
Řecko čekají předčasné parlamentní volby
Automobilový průmysl: Trendy budoucnosti
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE

RO

EU
R

O

EU
R

O

EU
R

O

EU
R

O
EU

R
O

EUROZÓNA

ENERGETIKA

T

T

INOVACE

SOUDRŽNOST

EU
 O

FF
IC

E

EU
 O

FF
IC

E
RO

EUROZÓNA

EV
RO

PS
KÁ

 K
OM

IS
E

EVROPSKÝ PARLAMENT

RADA EVROPSKÉ UNIE

EV
R

OP
SK

Á 
RA

D
A

EVROPSKÁ INTEGRACE

PO
LI

TI
KA

EKONOMIKA 

CELNÍ UNIE 

A

A

A

A

JU
ST

IC
E

JU
ST

IC
E

JUSTICE

JUSTICE

JEDNO

FINANCE 

PODNIKÁNÍ 

RY
BO

LO
V

D
OP

RA
VA

 

D
OP

RA
VA

 

D
OP

RA
VA

 

D
OP

RA
VA

 

INF T 

VZTAHY

VZTAHY

VZTAHY

VZTAHY

ZDRAVÍ A OCHRANA SPO

ZDRAVÍ A OCHRANA SPO  

SV
OB

OD
A

DEMOKRACIEKONKURENCESCHOPNOST

KONKURENCESCHOPNOST

REPORT

POBÍDKY

K
O

H
E

ZN
Í

P
O

LI
TI

K
A

 
   K

O
H

E
ZN

Í
P

O
LI

TI
K

A
 

 

ROZVOJ

ROZVOJ

RO
ZV

OJ

RO
ZV

OJ

RO
ZV

OJ

ROZVOJ

ROZVOJ

INDEX

INDEX

FINANCE

FINANCE

DIPLOMACIE

DIPLOMACIE

DIPLOMACIEVIZE

VI
ZE

VIZE

VIZE

ZISK

ZISK ZISK

ZISK

ZISK

ANALÝZA

INFRASTRUKTURA

DEMOGRAFIE

DEMOGRAFIE

SALDO

SALDO

HDP

VÝNOS
VÝNOS

VÝNOS

E
X

P
O

RT

E
X

P
O

R
T

KURZ

KURZ

KURZ

KURZ

MZDY

MZDY

MZDY

MZDY

KOHEZNÍ POLITIKA

EMISE

EM
IS

E

ROVNOST D

SCHENGEN

SCHENGEN

ÁNÍ A SPORT

ŽIVOTNÍ PROS

RO

D
O
TA
C
E

VÝ
ZK

UM
 

STVÍ

SPO

T

PREDIKCE
INVESTICE

SL
SL

R
O

PO
D

N
IK

ÁN
Í

DIVIDENDY

SO
CI

ÁL
N

Í P
OL

IT
IK

A 

TV
Í

PA
RT

N
ER

ST
VÍ

ZH
O

D
N

O
C

E
N

Í

ZH
O

D
N

O
C

E
N

Í

PRODUKCE

PRODUKCE

 

EV
R

O
PS

K
Á 

IN
TE

G
R

AC
E

SO
U
D
R
ŽN
O
ST

Měsíčník EU AkTUAliT
 EU Office | Září 2015 | 144



Události v EU: Řecko má novou premiérku a čekají ho předčasné parlamentní volby strana 2

sloupek Ek: Plán pro posílení evropské hospodářské a měnové unie strana 5

Drobnohled: EU Program+: na dotace z EU jsme připraveni strana 7

Hlavní téma: Automobilový průmysl: Trendy budoucnosti strana 8

EU seriál: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání strana 15

Obsah



1
1

Milí čtenáři,

srpen je tradičním měsícem prázdnin a dovolených nejen pro obyčejné 
smrtelníky, ale i pro zástupce evropských institucí. Na obsahu Měsíčníku to však 
nepoznáte, i tentokrát jsme vybrali 16 stránek aktuálních informací, událostí 
a témat, které se vztahují k procesu evropské integrace.

Začínáme Řeckem, kde se opět něco děje. Premiér, resp. expremiér Alexis 
Tsipras musí být nejopěvovanějším evropským politikem ve všech tištěných, 
internetových i vysílaných médiích. Vždyť nebýt jeho politických kroků, o čem by 
evropská média v letošním létě informovala? V současné době tak komentátoři 
a analytici, včetně našeho týmu, přemýšlí o tom, proč Alexis Tsipras podal 
demisi a vyvolal předčasné volby. Vidíme to realisticky: je to výsledek Tsiprasova 
pragmatismu. V půlroční přetahované s věřiteli utrpěl debakl a bude muset 
pokračovat v bolestivé politice reforem a úspor. S tím zákonitě musí přijít pokles 
jeho popularity a možný pád jeho vlády. Alexis Tsipras těmto scénářům předešel 
a chce si svou pozici lídra řecké vlády nechat potvrdit v předčasných volbách 
ještě nyní, kdy je stále suverénně nejoblíbenějším řeckým politikem.

V srpnu významně pokročila jednání o volném obchodu mezi Evropskou unií 
a jednou z největších světových ekonomik. Tentokrát nemáme na mysli projekt 
USA (TTIP), Kanadu (CETA), ale zemi vycházejícího slunce. Tato dohoda by 
měla mezi EU i Japonskem odstranit cla a některé překážky, usnadnit přístup k 
veřejným zakázkám a otevřít cestu ke vzájemným investicím.

Vraťme se z Řecka, USA, Kanady a Japonska zpátky na český dvoreček. 
Tentokráte do jeho severozápadního cípu, kde se rýsuje zajímavá investice 
celoevropského významu. Most v Ústeckém kraji se dostal do finále o umístění 
logistického centra systému Galileo. To bude jako jediné v Evropě skladovat 
náhradní díly pro infrastrukturu Galilea, včetně částí družic, pozemních antén 
a dalších IT komponent. V tomto centru bude probíhat i základní montáž. 
Rozhodnutí o tom, jestli se Mostecko stane jedním z center celoevropského 
vesmírného výzkumu by mělo padnout v říjnu. Držme palce, strukturálně stále 
slabé severní Čechy by to výrazně nakoplo.

Sloupek Komise se tentokrát zabývá tématem, o kterém budeme v následujících 
měsících a letech často slýchat. V reakci na dluhovou krizi v eurozóně pět 
předsedů (Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario 
Draghi a Martin Schulz) – představilo plán na posílení evropské hospodářské 
a měnové unie. Jestli bude plán realizován, Unie vstoupí do další fáze na cestě 
k užší integraci. Detaily si přečtěte na straně 5.

Hlavní téma tentokrát věnujeme automobilovému průmyslu, klíčovému odvětví 
tuzemské ale i evropské ekonomiky. Kromě řady zajímavých čísel se dočtete 
i o trendech, které by měly sektor „automotive“ v dohledné době významně 
transformovat.

Potenciální zájemci o dotace, hlavně nepřeskočte stranu 7. V Drobnohledu se 
podrobněji díváme na náš spořitelní „EU Program+“. Jedná se o balíček dvou 
vzájemně zvýhodněných služeb, které u nás dostanete pod jednou střechou: 
dotační poradenství + spolufinancování dotovaného projektu. V případě dotazů 
nás neváhejte kontaktovat.

Co nejméně bolestivý návrat z prázdnin či dovolených do každodenního života 
Vám přeje

Jan Jedlička

Česká spořitelna, a.s.
Budějovická 1518/13a
140 00 Praha 4
tel.: +420 956 718 012
EU_office@csas.cz
http://www.csas.cz/eu

EU OFFICE (KANCELÁŘ PRO EU)
Jan Jedlička
manažer EU Office
+420 956 718 014, jjedlicka@csas.cz
Tereza Hrtúsová
+420 956 718 012, thrtusova@csas.cz
Tomáš Kozelský
+420 956 718 013, tkozelsky@csas.cz
Radek Novák
+420 956 718 015, radeknovak@csas.cz
Max Wandler
+420 956 714 291, mwandler@csas.cz

EKONOMICKÉ A STRATEGICKÉ ANALÝZY
David Navrátil 
hlavní ekonom České spořitelny
+420 224 995 439, dnavratil@csas.cz

ERSTE GRANTIKA ADVISORY, a. s.
Richard Lev
ředitel úseku Poradenství
+420 731 192 877, lev@grantika.cz

Máte zájem o realizaci projektu s podporou 
fondů EU? Hledáte financování rozvojových 
plánů? Plánujete expanzi do zahraničí? 
Chcete získat více informací? Prosím,     
obraťte se na nás.

Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou 
Zastoupení Evropské komise v ČR a portál EurActiv.cz
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Řecko má novou premiérku a čekají ho 
předčasné parlamentní volby
Alexis Tsipras, který před sedmi měsíci stanul v čele řecké 
vlády, podal 20. srpna demisi. Šéf řecké nejsilnější opoziční 
strany Nová demokracie Evangelos Meimarakis byl řeckým 
prezidentem ještě tu noc pověřen, aby sestavil novou vládu. 
Nově svěřený mandát se mu však nepodařilo naplnit a tak 
Řecký prezident Prokopis Pavlopulos pověřil ve čtvrtek 
27. srpna sestavením úřednické vlády někdejší předsedkyni 
nejvyššího soudu Vasiliki Thanou. Ta se tak stala vůbec první 
ženou ve funkci ministerské předsedkyně Řecka. Přechodná 
vláda povede zemi do doby, než bude ve volbách, které by se 
měly uskutečnit 20. září, zvolen nový kabinet.
Řecko rovněž 20. srpna obdrželo prvních 13 miliard eur 
z nového záchranného programu, který schválili jak řečtí 
poslanci, tak některé parlamenty zemí eurozóny včetně toho 
německého. Peníze do země poslal Evropský stabilizační 
mechanismus (ESM), který v následujících třech letech zemi 
poskytne celkem 86 miliard eur. 
Tato první vlaštovka v podobě 13 miliard eur pomohla k tomu, 
aby země ještě tentýž den dopoledne splatila 3,4 miliard 
eur Evropské centrální bance (ECB) i tříměsíční překlenovací 
úvěr ve výši 7,16 miliard eur, na kterém se země EU dohodly 
v červenci. Řecko se tak hrozbě finančního kolapsu zase 
o velký kus vzdálilo.
Díky volbám by si Alexis Tsipras mohl upevnit svou pozici, 
z volebních kandidátek by totiž mohl vymazat rebelující 
poslance. Pevnější půda pod nohama by se premiérovi hodila 
při přijímání dalších reformních opatření.

