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Milí čtenáři,

listopad je předzvěstí toho „pravého“ prosincového shonu. Blíží se konec roku, 
takže snaha dokončovat rozdělané práce, plnit termíny a čerpat rozpočty se 
pomalu blíží vrcholu. Nejinak tomu je i na půdě evropských institucí, které 
přinášejí stále něco nového, o čem vás můžeme informovat. 

Čína se dočkala. Za mezník pro integraci čínské ekonomiky do světového 
finančního systému se považuje zařazení čínského jüanu do koše hlavních 
světových měn. Stane se tak od října 2016, když o tom 30. listopadu rozhodl 
Mezinárodní měnový fond. Blíží se Vánoce a tak u mnohých vrcholí „nákupní 
horečka“. S tím jsou v dnešní době neodmyslitelně spjaty i nákupy přes internet.  
Věra Jourová představí návrh nové směrnice pro nákup digitálního obsahu, jako 
jsou filmy, hudba či elektronické knihy, tak aby fungovala pro celou EU stejná 
pravidla. 

Velmi aktuální je i zpráva týkající se klimatické konference v Paříži, která je 
významná nejen svým tématem, ale i obsazením. Konferenci provázejí rozsáhlá 
bezpečnostní opatření, neboť se zasedání účastní desítky hlav států a téměř 
50 tisíc účastníků. Co se zde má projednávat a přístup jednotlivých velkých 
ekonomik k této problematice, vám na straně 8 přiblíží Max Wandler. Tato 
konference potrvá do 11. prosince a její výsledky budou mít zajisté značný dopad 
na budoucí vývoj energetiky, dopravy, průmyslu i mnoha dalších odvětví světové 
ekonomiky.

Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v ČR představuje Evropský 
systém pojištění vkladů (EDIS) v rámci eurozóny. Co přináší a jaké fáze bude 
mít, se dočtete na straně 6 v rubrice Sloupek Komise. 

K Vánocům a zvláště v českých krajích s rybníkářskou tradicí neodmyslitelně 
patří výlov rybníků a kapr připravený na mnoho způsobů. Tématu rybářství 
se budeme věnovat i v naší rubrice EU Seriál na straně 15. České produkční 
rybářství je totiž na startu nové sedmiletky, v níž bude mít k dispozici přibližně 
1 miliardu korun v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. 

Hlavním tématem našeho Měsíčníku je podzimní hospodářská prognóza, 
která byla zveřejněna 5. listopadu. Evropská komise v ní představila vedle 
aktualizovaných proměnných nově i výhled ekonomických ukazatelů do roku 
2017. Samotnou prognózu lze vnímat v pozitivním duchu, neboť krize let minulých 
by měla být už definitivně zažehnána a prakticky pro celou Evropskou unii (vyjma 
Řecka do roku 2016) predikuje kladný hospodářský růst. Tento růst však nebude 
nijak vysoký, ale dá se předpokládat, že by mohl být udržitelný, i přes některé 
vnější vlivy – většinou geopolitického rázu. Trochu neskromně můžeme Českou 
republiku řadit mezi ekonomické vítěze pro rok 2015. Jak často se v minulých 
letech stávalo, aby se růstem HDP a nejnižší mírou nezaměstnanosti Česko 
řadilo k unijním špičkám? Více nejen k situaci v tuzemsku, ale i v Evropské unii 
se dočtete na straně 9.

Milí čtenáři, měsíc prosinec prožijte bez přílišného shonu, i když hlavně v tomto 
případě platí, že přání je otcem myšlenky, a užijte si dny zaslouženého volna 
a Vánočních svátků v kruhu blízkých. Přeji vám krásné Vánoce a do nového 
roku všechno nejlepší.

Tomáš Kozelský
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Události v EU

David Cameron si přeje, aby Spojené království setrvalo 
v Evropské unii. - Rozpočet Evropské unie pro rok 2016 
bude kvůli bezpečnostní krizi historicky nejvyšší. - Podíl 
nesplácených úvěrů v Evropské unii je vysoký - ke konci 
června 2015 dosahoval 5,6 % celkového objemu půjček. 
- Čínský jüan se stal světovou měnou. - Věra Jourová 
představí nová pravidla online obchodu.

POLITIKA
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David Cameron si přeje, aby Spojené království 
setrvalo v Evropské unii
Evropská unie si přeje, aby Spojené království zůstalo její 
součástí, a přeje si to i britský premiér David Cameron. Během 
jednání o podmínkách setrvání Spojeného království v Unii 
však mohou členské země i Evropský parlament narazit na 
několik překážek. 
Pro Českou republiku by mohl být zásadním problémem 
Cameronův požadavek na omezení volného pohybu osob 
uvnitř EU a omezení sociálních dávek pro unijní občany 
přicházející do Británie.
Jedna ze čtyř základních svobod EU – volný pohyb osob – by 
se neměla vztahovat na nové členské země, dokud se úroveň 
jejich hospodářství nepřiblíží tomu britskému. Lidé pracující 
v Británii by také mohli pobírat přídavky a požívat daňové 
úlevy až poté, co budou v zemi čtyři roky pracovat a přispívat 
do tamního sociálního systému.   
Cameron také zaslal dopis předsedovi Evropské rady 
Donaldu Tuskovi, který by měl zahájit bilaterální konzultace 
s představiteli členských zemí i europoslanci. Novou podobu 
vztahů s EU chce britský premiér dojednat před referendem 
o britském setrvání v EU, které se má konat do konce roku 
2017. 

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/cameron-si-preje-
setrvat-v-eu-u-ceska-muze-narazit-s-omezenim-volneho-
pohybu-012997#sthash.4hKGRmN0.dpuf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf

Rozpočet EU pro rok 2016 bude kvůli 
bezpečnostní krizi historicky nejvyšší
Evropský rozpočet na rok 2016, jehož podobu 24. listopadu 
jednomyslně schválila Rada, bude největší v historii. 

Jeho objem celkově činí 155 miliard eur (145,3 v roce 
2015) v závazcích a 143,89 miliard eur (141,2 v roce 2015) 
v platbách. Zatímco závazky představují právní přísliby vydání 
prostředků, platby znamenají skutečnou výši prostředků, které 
jsou daný rok vyplaceny. 
Rozpočet byl oproti původnímu plánu navýšen zejména 
kvůli migrační a bezpečnostní krizi, se kterou se Evropa 
v současnosti potýká. Na bezpečnost tak byly vyčleněny 
celkem 4,05 miliardy eur (cca 108 miliard korun). 
Z toho 2,9 miliardy eur půjde na řešení migrační krize. Při 
plánování rozpočtu v loňském roce přitom bylo na oblast 
bezpečnosti vyčleněno 2,1 miliardy eur, tedy téměř o polovinu 
méně než letos. 
Díky tomu budou finančně posíleny evropské agentury 
zajišťující ochranu hranic a vnitřní bezpečnost. Jedná se 
například o Frontex, který koordinuje ochranu vnějších 
hranic. Ten dostane 20 milionů eur na tzv. hotspoty, tedy 
přijímací centra pro uprchlíky, a 50 milionů na řešení problémů 
s migranty. Agentury však posílí i personálně. Například 
Frontexu přibude 60 pracovních míst a o 30 pracovníků si 
polepší Europol i Evropský podpůrný azylový úřad (EASO).
Částka 94 milionů eur půjde na nouzová opatření, která 
jsou financována z Azylového, migračního a integračního 
fondu. Tyto peníze budou použity na případné zřízení krizových 
center pro uprchlíky. Na vracení migrantů zpět do svých zemí 
je určena částka 228 milionů eur. 
Vyjednanou podobu rozpočtu přijal 25. listopadu na plenárním 
zasedání ve Štrasburku i Evropský parlament - počtem hlasů 
516 (pro), 179 (proti) a 8 (zdrželo se hlasování).

