poloviny roku 2015. V polovině roku 2016 posoudí 
Evropská komise a hlavy států a předsedové vlád dosažený 
pokrok a v případě potřeby zváží další možnosti.
Podle odhadů Evropské komise by navrhovaná opatření 
jako celek mohla během následujících tří let zvýšit HDP EU 
o 330–410 miliard eur a dát vzniknout až 1,3 milionu nových 
pracovních míst.
Další informace o investičním plánu naleznete na stránkách 
http://ec.europa.eu/invest-eu.

NOVÝ INVESTIČNí PLÁN EVROPSKÉ KOMISE

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU aktualit 
příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V prosincovém čísle se 
věnuje novému investičnímu plánu Evropské komise o objemu až 
315 miliard eur nových investic. Plán se sestává z celkem tří částí 
a má pomoci Evropské unii nastartovat růst a nabídnout lidem 
více pracovních míst. Více o tomto novém záměru se dočtete na 
dalších řádcích.

Sloupek 
Komise

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2014

http://ec.europa.eu/invest-eu


V rubrice Informační servis zobrazujeme nadcházející zasedání 
klíčových rozhodovacích orgánů Evropské unie, které jsou 
doplňovány dalšími významnými událostmi typu mezinárodních 
summitů se světovými velmocemi apod. 
Agenda jednání těchto klíčových orgánů je s ohledem na její 
maximální aktuálnost připravována často jen několik dní před 
vlastním jednáním a je možno ji vyhledat na těchto odkazech: 
http://europa.eu/newsroom/calendar/; http://italia2014.eu/it/.
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Zasedání klíčových institucí EU
1. 12. 2014   Brusel, Belgie 
- Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 

3. 12. 2014   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku 

4. – 5. 12. 2014  Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro justici a vnitřní záležitosti

4. – 5. 12. 2014  Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro konkurenceschopnost

8. 12. 2014   Brusel, Belgie
- Euroskupina

9. 12. 2014   Brusel, Belgie 
- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku

12. 12. 2014   Brusel, Belgie 

- Zasedání Rady pro vzdělání, mládež, kulturu a sport

12. – 15. 12. 2014  Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zahraniční věci

15. – 18. 12. 2014  Štrasburk, Francie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu

15. – 16. 12. 2014  Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

16. 12. 2014   Brusel, Belgie 

- Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

17. 12. 2014   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro životní prostředí

18. – 19. 12. 2014  Brusel, Belgie 

- Zasedání Evropské rady
Zdroj: www.europa.eu, http://italia2014.eu/it/, přístup ke dni 28. 11. 2014

Informační 
servis
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Oproti předchozím prognózám Komise dochází k nepatrnému 
zhoršení výhledu. K uzdravování a oživení evropského 
hospodářství po předchozích letech hospodářské krize totiž 
dochází velmi pozvolně. S nízkým hospodářským růstem 
souvisí i vysoká nezaměstnanost a zadlužení některých 
(hlavně jižních) států EU. 
Ke zlepšující se domácí i zahraniční poptávce by se postupně 
měly přidávat i posilující soukromé investice. Problematická 
se momentálně jeví hlavně inflace, která je na velmi nízké 
úrovni. Hodnoty inflace (harmonizovaný index spotřebitelských 
cen) se v roce 2014 pohybují od -1,4 % v Bulharsku až po 
1,5 % ve státech Rakousko, Rumunsko a Spojené Království. 
V eurozóně se výše inflace pro rok 2014 odhaduje na 0,5 % 
a v EU o 0,1 p. b. vyšší, tedy 0,6 %. Deflace je pro letošní 
rok očekávána v Řecku, Španělsku, Bulharsku, na Kypru 
a ve Slovensku. V roce 2015 Komise už deflaci neočekává 
v žádném státě EU a inflace v eurozóně vzroste na 0,8 % 
(v roce 2016 na 1,5 %) a v EU na 1,0 % respektive 1,6 % 
v roce 2016.
Stejně jako v případě inflace i hospodářský růst by měl být 
v roce 2015 ve všech státech EU kladný. O žádné intensivní 
oživení se však nejedná. „Irskému tygru“, členskému lídru 
v ekonomickém růstu, dochází dech a z letošních velmi 
slibných 4,6 %, bude růst v roce 2015 „jen“ o 3,6 %. I tak 
bude stále na čele následován Litvou, Lotyšskem, Maltou 
a překvapivě i Řeckem (2,9 % HDP). I v případě Řecka 
je tento růst tažen zlepšenou spotřebou, nízkým inflačním 
očekáváním a investičními zisky. To vše lze přičíst probíhajícím 
strukturálním změnám, i když „kostlivců ve skříni“ v podobě 
nejvyšší míry nezaměstnanosti a veřejného zadlužení ve výši 
175,5 % HDP pro rok 2014 se budou zbavovat velmi těžko 
a dlouho. Uvidíme, jak se naplní prognóza, která počítá s tím, 
že v roce 2016 by tento dluh měl klesnout o téměř 20 p. b. 
Hospodářský růst se bude pravděpodobně v následujících 
letech v eurozóně (1,1 % HDP pro rok 2015 a 1,7 % HDP v roce 
2016) i v EU (1,5 % HDP, respektive 2,0 % HDP v roce 2016) 
dále zlepšovat, oproti dalším světovým ekonomikám je to však 
přeci jen málo. V USA se počítá s hospodářským růstem v roce 
2015 ve výši 3,1 % HDP a v Číně dokonce 7,1 % HDP.
Prakticky ve všech státech EU se pozitivní ekonomický vývoj 
promítne i do situace na trhu práce v následujících dvou letech. 
Zaměstnanost mírně vzroste a míra nezaměstnanosti v Unii 
klesne z letošních 10,3 % na 10 % v roce 2015 a další rok se 
dostane pod 10% hranici na 9,5 %. I tak bude rozmezí v tomto 
ukazateli obrovské, hodnoty míry nezaměstnanosti se v roce 
2016 budou dle podzimní prognózy Komise pohybovat od 
4,8 % v Německu až do 22,2 % ve Španělsku. 
Další pozitivní zprávou však bezesporu je i fakt, že se daří 
snižovat deficit veřejných rozpočtů na HDP v EU. 

Mezi roky 2014 až 2016 by toto snížení mělo činit 0,7 p. b. HDP. 
Vývoj veřejného dluhu k HDP však zůstává i nadále mírně 
rostoucí a v roce 2016 by měl v EU atakovat 90% hranici.