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/reckeho-
premiera-cekaji-na-podzim-perne-chvile-ocekavaji-se-
predcasne-volby-012842
http://www.primeminister.gov.gr/english/2015/08/21/prime-
minister-alexis-tsipras-state-address/

Německo vydá pětieurovou minci opatřenou 
modrým kruhem z plastu
Německo příští rok vydá pětieurovou minci. Tuto hodnotu 
dosud nesla pouze namodralá papírová bankovka. Právě 
tuto barvu nyní ponese i nová mince, a to díky zvláštnímu 
polymeru, který se nechá tvarovat stejně jako kov. Na 
rozdíl od něj jde ale o umělou hmotu, kterou lze snadno 
obarvit a skterá může nést i na mincích dosud nevídané 
bezpečnostní prvky znesnadňující padělání. 
Plastový kroužek by se dle mistra Státní mincovny 
v Bádensku-Würtembersku mohl časem objevit i na 
stávajících euromincích a zlepšit tak jejich ochranu. Nová 
mince sice bude oficiálně platná a bude s ní přinejmenším 
v Německu možné běžné nakupovat, papírové pětieurové 
bankovky ale zatím nenahradí. Podle mincovny tak nejspíš 
chystaná série originálního platidla skončí v rukou sběratelů. 

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/euromince-
dostanou-modry-kruh-z-plastu-numismatici-mluvi-o-revoluci-
012821#sthash.Sg6tt8Lq.dpuf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Pressemitteilungen/Briefmarken/2015/04/2015-04-29-PM12.
html

Dohoda o volném obchodu EU-Japonsko 
může být hotová do konce roku 
Po dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, jejíž 
hlavní body se podařilo domluvit 4. srpna 2015, by do konce 
letošního roku mohla spatřit světlo světa i podobná smlouva 
s další asijskou zemí Japonskem. V domluvu na klíčových 
pasážích během následujících několika měsíců věří italský 
premiér Matteo Renzi, který se na začátku týdne v Tokiu 
sešel s japonským premiérem Šinzó Abem. EU s Japonskem 
o obchodní dohodě, která by odstranila cla a některé 
netarifní překážky, zajistila lepší přístup k veřejným zakázkám 
a otevřela cestu investicím, jedná již od roku 2013. 
Na průtahy v jednání si při květnovém summitu EU-Japonsko 
stěžoval například i předseda Evropské rady Donald Tusk. 
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker tehdy 
zdůraznil, že dohoda musí být finalizována nejpozději 
začátkem roku 2016. Mezi největší překážky, které dosud 
bránily tomu, aby byly rozhovory dotaženy do konce, byla 
například otázka veřejných zakázek nebo obavy evropského 
automobilového průmyslu. Tato obava vychází z toho, že poté, 
co dohoda vstoupí v platnost, bude evropský trh zaplaven 
asijskými auty, zatímco Japonsko bude i nadále pokračovat 
v ochranářské politice. 

Události v EU

Řecko má novou premiérku Vasiliki Thanou a čekají 
ho předčasné parlamentní volby. - Německo vydá 
pětieurovou minci opatřenou modrým kruhem z plastu. 
- Dohoda o volném obchodu EU-Japonsko může být 
hotová do konce roku. - Evropská unie se dohodla 
s Vietnamem na volném obchodu. - Elektřina z moře 
roste, za pololetí se připojilo na 600 elektráren.
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V případě, že bude dohoda o volném obchodu podepsána, 
EU si od ní slibuje více jak 400 tisíc nových pracovních míst 
a růst HDP o 0,8 %. Jak EU, tak Japonsko věří, že smlouva 
pomůže rozhýbat jejich vzájemný obchod, který v posledních 
letech upadá. Zatímco před deseti lety Japonsko patřilo mezi 
pětici nejdůležitějších obchodních partnerů Unie, dnes se 
nachází na sedmé příčce. 

http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/italsky-
premier-renzi-dohoda-o-volnem-obchodu-eu-japonsko-muze-
byt-hotova-do-konce-roku-012823#sthash.SWNs5BYw.dpuf

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
countries/japan/

Evropská unie se dohodla s Vietnamem na volném 
obchodu
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je na světě. 
Shodu nad jejími klíčovými body oznámila 4. srpna evropská 
komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Jednání 
o vzájemném zrušení cel a některých netarifních překážek 
trvala dva a půl roku. 
EU si od uzavření dohody s Vietnamem slibuje především 
zlepšení obchodní bilance. V roce 2014 Vietnamci do EU 
dovezli zboží v hodnotě 22 miliard eur, zatímco na opačnou 
stranu putovalo zboží za 6 miliard. EU do asijské země 
vyváží především elektrické stroje, letadla, automobily nebo 
farmaceutické výrobky. Mezi hlavní vývozní artikly Vietnamu 
do EU patří elektronika, obuv a textil, potraviny a nábytek. 
Díky uzavřené dohodě padne 65 % vietnamských cel na 
dovoz evropského zboží, zbývající cla budu odstraněna do 
deseti let. EU cla zruší do sedmi let. 

http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/eu-uzavrela-
s-vietnamem-dohodu-o-volnem-obchodu-012816#sthash.
Inv93s5U.dpuf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1359

Elektřina z moře roste, za pololetí se připojilo 
na 600 elektráren 
Nejvíce turbín letos připojilo k síti Německo, v jehož pobřežních 
vodách investoři vybudovali 406 elektráren. Britové, kteří 
zatím vedou světový žebříček provozovaných mořských 
větrných parků, letos přidali 140 turbín. Necelou čtyřicítku 
vrtulí roztočilo Nizozemsko. 
Nyní je v Evropě připojeno do sítě tři tisíce větrných turbín 
s celkovým výkonem přes 10 gigawattů. Němci na rozvoj 
mořských větrných parků hodně sázejí. Do roku 2020 by 
podle vládních plánů měly dodávat elektřinu do sítě turbíny 
s výkonem 6,5 gigawattu. O deset let později by se tento výkon 
měl zvednout na 15 gigawattů. 
Investorům nahrává rozvoj technologií. Letos instalované 
turbíny měly s průměrným výkonem 4,2 gigawattu o 20 % 
větší výrobní kapacitu než loňské elektrárny. Novinky navíc 
prodlužují dobu, po kterou mohou větrné elektrárny během 
roku vyrábět. 
Zatím nejúspěšnějším výrobcem turbín je letos Siemens. 
V prvním pololetí jeho výrobky tvořily 57 % celkové námořní 
instalované kapacity. O zbytek se podělily španělsko-
francouzský Adwen, dánský MHI Vestas a německý Senvion. 
V příštích letech bude rozvoji mořských větrných parků 
dominovat podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii 
Evropa s Čínou v zádech. V červenci se probudily i Spojené 
státy. Společnost Deepwater Wind začala budovat u břehů 
státu Rhode Island základy pro první mořský větrný park 
v USA. Elektrárna s výkonem 30 megawattů by měla začít 
vyrábět příští rok. 

http:/ /www.euract iv.cz/energetika/clanek/elektr ina-z-
more-roste-za-pololeti-se-pripoji lo-na-600-elektraren-
012836#sthash.axCU0KYj.dpuf

http://www.ewea.org/news/detail/2015/07/30/offshore-wind-
industry-sets-record-year-for-installations-in-first-half-of-2015/
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Bilance obchodních vztahů EU-Japonsko (v mld. eur)

Zdroj: Eurostat
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http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/eu-uzavrela-s-vietnamem-dohodu-o-volnem-obchodu-012816#sthash.Inv93s5U.dpuf
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/eu-uzavrela-s-vietnamem-dohodu-o-volnem-obchodu-012816#sthash.Inv93s5U.dpuf
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/eu-uzavrela-s-vietnamem-dohodu-o-volnem-obchodu-012816#sthash.Inv93s5U.dpuf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1359
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/elektrina-z-more-roste-za-pololeti-se-pripojilo-na-600-elektraren-012836#sthash.axCU0KYj.dpuf
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/elektrina-z-more-roste-za-pololeti-se-pripojilo-na-600-elektraren-012836#sthash.axCU0KYj.dpuf
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/elektrina-z-more-roste-za-pololeti-se-pripojilo-na-600-elektraren-012836#sthash.axCU0KYj.dpuf
http://www.ewea.org/news/detail/2015/07/30/offshore-wind-industry-sets-record-year-for-installations-in-first-half-of-2015/
http://www.ewea.org/news/detail/2015/07/30/offshore-wind-industry-sets-record-year-for-installations-in-first-half-of-2015/
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V Ústí může být logistika Galilea
Česká republika je blízko dalšímu vesmírnému úspěchu. Po 
získání sídla Agentury pro globální navigační systém (GSA) 
v roce 2012 se nyní dostala do evropského finále o umístění 
logistického centra systému Galileo. To bude jako jediné 
v Evropě skladovat za specifických podmínek náhradní díly 
pro infrastrukturu Galilea, včetně částí družic, pozemních antén 
a dalších IT komponent. V centru bude probíhat i základní 
montáž. 
Vše by se mohlo dít v areálu v Mostě - Velebudicích, který 
nabídl Ústecký kraj. Spolu s ním postoupila do druhého kola 
už pouze nabídka z Belgie. Věc má ale zásadní problém. 
Ústecký kraj a ministerstvo dopravy se zatím nedohodly, kdo 
zbudování centra zaplatí. Evropská komise totiž uhradí pouze 
provozní náklady po dobu dvaceti let. 
Ministr dopravy Dan Ťok snahu Ústeckého kraje podpoří 
za předpokladu, že to nebude mít nárok na státní rozpočet. 
Naopak Zastupitelstvo Ústeckého kraje by souhlasilo pouze 
s variantou, že by náklady hradil stát. O umístění logistického 
centra Brusel rozhodne zřejmě v říjnu, provoz ve vybrané 
lokalitě by se měl rozjet v roce 2017. Přesná suma není zatím 
známa, podle kraje vzejde až z projektové dokumentace. 
Mezi přínosy vesmírného skladu mimo jiné patří vznik nových 
pracovních míst, centrum má navíc působit jako magnet na 
technologické firmy, které mu budou chtít být co nejblíže. 