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/rozpocet-eu-
pro-rok-2016-bude-kvuli-bezpecnostni-krizi-historicky-
nejvyssi-013017

ht tp: / /www.europar l .europa.eu/news/cs/news-room/
content/20151120IPR03610/

EKONOMIKA A EURO

Rozpočet EU pro rok 2016 v závazcích (mld. EUR)

Zdroj: Rada Evropské unie

69,8 

62,5 

9,2 
8,9 

4,1 
0,5 

Inteligentní růst podporující
začlenění

Udržitelný růst

Globální Evropa

Správa

Bezpečnost a občanství

Zvláštní nástroje

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/cameron-si-preje-setrvat-v-eu-u-ceska-muze-narazit-s-omezenim-volneho-pohybu-012997#sthash.4hKGRmN0.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/cameron-si-preje-setrvat-v-eu-u-ceska-muze-narazit-s-omezenim-volneho-pohybu-012997#sthash.4hKGRmN0.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/cameron-si-preje-setrvat-v-eu-u-ceska-muze-narazit-s-omezenim-volneho-pohybu-012997#sthash.4hKGRmN0.dpuf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/rozpocet-eu-pro-rok-2016-bude-kvuli-bezpecnostni-krizi-historicky-nejvyssi-013017
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/rozpocet-eu-pro-rok-2016-bude-kvuli-bezpecnostni-krizi-historicky-nejvyssi-013017
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/rozpocet-eu-pro-rok-2016-bude-kvuli-bezpecnostni-krizi-historicky-nejvyssi-013017
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20151120IPR03610/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20151120IPR03610/


3EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Události v EU

Podíl nesplácených úvěrů v Evropské unii je 
vysoký
Ke konci června 2015 dosahoval podíl nesplácených úvěrů (tzv. 
úvěrů v selhání, NPL – Non-perfoming loans) u bank Evropské 
unie 5,6 % celkového objemu půjček. Od konce roku 2014, 
kdy tento podíl činil 6,1 %, sice došlo k poklesu, avšak stále se 
jedná o vysoké číslo (v USA tento podíl dosahuje polovičních 
hodnot).
Údaje uvedl koncem listopadu Evropský bankovní úřad 
(EBA) a týkají se celkem 105 bank z 20 zemí Evropské unie 
a Norska. Úvěry v selhání EBA definuje jako půjčky, které 
splňují alespoň jedno z těchto kritérií: 1) jsou v prodlení více 
než 90 dní; 2) ještě nejsou 90 dní po splatnosti, ale je u nich 
vysoká pravděpodobnost, že se dostanou do kategorie půjček 
90 dní po splatnosti.
Nejlepších výsledků, tedy nejnižšího podílu NPL, dosahují 
banky ve Švédsku, kde tento podíl činil 1,1 %. Velmi dobře 
si vedou také banky v Norsku (1,4 %), Finsku (1,7 %), Velké 
Británii (2,9 %) a Nizozemí (2,9 %).
Na opačné straně žebříčku se na prvním místě nachází 
Kypr, kde podíl NPL činí 49,6 %. Dalšími zeměmi s nepříliš 
uspokojivými výsledky jsou Slovinsko (28,4 %), Irsko (21,5 %) 
či Maďarsko (18,9 %). 

https://www.eba.europa.eu/-/eu-banks-better-capitalised-in-
2015-but-npls-remain-of-concern

Čínský jüan se stal světovou měnou
Mezinárodní měnový fond (MMF) v pondělí 30. listopadu 
rozhodl o zařazení čínského jüanu do koše hlavních světových 
měn. Součástí koše se jüan stane od října 2016 a zařadí se 
tak mezi americký dolar, euro, japonský jen a britskou libru. 
Christine Lagardeová (šéfka MMF) toto zařazení považuje za 
mezník v integraci ekonomiky Číny do světového finančního 
systému.

Jedná se o první změnu skladby měnového koše od roku 
2000, kdy do něj bylo zařazeno euro, které nahradilo 
francouzský frank a německou marku. Od skladby měnového 
koše odvozuje MMF hodnotu pro tzv. zvláštní práva čerpání 
(Special Drawing Rights - SDR) - mezinárodní rezervní měna, 
která byla zavedena MMF v roce 1969 k zajištění potřebné 
výše mezinárodních rezerv, odpovídající aktuální potřebě 
mezinárodního obchodu.
Od 1. října 2016 tedy budou platné nové váhy jednotlivých 
měn v koši. Čínský jüan bude mít podíl 10,92 %, což je větší 
váha než má japonský jen a britská libra (8,33 % a 8,09 %). 
Podíl eura, který doposud činil 37, 4 % se sníží na 30,93 % 
a podíl amerického dolaru bude snížen na 41,73 % z 41,9 %.

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15540.htm

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdrcb.htm

Věra Jourová představí nová pravidla online 
obchodu 
V květnu představená Strategie pro jednotný digitální trh začíná 
dostávat první obrysy. První legislativní opatření, která mají 
odstranit bariéry online obchodu, hodlá Komise předložit 
začátkem prosince.
Jedná se konkrétně o návrh nové směrnice pro nákup 
digitálního obsahu, jako jsou filmy, hudba, nebo elektronické 
knihy tak, aby pro jejich stahování fungovala po celé EU stejná 
pravidla. Evropské právo totiž například vůbec neřeší postup, 
pokud je zakoupený digitální obsah vadný.
Druhou připravovanou legislativou je směrnice, která má 
sjednotit postupy při reklamacích a ukončování smluv. 
Evropský spotřebitel, který si koupí zboží či služby ze zahraničí 
online, by tak měl mít při reklamaci nebo v případě odstoupení 
od smlouvy stejná práva jako v jeho vlastní zemi.

Podíl nesplácených úvěrů 

Zdroj: European Banking Authority (EBA)
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https://www.eba.europa.eu/-/eu-banks-better-capitalised-in-2015-but-npls-remain-of-concern
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15540.htm
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdrcb.htm


4 Měsíčník EU aktualit | prosinec 2015

Události v EU

Nová zelená úsporám vyplácí peníze na úspory energie. 
- V Paříži začala mezinárodní klimatická konference 
známá také pod zkratkou COP21. - Juncker vyzval státy 
EU, aby do fondu pro Afriku přispěly víc - Unie přispěje 
částkou 1,8 miliardy eur. - Evropská unie poskytne 
Turecku 3 miliardy eur, díky kterým má zlepšit péči 
o uprchlíky na svém území.

http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/jourova-
predstavi-nova-pravidla-online-obchodu-9-prosince-012977
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_
en.htm

Nová zelená úsporám vyplácí peníze na 
úspory energie
V průběhu posledního listopadového týdne měly být vyplaceny 
peníze prvním úspěšným žadatelům v šestileté kontinuální 
výzvě programu Nová zelená úsporám, která se zaměřuje 
na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v rodinných 
domech. Žádosti začalo ministerstvo přijímat 22. října a od 
té doby jich dorazilo více než osm stovek. Do roku 2021 
by se mělo v rámci programu přerozdělit asi 27 miliard 
korun získaných z prodeje emisních povolenek. Pro letošek 
je k dispozici 520 milionů korun, v příštím roce se počítá 
s 2,85 miliardy korun. 
Hůře si ovšem Česko vede s čerpáním peněz, které jsou na 
financování úspor energie k dispozici v operačních programech 
evropských fondů. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
spravuje Operační program Životní prostředí (OPŽP), který 
nabízí peníze pro zvyšování energetické účinnosti ve státních 
budovách. Podnikatelé mají k dispozici Operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který 
spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Na bytové 
domy se zaměřuje Integrovaný regionální operační program 
(IROP) pod ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). V Praze je 
pak k využití Operační program Praha – Pól růstu.
Zatímco OPŽP již přijímá žádosti a OPPIK ukončil první kolo 
přijímání předběžných žádostí, v rámci IROP ještě výzvy 
zaměřené na úspory energie nebyly vyhlášeny. Právě operační 
a národní programy jsou hlavním nástrojem, prostřednictvím 
kterého chce Česko splnit své závazky podle evropské 
směrnice o energetické účinnosti. 

http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/nova-
zelena-usporam-vyplaci-penize-na-uspory-energie-zpozdeni-
ma-cr-s-cerpanim-evropskych-fondu-013019

http://www.novazelenausporam.cz/

V Paříži začala mezinárodní klimatická 
konference
Od 30. listopadu do 11. prosince 2015 se v Paříži koná 21. 
konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu (UNFCCC), známá také pod zkratkou COP21 (21st 
Conference of the Parties). Zároveň se jedná o 11. zasedání 
smluvních stran Kjótského protokolu.
V centru na výstavišti nedaleko pařížského letiště Le Bourget 
se na začátku konference sešli vrcholní politici z přibližně 150 
zemí světa, aby určili hlavní priority dvoutýdenních jednání, 
kterých se za jednotlivé země účastí speciálně pověření 
vyjednavači. Přítomen má být americký prezident Barack 
Obama, čínský prezident Si Ťin-pching, ruský prezident 
Vladimir Putin či indický premiér Nárendra Módí. Do Paříže 
letěl i český premiér Bohuslav Sobotka.
Konference je jednou z nejočekávanějších politických 
událostí roku 2015. Má totiž završit dosavadní několikaletá 
klimatická jednání a vytvořit právní rámec pro globální 
klimatickou politiku v dalších desetiletích. 
Pokud se očekávanou mezinárodní dohodu nepodaří uzavřít, 
bude propříště mnohem obtížnější nebo zcela nemožné zajistit 
spolupráci na řešení této problematiky na světové úrovni.

Celkově se má konference zúčastnit asi 45 tisíc účastníků, 
mezi které se počítají jak delegáti účastnických států, tak 
zástupci občanské společnosti a novináři. 
Navzdory teroristickým útokům v Paříži ze 13. listopadu 
organizátoři konání konference potvrdili. Budou ale zvýšena 
veškerá bezpečnostní opatření. 
Otazníky se vznášejí zejména nad doprovodnými venkovními 
akcemi. Zakázány totiž byly veřejné demonstrace. Francouzské 
úřady například zakázaly konání pochodu na podporu ochrany 
klimatu, který plánovaly uspořádat nevládní ekologické 
organizace a měly se ho účastnit stovky tisíc lidí. Pochod se 
tradičně koná v řadě míst po celém světě právě v souvislosti 
s každoroční klimatickou konferencí.