Česká republika se od očekávaného vývoje v EU příliš neliší. 
Motorem růstu (z 2,5 % na 2,7 % v roce 2016) by měla být 
domácí spotřeba a investice a i vzhledem ke slabé koruně 
k růstu přispěje i čistý export. Oproti předchozím prognózám 
Komise došlo i ke zlepšení výhledu v míře nezaměstnanosti, 
která by měla mírně klesat až k 6,1 % v roce 2016. 

Výhled klíčových makroekonomických veličin (v %)
Česká republika EU

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Růst HDP 2,5 2,7 2,7 1,3 1,5 2,0
Míra  
nezaměstnanosti 6,3 6,2 6,1 10,3 10,0 9,5
Inflace 0,5 1,4 1,8 0,6 1,0 1,6
Saldo veřejných  
rozpočtů na HDP -1,4 -2,1 -1,7 -3,0 -2,7 -2,3
Veřejný dluh  
k HDP 44,4 44,7 45,2 89,0 89,5 89,9

Zdroj: Evropská komise - ekonomická prognóza podzim 2014

Inflace se drží pod inflačním cílem ČNB, která podle své 
Zprávy o inflaci IV/2014 předpokládá protnutí 2% hranice 
a pohyb inflace mírně nad touto hranicí v roce 2016. Uvolnění 
fiskální politiky povede ke zvýšení deficitu veřejných financí na 
2,1 % HDP v roce 2015 a v následujícím roce 2016 se očekává 
mírné zlepšení schodku na 1,7 % HDP. Veřejný dluh k HDP 
se drží hluboko pod úrovní stanovenou Maastrichtskými 
kritérii a v roce 2016 by měl dosáhnout 45% hranice. 

Tomáš Kozelský, EU Office České spořitelny
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Po půlroční odmlce představujeme další tentokráte podzimní 
prognózu Evropské komise, která přináší přehled a analýzu 
makroekonomických ukazatelů ve státech Evropské unie. Tato 
zpřesněná data za roky minulé zveřejnila Evropská komise dne  
4. listopadu a zároveň představila i výhled ekonomických 
ukazatelů na rok 2015 a nově i na rok 2016. Tato predikce se pro 
Evropskou unii nese v duchu mírného růstu.

VÝHLED EK - ČR ČEKÁ RůST

Drobnohled

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2014

Odhad růstu HDP a očekávaná inflace (2014 a 2016)

Zdroj: Evropská komise - ekonomická prognóza podzim 2014
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Erste Corporate Banking přináší unikátní „Inovační barometr“, 
který na základě devíti relevantních statistik (od výdajů na 
výzkum a vývoj přes podíl vysokoškoláků technického zaměření 
až po rozšíření e-governmentu) porovnává všech 28 ekonomik 
Evropské unie z hlediska inovačních schopností a budoucí 
konkurenceschopnosti. A které členské státy jsou v této disciplíně 
na špici? To a ještě více vám přináší naše hlavní téma týkající se 
Inovačního barometru Erste Corporate Banking.

INOVAČNí BAROMETR ERSTE CORPORATE BANKING 2014

CO JE INOVAČNí BAROMETR ERSTE CORPORATE BANKING? 
EU Office České spořitelny připravil tzv. Inovační barometr 
Erste Corporate Banking, tedy nástroj, který je vodítkem pro 
porovnání atraktivity všech 28 ekonomik EU z hlediska jejich 
inovačních schopností a budoucí konkurenceschopnosti. 
Aktuální fáze pokročilé globalizace totiž ukazuje, že pokud 
chtějí jednotlivé evropské ekonomiky ve stále silnější 
mezinárodní hospodářské soutěži dlouhodobě uspět, musí se 
soustředit na inovace, výzkum a vývoj, informační společnost, 
znalostní ekonomiku a výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
Jak je jejich snaha úspěšná, měří právě tento barometr. Inovační 
barometr Erste Corporate Banking se skládá z devíti statistik, 

které determinují inovační potenciál, konkurenceschopnost 
a budoucí prosperitu země. 
Důležitou součástí inovačního barometru je i dynamický 
rozměr – na základě jeho výsledků se dá posoudit, zda se 
inovační potenciál v dané zemi vyvíjel pozitivním způsobem 
nebo naopak převažovaly negativní aspekty. Pro tyto účely byl 
index dopočítán zpětně až do roku 2010. Barometr tak není jen 
jednorázová analýza - bude každoročně obnovován v reakci na 
měnící se klíčové charakteristiky. 
Více k metodice a jednotlivým proměnným naleznete v našem 
Měsíčníku EU aktualit č. 122.

Téma

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Seznam zahrnutých proměnných
Proměnná Popis Jednotka Zdroj

Výdaje na R&D Celkové výdaje na vědu a výzkum k HDP % Eurostat
Patenty Počet podaných žádostí o patenty na 1 000 obyvatel země původu žadatele ks WIPO
Absolventi Počet absolventů VŠ technických oborů na 1 000 obyvatel ve věku 20-29 ks Eurostat
Publikace Počet citovatelných vědeckých publikací na 1 000 obyvatel ks SCImago
Venture Capital Investice fondů riz. kapitálu do seed a start-up firem k HDP % EVCA
Broadband internet Podíl domácností s přístupem k širokopásmovému připojení internetu % Eurostat
Výdaje na vzdělávání Veřejné výdaje na vzdělávání k HDP % Eurostat
High-tech export Podíl exportu high-tech produktů na exportu země % Eurostat
E-Government Podíl osob komunikujících s veřejnou správou elektronickou formou % Eurostat

WIPO - World Intellectual Property Organisation, SCImago = agency SCImago Journal & Country Rank, EVCA = European Private 
Equity and Venture Capital Association

CELKOVÉ VÝSLEDKY: NADVLÁDA SEVERSKÝCH ZEMí

Low costová hra nemá ve střední a východní Evropě 
budoucnost
Probíhající strukturální a inovační změny ve státech střední 
a východní Evropy nabraly bezesporu správný směr, 
konkurenceschopnost těchto států se pomalu zvyšuje 
a přibližuje se tak vyspělým státům Evropské unie. Ty však 
(a hlavně severní státy) mají ještě velký náskok. 
Snižování náskoku v oblasti konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonosti se ale děje hlavně na poli nízkých 
vstupů, ať už se jedná o nižší náklady práce, podbízivou 
daňovou politiku nebo možnosti vstupů na nové trhy. Státy 
střední a východní Evropy tak těžily a stále těží z přísunu 
západního kapitálu a z otvírání nových výrobních závodů 
a kapacit, které sem právě z vyspělých států Evropské unie 
plynou. Tyto „montovny“ však nemusí mít (a často také nemají) 
dlouhou životnost. 