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/v-usti-muze-byt-
logistika-galilea-cesi-se-hadaji-o-penize-012839#sthash.
mhst0P57.dpuf

Komise poskytne členským státům 2,4 miliardy 
eur na pomoc s migrací
Evropská komise poskytne členským státům zhruba 2,4 mld. 
eur na pomoc s migrací prostřednictvím 23 nově schválených 

víceletých národních programů v rámci Azylového, migračního 
a integračního fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost 
(ISF). Prostředky budou přednostně poskytnuty státům jako 
Řecko, Itálie a dalším, které se potýkají s největšími migračními 
toky.
Za první pololetí požádalo o azyl nejvíce migrantů v Německu 
(téměř 172 tis.). Dle nejnovějších odhadů však celkový počet 
žádostí za rok 2015 dosáhne až 750 tis. Druhou, žádostmi 
nejvytíženější zemí, je Maďarsko (téměř 67 tis. žádostí za 
1H/2015). O azyl v Česku požádalo za prvních pět měsíců 675  
migrantů (za rok 2014 to bylo celkem 1 150 žádostí).
K migrační krizi se v pátek 4. září sejdou představitelé zemí 
Visegrádské skupiny (V4) aby společně nalezli jednotný 
postoj. V Bruselu se pak 14. září mimořádně sejdou unijní 
ministři vnitra a spravedlnosti, aby projednali prudce rostoucí 
počet uprchlíků mířících do Evropy.

Počet žádostí o azyl za 1. pol. 2015* ve vybraných zemích 
EU (uvedeny státy, které mají více než 1000 žádostí a ČR)

Zdroj: Eurostat; *data za Francii, Itálii, Rakousko, Řecko, 
Španělsko, Dánsko, Finsko, Irsko a Českou republiku jsou 
uvedeny ke květnu 2015, data za Spojené království jsou 
uvedeny k dubnu 2015

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5483_cs.htm

http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_en.htm
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V Ústí může být logistika Galilea. Po získání sídla 
Agentury pro globální navigační systém (GSA) v roce 
2012 se nyní Česká republika dostala do evropského 
finále o umístění logistického centra systému Galileo. - 
Komise poskytne členským státům 2,4 miliardy eur na 
pomoc s migrací. V Bruselu se k migrační krizi 14. září 
mimořádně sejdou unijní ministři vnitra a spravedlnosti.
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http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/v-usti-muze-byt-logistika-galilea-cesi-se-hadaji-o-penize-012839#sthash.mhst0P57.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/v-usti-muze-byt-logistika-galilea-cesi-se-hadaji-o-penize-012839#sthash.mhst0P57.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/v-usti-muze-byt-logistika-galilea-cesi-se-hadaji-o-penize-012839#sthash.mhst0P57.dpuf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5483_cs.htm
http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_en.htm
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Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník 
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. 
V zářijovém, čísle je příspěvek věnován zprávě pěti 
předsedů hlavních institucí EU, která vznikla v době, kdy 
vrcholila řecká krize a dokonce se hovořilo o možném 
rozpadu eurozóny. Představuje plán rozvoje a prohlubování 
hospodářské a měnové unie (HMU) v příštích deseti letech.

PLÁN PRO POSíLENí EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ 
A MěNOVÉ UNIE

Pět předsedů – Evropské komise Jean-Claude Juncker, 
Evropské rady Donald Tusk, Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, 
Evropské centrální banky Mario Draghi a Evropského 
parlamentu Martin Schulz – představilo 22. června svou vizi 
posílení HMU v období od července 2015 až do roku 2025. 
Předsedové doporučují, aby postup k hospodářské a měnové 
unii byl realizován ve třech fázích:
• V první fázi tzv. „prohlubování“ (od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2017) 

by měly být využívány stávající nástroje a smlouvy k posílení 
prvků hospodářské, finanční i fiskální unie.

• Ve druhé fázi tzv. „dokončení“ (od roku 2017 do roku 2025) 
by měla být zavedena opatření dalekosáhlejší povahy, aby 
se proces konvergence stal závaznější. Navrhovaná opatření 
se dotýkají sdílené suverenity mezi členskými státy eurozóny, 
pro něž bude pravděpodobně nutná úprava smluv EU. 

• Závěrečná fáze (nejpozději do roku 2025) definuje směry, 
kterými by se EU měla dále ubírat.

Pro přípravu přechodu z první do druhé fáze připraví Evropská 
komise na jaře 2017 bílou knihu, ve které zhodnotí dosavadní 
kroky a načrtne konkrétní opatření včetně právních úprav pro 
dokončení HMU ve druhé fázi. To odpovídá modelu bílé knihy 
Jacquese Delorse z roku 1985, která připravila půdu pro 
Jednotný evropský akt, právní základ pro projekt jednotného 
trhu. Podle zprávy pěti předsedů by se k hospodářské 
a měnové unii mělo dojít třemi tematicky propojenými 
cestami. První směřuje k hospodářské unii, druhá k finanční 
unii a třetí vede přes fiskální unii.
Na cestě k hospodářské unii je hlavní novinkou vytvoření 
orgánů pro konkurenceschopnost: v každém státě 
eurozóny by nezávislý subjekt sledoval výkonnost ekonomiky 
a zejména soulad mezi vývojem mezd a produktivity a dával 
doporučení sociálním partnerům pro stanovování mezd. 
Dále se předpokládá posílení postupu při makroekonomické 
nerovnováze a zefektivnění evropského semestru. 

S hospodářskou unií musí jít 
ruku v ruce i finanční unie. 
Obě se vzájemně doplňují 
a posilují, a proto pokrok 
v těchto dvou oblastech 
musí být hlavní prioritou 
v 1. fázi. Pro dosažení 
finanční unie je především 
nutné dokončení bankovní unie. 
Po zavedení jednotného bankovního dohledu (4. listopadu 
2014) a zřízení jednotného mechanismu pro řešení krizí bank 
(jednotný fond pro řešení krizí zahájí činnost 1. ledna 2016) 
navrhuje pět předsedů jako další krok zavést již v první fázi 
evropský systém pojištění vkladů (EDIS), aby byla zajištěna 
stejná důvěra v bezpečnost bankovních vkladů bez ohledu 
na to, v kterém členském státě banka působí. K vytvoření 
finanční unie má přispět i unie kapitálových trhů, která má 
zajistit podnikům přístup k rozsáhlým zdrojům nebankovního 
financování a prohloubit integraci dluhopisových a akciových 
trhů. Počítá se jednak s ustavením jediného orgánu dohledu 
nad evropskými kapitálovými trhy, jednak s harmonizací 
účetních standardů, insolventního práva či vymahatelnosti 
přeshraničních pohledávek. Pro zajištění fiskální unie, která je 
třetí linií, navrhuje pět předsedů v první fázi vytvoření poradní 
evropské fiskální rady. Ta má koordinovat a doplňovat již 
existující vnitrostátní fiskální rady. 
Ve druhé fázi by měla být vytvořena společná makroekonomická 
stabilizační funkce, například v podobě společného pojištění 
v nezaměstnanosti či investičních transferů v duchu 
Evropského fondu pro strategické investice, aby bylo možné 
lépe zvládat šoky, které nelze řešit na úrovni jednotlivých zemí.
Zpráva nezapomíná ani na důležité téma, které protíná všechny 
linie realizace hospodářské a měnové unie, a sice posílení 
demokratické odpovědnosti a legitimity a rovněž posílení 
institucí. Tohoto by chtěli předsedové dosáhnout zejména 
prostřednictvím většího zapojení národních parlamentů, 
ustavením jednotné reprezentace HMU navenek (např. 
v Mezinárodním měnovém fondu), posílením role Euroskupiny 
a zahrnutím záchranného Evropského mechanismu stability 
do smluv. Postup k fiskální unii bude vyžadovat i posílené 
kolektivní rozhodování o rozpočtových otázkách, pro které 
by v eurozóně měl vzniknout subjekt pro správu finančních 
prostředků. Opatření navrhovaná ve „zprávě pěti předsedů“ 
jsou zaměřena primárně na země eurozóny, nicméně proces 
prohlubování HMU zůstává otevřený všem členům EU. 
Podrobné informace najdete na http://ec.europa.eu/priorities/
economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_cs.pdf

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_cs.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_cs.pdf
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InfoServis

V rubrice InfoServis zobrazujeme nadcházející zasedání 
klíčových rozhodovacích orgánů EU, která jsou doplňována 
dalšími významnými událostmi. Agenda jednání těchto 
klíčových orgánů je připravována často jen několik dní 
před vlastním jednáním a je možno ji vyhledat na těchto 
odkazech: http://europa.eu/newsroom/calendar/; http://
www.eu2015lu.eu

EUROkvíz

Asi už každý se setkal s auty, které nejezdily jen na benzín či 
diesel, ale využívaly třeba zkapalněné ropné plyny (LPG) nebo 
zemní plyn (stlačený CNG či zkapalněný LNG). Stále více do 
popředí se však dostávají i elektromobily. 
Momentálně si většinu trhu berou auta na benzín nebo diesel, 
ale se snižujícími se zásobami fosilních paliv budou prim hrát 
alternativní pohony, ať už v podobě například různých hybridů 
či zmiňovaných elektromobilů. 

Co bude dominantním pohonem automobilů v roce 
2035?
• nafta/benzín
• CNG/LNG
• elektřina
• jiný 

Malou nápovědou pro vaši odpověď může být naše Hlavní 
téma, které naleznete na straně 8.