ENERGETIKA A DOPRAVA

ŽIVOTNí PROSTŘEDí

http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/jourova-predstavi-nova-pravidla-online-obchodu-9-prosince-012977
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/jourova-predstavi-nova-pravidla-online-obchodu-9-prosince-012977
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/nova-zelena-usporam-vyplaci-penize-na-uspory-energie-zpozdeni-ma-cr-s-cerpanim-evropskych-fondu-013019
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/nova-zelena-usporam-vyplaci-penize-na-uspory-energie-zpozdeni-ma-cr-s-cerpanim-evropskych-fondu-013019
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/nova-zelena-usporam-vyplaci-penize-na-uspory-energie-zpozdeni-ma-cr-s-cerpanim-evropskych-fondu-013019
http://www.novazelenausporam.cz/


Na COP21 v Paříži by mělo dojít k završení snah prostupujících 
všemi předcházejícími konferencemi a realizaci toho, co se 
dosud nepodařilo – ke sjednání nové, právně závazné globální 
klimatické dohody. 
Ta by měla zakotvit nové závazky států po ukončení platnosti 
Kjótského protokolu v roce 2020. Její součástí by měl být 
přehledný systém hodnocení pro snižování emisí skleníkových 
plynů (mitigace) a také opatření pro přizpůsobování se 
změnám klimatu (adaptace). 

http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/klimaticka-
konference-v-parizi-2015-cop21-000137

http://www.cop21.gouv.fr/en/

Juncker vyzval státy EU, aby do fondu pro 
Afriku přispěly víc 
V maltské La Valletě proběhl 11. – 12. listopadu dvoudenní 
summit, který k jednacímu stolu přivedl evropské a africké lídry. 
Společné jednání mělo vést k posílení vzájemné spolupráce 
při řešení migrační krize. 
Dne 12. listopadu, před zahájením dalšího kola jednání, hlavy 
států svým podpisem oficiálně stvrdily vznik Nouzového 
svěřenského fondu pro Afriku, do kterého EU přispěje 
částkou 1,8 miliardy eur (téměř 49 miliard korun).
Příspěvek do fondu zatím ohlásilo 25 států EU a Norsko se 
Švýcarskem. Jeho výše zatím činí 81,3 milionu eur. Česká 
republika do fondu poskytne 600 tisíc eur (16,2 milionů korun). 
O navýšení finančních prostředků ze strany členských států do 
svěřeneckého fondu požádal 12. listopadu předseda Komise. 
Peníze ze svěřenského fondu jsou určené na řešení příčin 
současné migrační krize a doplňují stávající rozvojovou 
pomoc EU. Mezi regiony, které na finanční prostředky 
dosáhnou, jsou oblasti Sahelu, Čadského jezera, státy severní 
Afriky a Afrického rohu. EU si od svěřenského fondu slibuje 
hlavně to, že díky němu bude možné efektivně naplnit akční 
plán, který byl na summitu EU-Afrika přijat. 
Hlavní oblasti, kterým se akční plán věnuje

Zlepšování možností a 
organizace legální migrace

Zajištění mezinárodní ochrany 
migrantů a žadatelů  o azyl

Řešení příčin nelegální migrace prostřednictvím budování 
míru, stability a ekonomického rozvoje

Boj se zločineckými sítěmi 
zaměřujícími se na pašování 

uprchlíků a obchod s lidmi

Hlubší spolupráce v otázce 
navracení a zpětnému 

přebíraní migrantů.

Lídři v akčním plánu stanovili 16 iniciativ, které se zavázali 
naplnit do konce roku 2016. Jedná se například o zlepšení 

pracovních možností ve zdrojových a tranzitních zemích, 
spuštění projektů na rozvoj nejchudších oblastí nebo 
zdvojnásobení počtu stipendií pro studenty a učitele oproti roku 
2014 v rámci programu Erasmus+. Africké státy mají vytvořit 
nebo aktualizovat své legislativy zaměřené na pašování lidí 
a obchod s lidmi. 
S bojem proti pašování lidí má pomoci i vznik vyšetřovacího 
týmu v Nigeru, který poslouží jako pilotní projekt a následně 
může být rozšířen do dalších afrických států. Důležitým bodem 
je i zorganizování informační kampaně v těchto zemích. Ta má 
prostřednictvím veřejného vysílání zprostředkovat potenciálním 
migrantům situaci v Evropě, a od nebezpečné cesty je tak 
i odradit. 

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/juncker-vyzval-
staty-eu-aby-do-fondu-pro-afriku-prispely-vic-012996
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-
summit/2015/11/11-12/

Miliardy eur od EU pro Turecko
Lídři EU spolu s tureckým premiérem Ahmetem Davutoğluem 
stvrdili 29. listopadu deklaraci o vzájemné spolupráci, která 
má omezit příliv migrantů do Evropy. Turecko se zavázalo 
ke zpřísnění ochrany svých hranic, posílení boje proti 
pašerákům a k plnění readmisních dohod tak, aby EU mohla 
navracet nelegální migranty zpět do Turecka. 
EU na oplátku přislíbila urychlení liberalizace vízové 
politiky a otevření vyjednávání o členství Turecka v Unii. 
Během dvou let také evropská osmadvacítka Ankaře 
poskytne tři miliardy eur (cca 81 miliard korun), díky kterým 
má péči o uprchlíky na svém území zlepšit. 

http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
turecko-na-boj-s-nelegalni-migraci-kapacity-ma-3-miliardy-eur-
od-eu-jsou-pro-nej-motivaci-013029#sthash.9PnBC9IS.dpuf
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / p r e s s / p r e s s -
releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu 5
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AZYL A MIGRACE
Příspěvky zemí EU do fondu pro Afriku (mil. EUR)

Zdroj: Evropská komise

0
2
4
6
8

10
12
14
16

N
iz

oz
em

sk
o

B
el

gi
e

Itá
lie

D
án

sk
o

Fi
ns

ko
Š
vý
ca
rs
ko

Lu
ce

m
bu

rs
ko

N
ěm

ec
ko

Irs
ko

Š
pa

ně
ls
ko

Fr
an

ci
e

R
ak

ou
sk

o
Š
vé
ds
ko U
K

N
or

sk
o

P
ol

sk
o

Č
R

M
aď

ar
sk
o

S
lo

vi
ns

ko
M

al
ta

P
or

tu
ga

ls
ko

E
st

on
sk

o
R

um
un

sk
o

B
ul

ha
rs

ko
Lo

ty
šs
ko

Li
tv

a
S

lo
ve

ns
ko

Ř
ec
ko

C
ho

rv
at

sk
o

K
yp

r

0,6 

http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/klimaticka-konference-v-parizi-2015-cop21-000137
http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/klimaticka-konference-v-parizi-2015-cop21-000137
http://www.cop21.gouv.fr/en/
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/juncker-vyzval-staty-eu-aby-do-fondu-pro-afriku-prispely-vic-012996
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/juncker-vyzval-staty-eu-aby-do-fondu-pro-afriku-prispely-vic-012996
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/turecko-na-boj-s-nelegalni-migraci-kapacity-ma-3-miliardy-eur-od-eu-jsou-pro-nej-motivaci-013029#sthash.9PnBC9IS.dpuf
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/turecko-na-boj-s-nelegalni-migraci-kapacity-ma-3-miliardy-eur-od-eu-jsou-pro-nej-motivaci-013029#sthash.9PnBC9IS.dpuf
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/turecko-na-boj-s-nelegalni-migraci-kapacity-ma-3-miliardy-eur-od-eu-jsou-pro-nej-motivaci-013029#sthash.9PnBC9IS.dpuf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/
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Evropská komise v listopadu navrhla Evropský systém pojištění 
vkladů (EDIS) v rámci eurozóny. Toto opatření je v souladu 
s návrhem reformy hospodářské a měnové unie EU obsažené 
v tzv. Zprávě pěti předsedů z června 2015. 
Systém by měl být povinný pro členské státy eurozóny, 
na jejichž banky se v současné době vztahuje jednotný 
mechanismus dohledu, avšak zůstává otevřený i pro ostatní 
členské státy EU, které se chtějí připojit k bankovní unii. 
Nedávná hospodářská krize ukázala, že velké finanční otřesy 
mohou oslabit důvěru v bankovní systém. Bankovní unie 
byla vytvořena s cílem podpořit důvěru v bankovní sektor. 
Navrhovaný Evropský systém pojištění vkladů se stane jedním 
ze základních bloků bankovní unie – vedle již ustanoveného 
jednotného orgánu dohledu a jednotného orgánu pro řešení 
krizí. Návrh Komise má za cíl garantovat bankovní vklady 
občanů v rámci eurozóny. Vyšší ochrana vkladů a stabilnější 
bankovní systém rovněž omezí rizika vyplývající z finanční 
nestability pro veřejné finance členských zemí.