Nemluvíme jen o zastarávání technologií těchto výrobních linek 
a podniků, ale i o určitém „pošilhávání“ manažerů nadnárodních 
firem za ještě lepšími podmínkami, které budou nabízet státy 
Asie, kde cesta snižování nákladů nabízí nesrovnatelně vyšší 
úspory, než jaké státy Evropské unie mohou nabídnout. 
„Montovny“ zahraničních koncernů v České republice 
a celém středoevropském regionu byly posledních 10-15 
let významnou hnací silou ekonomik a silně přispívaly ke 
snižování nezaměstnanosti. Nyní se však ekonomický model 
začíná měnit, spoléhat se jen na podniky s nízkou přidanou 
hodnotou nelze a je třeba jít dál. 
Pokud chceme dále navyšovat ekonomickou výkonnost (s tím 
i životní úroveň) a hlavně rychlejší konvergenci k vyspělým 
ekonomikám, je třeba přejít z „low costové hry“ na orientaci 
hospodářství na vyspělé technologie, vzdělanou pracovní sílu, 
znalostní ekonomiku, na investice do výzkumu a vývoje atd. 
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Dlouhodobý úspěch malé otevřené ekonomiky ve střední 
Evropě nezajistí nízké ceny, ale vysoká kvalita produkce, která 
vychází z prostředí zaměřeného na podporu inovací. 
Zatím se to státům CEE příliš nedaří. Nejlepším státem ze zemí 
Visegradské čtyřky je Česko na 17. místě. A i když v relativních 
přírůstcích východní a střední Evropa dohání přední příčky, 
stále to nestačí, což jen dokazuje, jak obrovské rozdíly 
v inovativnosti a konkurenceschopnosti mezi státy Evropské 
unie byly a stále jsou. 

Nadvláda severských zemí 
Pokud budete hledat vítěze konkurenceschopnosti mezi státy 
Evropské unie, musíte zamířit na sever. Dlouhodobá a i značná 
nadvláda Finska, Švédska a Dánska je patrná a známá. 
Odstup těchto tří států od ostatních členských zemí je velmi 
zřetelný bez ohledu na to, která země z tohoto trojlístku je 
zrovna ve vedení v Inovačním barometru Erste Corporate 
Banking. Prakticky ve všech sledovaných oblastech hrají prim, 
ať už jsou to výdaje na výzkum a vývoj, žádosti o patenty, 
kapitálové investice do start-upů, vědecké publikace či podíl 
domácností se širokopásmovým internetem. Snad jen v podílu 
exportu high-tech výrobků dosahují průměrných čísel. Tyto 
skvělé výsledky však nejsou dílem náhody. Pokud chce být stát 
konkurenceschopný, musí tomu i něco obětovat, aby se mu to 
v budoucnu vrátilo. Na příkladu severských zemí se také skvěle 
ilustruje idea „inovativní konkurenceschopnosti“ – chceme být 
konkurenceschopní jako Vietnam či Švédsko?

Kam se poděla síla tradičně silných inovativních 
ekonomik?
Česká ekonomika je silně navázána na německé hospodářství. 
To však žádných oslnivých výsledků nedosahuje. Dalo by 
se očekávat, že tento silně proexportně založený stát bude 
vyčnívat hned v několika oblastech, opak je pravdou. Výsledky 
inovačního potenciálu jsou ve většině sledovaných ukazatelů 
jen na mírně nadprůměrné úrovni mezi ostatními státy EU. 
Německo má mezery hlavně ve výdajích na vzdělání, kde je 
dokonce podprůměrné. Kvalitní vzdělání však do budoucna 
bude klíčový ukazatel pro inovativnost a konkurenceschopnost. 
S rozvojem nových technologií a postupů bude zapotřebí nejen 
těch, kteří tyto inovace vymyslí, ale také těch, co tyto novinky 
budou obsluhovat a využívat. 

Podniky s velmi vysokou přidanou hodnotou a s kvalitní 
pracovní silou budou určovat vývoj, zvláště v době, kdy se 
nejnovější technologie „kopírují“ takřka okamžitě po uvedení na 
trh. Vysoce kvalifikovaná pracovní síla bude hnacím motorem 
dalšího pokroku na straně vzájemné srovnatelnosti evropských 
i světových ekonomik. 
I další tradičně silné západní ekonomiky Francie, Rakouska 
a Spojeného království nijak zvlášť nevybočují z řady, jak by 
šlo očekávat. Oproti roku 2010 je jejich posun ve zlepšení 
konkurenceschopnosti v relativním vyjádření jen velmi nízký, 
uSpojeného království už je to dokonce za období od roku 2010 
propad o více jak šest bodů, což představuje pokles z páté 
na devátou příčku inovačního barometru. UK prostě usnulo 
na vavřínech a pomalu ji konkurence ostatních zemí válcuje. 
Jedna z příčin může být i oblast výdajů na výzkum a vývoj, kde 
Spojené království dosahuje podprůměrných výsledků.
Změna bodů barometru v letech 2010 - 2014

Země Δ bodů Země Δ bodů
1. Estonsko +9,7 15. Francie +0,4

2. Slovinsko +6,9 16. Portugalsko +0,1

3. Malta +4,2 17. Nizozemsko -0,5

4. Litva +3,4 18. Polsko -0,5

5. Slovensko +3,3 19. Řecko -1,2

6. Irsko +2,6 20. Itálie -1,4

7. ČR +2,5 21. Maďarsko -1,5

8. Bulharsko +2,2 22. Dánsko -3,3

9. Chorvatsko +1,5 23. Lucembursko -3,6

10. Rakousko +1,4 24. Belgie -5,0

11. Německo +1,3 25. Švédsko -5,9

12. Lotyšsko +1,1 26. UK -6,3

13. Kypr +0,9 27. Rumunsko -6,6

14. Španělsko +0,6 28. Finsko -7,0
Zdroj: Inovační barometr Erste Corporate Banking - EU Office

Poražení z eurozóny
To, že se eurozóna potýká s problémy, není nic nového. 
Několik ze států platících eurem bylo dokonce odkázáno na 
pomoc z evropských záchranných mechanismů. Při bližším 
pohledu na některé z těchto států zjistíme, nadměrné dluhy 
jsou pravděpodobně jen projevem hlubších problémů. 
V případě Řecka, Itálie a Španělska můžeme mluvit o velmi 
problematickém hospodářství s ne příliš (pokud něco nezmění) 
pozitivním výhledem do dalších let. Tyto státy se potýkají 
nejen s problémy makroekonomickými (Řecko a Španělsko 
jsou státy s nejvyšší nezaměstnaností v EU), ale i s inovačním 
potenciálem. Řecko a Itálie se pravidelně umísťují na chvostu 
Inovačního barometru Erste Corporate Banking (horší umístění 
mívá už jen Bulharsko a Rumunsko – což zas tak nepřekvapí). 