Vaše odpovědi na tuto otázku nám můžete zasílat 
prostřednictvím formuláře, který naleznete na: bit.do/eurokviz5

oTáZkA PRo TENTo měsíC

V minulém Měsíčníku jsme se Vás ptali, jak si myslíte, že 
bude vypadat energetický mix v Evropské unii za 15 let. 
A výsledek?
Čtenáři Měsíčníku si v průměru myslí, že význam fosilních 
paliv v evropské energetice poklesne o cca 10 procentních 
bodů na 34,8 %. Respondenti nečekají ani renesanci 
jaderné energetiky. Současný podíl ve výši 29 % se změní 
jen minimálně (na 27 %). Naopak budoucnost prý patří 
obnovitelným zdrojům. Jejich současný čtvrtinový podíl by 
měl do roku 2030 v EU vystoupat na zhruba 38 %. OZE by se 
tak měly stát nejvýznamnější zdrojem výroby energií.

oDPoVěď NA miNULoU oTáZkU

Jak si myslíte, že bude vypadat energetický mix  za celou 
EU v roce 2030, když nyní odpověď zní: 45/29/24?

Zdroj: EUROkvíz EU Office Česká spořitelna

34,8% 

26,8% 

38,3% 

Fosilní paliva

Jaderná energie

Obnovitelné zdroje

Zasedání klíčových institucí EU
14. - 15. 9. 2015  Brusel, Belgie 5. -8. 10. 2015  Štrasburk, Francie 

- Zasedání výboru Evropského parlamentu - Plenární zasedání Evropského parlamentu

21. - 23. 9. 2015  Brusel, Belgie 5. 10. 2015  Brusel, Belgie

- Zasedání výboru Evropského parlamentu - Zasedání Euroskupiny

24. 9. 2015  Lucemburk, Lucembursko 6. 10. 2015  Lucemburk, Lucembursko

- Neformální zasedání ministrů zdravotnictví - Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti

1. 10. 2015  Lucemburk, Lucembursko 8. 10. 2015   Lucemburk, Lucembursko  

- Zasedání Rady pro konkurenceschopnost - Zasedání Rady pro spravedlnost a domácí záležitosti

5. 10. 2015  Lucemburk, Lucembursko 8. 10. 2015  Brusel, Belgie 

- Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a spotřebitele

- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku

Zdroj: www.europa.eu, http://www.eu2015lu.eu/, přístup ke dni 31. 8. 2015

http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://www.eu2015lu.eu
http://www.eu2015lu.eu
http://bit.do/eurokviz5
www.europa.eu
http://www.eu2015lu.eu/
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Drobnohled

Plánujete nové investice do Vašeho podnikání? Inovujete, 
modernizujete či rozšiřujete své výrobní procesy 
a technologie? Předpokládáte využití spolufinancování 
projektů z dotačních výzev v rámci programového období 
2014 – 2020? EU Program+ nabízí komplexní dotační 
poradenství spojené s atraktivními parametry financování 
dotovaných projektů.

EU PROGRAM+: NA DOTACE Z EU JSME PŘIPRAVENI
Česká republika může v novém programovém období 
prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních 
fondů podpořit ekonomiku téměř 24 miliardami eur (tj. více 
jak 650 miliard korun), které schválila Evropská komise loni 
ve strategickém dokumentu Dohoda o partnerství pro 
programové období 2014–2020. 
Mezi stěžejní oblasti podpory, které jsou určeny pro 
podnikatelskou sféru, patří především inovace, věda a výzkum, 
úspory energií, ochrana životního prostředí či informační 
technologie.
Konkrétní dotační výzvy jsou průběžně publikovány na 
internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 
(www.dotaceeu.cz). Zájemci o dotace mohou od 1. června 
2015 podávat své žádosti prostřednictvím jednotného 
monitorovacího systému MS2014+.

operační programy pro programové období 2014-2020
Název programu Alokace (mil. eur)

oP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 4 331,1

oP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2 779,6
oP Zaměstnanost 2 145,7
oP Doprava 4 695,8
oP Životní prostředí 2 636,6
integrovaný regionální operační 
program 4 629,2

oP Praha - pól růstu ČR 201,6
oP Technická pomoc 223,7
oP Rybářství 2014-2020 31,1
Program rozvoje venkova 2 170,3

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Pomoc malým a středním podnikům na cestě 
k dotacím
Se získáváním dotací ze strukturálních fondů EU 
i s financováním dotovaných projektů malým a středním 
podnikům již několik let úspěšně pomáhá Finanční skupina 
České spořitelny 
Pro podniky, které se chystají žádat o dotace z operačních 
programů v programovém období 2014-2020, připravila Erste 
Corporate Banking ve spolupráci s Erste Grantika Advisory 
(dceřiná společnost České spořitelny) kompletní řešení 
v podobě nového produktu EU Program+. 
EU Program+, který je určen podnikům s ročním obratem 
nad 60 mil. korun (které realizují investiční projekt 
spolufinancovaný ze zdrojů operačních programů), zahrnuje 

poradenství pro všechny fáze dotačního cyklu (= žádost 
o dotaci, výběrová řízení, dotační management) i financování 
dotovaného projektu. 
Příklad realizovaného financování v rámci EU Program+
• Projekt v celkovém objemu 16 mil. CZK 
 - Investice do technologie 8 mil. CZK 
 - Investice do nové haly 8 mil. CZK
• Dotace z OP PIK (2014-2020)
• Podnik splňující kritéria malého podniku – dotace až 45 %

TECHNoLoGiE mil. CZK
Vlastní zdroje -
investiční úvěr EU Program+ a ToP inovace 8
Dotace (pro malý podnik až 45 %) 3,6
HALA mil. CZK
Vlastní zdroje 4
investiční úvěr od EiB 4
Dotace -

Hlavními přednostmi tohoto programu jsou atraktivní 
parametry financování, úvodní analýza dotačních příležitostí 
zdarma, sleva na administrativní poplatek za zpracování 
žádosti o dotaci, úspora 
času díky obsluze klienta 
z jednoho obchodního 
místa a v neposlední 
řadě i pojištění profesní 
odpovědnost i  Erste 
Grantika Advisory až do 
výše 5 milionů eur. 
Vedle EU Program+ 
nabízí Erste Corporate 
Bank ing  spo lečně 
s  E r s t e  G r a n t i k a 
Advisory i individuální 
řešení pro projekty 
s žádostí o dotace. 
J e d n o z n a č n ý m 
b e n e f i t e m  v š e c h 
s lužeb nabízených 
finanční skupinou České 
spořitelny je vysoká 
odbornost, spolehlivost 
a 100% profesionalita.
Více informací: www.erstecorporatebanking.cz I www.grantika.
cz I www.edotace.cz

Iva Dlouhá, Erste Corporate Banking

www.erstecorporatebanking.cz
www.grantika.cz
www.grantika.cz
www.edotace.cz


8 Měsíčník EU aktualit | září 2015

Hlavní téma

Automobilový průmysl prochází v poslední době řadou 
velkých změn, které mají ambici výrazně proměnit celý 
sektor. A to nejen v technických novinkách na samotných 
automobilech, ale i v procesu výroby a v obchodním 
modelu. Cesta k úspěchu v budoucnu povede přes 
diverzifikované portfolio produktů, globálních trhů a investic 
do vývoje a inovací. 

AUTOMOBILOVÝ PRůMYSL: TRENDY BUDOUCNOSTI

ÚVOD

Automobilový průmysl prochází v poslední době řadou velkých 
změn, které mají ambici výrazně proměnit celý sektor. A to 
nejen v technických novinkách na samotných automobilech, 
ale i v procesu výroby a v obchodním modelu. K hlavním 
trendům patří pokračující tlak automobilek na snižování 
nákladů a zvyšování efektivity výroby ve vlastních továrnách 
i u dodavatelů. Do budoucna tak cesta k úspěchu povede přes 
diverzifikované portfolio produktů, globálních trhů a investic do 
vývoje a inovací. 
Dalším faktorem, který bezesporu ovlivňuje a v budoucnu 
i nadále ovlivní automobilový průmysl, je pokračující 
zpřísňování ekologických požadavků (na vypouštění CO2) 

a bezpečnostních standardů (požadavky na airbagy, systémy 
ESP (elektronická kontrola stability vozu pro vyrovnávání 
smyku) a e-call, snižování spotřeby aj. Samostatnou kapitolu 
tvoří nové pohony, kde prim hraje elektromobilita (i když 
např. v ČR se elektromobily podílejí na celkových prodejích 
stále jen 0,1 %). Rozvíjí se však i pohony na CNG či vodík. 
Uživatelsky nejzajímavější inovace pak probíhají v propojování 
aut s mobilními telefony a v systémech autonomního řízení. 
Samořiditelná auta sice už některé automobilky testují v ostrém 
provozu, jejich uvedení na trh však stále zůstává otázkou 
budoucnosti, mj. kvůli zatím nejasnému vymezení, kdo za 
případné nehody ponese odpovědnost.

VÝZNAM AUTOMOBILOVÉHO PRůMYSLU PRO ČR

Význam automobilového odvětví pro Českou republiku 
je značný, ať už z pohledu ekonomického výkonu nebo 
z hlediska pracovního trhu, kdy představuje jednoho z hlavních 
zaměstnavatelů v průmyslu. Výkonnost automobilového odvětví 
však nekončí u hranic, neboť ČR s roční produkcí 118 aut 
na 1 000 obyvatel patří mezi světové automobilové velmoci 
a s roční výrobou přes 1 mil. aut se řadí na 16. místo na světě. 
Vedle tří hlavních automobilek (Škoda Auto, Hyundai Motor 
Manufacturing Czech, Toyota Peugeot Citroën Automobile), 
výrobců autobusů a nákladních automobilů zahrnuje rozsáhlou 
a diversifikovanou síť dodavatelů. To spolu se zaměřením řady 
subjektů na R&D a design dělá z ČR kompaktní centrum pro 
automobilovou produkci.

Výroba automobilů je zásadní pro českou ekonomiku. 
Automobilový sektor se na průmyslové produkci i na exportu 
podílí téměř 25 %, na HDP pak zhruba 7,4 %. 