Tři fáze zavedení EDIS
Evropský systém pojištění vkladů by měl být zaveden postupně 
ve třech fázích. 

Fáze 1: Zajištění. Po dobu prvních tří let do roku 2020 počítá 
návrh Komise s přístupem zajištění. V této fázi by vnitrostátní 
systém pojištění vkladů měl přístup k prostředkům systému 
EDIS až poté, co by nejdříve vyčerpal veškeré vlastní zdroje, 
a – stejně jako ve všech dalších fázích – pokud by dodržel 
požadavky směrnice o systémech pojištění vkladů. Systém 
EDIS by poskytl dodatečné finanční prostředky nad rámec 
vnitrostátního systému, ale pouze do určité výše. Pro to, aby 
vnitrostátní systémy byly v případě potřeby plně pojištěny 
a všechny retailové vklady v bankovní unii měly stejnou úroveň 
ochrany, je však třeba realizovat druhý krok.
Fáze 2: Soupojištění. Po třech letech fungování v podobě 
systému zajištění by se systém EDIS měl v roce 2020 
postupně stát systémem vzájemným („soupojištění“). Tato fáze 
se od předchozí liší v tom, že vnitrostátní systém by již nebyl 
povinen vyčerpat své vlastní prostředky před tím, než se uchýlí 
k prostředkům systému EDIS. Systém EDIS by převzal část 
nákladů od okamžiku, kdy by bylo třeba odškodnit vkladatele 
banky. Tímto způsobem systém EDIS zavádí vyšší stupeň 
sdílení rizika mezi vnitrostátními systémy. Výše podílu, kterým 
systém EDIS přispěje, se bude nejdříve pohybovat na  nízké 
úrovni (20 %) a během období čtyř let se zvýší.
Fáze 3: Plné pojištění. Postupným zvyšováním podílu rizika, 
který systém EDIS ponese, až na 100 % bude EDIS plně 

jistit vnitrostátní systémy 
pojištění vkladů od roku 
2024 (tj. v roce kdy by 
mělo rovněž dojít k plné 
aplikaci stávající směrnice 
o systémech poj ištění 
vkladů a Jednotného fondu 
pro řešení krizí).

EDIS z pohledu vkladatelů a bank
Evropský systém pojištění vkladů bude vycházet ze stávajícího 
systému, který se skládá z vnitrostátních systémů pojištění 
vkladů zřízených v souladu s evropskými předpisy. Vkladatelé 
– vedle posílení stability systému pojištění vkladů na úrovni 
eurozóny – budou i nadále požívat stejné úrovně ochrany 
v limitu pro nominální výši pojištěných depozit (100 000 EUR). 
Pro bankovní sektor je zavedení nového systému z hlediska 
nákladů neutrální. Příspěvky bank do systému lze odečíst 
z jejich vnitrostátních příspěvků do systémů pojištění vkladů. 
Příspěvky bank budou založeny na vážení rizik – rizikovější 
banky budou platit vyšší příspěvky než bezpečnější banky.
Příspěvky bank budou směřovat již od počátku fungování 
systému EDIS směřovat do tzv. Evropského fondu pojištění 
vkladů, přičemž jeho řízením bude pověřen stávající Jednotný 
výbor pro řešení krizí.

Opatření proti „morálnímu hazardu“
Návrh Evropské komise na vytvoření Evropského systému 
pojištění vkladů zahrnuje řadu záruk proti „morálnímu hazardu“ 
s cílem zajistit, aby vnitrostátní systémy řídily svá potenciální 
rizika obezřetně. Vnitrostátní systém bude mít přístup do 
evropského systému pouze tehdy, bude-li plně v souladu 
s příslušnými právními předpisy Unie a tato pravidla budou 
dodržována.
Evropská komise, vedle zavedení systému EDIS a souběžně 
s prací na legislativním návrhu, se rovněž bude zabývat 
sadou opatření ke snížení rizik a zajištění rovných podmínek 
v bankovní unii (například harmonizace vnitrostátních 
systémů pojištění vkladů, větší sbližování insolvenčního práva 
a iniciativy týkající se obezřetnostního zacházení s expozicemi 
bank vůči rizikům států).
Více informací k Evropskému systému pojištění vkladů 
naleznete na:
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/
european-deposit-insurance-scheme/index_en.htm

Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v ČR

EVROPSKÝ SYSTÉM POJIŠTěNí VKLADů: DALŠí 
POSíLENí STABILITY BANKOVNíHO SEKTORU EUROZóNY 

Měsíčník EU aktualit | prosinec 2015

Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník 
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. 
V prosincovém vydání Měsíčníku EU aktualit se článek 
věnuje Evropskému systému pojištění vkladů (EDIS), který 
Evropaká komise navrhla v listopadu v rámci eurozóny. 
Více informací o systému, který by měl být povinný pro 
členské státy eurozóny, se dočtete na dalších řádcích.

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/index_en.htm


V minulém čísle našeho Měsíčníku EU aktualit se kvízová 
otázka týkala výzvy v programu Nová zelená úsporám 
určenou pro rodinné domy, který do roku 2021 disponuje 
částkou až 27 miliard korun. 
Odpovědi nebyly příliš překvapivé vzhledem k tomu, že tato 
výzva byla zveřejněna v říjnu. Většina (55 %) respondentů 
ještě není rozhodnuta, zda tuto podporu využijí a pětina chce 
tuto nabídku využít. Pro více informací o programu navštivte:
http://www.novazelenausporam.cz/

7

Zasedání klíčových institucí EU
2. 12. 2015   Brusel, Belgie 14. – 17. 12. 2015  Brusel, Belgie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu - Plenární zasedání Evropského parlamentu

3. – 4. 12. 2015   Brusel, Belgie 14. - 15. 12. 2015  Brusel, Belgie 

- Zasedání Rady pro spravedlnost a záležitosti vnitra - Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

7. 12. 2015   Brusel, Belgie 14. - 15. 12. 2015  Štrasburk, Francie

- Euroskupina - Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 

7. – 8. 12. 2015   Brusel, Belgie 15. 12. 2015   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a spotřebitelské záležitosti - Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

8. 12. 2015   Brusel, Belgie 16. 12. 2015   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti - Zasedání Rady pro životní prostředí

10. – 11. 12. 2015  Brusel, Belgie 17. - 18. 12. 2015  Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku - Evropská rada

Zdroj: www.europa.eu, http://www.eu2015lu.eu, přístup ke dni 30. 11. 2015

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

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/en/index.html

EUROkvíz

Česká ekonomika dosahuje v roce 2015 zatím velmi příznivého 
růstu ve výši 4,3 % HDP. 
Lepší ekonomické výkonnosti podle údajů Evropské komise 
by mezi státy Evropské unie mělo v letošním roce dosáhnout 
jen Irsko. 

Jak vysokého hospodářského růstu podle vás 
dosáhne Česká republika v roce 2016? 
• do 1 % HDP 
• 1 - 2 % HDP 
• 2 - 3 % HDP 
• nad 3 % HDP

Více informací k danému tématu se dočtete na straně 9.

Vaše odpovědi na tuto otázku nám můžete zasílat 
prostřednictvím formuláře, který naleznete na: bit.do/eurokviz9

oTáZKA PRo TENTo Měsíc

oDPověď NA MiNUloU oTáZKU

Plánujete využít podporu v rámci programu Nová 
zelená úsporám?

Zdroj: EUROkvíz EU Office Česká spořitelna

18% 

55% 

18% 

9% 

ano, určitě využiji

ještě nevím, nejsem
rozhodnut(á)

ne, rozhodně
nevyužiji

o možnosti získat
podporu jsem
doposud nevěděl(a)

Plánujete využít podporu v rámci programu Nová 
zelená úsporám?

Zdroj: EUROkvíz EU Office Česká spořitelna

18% 

55% 

18% 

9% 

ano, určitě využiji

ještě nevím, nejsem
rozhodnut(á)

ne, rozhodně
nevyužiji

o možnosti získat
podporu jsem
doposud nevěděl(a)

Plánujete využít podporu v rámci programu Nová 
zelená úsporám?