Téma

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2014
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Inovativnost a tudíž i konkurenceschopnost těchto států je ve 
velmi špatné kondici. Určitým vyústěním mohou být i problémy 
v automobilovém průmyslu v Itálii, jakožto tradiční země 
v odvětví automobilového průmyslu, kdy se jejich výrobny 
přesouvají dále na východ. 
Indikátorů této situace je hned několik, mezi ně například 
patří i kapitálové investice do start-upů, výdaje na vzdělávání 
či nízký podíl osob komunikujících s veřejnou správou 
elektronickou formou. 

Skokan roku z Estonska
Pro leckoho může být překvapivé, že pobaltské státy nedostály 
své pověsti technologického lídra post-sovětské Evropy. 
S výjimkou jednoho malého státu, který leží několik stovek 
kilometrů od celkového vítěze – Finska. Umístění Estonska 
na 10. příčce je obrovským úspěchem – lepšího umístění se 
žádné postsovětské ekonomice nikdy nepodařilo dosáhnout. 
Estonci si velmi dobře uvědomují svou šanci a cílevědomě se 
snaží vystoupit na pomyslný technologický žebříček Evropy. 

Téma

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

0

20

40

60

80

100

Výdaje na R&D k HDP Žádosti o patent na 1000 obyvatel
Absolventi technických univerzit na 1000 obyvatel Ocitované publikace na 1000 obyvatel
Venture kapitálové investice do start-upů k HDP Podíl domácností s broadband internetem
Veřejné výdaje na vzdělávání k HDP Podíl exportů high-tech výrobků
Podíl osob využívajících e-government

body

42,5 bodů
17. místo

M
aď

ar
sk
o

Fi
ns

ko

Š
vé

ds
ko

D
án

sk
o

N
iz

oz
em

sk
o

Irs
ko

Fr
an

ci
e

N
ěm

ec
ko

R
ak

ou
sk

o

U
K

E
st

on
sk

o

B
el

gi
e

S
lo

vi
ns

ko

Lu
ce

m
bu

rs
ko

M
al

ta

K
yp

r

P
or

tu
ga

ls
ko

Č
R

Š
pa

ně
ls

ko

Li
tv

a

S
lo

ve
ns

ko

C
ho

rv
at

sk
o

P
ol

sk
o

Itá
lie

Lo
ty

šs
ko

Ř
ec

ko

B
ul

ha
rs

ko

R
um

un
sk

o

VÝSLEDKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

Je brzdou rozvoje ČR neefektivní vzdělávání?
Momentálně asi ČR nemůže v konkurenceschopnosti 
pomýšlet na o moc lepší umístění než je 17. místo v Inovačním 
barometru Erste Corporate Banking 2014. Jsme nejlepší ze 
států Visegrádské čtyřky  a nechali jsme za sebou i Litvu či 
problémy zmítající se Španělsko. Výsledky v jednotlivých 
sledovaných ukazatelích konkurenceschopnosti nejsou nijak 
závratné. Kromě třech statistik jsme podprůměrní. Nad průměr 
vynikáme jen v oblastech podíl exportu high-tech výrobků, 
ve výdajích na výzkum a vývoj k HDP a v počtu absolventů VŠ 
technických oborů na 1 000 obyvatel. 
Česká republika má dlouhodobou tradici ve vysokých školách 
technického typu. Bohužel trend posledních let ukazuje 
relativní snižování počtu absolventů technických škol oproti 
ostatním státům EU. Přitom podpora těchto oborů by měla být 
prioritou a důsledná analýza technologických trendů by mohla 
napovědět, o jaké absolventy bude zájem. Dalším problémem  
jsou bezesporu i mzdy. Nízké mzdy a malá provázanost 
firem s vysokými školami brzdí další rozvoj a zvyšování 
praxe uchazečů. Ti pak často mohou končit na pozicích pro 

středoškoláky a ztratit tak svůj růstový potenciál. Je potřeba se 
už oprostit od toho, že lákáme k investicím jen firmy, které jdou 
za nízkými náklady práce (u kterých stejně časem hrozí odchod 
za ještě nižšími mzdovými náklady na východě) a zaměřit se na 
produkty s vyšší přidanou hodnotou. S tím však souvisí i výše 
mezd. Hospodářská krize je už z větší části za námi a i dobré 
ohlasy v automobilovém průmyslu naznačují lepší časy. Firmy 
by tedy měly umět ocenit kvalitní pracovní sílu a zaroveň 
si i vychovávat další a sledovat dlouhodobý vývoj a ne jen 
krátkodobý zisk, což se jim určitě vyplatí. 
S absolventy souvisí i určitá „Achilova pata“ české konkurence 
a to veřejné výdaje na vzdělávání k HDP. V této oblasti Česká 
republika hodně ztrácí mezi členskými státy. Podpora kvalitních 
a technických oborů je sice nákladná, ale odměnou bude 
zvýšení atraktivity pro ty investory a firmy, kterým se právě 
tato pracovní síla nedostává. Vzdělané a nápadům otevřené 
obyvatelstvo vytváří další prostor pro inovativní nápady. Ty však 
nejsou prakticky nijak ve velkém podporovány. V kapitálových 
investicích do seed a start-upů patříme mezi nejhorší státy 
Evropské unie. 