Podle odhadů zaměstnává odvětví přes 150 tisíc lidí. Výroba 
motorových vozidel v ČR dlouhodobě stoupá, v roce 2014 
dosáhla 1,278 mil. vozů. Z toho naprostou většinu (rekordních 
1,247 mil.) tvořila osobní a malá užitková vozidla. Následovaly 
autobusy (3 891 kusů), motocykly (stagnujících 1 075 kusů) 
a nákladní vozidla (821 kusů), jejichž výroba postupně 
poklesla z 8 764 vyrobených vozidel v roce 1997. Z těchto čísel 
vyplývá, že výroba osobních automobilů tvoří „páteř“ celého 
automobilového odvětví. Po útlumu růstu v pokrizových letech, 
dochází od roku 2013 ve výrobě osobních a malých užitkových 
automobilů zase k oživení. I pro letošní rok se dá očekávat, 
že počet vyrobených osobních automobilů dosáhne nového 
rekordu. Za první pololetí bylo v ČR vyrobeno přes 673 tisíc 
osobních automobilů, což představuje meziroční nárůst o více 
jak 6 %. České automobilky a jejich dodavatelé zvýšili v roce 
2014 tržby o 14,7 % na 991 mld. Kč. Export rostl podobným 
tempem na 845 mld. Kč.

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

Počet vyrobených osobních aut na 1 000 ob. (2014)

Zdroj: OICA; Eurostat
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Letošní (1. pol. roku 2015) příznivý (nejen) hospodářský vývoj 
v Evropské unii, kam směřuje 84 % automobilového exportu, 
naznačuje, že produkce aut v ČR bude opět nejvyšší v historii 
a rekord se čeká i ve výrobě dílů. Důkazem jsou dosud nejlepší 
výsledky Škody Auto za 1. pololetí (především díky rekordním 
prodejům nových modelů Fabia a Superb), ale i úspěch nové 
řady kolínské TPCA a zrychlení výroby v nošovické továrně 
Hyundai. Jak dlouho konjunktura potrvá, bude záležet na 
situaci v západní a střední Evropě, na pokračování sankcí vůči 
Rusku, situaci na Ukrajině, ale i cenách ropy a vývoji směnných 
kurzů. Vzhledem k plánovanému navýšení kapacit ze strany 
Škoda Auto, které souvisí s rozšířením modelové řady, ale 
i díky úspěchu tuzemského výrobce Hyundai, lze očekávat, že 
kapacita českých automobilek v dalších letech poroste směrem 
k 1,5 mil. vozů ročně.

Vedle zvyšujícího se počtu vyráběných automobilů, roste 
i počet registrovaných, který už v České republice překročil 
5 miliónů (údaj k 30. 6. 2015 uvádí 5 060 tisíc automobilů). 
Roste nejen počet registrovaných aut, ale i průměrné stáří 
osobních automobilů od doby hospodářské krize, která se 

projevila mimo jiné i v pomalejší obnově vozového parku v ČR. 
Lidé začali odkládat nákup nového auta a zároveň „stará“ auta 
nejsou tak rychle nahrazována. 
Není překvapením, že třetina z celkově registrovaných 
automobilů je značky Škoda (1 731 tisíc automobilů k 30. 
6. 2015). Následují Volkswagen a Ford s 8% podílem na 
vozovém parku. Podobná situace na prvních dvou místech 
je i v případě registrace nových osobních automobilů za 
prvních sedm měsíců roku 2015. Auta značky Škoda i v tomto 
žebříčku zaujímají třetinu všech nově registrovaných aut. Na 
druhém místě se 14 tisíci nově registrovanými automobily je 
Volkswagen a třetí pozici obsadila auta značky Hyundai. 

Registrace nových osobních automobilů v ČR za 1-7/2015
Značka Počet %

Škoda 43 663 32%
Volkswagen 14 616 11%
Hyundai 10 939 8%
Ford 8 818 7%
Dacia 6 236 5%
Opel 4 730 4%
Kia 4 651 3%
Renault 4 373 3%
Peugeot 4 279 3%
Seat 4 092 3%
BMW 3 314 2%
Citroën 3 060 2%
Audi 2 871 2%
Nissan 2 790 2%
mercedes-Benz 2 653 2%

Zdroj: Svaz dovozců automobilů; prvních patnáct nejvíce 
zastoupených značek

Hlavní téma

Výroba osobních a malých užitkových aut v ČR (v tis.)

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)
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Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu; data za rok 2015 jsou k 30.6.
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Hlavní téma

Výrobci automobilů
V České republice působí tři velcí výrobci osobních automobilů, 
kteří jsou členy velkých nadnárodních skupin:

• Škoda Auto;

• Hyundai Motor Manufacturing Czech;

• Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA).

Škoda Auto: Škoda Auto provozuje 13 továren v 6 zemích 
v Evropě a v Asii a vyváží osobní automobily do více než 
100 zemí světa. V roce 2014 dosáhla dosud nejvyšších 
prodejů v historii, když prodala 1 037 200 vozů. ŠKODA 
dlouhodobě investuje do rozšíření svých českých továren 
v  Mladé Boleslavi a v Kvasinách. Aby doplnila svou silnou 
pozici v západní Evropě (růst prodejů +11,8 % v 2014), 
soustředí se na růst na čínském trhu, který je s prodejem 281 
tisíc kusů v roce 2014 největším jednotlivým trhem. Škoda Auto 
patří do koncernu VW, v roce 2014 dosáhla tržeb 266,5 mld. Kč  
Hyundai motor manufacturing Czech: V roce 2008 byla 
kapacita závodu v Nošovicích stanovena na 200 tisíc aut 
ročně, čehož automobilka dosáhla již za dva roky od spuštění. 
Po zahájení třetích směn na podzim 2011 vzrostla maximální 
roční produkce Hyundai v ČR na 300 tisíc. V roce 2015 plánuje 
vyrobit 330 tisíc aut díky zrychlení linek. Hyundai vyrábí 
v ČR tři modely ix20, ix35 a i30, ale část produkce je určena 
i pro sesterskou automobilku Kia Motors Slovakia v žilině.  

I ta však zásobuje českou továrnu Hyundai a obě fabriky tak 
tvoří komplex vzájemně spolupracujících jednotek. V roce 
2015 byla zahájena výroba SUV modelu Tucson. V roce 2014 
společnost dosáhla tržeb 106,3 mld. Kč.
Toyota Peugeot Citroën Automobile: Kapacita továrny 
v Kolíně je 300 tisíc aut ročně. V současné době TPCA vyrábí 
novou generaci modelů Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën 
C1, tedy malá městská auta s nízkou spotřebou i emisemi. 
Zhruba 80 % dodávek pro výrobu TPCA pochází z České 
republiky. Více než 99 % výroby je pak vyváženo na evropský 
trh, zejména do Francie, Itálie, UK, Nizozemska a Německa. 
Fabrika má zhruba 3 tisíce zaměstnanců. V roce 2014 dosáhla 
tržeb 39,8 mld. Kč.

Oborové asociace
Nejvýznamnější asociací automobilového průmyslu v ČR je 
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSap). V současné 
době sdružuje 13 výrobců, 103 dodavatelů a 32 účelových 
organizací, kteří se podílejí na tržbách sektoru zhruba 
85 %. Cílem sdružení je rozvíjet automobilový sektor v ČR, 
prosazovat zájmy jeho členů, vystupovat jedním hlasem vůči 
veřejné správě a vést statistiky o celém odvětví.
Na evropské úrovni působí Evropská asociace výrobců 
motorových vozidel (European Automobile Manufacturers‘ 
Association), která reprezentuje 15 výrobců motorových 
vozidel působících v Evropě.

Vývoj počtu registrovaných a vyrobených aut prochází 
v posledních letech ve světě velkými změnami. Evropa už 
ztratila své výsadní postavení a kupředu se nezadržitelně dere 
Asie, která získává mimo jiné i většinový podíl na registraci 
nových aut. Z pohledu největších automobilových trhů vyčnívá 
obrovský čínský trh, který oproti dalším ekonomikám roste 
daleko rychlejším tempem a brzo tak překoná 20 miliónovou 
hranici registrovaných automobilů.

Jak Evropa tak i Amerika byly zasaženy hospodářskou krizí, 
což se promítlo i v automobilovém průmyslu. Propad výroby 
v roce 2009 oproti roku 2008 činil za Evropu a Ameriku více 
jak 5 mil. osobních automobilů. 
Výhled ekonomiky Evropské unie na další roky se však 
dostává do kladných čísel a tak s růstem hospodářství se dá 
předpokládat, že i prodeje automobilů se budou navyšovat tak, 
jak se tomu děje i v posledních letech.

AUTOMOBILOVÝ PRůMYSL VE SVěTě A V EVROPSKÉ UNII

Registrace nebo prodej nových osobních aut (v mil.)

Zdroj: OICA 
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Automobilový průmysl je pro Evropskou unii důležitý nejen 
z pohledu hospodářského výkonu, ale stejně jako v případě 
České republiky je i významným zaměstnavatelem. Nejvíce 
zaměstnanců pracujících v automotive je v Německu s více 
jak 800 tisíci zaměstnanci, což vysoce převyšuje další členské 
země. Změny probíhající v automobilovém průmyslu se 
odrážejí i v zaměstnanosti. Je zde patrný odklon od „tradičních“ 
automobilových velmocí, jako jsou Francie, Itálie a UK, kde 
s přesunem výroby do východních států nebo někde až do 
Asie, klesá i počet pracujících v automotive v těchto zemích. 
Naopak například v České republice, Rumunsku, Maďarsku 
a Slovensku počet pracujících v tomto odvětví oproti roku 2000 
vzrostl.

Automobilovým průmyslem hýbou i další změny, nejen 
v preferencích výroby a destinací, kam se automobily vyvážejí, 

ale i změny regulatorní. Mezi nejvýznamnějšími regulatorní 
oblasti v automobilovém průmyslu patří environmentální 
a bezpečnostní standardy. V obou případech se vychází 
z norem EU. V případě environmentálních standardů (podle 
nařízení EU č. 333/2014) platí, že nově vyráběná osobní 
vozidla nesmí v roce 2015 vypouštět více než 130 gramů CO2 
na ujetý kilometr. V roce 2021 pak nové osobní vozy nebudou 
moci vypouštět více než 95 g CO2/km. 
Cílem Evropské komise je nejen zlepšit životní prostředí, 
podpořit alternativní paliva, ale i snížit spotřebu vozidel. 
Různá evropská nařízení u bezpečnostních standardů definují 
povinnou bezpečnostní výbavu, kterou musí vozidla mít. 
Vedle již standardních pásů, airbagů, systémů ABS a ESP 
budou všechny nové osobní vozy muset být od 1. dubna 
2018 vybaveny systémem e-call, který v případě nehody 
automaticky přivolá pomoc.