Zdroj: EUROkvíz EU Office Česká spořitelna

18% 

55% 

18% 

9% 

ano, určitě využiji

ještě nevím, nejsem
rozhodnut(á)

ne, rozhodně
nevyužiji

o možnosti získat
podporu jsem
doposud nevěděl(a)

http://www.novazelenausporam.cz/
www.europa.eu
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://bit.do/dotaznikeu1
https://docs.google.com/a/csas.cz/forms/d/1D7HfFjvfME2i7JMf_3bc02X3kIJwqPtZLW8kduiWSyw/viewform


V pařížském Le Bourget probíhá v těchto dnech v pořadí již 21. 
zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu známé též jako COP21. 
Mimořádně vysoká účast (skoro 50 000 participantů, z toho 
na 150 hlav států a vlád) naznačuje význam tohoto fóra, 
jehož výsledkem se má stát v první řadě přijetí – poprvé od 
podepsání Kyotského protokolu v roce 1997 – závazné pro 
všechny členy OSN dohody o klimatické změně. 
Nutnost zásadních kroků je dána nejen chybějící (od r. 2009 
jednotnou pro všechny země) strategií boje proti globálním 
antropogenním změnám klimatu, ale i zjištěním posledních let, 
že tyto změny probíhají rychleji, než se očekávalo. 
Nicholas Stern, předseda Grantham Research Institute on 
Climate Change and the Environment na Londýnské škole 
ekonomie uvádí, že hrozí nejen to, že se nepodaří udržet 
oteplování atmosféry do roku 2100 na plánovaných 2 °C , ale 
skutečný růst průměrné teploty může být až 5 °C.
Velice odlišný přístup jednotlivých zemí k problematice 
emisí skleníkových plynů pramení nejen z odlišnosti politických 
názorů jejich vlád, ale především z různých fází hospodářského 
vývoje, ve kterých se oné státy nachází. V Paříži jsou všechny 
oči upřeny hlavně k USA a Číně jako největším znečišťovatelům 
– jaké závazky na sebe budou ochotni vzít.
Existují v zásadě tři ekonomické cesty ke snížení emisí. Je 
to funkční trh s emisními povolenkami, zvýšení energetické 
účinnosti a investice do nízkouhlíkových technologií. Evropa 
se již tradičně přiklání spíše k mechanismům neekonomickým, 
tedy k administrativnímu diktátu a dotacím.
Spojené státy se ale jednoznačně vydaly cestou technologickou 
a zdá se, že se jim to vyplácí. Již v r. 2002 prezident 
George Bush ml. prohlásil, že ekonomický růst je nejlepším 
stimulátorem pro rozvoj „zelených“ technologií. 
Tvrdil, že obyvatelé USA, Číny a Japonska nebudou souhlasit 
s brzděním růstu svého blahobytu, ale zároveň vyšší životní 
úroveň jim umožní pořízení nejnovějších technologií s vyšší 
energetickou účinností. 
Do tohoto modelu evidentně spadá např. Tesla Motors, 
jejíž velice drahé luxusní elektromobily, často v kombinaci 
s vlastními solárními zdroji si movitější občané rozhodně 
nekupují díky vládním nařízením či dotacím. 
Dalším důvodem, vedle tradičně silného automobilového 
a energetického lobby, proč se Amerika vyhýbá skoro všem 
závazným cílům v oblasti snížení emisi, je slabá (v porovnání 
například s evropskými státy) pravomoc tamní centrální vlády 
v otázkách ochrany životního prostředí. Většina této agendy 
spadá pod vlády jednotlivých států, což oslabuje Obamův 
mandát v Paříži. 

Protržní přístup k prosazování nízkouhlíkových technologií 
se má dle USA používat i vůči zemím třetího světa. Tedy jít 
pro něj raději příkladem a být zdrojem know-how spíše, než 
dotací. Dává to o to větší smysl, když si vzpomeneme, že drtivá 
většina těchto zemí se nachází v tropických a subtropických 
oblastech naší planety tzn. na místech s nejvyšším solárním 
potenciálem.
Čína se stejně jako většina rozvojových zemí brání přijetí 
tvrdých závazků v oblasti omezení emisí a dožaduje se 
práva na extensivní rozvoj své ekonomiky, především těžkého 
průmyslu. Od roku 1990 se množství Čínou vypuštěného 
CO2 více než zčtyřnásobilo resp. ztrojnásobilo v přepočtu na 
jednoho obyvatele. Čínský prezident Xi Jinping zatím pouze 
prohlásil, že ČLR zastaví růst emisí oxidu uhličitého až v roce 
2030, nesdělil však na jaké hladině.
indie, dle IMF nejrychleji rostoucí ekonomika a v brzké 
budoucnosti nejlidnatější země světa, dala ústy svého premiéra 
Narendry Modiho hned v první den konference jasně najevo, 
že nehodlá podlehnout nátlaku USA a EU a dožaduje se 
climate justice tedy „klimatické spravedlnosti“. Navíc, z Indie se 
dle Modiho má brzy stát solární velmoc, čemuž má posloužit 
i nově založená Mezinárodní solární aliance (International 
Solar Alliance) se sídlem v Novém Dillí, jejímž hlavním úkolem 
bude „solární elektrifikace“ především latinskoamerických 
a afrických zemí. Je až zarážející, nakolik to souzní 
s Bushovou ryze kapitalistickou doktrínou šíření technologie.

Velice důležitým bodem k dořešení v Paříži by se měl 
stát též jednotný a spolehlivý systém monitoringu emisí. 
Není to například dlouho, co Čína odhalila, že posledních 
minimálně 15 let hlásila až o 17 % nižší spotřebu uhlí, než 
byla skutečnost. To údajně z důvodu podcenění vlivu malých 
výroben. Podobně se ve Spojených státech letos přišlo na 
to, že se v zemi skládkuje dvojnásobně více odpadu, než se 
doposud odhadovalo. Přitom skládky vypouští do ovzduší 
metan, který je oproti oxidu uhličitému 21x mocnější coby 
skleníkový plyn.
Konference potrvá do 11. prosince a její výsledky budou mít 
zajisté značný dopad na budoucí vývoj energetiky, dopravy, 
průmyslu i mnoha dalších odvětví světové ekonomiky.

Max Wandler, EU Office / Knowledge Centre ČS
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KLIMATICKÁ KONFERENCE V PAŘíŽI
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Drobnohled

Od 30. listopadu do 11. prosince 2015 se v Paříži koná 
21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu (UNFCCC), známá také pod zkratkou 
COP21 (21st Conference of the Parties). Mimořádně 
vysoká účast naznačuje význam tohoto fóra, jehož 
výsledkem se má stát v první řadě přijetí závazné pro 
všechny členy OSN dohody o klimatické změně. 
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EU JE Z KRIZE VENKU: VÝHLED EVROPSKÉ KOMISE 
Z PODZIMU 2015

ÚVOD

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Statistická data ukazují, že hospodářská krize, která zamávala 
Evropskou ekonomikou, je snad už definitivně za námi. 
I přesto, že hospodářský růst nedosahuje oslnivých hodnot, 
je zřejmé, že EU jako celek je z recese venku – v roce 2015 
rostla průměrným tempem 1,9 %, v následujících letech má 
zrychlit dokonce přes 2 %. Recese opouští celou Evropskou 
unii napříč – v roce 2015 podle nejnovější predikce Evropské 

komise zažívá negativní růst pouze Řecko, které si za své 
problémy do značné míry může samo. Růstu se daří díky 
několika pozitivním faktorům – nízkým cenám ropy, poměrně 
slabému euru vůči zbytku světa, ale i vstřícné politice, zejména 
monetární. Výhodou současného růstu není jeho výše, je 
to jeho schopnost odolávat šokům – ať už se jedná o krizi 
v Řecku, v Rusku či v Číně.

Hlavní téma

Kondice české ekonomiky je na velmi dobré úrovni. 
O ekonomickém růstu ve výši 4,3 % HDP pro rok 2015 
a pozici mezi nejrychleji rostoucími členskými státy se nám 
asi ani nesnilo. Pozitivní ekonomické zprávy znějí prakticky 
napříč celou Evropskou unií a jednotlivými ukazateli. 
Evropská unie je z krize definitivně venku - alespoň dle 
výhledu Evropské komise.

MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE

Ekonomický růst
Vítězem ekonomických dostihů v roce 2015 je Irsko 
s hospodářským růstem o těžko uvěřitelných 6 % HDP. Irsko 
si tvrdošíjně i přes ohromný nárůst veřejného dluhu v době 
hospodářské krize uchovalo nižší zdanění, což podpořilo 
zahraniční investice. V současné době již roste také díky 
velkému nárůstu domácí poptávky. Nutno podotknout, že Irsko 
má kam růst – jejich propad během finanční krize byl skutečně 
masivní – kumulované ztráty vůči potenciálnímu produktu od 
roku 2008 dosáhly až třetiny irského HDP z roku 2014. EK 
ale předpokládá, že v letošním roce by irské HDP mělo zpět 
dosáhnout svého potenciálu. Překvapivě dobře se umístila 
i Česká republika s odhadovaným růstem 4,3 % HDP, v těsném 

závěsu například s Polskem, Rumunskem či Slovenskem. 
Rekordmany západního světa jsou Švédsko, Lucembursko 
a Španělsko, které by v roce 2015 měly překročit 3% růst. Více 
než polovina členských zemí však nezaznamenala růst vyšší 
než 2 % HDP – o nějakém dramatickém zázraku se tedy určitě 
hovořit nedá. 
Na jednu stranu se ekonomika zatím ukázala jako odolná vůči 
otřesům, to ovšem neznamená, že by neexistovala rizika, 
která hrozí zpomalením Evropské ekonomiky. Jedno z těch 
nejtíživějších je očekávané zpomalení v některých globálních 
ekonomikách, zejména v Číně či v Rusku. Díky tomu podle 
EK roste světová ekonomika v roce 2015 nejpomaleji od roku 
2009. 