Inovační barometr Erste Corporate Banking 2014

Zdroj: Inovační barometr Erste Corporate Banking 2014 - EU Office
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Provázanost výše mezd a konkurenceschopnosti
V dnešní době nelze opomíjet jednotlivé aspekty 
konkurenceschopnosti. Ať už mají ráz inovativního charakteru 
nebo se jedná o výše cen jednotlivých nákladových vstupů. 
Inovační barometr Erste Corporate Banking dává přehled 
inovačních schopností a budoucí konkurenceschopnosti každé 
členské země Evropské unie a jeho srovnáním s průměrnými 
měsíčními náklady práce navíc odhaluje i některé další 
zajímavé souvislosti a vzájemnou silnou korelaci. 
První skupina států nacházející se v levé dolní části grafu, 
většinou z regionu střední, východní a jižní Evropy, se díky 
nižšímu inovačnímu potenciálu orientuje na výrobu zboží s 
nižší přidanou hodnotou. Aby tyto státy zůstaly nadále pro 
investory atraktivní, jdou cestou nízkých nákladů práce (mezd). 
Nejhůře jsou na tom už výše zmiňované poražené státy 
eurozóny – Řecko, Španělsko a Itálie. U těchto států lze bez 
nadsázky hovořit o slepé cestě – vysoké náklady práce s velmi 
nízkou atraktivitou pro sofistikované investice vzhledem 
k nízkému inovačnímu potenciálu.
Do druhé skupiny států v pravém horním rohu patří západní 
a severské státy, vyčnívající svými vyššími náklady práce. 
Vzhledem k jejich vysokému inovačnímu potenciálu je výše 
mzdových nákladů oprávněná a nepředstavují tak hrozby pro 

narušení makroekonomické stability či na trhu práce. Vždyť 
Německo a Rakousko patří k členským státům s nejnižší mírou 
nezaměstnanosti. 
Finsko jako vítěz Inovačního barometru Erste Corporate 
Banking 2014 má ještě oproti svým konkurentům nižší náklady 
práce – což pro něj představuje velmi pozitivní výhled i do 
dalších let. 

Téma

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2014

Tuto oblast je nutno zlepšit a začít podporovat a najít způsob, 
jak získávat standardní financování vlastním kapitálem. Určitým 
vzorem může být Izrael, který v tomto patří k absolutní špičce. 
Další slabinou je i nízké využívání možnosti komunikovat 
se státní správou v elektronické podobě. V dnešní době 
komunikačních a informativních technologiích by tato oblast 

neměla unikat pozornosti, neboť za posledních 12 měsíců 
s veřejnou správou komunikovalo elektronicky necelých 30 % 
občanů, což nás řadí mezi nejhorší členské státy v tomto 
ukazateli. Nízký efektivní výkon veřejné správy České republiky 
ukazuje i následující graf, kde podle Doing Business indexu 
Světové banky se řadíme až na 23. místo mezi státy EU.

VZTAH INOVAČNíHO BAROMETRU ERSTE CB K NÁKLADůM PRÁCE – SOUVISLOSTI

Inovační barometr Erste Corporate Banking ve vztahu 
k výkonnosti veřejné správy 
Ruku v ruce s dlouhodobou stabilitou a dobrých podmínek 
pro inovativní růst a konkurenceschopnost jde i výkonnost 
veřejné správy. Naše analýza inovativnosti členských států 
prokázala silný vztah mezi výkonností veřejné správy měřenou 
indexem Světové banky „Doing business index“ a inovačním 
potenciálem. 
Vztah je pozitivní a uvádí, že státy s výkonnou veřejnou správou 
a nízkou úrovní byrokracie neboli úspěšné v hodnocení Doing 
business jsou současně země s vyšším inovačním potenciálem. 
Na základě tohoto vztahu můžeme konstatovat, že nezbytnou 
podmínkou pro zvýšení inovačního potenciálu země a budoucí 
konkurenceschopnosti je efektivní výkon veřejné správy 
a minimalizace byrokratického zatížení podnikatelského 
sektoru.

Náklady práce a Inovační barometr Erste CB

VZTAH INOVAČNíHO BAROMETRU ERSTE CB K VÝKONNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

Barometr Erste CB a Doing Business Index

Zdroj: Eurostat, IB ECB, vlastní výpočty EU Office

Zdroj: World Bank, IB ECB, vlastní výpočty EU Office
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Průvodce 
podnikáním

Rubrika Průvodce podnikáním je součástí poradenského programu 
„Průvodce podnikáním v zahraničí“, který nabízí EU Office České 
spořitelny. V rámci programu poskytujeme zdarma našim klientům 
z řad malých a středních podniků informace, jak úspěšně 
expandovat do zahraničí a jaké je zde čeká podnikatelské 
prostředí. Více informací naleznete: www.csas.cz/eu. V říjnovém 
Měsíčníku EU aktualit Vás blíže seznámíme s podnikatelským 
prostředím Finska.

Základní údaje
Oficiální název Finská republika
Počet obyvatel 5 451 570 (2014)
Rozloha 338 145 km2

Měna Euro (EUR) 
Úřední jazyk Finština

Zdroj: Eurostat
Finsko je země ležící v severovýchodní části Evropy. 
Pevninskou hranici má se Švédskem, Norskem a Ruskem  
a mořskou hranici s Estonskem. Státním zřízením je parlamentní 
republika s jednokomorovým parlamentem voleným na 4 roky. 
Předsedou vlády je od června 2014 Alexander Stubb. Hlavou 
státu je od roku 2012 prezident Sauli Niinistö.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Hlavními exportními partnery Finska jsou Švédsko (11,1 %), 
Rusko (9,9 %) a Německo (9,3 %). Hlavními dovozci jsou Rusko 
(17,7 %) Švédsko (14,8 %), a Německo (13,9 %). Největší 
exportní komoditou Finska jsou zpracované neživočišné oleje 
(např. ropa, benzín), které tvoří 12 % celkového exportu. Dále 
pak papírnictví a výroba ocelových válců (7 % resp. 3,6 %). 
Nejvíce se dováží neživočišné surové oleje (12,1 %), 
zpracované neživočišné oleje (6,6 %) a motorová vozidla 
(3,3 %).

Makroekonomický výhled
Po růstu v roce 2011 spadla finská ekonomika v následujících 
letech do recese. Hlavní příčinou poklesu HDP byl výrazný 
úbytek domácí poptávky, která klesla o 2,5 %. Nastavený trend 
v poklesu domácí poptávky pokračuje i v roce 2014 (-0,4 %).
Evropská komise na základě fiskální konsolidace predikuje pro 

roky 2015 a 2016 pozvolný růst 0,6 % 
resp. 1,1 %. Hlavním tahounem růstu 
HDP by se v dalších letech měly stát 
čisté exporty. Trh práce naznačuje jen 
mírné oživení v druhé polovině roku 
2014. Dlouho očekávané zlepšení na 
trhu práce se tedy projeví až v roce 2015 s postupným dalším 
poklesem v roce 2016, kdy míra nezaměstnanosti by měla 
klesnout na 8,3 %.
Veřejné finance před krizí končily rozpočtovým přebytkem, 
avšak od roku 2009 se salda pohybují v rozmezí od nuly až do 
téměř -3 % HDP. Finský veřejný dluh se od roku 2009 značně 
prohlubuje a na konci letošního roku by se mohl dostat na 
úroveň 60 % HDP, kterou překročí v následujícím roce. 
Inflace ve výši 1,2 % v roce 2014 opět začíná mírně růst, v roce 
2016 by se měla podle prognózy Evropské komise pohybovat 
nad 1,5 %.