Hlavní téma

TRENDY V AUTOMOBILOVÉM PRůMYSLU
Automobilový průmysl prochází řadou velkých změn, které 
mají ambici výrazně proměnit celý sektor. A to nejen v podobě 
technologických novinek na samotných automobilech, ale 
i v procesu výroby a v dosavadním obchodním modelu. 

1) Alternativní pohony: Elektřina, plyn i vodík
Každá velká automobilka investuje do nových pohonů. Prim 
hraje elektrický pohon, např. Škoda Auto ale podporuje 
stlačený zemní plyn (CNG). V nákladní silniční dopravě se 
prosazuje LNG (zkapalněný zemní plyn). Především japonské 
automobilky zase věří vodíku (Toyota již sériově vyrábí 
vodíkový vůz Mirai) a Audi vyvinula nové ekologické palivo 
e-diesel složené jen z vody a vzduchu. Masové rozšíření 
daného pohonu bude záležet především na dostupnosti 
čerpacích/dobíjecích stanic, na ceně vozu a na dojezdové 
vzdálenosti.  
Elektromobilita: Náklady na ujetý kilometr se u elektromobilu 
sice pohybují od 1 do 3 centů, jejich většímu rozvoji ale zatím 
brání vysoká pořizovací cena, životnost baterie a nedostatečný 

počet dobíjecích stanic. Větší rozvoj elektromobility 
v evropském měřítku se tak dá očekávat až po roce 2020 v 
závislosti na zpřísnění emisního cíle EU, na vývoji technologií 
(hlavně baterií) či na politikách jednotlivých států (již dnes 
řada evropských států v čele s Německem podporuje nákup 
elektromobilů, ať už daňovým zvýhodněním, bezplatným 
parkováním, dotacemi na koupi vozu aj.).

2) Nové technologie: konektivita a systémy autonomního 
řízení
Uživatelsky nejzajímavější inovace probíhají v propojování aut 
s mobilními telefony a aplikacemi a v autonomních systémech 
řízení. Dnes je tak již možné nejen napojit a synchronizovat 
vůz se smartphonem, ale také ho jeho prostřednictvím 
ovládat (např. Mazda nabízí systém, který umožňuje přes 
telefon nastartovat motor). Autonomní systémy řízení zase 
díky pokročilým senzorům pomáhají udržovat vůz v pruzích, 
nouzově brzdit, sledovat okolní objekty, parkovat či zajíždět do 
garáže. 

Zaměstnanost v aut. průmyslu v EU (v tis. osob)

Zdroj: Eurostat;  členské státy s více jak 10 000 zaměstnanci v 
automobilovém průmyslu dle NACE C29; *data za rok 2012
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Hlavní téma

Samořiditelná auta už testují Audi, BMW, Toyota, Mercedes, 
ale i internetový Google. Přesto jejich uvedení do provozu je 
zatím otázkou minimálně roku 2025 mj. proto, že zatím není 
jasné, kdo za případné nehody ponese odpovědnost. V bližší 
budoucnosti se však bude rozvíjet napojení vozů a jejich 
navigací na GPS a zavádění chytrých systémů řízení dopravy 
včetně komunikace mezi auty navzájem. 
Jedním z důsledků rozvoje nových technologií by mohl být 
příchod nových subjektů do odvětví (především z IT sektoru 
jako např. Google), budou však muset vynaložit obrovské 
prostředky na vývoj svých vozů.

3) Průmysl 4.0: Digitalizace výroby
Velkou příležitostí pro český automobilový průmysl je tzv. 
4. revoluce v průmyslu spočívající v jeho digitalizaci. Ta v praxi 
znamená propojení všech inteligentních přístrojů, výrobních 
linek a výrobků, veškerých produkčních systémů, skladů, 
logistiky i servisu do jedné inteligentní informační sítě, v jejímž 
rámci budou chytré přístroje zákazníků, výrobců i dodavatelů 
navzájem a bez lidské pomoci komunikovat a reagovat na 
potřeby klientů v reálném čase. 
Při koupi auta už tak za několik let lidé nepůjdou do autosalonu, 
ale doma si přes internet ze všech možných součástek sestaví 
„unikátní“ auto na míru. Jen s významným rozdílem, že si ho 
nekoupí, ale pronajmou na určitou dobu. 
Výrobní proces bude probíhat tak, že hned po objednání 
inteligentní systém automobilky zanalyzuje objednávku 
a vyšle požadavky k výrobcům součástek. Ti pomocí robotů 
vůz sestaví a hotový produkt automaticky doručí. Výrobní 
linka přitom rovněž nebude ve vlastnictví továrny, ale bude 
zapůjčená od výrobců. To může být na 20 let, na 3 měsíce nebo 
jen na několik zakázek. 
Vše zastřeší tzv. chytré továrny, v nichž bude docházet 
k pokračující robotizaci a automatizaci výroby, k zavádění 
čipů, senzorů či 3D tiskáren, díky čemuž poroste i produktivita 
odvětví. Role zaměstnanců bude spočívat především v kontrole 
a spolupráci s roboty.

4) Zpřísňování ekologických a bezpečnostních standardů 
Zpřísňování požadavků na vypouštění CO2 (podle nařízení 
EU z dnešních 130 g/km na 95 g/km v roce 2021) stejně 
jako zpřísňování bezpečnostních standardů (požadavky na 
povinnou bezpečnostní výbavu, airbagy, systémy ABS a ESP 
– elektronická kontrola stability, systém e-call, jenž od 1. dubna 
2018 budou muset mít všechny nové osobní vozy si vyžádají 
velké investice automobilek. 
Jen splnění požadavku na vypouštění CO2 vyjde automobilky 
prodávající v Evropě podle jejich odhadů na 13 mld. eur. 
Automobilky proto čím dál častěji využívají nové materiály 
jako nanovlákna (např. ve filtrech) či uhlíková vlákna, které 
umožňují snížit hmotnost vozidel (a tím pádem spotřebu) při 
zachování pevnostních standardů.

5) Pokračující snižování nákladů 
Automobilky budou dále tlačit na snižování nákladů a efektivitu 
výroby, a to nejen ve svých továrnách, ale i u svých 
dodavatelů. Díky tomu budou velké automobilky redukovat 
počet dodavatelů ve prospěch těch, kteří jsou schopni dodávat 
díly globálně a inovovat své produkty. 
Automobilky se také budou více dívat na své dodavatele, 
především na efektivitu jejich výroby a na cenu komponentů. 
Snahou je minimalizace recallů (svolávání vozů do servisu), 
za které mohou většinou dodavatelé a které automobilky 
poškozují.

6) Carsharing
U nastupující generace internetu („generace Z“) bude klesat 
potřeba vlastnit auto. Mnohem více ji bude zajímat, jak se 
dostat z bodu A do bodu B. K tomu ji dopomohou chytré 
telefony, aplikace, nonstop přístup k internetu a především 
koncepty sdílené mobility – tzv. carsharing. 
Carsharing funguje na principu „jedu automobilem tehdy, kdy 
ho potřebuji“. Služba se zaměřuje na obyvatele, kteří automobil 
nevyužívají každý den – najezdí ročně méně než 10 tisíc km. 
Ocení ji například rodiny, které občas potřebují mít k dispozici 
druhé auto, mladí lidé či studenti. 
Přístup k vozu bude přitom možný kdykoliv, obvykle pomocí 
čipové karty, aplikace pro chytrý telefon nebo SMS. Jedná se 
tedy o levnější a flexibilnější autopůjčovnu – uživatel smlouvu 
podepisuje jen jednou a platí jen za to, co skutečně ujede. 
Carsharing funguje v České republice už nyní. 
Mezi největší české poskytovatele patří Car4Way či firma 
Autonapůl, v Německu to je např. firma Cambio, která celkově 
nabízí přes 2000 vozů. 
Význam sdílení aut poroste hlavně ve městech a vysoce 
urbanizovaných lokalitách. Na druhou stranu lidé ani do 
budoucna nepřestanou chtít vlastnit auta – především kvůli 
nezávislosti a pocitu svobody.
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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. V zářijovém vydání se 
zaměříme na podnikatelské prostředí Ázerbájdžánu.

Základní údaje

oficiální název Ázerbájdžánská republika

Počet obyvatel 9 593 000 (2015)

Rozloha 82 630 km2 

měna manat (AZN)

Úřední jazyk ázerbájdžánština

Zdroj: The World Factbook

Ázerbájdžán se nachází mezi Ruskem a Iránem, přičemž 
sousedí také s Arménií, Gruzií a Tureckem. Dělí se na 9 regionů 
a jednu autonomní republiku, jež je zároveň exklávou. 
Hlavou státu je od roku 2003 prezident Ilham Aliyev, který 
pokračuje v odkazu svého otce, který řídil tento úřad 
předchozích 10 let. Aliyev byl opětovně zvolen v roce 2013. 
V roce 2009 byla změněna Ústava a byl zrušen omezený počet 
mandátů, takže prezident může opět kandidovat v roce 2018. 
Premiérem země je od roku 2003 Artur Rasizade ze stejné 
strany jako prezident - Nová ázerbájdžánská strana, která má 
v parlamentu většinu a vládne bez koaličního partnera. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Struktura exportu této středoasijské země je poměrně 
jednoduchá: přes 90 % veškerých vývozů tvoří ropa a plyn. 
Za zmínku stojí ještě strojírenství, potraviny a bavlna. Dováží 
se především strojírenské výrobky a zařízení, potraviny, kovy 
a chemikálie. 
Hlavními exportními partnery země jsou Itálie (25,6 %), 
Indonésie (11,1 %) a Thajsko (7,4 %). Naopak populárními 
dovozci jsou Turecko (15,8 %), Rusko (14,1 %) a Spojené 
království (11,1 %).