Výhled ekonomického růstu ve státech Evropské unie (v % HDP)

Zdroj: Evropská komise
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Hlavní téma

Pro pochopení hospodářského vývoje v EU je třeba mít 
v patrnosti i vývoj v ostatních světových ekonomikách. 
Svět jako celek by podle očekávání měl mírně zrychlovat 
až na očekávaný ekonomický růst 3,7 % HDP v roce 2017. 
Komise odhaduje zpomalení čínské ekonomiky na 6,2 % 
HDP v roce 2017, tedy o téměř dva p. b. Čínská ekonomika 
prochází výraznou strukturální proměnou, kde se z pouhé 
exportní montovny začíná výrazněji prosazovat vnitřní trh 
a jeho potřeby. Zatímco průmyslová produkce v Číně klesá, 
maloobchod naopak roste o desítky procent ročně. Tato 
strukturální transformace ale může vyvolat neočekávané 
změny, které můžou mít i nepříjemné důsledky pro Evropu 
– jak můžeme vidět například na finančních turbulencích na 
čínských burzách. 
Podobně jako v Evropě se i v Americe dá očekávat poměrně 
robustní růst, v průměru dokonce vyšší než v EU. Evropská 
komise zde odhaduje přibližně 2,5% růst. Americkou ekonomiku 
podvazují geopolitické nejistoty i nebývale silný dolar, který 
prodražuje americké zboží a služby v zahraničí. Naproti tomu 
japonská ekonomika se potýká s nedostatkem vlastní domácí 
poptávky, která podvazuje vyhlídky ekonomického růstu, který 
má v roce 2016 jen těsně překonat 1% hranici. 
Evropská ekonomika má růst o zhruba 2 % HDP ročně. Také 
v Evropě se dají najít známky ekonomické konvergence – 
nové členské státy by v průměrné výši měly podle předpovědi 
růst rychleji průměrným tempem 2,5 %, zatímco ty „staré“ 
pouze 1,9 %. Nejrychlejší ekonomikou v EU v roce 2017 má 
být Rumunsko, které těží ze zvyšující se soukromé spotřeby 
a zvětšujících se investic, podpořených nízkými daněmi. Růst 
přes 3 % Komise pro rok 2017 předpovídá také pro Irsko, 
Polsko, Litvu, Lotyšsku, Slovensku a Maltu.
„Řetěz je silný tak jako jeho nejslabší článek“. Z toho pohledu 
je prognóza Evropské komise poměrně optimistická – už 
v příštím roce má jedinou zemí s negativním růstem být 
Řecko, ale v roce 2017 budou bez výjimky všechny členské 
země růst rychlostí vyšší než 1 % HDP. Pro někoho překvapivě 
se nejnižší růst v roce 2017 očekává ve Finsku s růstem ve 
výši 1,1 % HDP. Důvodem je strukturální transformace, která 
vyplývá ze zápasu o přežití firmy, která před 4 lety generovala 
20 % finského HDP – firmy Nokia. 

Nezaměstnanost
Zlepšující se ekonomická situace se projevuje pozitivně 
i na trhu práce. Roste počet zaměstnaných a klesá míra 
nezaměstnanosti. Snižující se míra nezaměstnanosti je sice 
velmi dobrá zpráva, nicméně velké rozdíly a přetrvávající 
strukturální problémy nezaměstnanosti i nadále zůstávají 
palčivým problémem. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii 
i v eurozóně kulminovala v roce 2013, kdy v zemích platících 
eurem byla ve výši 12 % a v celé EU 10,9 %. Nejnižší 
míru nezaměstnanosti mělo v roce 2013 Německo (5,2 %) 

a Rakousko (5,4 %), nejvyšší naopak byla v Řecku (27,5 %) 
a ve Španělsku (26,1 %). Od roku 2013 postupně míra 
nezaměstnanosti klesá, rozdíly mezi jednotlivými členskými 
státy však zůstávají stále vysoké. Oživení a zvyšující se 
spotřeba pomáhá situaci zlepšovat. Z nejnovějších dat 
Eurostatu vyplývá, že míra nezaměstnanosti v září 2015 
v Evropské unii i v eurozóně klesla oproti předchozímu 
měsíci o 0,1 procentního bodu na 9,3 %, respektive 10,8 %. 
Česká republika vedle jednoho z nejvyšších ekonomických 
růstů zaznamenává i další malý triumf v podobě druhé nejnižší 
míry nezaměstnanosti (4,8 %) mezi členskými státy hned za 
Německem (4,5 %). Situace na opačné straně žebříčku však 
zůstala stejná, nejhůře si vede Řecko (24,6 % - data za srpen) 
a Španělsko (21,6 %). V celé Evropské unii tak je bez práce 
zhruba 23 miliónů obyvatel, a z toho 17,5 milionu v členských 
zemích používajících euro. Velkým problémem však zůstává 
(hlavně ve státech jižního křídla) struktura míry nezaměstnanosti. 
Dlouhodobá míra nezaměstnanosti (delší než jeden rok) 
představuje problém nejen pro samotné nezaměstnané, ale 
zatěžuje i ekonomiku jako celek, ať už v podobě vyšších 
výdajů státního rozpočtu, tak i nevyužitého potenciálu. 
Dlouhodobá míra nezaměstnanosti dosahovala v roce 2014 
v Evropské unii 5,1 %, což představovalo polovinu celkové. 
Nejen svou výší, ale i podílem z celkové míry nezaměstnanosti 
představuje dlouhodobá míra nezaměstnanosti velký problém 
v Řecku a na Slovensku, kde tento podíl tvoří zhruba 70 %. 
Dalším negativním jevem je míra nezaměstnanosti mladých 
do 25 let, v EU dosahuje 22 %, ale v Řecku a Španělsku je 
dokonce každý druhý mladý do 25 let bez práce.
Míra nezaměstnanosti v září 2015

Zdroj: Eurostat
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Hlavní téma

Inflace
V současné době se inflace v Evropské unii pohybuje na 
historicky nejnižších hodnotách přinejmenším od poloviny 
devadesátých let. Fakticky se pohybuje na tenké hranici mezi 
inflací a deflací – průměrná inflace v Evropské unii podle 
odhadu pro rok 2015 bude činit 0,03 %. Z toho v 11 zemích 
se ekonomika propadla do velmi mírné deflace a v 17 je míra 
inflace (měřená harmonizovaným indexem spotřebitelských 
cen) těsně v plusu. Úzkou provázanost inflačního vývoje dobře 
ilustruje i rozpětí – zatímco nejnižší inflace je v EU na Kypru 
(-1,57 %) a v Řecku (- 1 %), naopak „rekordmanem“ je Malta 
s inflací ve výši pouhé 1% meziroční inflace. 
Jednoznačným důvodem snižující se inflace jsou klesající ceny 
energií a komodit – nízká cena ropy snižuje výrobní náklady. 
Zároveň však (i vzhledem k probuzené evropské ekonomice) 
působí tlaky na zvyšování mezd a tedy růst disponibilních 
příjmů obyvatelstva, které vedou ke zvyšování spotřeby, jež se 
odrazí v tlaku na cenovou hladinu.
Společný vývoj inflace u obchodních partnerů je dobře patrný 
u zemí Visegradské čtyřky. Vývoj inflace je v těchto zemích 
srovnatelný dlouhodobě, nicméně v posledních letech se 
dostaly na takřka totožnou trajektorii. 
Evropská komise predikuje nárůst míry inflace v EU pro 
rok 2016 o 1,1 procentního bodu na 1,1 % a v eurozóně 
o 0,9 procentního bodu na 1,0 %. Pro rok 2017 je míra inflace 
v EU i v eurozóně odhadována na 1,6 %.