Základní makro ukazatele 2013 2014e 2015e 2016e

Růst HDP (%) -1,2 -0,4 0,6 1,1
Míra nezaměstnanosti (%) 8,2 8,6 8,5 8,3
Inflace (%) 2,2 1,2 1,3 1,6

Obchodní bilance (% HDP) -0,2 -0,1 0,1 0,3

BÚ plat. bilance (% HDP) -2,0 -1,9 -1,7 -1,4

Saldo veř. financí (% HDP) -2,4 -2,9 -2,6 -2,3
Veřejný dluh (% HDP) 56,0 59,8 61,7 62,4

Zdroj: Evropská komise; e - odhad 

Trh práce
Míra nezaměstnanosti od vypuknutí krize stoupá. Podle 
Evropské komise by však měla letos dosáhnout svého vrcholu 
a ke konci roku by pak mohla začít pomalu klesat. Produktivita 
práce je mírně nad průměrem EU. 
Cena práce je ve Finsku mnohem vyšší než v Česku. Průměrné 
náklady práce v jednotlivých odvětvích jsou zhruba 2,8x vyšší 
než v tuzemsku. Celostátní minimální mzda není stanovena.

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (září 2014) 8,7 %

Produktivita práce k Ø EU (2013) 105,6 %

Minimální měsíční mzda není stanovena

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2013)

Finsko ČR

Velkoobchod a maloobchod 3 900 € 1 512 €

Zpracovatelský průmysl 4 881 € 1 480 €

Stavebnictví 4 786 € 1 467 €

Ubytování, stravování a pohostinství 3 303 € 978 €
Zdroj: Eurostat

FINSKO

Sektory národního hospodářství – Finsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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Základy pracovního práva
Pracovní smlouva se uzavírá zpravidla písemně. Smlouva 
může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. 
Pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně, lze sice sjednat 
různou pracovní dobu pomocí přesčasů, nicméně týdenní limit 
nesmí být překročen. První dvě hodiny se přesčas vyplácí 
s 50% příplatkem, každá následující hodina pak se 100% 
příplatkem (stejně tak i práce v neděli). 
Zaměstnanci mají nárok na dovolenou na 2-2,5 dne za každý 
řádně odpracovaný měsíc (alespoň 14 odpracovaných dní/35 
hodin v měsíci).

Základy obchodního práva
Založení společnosti s ručením omezeným trvá ve Finsku 
14 dní a stojí 380 eur (cca 10,5 tis. CZK). Společnost mohou 
založit fyzické i právnické osoby. 
K založení akciové společnosti ve Finsku je potřeba alespoň 
dvou fyzických či právnických osob. Zatímco k založení 
společnosti s ručením omezeným ve Finsku stačí 2,5 tisíce eur 
(více jak 70 tisíc CZK), u akciové společnosti je to již 80 tisíc 
eur (neboli ekvivalent okolo 2,2 milionů českých korun).

Právní forma Minimální kapitál
Společnost s ručením omezeným  - 
yksityinen osakeyhtiö - Oy 2 500 EUR

Akciová společnost - 
julkinen osakeyhtiö - Oyj 80 000 EUR

Evropská společnost – SE 120 000 EUR
Zdroj: Ministerstvo zaměstnanosti a hospodářství Finska

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Rezidenti ve Finsku podléhají dani ze svých celosvětových 
příjmů, nerezidenti jen z příjmů dosažených na území Finska. 
Zdanění fyzických osob má ve Finsku pět  pásem, přičemž 
roční příjem do 16 300 eur nepodléhá zdanění. 
Nejnižší sazba 6,5 % je pro příjmy do 24 300 eur. Nejvyšší 
daňové pásmo se vztahuje na příjmy nad 100 000 eur a ta se 
daní 31,75 %. 
Dále se odvádí komunální daň, a desátek církvi, jedná se 
o 18 až 26 %. Korporátní daň byla k 1. 1. 2014 snížena 
z 24,5 % na 20 %.
Základní sazba DPH je ve Finsku 24 %. Snížená 13% sazba 
se vztahuje na restaurace a potraviny. Další snížená 9% sazba 
se aplikuje na kulturní a sportovní události, knihy, medicínu, 
přepravu osob a hotely. Osvobozeno od DPH je pojišťovnictví, 
finanční služby a poštovní služby.
Systém sociálního a zdravotního pojištění je ve Finsku 
(podobně jako u ostatních severských států) poměrně složitý. 
Celková výše příspěvku zaměstnavatele je však v průměru cca 
22,8 % a u zaměstnance až 9,14 % hrubé mzdy.

Daň/odvod Sazba
korporátní daň 20 %

daň z příjmu jednotlivců 6,5 - 31,75 % +
18-26 %

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 7,8 - 9,14 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) cca 22,8 %

DPH 24 % / 13 % / 9 %
Zdroj: Ministerstvo financí Finska

Energetika
Ceny elektřiny jsou ve Finsku mimořádně stabilní a dlouhodobě 
absolutně nejnižší v celé EU. Mírný nárůst byl na začátku 
roku 2011, kdy cena elektřiny stoupla o 10 %, od té doby se 
však drží na stejné cenové hladině a na konci roku 2013 stála 
velkoodběratele 7 eurocentů za kWh. 
Cena plynu ve Finsku má podobný trend, avšak nárůst v roce 
2011 byl o téměř 30 % a pokračoval 10% růstem i v druhém 
pololetí téhož roku. Od té doby jsou ceny plynu poměrně 
stabilní a na konci roku 2013 se ceny pohybovaly okolo  
13 €/GJ. 
Finsko spoléhá při výrobě energie nejvíce na obnovitelné 
zdroje (32,9 %) a na jadernou energii (31,6 %). Pevná paliva 
(20,7 %) a zemní plyn (13,6 %) tvoří dohromady pouze třetinu 
produkce. 

Investiční pobídky
Finsko nabízí zahraničním investorům širokou škálu pobídek 
a dotací. Podpora je poskytována například v podobě 
regionálních pobídek, půjček a garancí od státní finanční 
agentury Finnvera, dále start-up grantů či pobídek pro 
podnikatele působící v oblasti energií. 
Technologické rozvojové centrum Tekes pak investorům nabízí 
pobídky v oblasti výzkumu a vývoje. V určitých případech 
mohou investoři získat i daňovou úlevu.