Makroekonomický výhled
Po velmi vydařeném roce 2013, kdy 
ekonomický růst dosáhl téměř 6 % 
HDP, zpomalila ekonomika na necelá 
3 % HDP. Důvodem byla jednak slabší 
domácí poptávka, ale také pokles objemu 
těžby ropy. Neropný sektor rostl „pouze“ 
o 6,9 %, konkrétně třeba stavebnictví zpomalilo na 9,1 % 
z „neevropských“ 23 % o rok dříve. Jelikož je ekonomika 
země velmi závislá na exportu ropy a zemního plynu, pád cen 
těchto komodit v průběhu roku 2014 se na jejich ekonomické 
výkonnosti poměrně silně podepsal, což se odrazí v růstu 
v roce 2015. 
Na přelomu letošního a loňského roku se rozhodně nenudila 
Centrální banka Ázerbájdžánu. V zájmu zmírnění tlaků na 
oslabení manatu nejprve masivně intervenovala (za období 
listopad 2014 až únor 2015 přišla o 27 % devizových rezerv), 
aby nakonec své úsilí vzdala a centrální paritu vůči dolaru 
devalvovala o 34 %. Následkem toho se v ekonomice výrazněji 
projevily inflační tlaky, kdy MMF očekává letošní růst indexu 
spotřebitelských cen ve výši necelých 8 %. Ázerbájdžán 
provedl fiskální konsolidaci v roce 2014, což vedlo podle dat 
MMF k rozpočtovému přebytku ve výši 0,5 % HDP. Příjmy 
z prodeje ropy a plynu poklesly o 6 %, ale výnosy z neropného 
sektoru zaznamenaly 13% růst. V roce 2015 by se měl stav 
veřejných financí zhoršit kvůli dopadu cen ropy, která se 
dostala pod 58 dolarů za barel. 
Veřejný dluh byl v roce 2014 ve výši 16,3 %, pro následující 
roky je predikován o něco vyšší přesahující 20 % HDP.

Základní makro ukazatele 2013 2014 2015e 2016e

Růst HDP (%) 5,8 2,8 0,6 2,5

míra nezaměstnanosti (%) 6,0 6,0 6,0 6,0

inflace (%) 2,4 1,4 7,9 6,2

BÚ plat. bilance (% HDP) 17,0 15,3 5,3 8,2

saldo veř. financí (% HDP) 0,8 0,5 -5,8 1,5

Veřejný dluh (% HDP) 13,8 16,3 21,6 23,0

Zdroj: MMF; e - odhad 

Trh práce
Od roku 2009 přestal Ázerbájdžán publikovat míru 
nezaměstnanosti, její výše se odhaduje okolo 6 %. Minimální 
měsíční mzda je od září 2013 stanovena na 105 manat (cca 
92 eur). To představuje zhruba čtvrtinu české minimální mzdy 
vyjádřené v eurech. Průměrné mzdy však dosahují přibližně 
4krát tolik (cca 40 % úrovně českých průměrných mezd).
V těžebním odvětví si zaměstnanci přijdou na 1 326 eur, naproti 
tomu například ve zdravotnictví „pouhých“ 159 eur. 

ÁZERBÁJDžÁN

Sektory národního hospodářství – Ázerbájdžán (ČR a EU)

Zdroj: World Bank, HDP za rok 2014, zaměstnanost za rok 2012
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Průvodce 
podnikáním

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti 6 %

Minimální mzda (2013) 92 EUR

Průměrná měsíční mzda (2013) 372 EUR

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2013) ázerbájdžán ČR

Zpracovatelský průmysl 384 € 1 014 €

Stavebnictví 547 € 922 €

Obchod, opravy motorových vozidel 318 € 944 €

Ubytování, stravování 389 € 570 €

Zdroj: The State Statistical Committee of the Republic of 
Azerbaijan

Základy pracovního práva
Pracovní doba je stanovena na 8 hodin denně (40 hodin týdně). 
Při šestidenním pracovním týdnu nesmí denní pracovní doba 
přesáhnout 7 hodin. Existují však výjimky, pro které může být 
snížen týdenní počet hodin na 24 nebo 36 u zaměstnanců 
mladších 18 let, zaměstnanců se zdravotním postižením, 
těhotných a žen s malými dětmi. Každá odpracovaná hodina 
přesčas je ohodnocena dvojnásobným příplatkem. Zaměstnanci 
mají nárok na minimálně 21 dní placené dovolené, u některých 
profesí je tato doba prodloužena na 30 dní v roce.

Základy obchodního práva
Ázerbájdžán se v souhrnném indexu vstřícnosti k podnikatelům 
(Doing Business) Světové banky pro rok 2015 umístil na 80. 
příčce ze 189 sledovaných ekonomik. V kategorii „Založení 
podniku“ je však dle indexu na 12. místě. K založení společnosti 
stačí 5 dní a 3 procedury, které podnikatele stojí maximálně 
200 AZN (4 500 CZK). Registrace společnosti i registrace 
k odvodům DPH se dá zařídit online. Obě hlavní společnosti, 
s.r.o. i a.s. mohou být založeny jednou osobou. Rozdíl mezi 
otevřenou a uzavřenou akciovou společností je kromě výše 
požadovaného kapitálu v omezení obchodování s akciemi.

Právní forma minimální kapitál

společnost s ručením omezením 
–  Limited Liability Company výše není stanovena

otevřená akciová společnost – 
open Joint–stock Company

2 000 AZN
(cca 45 000 CZK)

Uzavřená akciová společnost – 
Closed Joint–stock Company

4 000 AZN
(cca 90 000 CZK)

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a průmyslu

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Fyzické osoby platí 14% daň z příjmu do (v přepočtu) 
2 100 eur a 25% daň + 300 eur z příjmů nad tuto částku. 

Daň z příjmu právnických osob je ve výši 20 %. Daň z přidané 
hodnoty je v Ázerbájdžánu ve výši 18 %, pouze průmysl 
s ropou, zemním plynem a zlatem je od DPH osvobozen. 
Systém zdravotního a sociálního zabezpečení je poměrně 
jednoduchý; zaměstnanec odvádí do fondu 3 % ze své hrubé 
mzdy, zaměstnavatel 22 %. Od roku 2006 existuje smlouva 
mezi Ázerbájdžánem a ČR o zamezení dvojího zdanění.

Daň/odvod Sazba

korporátní daň 20 %

Daň z příjmu jednotlivců 14 % / 25 %

DPH 18 % / 0 %

soc. zabezpečení (zaměstnanec) 3 %

soc. zabezpečení (zaměstnavatel) 22 %

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a průmyslu

Energetika
Ázerbájdžán se stal hlavním vývozcem energie v regionu, 
přitom ještě v roce 1990 byl silně závislý na importu. Dnes 
objem exportů převyšuje dovoz více než 1 000krát. 
Hlavním zdrojem elektrické energie v Ázerbájdžánu je zemní 
plyn (85,1 %) a vodní elektrárny (13,2 %). Ceny elektřiny 
stanovuje státní autorita a jsou silně dotovány. 

Investiční pobídky
Zahraniční investice v zemi má na starosti Azerbaijan 
Investment Company. Existují zde 3 průmyslové parky, které 
jsou zaměřeny na high-tech výzkum a vývoj, energetickou 
efektivitu a komunikační technologie, na chemický průmysl atd. 
Ázerbájdžánská vláda investorům např. nabízí daňové 
prázdniny po dobu 7 let, což obsahuje odpuštění povinnosti 
platit korporátní daň, daň z příjmu, pozemkovou daň, daň 
z nemovitosti a DPH na vybavení, zařízení a suroviny. 

Hrubá výroba elektřiny dle zdroje

Zdroj: Světová banka, data za rok 2011
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Stejně jako v předešlém období 2007-2013 i nyní Česká 
republika podporuje výzkum a vývoj prostřednictvím fondů 
Evropské unie – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OP VVV). Oproti své předešlé verzi je nyní program zaměřen 
více na vysoké školy či rozvoj výzkumných týmů
Cílem OP VVV je „přispět ke strukturálnímu posunu 
České republiky směrem k ekonomice založené na 
vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci 
kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení 
konkurenceschopnosti“.
Klíčovým principem Programu je tedy rozvoj lidských zdrojů pro 
znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné 
společnosti, který je podporován intervencemi v rámci 
jednotlivých prioritních os.
Řídícím orgánem OP VVV je Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) a finanční prostředky v celkové výši 
2 768 mil. eur budou alokovány prostřednictvím Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního 
fondu (ESF). Z ESF budou financovány neinvestiční aktivity, 
z EFRR naopak investiční aktivity.
Program je rozdělen do celkem 4 prioritních os, které 
zastřešují dohromady 19 specifických cílů. Největší část 
finančních prostředků bude alokována v rámci PO 1 (36,3 %), 
dále pak v rámci PO 3 (32,5 %) a PO 2 (27,7 %).

PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Po 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro 
výzkum a vývoj
PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

PO 4 - Technická pomoc

K 31. srpnu 2015 bylo vyhlášeno v rámci OP VVV celkem 
6 výzev, jejichž přehled naleznete v tabulce níže. V letošním 
roce je plánováno vyhlášení 21 výzev v celkovém objemu 
přesahujícím 33 miliard korun. Podrobnější informace 
naleznete v indikativním Harmonogramu výzev na rok 2015.
Mezi velké projekty, které budou z programu financovány 
patří Extreme Light Infrastructure - Beamlines, jehož cílem je 
vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě či 
projekt Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) - 
zahrnuje výstavbu výzkumné infrastruktury, která dlouhodobě 
zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál ČR v oblasti 
aplikovaného výzkumu v energetice (převážně jaderné).

Více informací o OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a jednotlivých 
výzvách naleznete na stránkách programu a příslušných 
orgánů správy.

www.msmt.cz | www.mmr.cz
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OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDěLÁVÁNí

EU Seriál

V závěru prázdnin vás blíže seznámíme s pátým 
schváleným operačním programem - Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, který Evropská komise 
schválila 13. května 2015. Operační program se zaměřuje 
na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké 
školy, včetně podpory výzkumu a vývoje a jeho celková 
alokace dosahuje téměř 3 mld. eur.