Veřejné finance
Hospodářská krize z roku 2008 se velmi rychle přesunula 
z roviny soukromého dluhu do veřejného – především díky 
sanacím bankovního sektoru i některých podniků, sníženým 
příjmům rozpočtu i zvýšeným sociálním výdajům. V současnosti 
můžeme konstatovat, že ta nejhorší fáze je za námi – veřejný 
dluh ve většině zemí již stoupat nemá. V roce 2015 činí veřejný 
dluh v Evropské unii přibližně 88 % a dále již nemá vzrůst – 

Evropské unii se tedy podařilo udržet dluh pod hranicí ještě 
zvládnutelných 100 %. 
To ale neznamená, že zde nejsou problematické státy – Řecko 
s dluhem blížícím se dvojnásobku tamního HDP je toho 
příkladem. Během snahy levicové vlády strany Syriza zbavit 
se dluhové zátěže řecký veřejný dluh mezi rokem 2014 a 2015 
vzrostl o dalších 17 p. b. Nicméně v příštích letech by již příliš 
růst neměl, a pokud se Řecku podaří vrátit se na růstovou 
trajektorii, tak se již prakticky zvedat nebude. Také v Itálii, 
Portugalsku, Irsku, Belgii, Kypru a Španělsku veřejný dluh 
překonává hranici 100 %. Nicméně ve všech těchto zemích 
bude právě díky oživení ekonomiky v příštích letech úroveň 
veřejného dluhu klesat. 
V Evropské unii jsou ale i příklady hodné následování – 
Estonský dluh tvoří pouhou desetinu tamního HDP, také 
v Lucembursku, Bulharsku, Lotyšsku či Rumunsku si správci 
veřejné pokladny zaslouží pochvalu.

Česká republika
Makroekonomická situace v Česku výrazně překvapuje – 
meziroční růst přes 4 % se může směle rovnat s některými 
předkrizovými hodnotami a taktéž se řadí na špičku Evropy. 
Rychleji než Česko roste pouze Irsko. Navíc i struktura růstu 
je pro nás velmi příznivá – podobně jako ve zbytku EU je hnán 
růstem domácí poptávky, z menší části také nárůstem zásob. 
Překvapením může být, že čisté exporty se na českém HDP 
příliš neprojevují, i přesto, že průmyslové Česko je jednou 
z nejvíc exportujících ekonomik v Evropě. Důvodem je rostoucí 
domácí poptávka, těsně spojená s růstem importů, které 
vysoké exporty vyvažují. Za domácí poptávkou je nejsilněji 
rostoucí sektor domácností, které se odpíchly ode dna a v roce 
2013 nastoupily na silnou růstovou trajektorii. S tím souvisí 
i klesající nezaměstnanost a rostoucí průměrná mzda. Svou 
roli hrály také nové soukromé investice a v poslední době se 
na vývoji podepsalo také rychlé dočerpávání Evropských fondů 
z minulého finančního rámce 2007 – 2013. 

Vývoj inflace ve vybraných státech EU

Zdroj: Eurostat, roky 2015-2017 odhad Evropské komise
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Hlavní téma

Veřejné finance v České republice jsou ve srovnání se zbytkem 
Evropské unie v dobrém stavu – veřejný dluh bude v roce 2015 
41 % a v příštích letech by měl díky vysokému hospodářskému 
růstu i nadále klesat. Schodek rozpočtu ve výši 1,9 % je tedy 
sice v době ekonomické konjunktury trochu přehnaný, ale 
nezadlužuje státní pokladnu. 
Makroekonomické ukazatele pro ČR

2015 ∆ 2015-2017
Růst HDP 4,3 % -1,6 %
inflace 0,4 % 1,3 %
Nezaměstnanost 5,2 % -0,4 %
Běžný účet -2,5 % 0,4 %
schodek rozpočtu -1,9 % 0,8 %

Zdroj: Evropská komise
Také inflace je v České republice velmi nízká a dá se spíše 
nazvat kladnou nulou. Nízký růst ale určitě není ryze česká 
záležitost – v současnosti se děje po celé Evropské unii. 
Výborná kondice české ekonomky i z pohledu členských 
států se projevuje i na zlepšující se situaci na pracovním 
trhu. Zvyšuje se zaměstnanost, klesá míra nezaměstnanosti 
a i rostoucí počet volných míst napovídá, že nezaměstnaných 
by mohlo ještě ubývat. Podle Výběrového šetření pracovních 
sil (VŠPS) se míra zaměstnanosti zvýšila u osob 15 až 
64letých na 70,5 %, což je nejvíc od roku 1993, tedy od 
doby, kdy toto šetření probíhá. Oproti 3. čtvrtletí roku 2014 
vzrostla míra zaměstnanosti o 1,2 procentního bodu. Česká 
republika dosahuje výborných hodnot i z unijního hlediska. 
Druhá nejnižší míra nezaměstnanosti (4,8 % - sezónně 
očištěná, září 2015) mluví za vše. Lepší výsledky už má jen 
Německo. Úřad práce ČR v říjnu 2015 evidoval 430 tisíc 
uchazečů o práci (nejmenší počet od února 2009), což je 
o 11,5 tisíc uchazečů méně než předchozí měsíc a o téměř 
90 tisíc méně než v říjnu 2014. Oproti minulému roku klesl 
počet nezaměstnaných, ale také vzrostl počet volných 

pracovních míst o 49 tisíc – tedy na 107 tisíc. V říjnu 2015 
tak na jedno volné pracovní místo připadali 4 uchazeči. Vedle 
snižujícího se počtu nezaměstnaných, se zlepšuje postupně 
i struktura. Dlouhodobá míra nezaměstnanosti je v porovnání 
s ostatními státy EU nízká a v roce 2014 dosahovala 2,7 %, 
tedy o 0,3 procentního bodu méně než v roce 2013. Počet 
dlouhodobě nezaměstnaných však zůstává z celkového 
počtu nezaměstnaných relativně vyšší, což souvisí se 
zlepšující se situací na trhu práce a úbytkem spíše krátkodobě 
nezaměstnaných. U míry nezaměstnanosti mladých do 25 let 
za rok 2014 je sice pozice České republiky v unijním srovnání 
na velmi slušném 7. místě, nicméně její výše je stále vysoká 
(15,9 %).
situace na trhu práce v ČR k 31. 10. 2015
Podíl nezaměstnaných osob 5,9 % 
Počet uchazečů o zaměstnání 430 432 
Míra nezam. podle EURosTAT (září 2015) 4,8 % 
Počet volných pracovních míst 107 324 

Zdroj: Úřad práce ČR; MPSV; Eurostat
Evropská komise je v předpovědi pro Českou republiku 
poměrně konzervativní – pokračování současné dynamiky 
růstu neočekává – v letech 2016 a 2017 by se růst měl snížit 
mezi 2 – 3 % HDP a bude tak sesazena z pozice nejrychleji 
rostoucí ekonomiky v EU. Česká ekonomika nicméně i nadále 
bude těžit z klesající nezaměstnanosti a rostoucích mezd. 
Nicméně export i import v příštích letech bude mírně slábnout.  
Také situace na trhu práce by se měla i nadále zlepšovat – 
Evropská komise předpovídá, že míra nezaměstnanosti bude 
i nadále mírně klesat na 4,8 % v roce 2017.

Závěr
Nejnovější ekonomická předpověď Evropské komise 
z listopadu 2015 ukazuje, že hospodářská krize, která se 
udála po pádu Lehman Brothers na podzim 2008 je snad již 
definitivně za námi – většina Evropských zemí roste solidním 
tempem a od růstu se nenechá odradit ani turbulencemi 
po celém světě. Hospodářská krize nicméně jednoznačně 
zanechává své dědictví – určitě jimi je vysoká nezaměstnanost 
ve Středomoří a vysoký veřejný dluh takřka v celé západní 
Evropě. To jsou výzvy, které budou muset Evropští politici 
i nadále řešit. 
Česká republika se dostala na vrchol Evropské ekonomiky ve 
smyslu ekonomického růstu. Po letech velmi nízkého růstu, 
který se v porovnání se sousedskými státy zdál být neadekvátní, 
se česká ekonomika konečně odrazila ode dna. V současnosti 
roste 4,3% tempem. Díky tomu klesá nezaměstnanost a rostou 
mzdy. Nicméně Češi by určitě neměli usínat na vavřínech 
a firmy, vlády i občané by se měli snažit o trvale udržitelné 
hospodářství, které bude konkurenceschopné i v dalších 
dekádách.

Česká republika - HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Eurostat, roky 2015-2017 odhad Evropské komise
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Základní údaje
oficiální název Republika Kazachstán
Počet obyvatel 18 157 122 (odhad 2015)
Rozloha 2 724 900 km2
Měna Tenge (KZT)
Etnické složení Kazaši 63 %, Rusové 24 %, ostatní 13%

Zdroj: The World Factbook

Kazachstán je mladá, rychle se rozvíjející republika, která 
vznikla v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu. S rozlohou 
přesahující 2,7 mil km2 je Kazachstán devátou největší zemí 
světa a zároveň největším vnitrozemským státem. 
Kazachstán je republikou, s mocí svěřenou do rukou prezidenta. 
V dubnu 2015 zvítězil v mimořádných prezidentských 
volbách Nursultan Nazarbajev, který vládne od roku 1990. 
Znovuzvoleným premiérem se v roce 2014 stal Karim Massinov, 
který se stranou Kazaši pro vlast získal přes 80 % hlasů.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Do země se dováží převážně stroje a dopravní prostředky. 
Vyváží se hlavně minerální paliva (především ropa) 
a maziva. Hlavními exportními trhy jsou Itálie (20,5 %), Čína 
(12,5 %) a Nizozemsko (11,2 %). Naopak nejvíce dovozů 
do Kazachstánu směřuje z Ruska (33,3 %), Číny (17,9 %) 
a Německa (5,6 %).