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2014

Průvodce  
podnikáním

Vývoj cen energií – Finsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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O populaci ryb sice lze hovořit jako o obnovitelném zdroji, 
nejedná se však o zdroj neomezený, protože některé z těchto 
populací jsou zatíženy nadměrným odlovem. Členské státy 
EU v důsledku tohoto přijaly opatření za účelem udržitelnosti 
evropského odvětví rybolovu.
V období 1994-2006 sloužil na podporu rybolovu EU 
Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR). V roce 
2007 jej pak nahradil Evropský rybářský fond (ERF) 
s celkovým rozpočtem 4,3 mld. eur. Při jeho využívání byl 
kladen větší důraz na udržitelnost odvětví rybolovu, fungoval 
jednodušším způsobem a vycházel vstříc potřebám rozšířené 
EU s tehdejšími 27 členskými státy.
Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) je novým 
finančním nástrojem pro období 2014-2020, který má pomoci 
zajistit růst, zaměstnanost a udržitelnost cílů reformované 
společné rybářské politiky EU a podporovat provádění 
integrované námořní politiky EU. 
Politické dohody mezi Evropským parlamentem a Radou 
ohledně Evropského námořního a rybářského fondu bylo 
dosaženo 25. ledna 2014. Dne 15. května pak bylo přijato 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 
o Evropském námořním a rybářském fondu a fond tak vstoupil 
v platnost.
Fond bude sloužit jako podpora rybářům při přechodu 
k udržitelnému rybolovu a obyvatelům pobřežních oblastí při 
diverzifikaci jejich hospodářství. Jeho prostřednictvím budou 
financovány projekty, díky kterým jsou vytvářeny nové pracovní 
příležitosti a jež zlepšují kvalitu života v evropských pobřežních 
oblastech. 
V souladu se strategií Evropa 2020 jsou tyto obecné cíle pro 
období 2014-2020 dále rozděleny do čtyř pilířů Evropského 
námořního a rybářského fondu:
• Inteligentní a ekologický rybolov;
• Inteligentní a ekologická akvakultura;
• Udržitelný a inkluzivní územní rozvoj; 
• Integrovaná rybářská politika.

Podpořena bude obnova rybích populací, omezení dopadu 
rybolovu na mořské prostředí a postupné odstranění 
nehospodárných výmětů. 
Vzhledem k tomu, že z finančních prostředků fondu se projekty 
spolufinancují, je také nutná účast prostředků jednotlivých 
členských států. Každé zemi je přidělen podíl z celkového 
rozpočtu fondu (dle velikosti odvětví rybolovu v dané zemi). 
Poté členský stát připraví operační program, kde uvede, jak 
hodlá tyto finanční prostředky použít a jakmile je program 
Komisí schválen, orgány členského státu rozhodnou, které 
projekty získají finanční prostředky. Způsobilost činností pro 

podporu a provádění programu jsou monitorovány členskými 
státy a Komisí.
Co se celkové finanční alokace pro Evropský námořní 
a rybářský fond týká, v období 2014-2020 činí 5,75 miliard eur. 
Největší objem prostředků získalo Španělsko (1,16 mld. eur). 
Nejméně naopak Rakousko (7 mil. eur) resp. Lucembursko, 
které nedostává nic. 
Do České republiky poputuje více než 31 mil. eur a rozděleny 
budou následovně:
• Udržitelný rozvoj akvakultury, zpracování a uvádění ryb na 

trh (28,46 mil. eur); 
• Kontrola a vynucování (0,7 mil. eur);
• Sběr dat (1,95 mil. eur).

Míra spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky je 
na úrovní 25 %. 
Pravidla upravující EMFF jsou harmonizována s pravidly pro 
ostatní fondy EU, což usnadní život jak příjemcům prostředků, 
tak vnitrostátním orgánům.

15EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Seznamka

EVROPSKÝ NÁMOŘNí A RYBÁŘSKÝ FOND

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) je jedním z pěti 
evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 
programovacího období 2014-2020. Fond navazuje na Evropský 
rybářský fond z programovacího období 2007-2013 a má pomoci 
v plnění cílů společné rybářské politiky. Finanční prostředky 
na Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) jsou součástí 
víceletého finančního rámce pro období 2014-2020, konkrétně 
okruhu 2. Udržitelný růst: přírodní zdroje.

Alokace EMFF v letech 2014-2020 (v mil. eur)

Zdroj: Evropská komise
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Statistické okénko zobrazuje vybrané ekonomické ukazatele 
všech 28 členských zemí Evropské unie. Zahrnují srovnatelná 
data z oblasti trhu práce (míra nezaměstnanosti, náklady práce 
k průměru EU v podnikatelské sféře B-N, produktivita práce 
k průměru ČR), či cenové charakteristiky (meziroční inflace na 
bázi indexu HICP, průměrné úročení hypoték, ceny elektřiny 
k průměru EU 1000-2500 kWh). Pro srovnání jsou v tabulce 
i  stejné ukazatele za celou EU. Zdrojem dat je Eurostat a ECB.