Přehled výzev vyhlášených v oP VVV k 31. srpnu 2015
Výzva Příjem žádostí Alokace (mil. CZk)

Podporované aktivity1)

inkluzivní vzdělávání 26. 10. - 30. 11. 2015  700

Podpora nových týmů a jejich kontaktů v komunitě u nově budovaných mateřských škol, případně dětských skupin.

Teaming 26. 10. - 31. 10. 20162)  2 600

Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace center excelence zvyšující vědecké 
schopnosti.
smart Akcelerátor 28. 8. 2015 - 30. 6. 20162)  650
Podpora a rozvoj lidských zdrojů pro implementaci strategie inteligentní specializace na regionální úrovni

Podpora excelentních výzkumných týmů 28. 8. 2015 - 8. 1. 2016  2 500

Rozvoj kapacit výzkumných týmů, dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury, rozvoj strategických partnerství.

krajské akční plány rozvoje vzdělávání 28. 8. 2015 - 31. 12. 20162)  340

KAP je zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání, začlenění dlouhodobého 
plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání.

individuální projekty systémové 28. 8. 2015 - 31. 12. 20172)  2 000

Pro podporu předškolního a základního vzdělávání - akce KLIMA: Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring a Aktivní 
způsoby učení; Poskytování metodické a supervizní podpory při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů.

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; 1)úplné znění viz Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV, 2)příjem žádostí 
proběhne do vyčerpání alokace, nejpozději do uvedeného data.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Aktualizace_indikativni_harmonogram_OPVVV_2015.pdf
http://www.eli-beams.eu/cs/
http://susen2020.cz/
www.msmt.cz
www.mmr.cz
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Belgie 1,6 0,1 0,3 1,1 120,0 120,0 120,0 119,0 110,2 109,8 110,8 109,2
Německo 3,6 0,4 0,1 1,6 119,0 122,0 123,0 122,0 102,2 100,5 102,2 101,5
Estonsko 8,3 4,7 1,6 2,1 63,0 68,0 71,0 73,0 76,0 76,4 78,1 79,4
Irsko 2,8 -0,3 0,2 4,8 129,0 130,0 130,0 130,0 119,2 118,8 120,0 120,7
Řecko -8,9 -6,6 -3,9 0,8 87,0 77,0 74,0 73,0 95,1 92,5 89,2 86,2
Španělsko -0,6 -2,1 -1,2 1,4 98,0 95,0 94,0 94,0 97,0 94,9 93,5 92,7
Francie 2,1 0,2 0,7 0,2 108,0 108,0 107,0 107,0 109,9 109,0 109,8 107,8
Itálie 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 60,0 61,0 62,0 62,0 103,1 103,4 103,2 101,9
Kypr 0,3 -2,4 -5,4 -2,3 : 75,0 73,0 69,0 93,4 92,5 91,4 89,4
Lotyšsko 5,0 4,8 4,2 2,4 102,0 96,0 94,0 89,0 72,6 72,9 71,2 72,0
Litva 6,1 3,8 3,3 2,9 53,0 57,0 60,0 64,0 64,8 64,5 63,5 64,0
Lucembursko 2,6 -0,2 2,0 3,1 60,0 65,0 69,0 73,0 120,6 118,8 121,4 120,1
Malta 2,1 2,5 2,3 3,5 42,0 44,0 44,0 45,0 79,5 80,3 82,5 82,5
Nizozemsko 1,7 -1,1 -0,5 1,0 86,0 84,0 85,0 86,0 108,4 108,4 111,1 110,7
Rakousko 3,1 0,9 0,2 0,3 110,0 111,0 107,0 107,0 105,8 105,6 107,2 106,8
Portugalsko -1,8 -4,0 -1,6 0,9 59,0 61,0 64,0 65,0 85,0 83,3 81,3 81,1
Slovinsko 0,6 -2,6 -1,0 2,6 56,0 57,0 58,0 59,0 85,4 83,4 83,1 82,6
Slovensko 2,7 1,6 1,4 2,4 100,0 98,0 97,0 97,0 70,8 70,4 69,4 68,6
Finsko 2,6 -1,4 -1,3 -0,1 50,0 49,0 51,0 52,0 122,1 121,3 123,1 123,2
Bulharsko 2,0 0,5 1,1 1,7 43,0 44,0 45,0 45,0 50,2 49,6 49,0 48,4
ČR 2,0 -0,8 -0,7 2,0 81,0 83,0 82,0 82,0 73,7 71,2 68,7 64,2
Dánsko 1,2 -0,7 -0,5 1,1 126,0 126,0 125,0 124,0 141,3 139,0 139,4 138,0
Chorvatsko -0,3 -2,2 -0,9 -0,4 28,0 28,0 28,0 27,0 72,6 68,5 67,5 66,6
Maďarsko 1,8 -1,5 1,5 3,6 254,0 265,0 264,0 258,0 61,8 61,2 59,7 57,1
Polsko 4,8 1,8 1,7 3,4 131,0 133,0 133,0 134,0 58,5 56,4 55,8 55,8
Rumunsko 1,1 0,6 3,4 2,8 79,0 77,0 72,0 74,0 55,2 52,5 54,0 54,3
Švédsko 2,7 -0,3 1,3 2,3 136,0 135,0 143,0 140,0 125,8 128,7 131,6 124,7
UK 1,6 0,7 1,7 3,0 124,0 124,0 122,0 121,0 109,1 116,4 114,6 121,6
EU 1,7 -0,5 0,1 1,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Růst HDP HDP v PPs per capita k Ø EU Cenová hladina k Ø EU
v % 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014

Belgie -4,1 -4,1 -2,9 -3,2 102,0 103,8 104,4 106,5 0,3 0,6 -1,5 0,4
Německo -0,9 0,1 0,1 0,7 77,9 79,3 77,1 74,7 6,2 7,2 6,9 7,6
Estonsko 1,2 -0,2 -0,2 0,6 6,0 9,7 10,1 10,6 1,4 -2,4 -0,4 0,1
Irsko -12,7 -8,1 -5,8 -4,1 111,2 121,7 123,2 109,7 0,8 1,6 4,4 6,2
Řecko -10,2 -8,7 -12,3 -3,5 171,3 156,9 175,0 177,1 -10,4 -4,4 -2,3 -2,2
Španělsko -9,4 -10,3 -6,8 -5,8 69,2 84,4 92,1 97,7 -3,3 -0,4 1,5 0,6
Francie -5,1 -4,8 -4,1 -4,0 85,2 89,6 92,3 95,0 -2,2 -2,5 -2,0 -1,7
Itálie -3,5 -3,0 -2,9 -3,0 116,4 123,1 128,5 132,1 -3,1 -0,4 0,9 2,0
Kypr -5,8 -5,8 -4,9 -8,8 66,0 79,5 102,2 107,5 -3,4 -5,7 -2,0 -4,0
Lotyšsko -3,3 -0,8 -0,7 -1,4 42,7 40,9 38,2 40,0 -3,1 -3,5 -2,0 -2,9
Litva -8,9 -3,1 -2,6 -0,7 37,2 39,8 38,8 40,9 -3,8 -0,9 1,5 0,6
Lucembursko 0,4 0,1 0,9 0,6 19,1 21,9 24,0 23,6 5,8 5,7 4,9 5,3
Malta -2,6 -3,6 -2,6 -2,1 69,7 67,4 69,2 68,0 -1,7 3,5 3,0 2,9
Nizozemsko -4,3 -4,0 -2,3 -2,3 61,3 66,5 68,6 68,8 7,1 8,8 8,5 9,9
Rakousko -2,6 -2,2 -1,3 -2,4 82,1 81,5 80,9 84,5 2,1 2,6 2,3 2,3
Portugalsko -7,4 -5,6 -4,8 -4,5 111,1 125,8 129,7 130,2 -5,6 -2,0 0,9 0,5
Slovinsko -6,6 -4,0 -14,9 -4,9 46,5 53,7 70,3 80,9 0,9 3,0 4,8 5,3
Slovensko -4,1 -4,2 -2,6 -2,9 43,4 52,1 54,6 53,6 -3,8 0,3 0,8 1,9
Finsko -1,0 -2,1 -2,5 -3,2 48,5 52,9 55,8 59,3 -1,5 -1,9 -1,9 -1,8
Bulharsko -2,0 -0,7 -0,9 -2,8 15,7 18,0 18,3 27,6 0,9 -1,2 1,6 0,9
ČR -2,7 -3,9 -1,2 -2,0 39,9 44,6 45,0 42,6 -4,6 -2,2 -2,2 -0,9
Dánsko -2,1 -3,7 -1,1 1,2 46,4 45,6 45,0 45,2 4,7 5,6 7,2 6,2
Chorvatsko -7,5 -5,3 -5,4 -5,7 63,7 69,2 80,6 85,0 -0,6 0,0 0,1 0,6
Maďarsko -5,5 -2,3 -2,5 -2,6 81,0 78,5 77,3 76,9 0,8 1,7 4,2 4,4
Polsko -4,9 -3,7 -4,0 -3,2 54,8 54,4 55,7 50,1 -5,0 -3,8 -1,3 -1,4
Rumunsko -5,3 -2,9 -2,2 -1,5 34,2 37,3 38,0 39,8 -4,7 -4,7 -1,2 -0,5
Švédsko -0,1 -0,9 -1,4 -1,9 36,2 36,6 38,7 43,9 5,9 6,3 6,9 5,8
UK -7,6 -8,3 -5,7 -5,7 81,8 85,8 87,3 89,4 -1,7 -3,7 -4,5 -5,5
EU -4,5 -4,2 -3,2 -2,9 80,9 83,7 85,5 86,8 0,2 1,0 1,5 1,6

 saldo veř.rozpočtů k HDP Veřejný dluh k HDP saldo běžného účtu k HDP
v % 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Statistické 
okénko

Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické 
ukazatele všech 28 členských zemí Evropské unie, které 
zahrnují statistická data ekonomické výkonnosti, fiskální 
stability, cenové hladiny k průměru EU a saldo běžného 
účtu k HDP. Pro srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele 
za celou Evropskou unii. Zdrojem dat je Eurostat 
a Evropská komise.
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