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2014

Belgie 0,6 0,4 0,2 0,3 8,5 8,4 8,5 8,5 148,5 148,6 149,6 150,2
Bulharsko -1,1 -1,0 -1,4 -1,5 12,9 12,2 11,5 11,3 13,4 14,2 14,4 15,4
ČR 0,6 0,7 0,8 0,7 6,7 6,6 6,2 5,9 44,0 44,6 44,8 44,6
Dánsko 0,5 0,3 0,3 0,3 6,8 6,8 6,5 6,6 152,8 152,5 151,5 151,3
Estonsko 0,0 -0,2 0,2 0,5 8,5 7,9 7,6 n/a 34,6 35,3 36,8 39,1
Finsko 1,0 1,2 1,5 1,2 8,3 8,4 8,6 8,6 122,8 122,6 125,1 125,6
Francie 0,6 0,5 0,4 0,5 10,2 10,1 10,2 10,5 133,3 134,1 134,1 132,4
Chorvatsko 0,5 0,3 0,2 0,5 17,4 17,4 16,9 16,3 38,1 38,1 38,1 38,3
Irsko 0,5 0,6 0,5 0,4 12,2 12,0 11,7 11,4 120,4 115,9 116,1 115,0
Itálie 0,0 -0,2 -0,1 0,2 12,5 12,6 12,5 n/a 112,8 112,3 112,1 113,0
Kypr 0,9 0,8 0,0 0,3 16,7 15,8 15,9 15,4 72,5 71,8 70,4 66,7
Litva 0,5 0,3 0,0 0,3 11,2 11,6 11,4 11,4 23,7 23,7 24,2 25,5
Lotyšsko 0,6 0,8 1,2 0,7 11,5 11,4 10,8 n/a 26,4 26,6 27,1 27,9
Lucembursko 1,2 0,7 0,3 0,4 6,0 6,0 6,1 6,1 147,0 147,6 147,8 150,5
Maďarsko 0,5 0,3 -0,5 -0,3 9,2 8,0 8,0 n/a 36,3 37,3 38,6 38,7
Malta 0,6 0,8 0,6 0,7 6,5 6,0 5,9 5,9 55,3 55,5 56,2 56,8
Německo 0,8 0,8 0,8 0,7 5,2 5,1 5,1 5,0 121,5 121,9 122,8 123,6
Nizozemsko 0,3 0,4 0,2 0,4 7,0 7,2 7,0 6,6 134,3 133,4 133,1 135,0
Polsko 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 10,0 9,8 9,2 8,8 35,2 35,7 36,0 36,7
Portugalsko -0,7 -0,1 0,0 0,1 15,4 14,9 14,4 13,8 53,7 52,8 49,1 47,5
Rakousko 1,7 1,5 1,4 1,4 5,0 5,0 5,0 n/a 123,7 124,8 127,5 129,4
Rumunsko 1,5 1,3 1,8 1,8 7,1 7,0 6,9 7,0 22,6 23,5 24,4 24,9
Řecko -0,8 -0,2 -1,1 -1,8 27,6 27,2 26,8 n/a 79,1 72,6 67,0 n/a
Slovensko -0,2 -0,2 -0,1 0,0 14,2 13,8 13,4 13,1 34,7 35,2 35,3 35,8
Slovinsko 0,3 0,0 -0,1 0,1 9,7 10,1 9,5 9,0 561,2 60,9 60,0 58,4
Španělsko -0,4 -0,5 -0,3 -0,2 25,8 25,2 24,7 24,2 89,3 89,4 88,4 87,4
Švédsko 0,4 0,2 0,0 0,3 7,9 8,1 8,0 7,8 152,6 152,6 155,3 155,7
UK 1,6 1,5 1,2 n/a 7,1 6,7 6,3 n/a 115,5 114,7 113,8 113,2
EU 0,5 0,5 0,4 0,5 10,7 10,5 10,3 10,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Meziroční inflace Míra nezaměstnanosti Náklady práce k Ø EU
v % VII-14 VIII-14 IX-14 X-14 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 2010 2011 2012 2013

Belgie 259,6 257,1 266,6 282,3 n/a n/a n/a n/a 121,0 122,1 116,1 111,5
Bulharsko 33,3 35,2 38,2 40,0 8,8 8,3 7,8 7,6 45,2 43,5 43,9 42,5
ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 4,6 4,2 3,6 3,4 118,9 119,0 113,2 109,4
Dánsko 286,5 283,0 295,4 313,5 4,0 3,5 3,7 3,3 164,5 167,6 160,6 153,3
Estonsko 83,5 85,4 91,1 98,8 3,7 3,1 3,0 3,0 55,2 53,0 55,2 65,4
Finsko 239,6 241,7 251,3 266,6 2,6 2,2 2,2 2,2 94,1 100,7 95,7 94,2
Francie 237,2 235,3 244,0 258,5 4,4 4,5 3,9 3,8 82,7 81,7 78,4 80,8
Chorvatsko 97,1 95,7 100,5 104,8 n/a n/a n/a n/a 62,2 60,8 68,8 69,6
Irsko 279,5 283,2 293,2 n/a 3,5 3,3 3,5 3,3 118,2 125,3 131,8 135,9
Itálie 211,2 207,5 210,5 222,6 3,6 4,3 3,9 3,7 89,2 86,8 94,3 93,2
Kypr 147,2 145,7 153,9 157,6 5,3 5,5 5,4 5,1 106,1 114,9 138,5 122,5
Litva 73,9 79,5 84,9 91,6 4,3 3,3 2,7 3,0 66,5 65,2 62,9 66,0
Lotyšsko 70,4 75,4 83,3 89,2 4,7 3,9 4,1 n/a 57,6 61,1 61,6 59,3
Lucembursko 599,0 599,5 614,3 n/a 2,5 2,4 2,2 2,3 105,5 95,7 92,2 87,2
Maďarsko 84,7 83,6 82,2 85,2 10,6 12,0 9,6 7,8 94,3 87,4 80,8 69,1
Malta 130,8 128,2 131,3 138,4 3,6 3,6 3,4 3,3 110,0 103,2 97,5 94,0
Německo 204,8 204,5 211,0 224,3 4,1 3,2 2,9 2,8 146,2 143,2 140,7 149,2
Nizozemsko 229,6 225,4 230,6 n/a 4,6 4,3 3,9 3,5 52,9 55,0 56,1 55,3
Polsko 76,3 76,8 80,4 85,5 7,1 7,4 5,9 5,6 80,3 78,2 75,1 71,5
Portugalsko 115,6 112,9 116,0 124,6 4,8 4,8 4,3 4,1 100,7 102,6 110,2 109,3
Rakousko n/a n/a n/a n/a 3,4 3,3 2,8 2,8 117,8 113,8 109,1 110,2
Rumunsko 43,6 45,2 45,6 51,8 9,5 8,1 7,6 5,6 57,6 56,8 53,4 62,3
Řecko 156,9 151,0 156,0 159,4 4,7 3,6 3,1 3,2 57,2 56,5 61,2 67,7
Slovensko 94,6 95,9 100,4 106,0 5,2 5,3 4,4 4,0 97,7 98,1 95,1 89,9
Slovinsko 122,4 122,4 122,7 n/a 4,1 3,6 3,5 3,7 92,7 87,1 85,8 90,8
Španělsko 184,1 181,7 190,4 n/a 3,5 3,4 3,2 3,3 111,7 116,4 120,5 114,4
Švédsko 259,0 270,3 289,8 307,7 4,0 3,6 2,8 2,4 113,0 116,2 109,2 106,9
UK 198,6 195,6 215,2 n/a n/a n/a n/a n/a 83,9 84,1 92,4 90,5
EU n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100,0 100,0 100,0 100,0

 Produktivita k Ø ČR Průměrné úročení hypoték Ceny elektřiny k Ø EU
v % 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 1H-14 2010 2011 2012 2013
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