Makroekonomický výhled
V posledních dvou dekádách HDP Kazachstánu rostlo 
vysokým tempem – v době před světovou krizí růst HDP 
běžně dosahoval 10 %. S nárazem hospodářské krize výrazně 
zpomalil, nicméně do roku 2012 se stále pohybovalo na úrovni 

5 – 6 %. Nicméně v současné době 
Kazachstán pravděpodobně čeká další 
ochlazení. 
Problémy v jeho případě nepřichází 
zevnitř, ale zvenčí – především se snížila 
cena ropy a prozatím to nevypadá, že by 
se měla vrátit na růstovou trajektorii. Druhým problémem je 
zpomalení Ruska. Kazachstánu do karet nehrají ani problémy 
v Číně – dalšího obřího souseda a klíčového obchodního 
partnera. Díky tomu už v roce 2014 růst HDP zpomalil na 4,3 % 
HDP a  Mezinárodní měnový fond v roce 2015 čeká zpomalení 
na 2 %. Těžko se hledá jednorázová příčina takového poklesu 
– klesá domácí spotřeba, oslabuje měna i obchodní bilance, 
klesá objem přímých zahraničních investic.
Dlouhodobě přebytkový rozpočet čeká s klesající cenou ropy 
zatěžkávací zkouška, podle MMF by se v roce 2015 mohl 
přehoupnout do deficitu ve výši 3,3 %. Do roku 2016 by mělo 
celkové zadlužení země zůstat okolo 20 % vůči HDP. 

Základní makro ukazatele 2013 2014 2015e 2016e

Růst HDP (%) 6,0 4,3 2,0 3,2

Míra nezaměstnanosti (%) 5,3 5,2 - -

inflace (%) 5,8 6,7 5,2 5,5

Deficit veřejných rozpočtů 
(% HDP) 5,0 1,7 -3,3 -1,6

veřejný dluh (% HDP) 12,9 14,5 18,1 20,5

Zdroj: MMF; e - odhad 

Trh práce
Míra nezaměstnanosti se v Kazachstánu dlouhodobě drží pod 
6 %, což je z pohledu unijních států na velmi nízké úrovni, 
neboť míra nezaměstnanosti v EU je zhruba o 4 procentní body 
vyšší. Minimální mzda na celostátní úrovni se pravidelně každý 
rok zvyšuje. V roce 2015  byla stanovena na 21 364 tenge, to 
přestavuje cca 100 €. 

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (červenec 2015) 4,9 %

Minimální měsíční mzda 100 €

Průměrná měsíční hrubá mzda 507 €

Ø hrubá měsíční mzda v  2014 Kazachstán ČR
Zpracovatelský průmysl 535 € 930 €

Velkoobchod a maloobchod 483 € 866 €

Doprava a skladování 673 € 872 €

Těžba a dobývání 1 049 € 1 141 €

Informační a komunikační činnosti 729 € 1 720 €

Zdroj: Ministry of National Economy

KAZACHSTÁN

Sektory národního hospodářství 

Zdroj: World Bank; HDP za rok 2014, zaměstnanost za rok 2012
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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 prosincovém vydání se 
zaměříme na podnikatelské prostředí Kazachstánu.
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Výše průměrných mezd podle odvětví je v Kazachstánu velmi 
rozdílná. Nejvyšší mzdy, dosahující dvojnásobku průměru 
celého hospodářství, jsou v odvětví Těžba a dobývání.

Základy pracovního práva
Pracovní smlouva v Kazachstánu může být uzavřena na dobu 
určitou (která není kratší než rok – s výjimkou, že byla uzavřena 
na dobu nezbytnou pro splnění daného úkolu; po dobu náhrady 
za jiného zaměstnance; po dobu nezbytnou pro splnění 
sezónní práce) a na dobu neurčitou. Opětovné prodloužení 
pracovní smlouvy je možné. 
Pracovní smlouva musí obsahovat údaje o smluvních 
stranách (zaměstnanec, zaměstnavatel), název pozice 
a její stručnou specifikaci, místo výkonu práce, dobu trvání 
pracovní smlouvy, počáteční datum zaměstnání, pracovní 
dobu a dobu vyhrazenou pro odpočinek, délku dovolené, výši 
platu a popis pracovních podmínek, postup pro změnu nebo 
ukončení pracovní smlouvy, pojistné podmínky, odpovědnost 
stran, datum uzavření a číslo smlouvy. Ve většině odvětví 
existuje 5denní pracovní týden (40 hodin týdně), dovolená činí 
minimálně 24 kalendářních dní ročně.

Základy obchodního práva
Společnost s ručením omezeným lze založit jedním či více 
společníky. Zakládající protokol společnosti včetně společenské 
smlouvy musí podepsat všichni společníci a  musí být ověřen 
notářem. Základní kapitál je stanoven ve výši 198 200 KZT. 
Akciová společnost je vzhledem k vysokým nárokům na 
kapitál vhodná zejména pro větší podniky. Akciovou společnost 
může založit jedna nebo více osob. Základní kapitál musí činit 
minimálně 99 100 000 KZT, to představuje 50 000 násobek 
měsíčního indexu kalkulace. Proces založení společnosti 
s ručením omezením v Kazachstánu trvá 10 dní, skládá se 
z šesti procedur.

Právní forma Minimální kapitál

společnost s ručením omezením 
– limited liability company 

100* MCI1) 198 000 KZT 
(cca 20 000)

Akciová společnost  
– Joint–stock company

50 000* MCI1) 99,1 mil. 
KZT (cca 10 mil. CZK)

Pozn.:1) měsíční index kalk. byl za leden 2015 roven 1 982 KZT

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Současná sazba daně z příjmu právnických osob činí 20 %. 
Dividendy vyplacené kazašskou společností zahraniční 
společnosti (nerezidentovi) jsou obecně zdaněny srážkovou 
daní ve výši 15 %, pro země vedené jako daňové ráje je 
zvýšená sazba na 20 %. 
Rezidenti i nerezidenti mají jednotnou sazbu daně z příjmů 
fyzických osob, a to 10 %. Základní sazba daně z přidané 
hodnoty je stanovena ve výši 12 %. 

Vedle této základní sazby je zde i nulová sazba, která 
je využívána při vývozu některého zboží, mezinárodním 
transportu, prodeji olejů a maziv při tankování letadla 
provádějícího mezinárodní lety, prodeji zboží na území zvláštní 
ekonomické zóny. Hranice ročního obratu pro povinnou 
registraci plátce daně je 30 000 násobek MCI, v lednu 2015 
tedy 59,46 mil. tenge ročně.

Daň/odvod sazba
Korporátní daň 20 %

Daň z dividend nerezidentům 15 % / 20 %

Daň z příjmu jednotlivců 10 %

DPH (základní / snížená sazba) 12 % / 0 %

Penzijní pojištění - zaměstnavatel 5 %

sociální daň s příspěvky - zaměstnavatel 16 %

Zdroj: The Ministry of Finance

Energetika
Mezi zdroji pro výrobu elektrické energie v Kazachstánu 
dominují pevná paliva. Přes tři čtvrtiny veškeré vyrobené 
energie je tvořeno z pevných paliv a to hlavně z uhlí. Zatímco 
v Česku je zemní plyn spíše marginálním zdrojem elektrické 
energie a jeho podíl nepřesahuje 5 %, v Kazachstánu se ze 
zemního plynu vyrábí 14,7 % elektrické energie. Hlavní podíl 
na ostatních zdrojích kazašské energie mají hydroelektrické 
elektrárny, které přispívají 8,4 % do celkového mixu.

Investiční pobídky
Od 1. ledna 2015 začala v Kazachstánu platit novela zákona 
o investicích, která zahraničním investorům přináší novou 
škálu investičních pobídek. Státní podpora může být čerpána 
prostřednictvím osvobozením od cla, poskytnutím státního 
majetku, daňové pobídky, investiční dotace a asistence. Dále 
bylo v Kazachstánu zřízeno 10 ekonomických zón, ve kterých 
mohou investoři získat další zvýhodnění.

Měsíčník EU aktualit | prosinec 2015

Průvodce 
podnikáním

Hrubá výroba elektřiny dle zdroje

Zdroj: Evropská komise, World Bank data za rok 2012
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Operační program Rybářství je v období 2014-2020 nástrojem, 
prostřednictvím kterého lze čerpat prostředky z Evropského 
námořního a rybářského fondu (ENFR) a zároveň přispívá 
k provádění Společné rybářské politiky. 
Navazuje na předchozí program z období 2007-2013 
a jeho globálním cílem je udržitelná a konkurenceschopná 
akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, 
znalostech a účinnějším využití zdrojů.
Především budou investice směřovat do tradiční akvakultury 
a intenzivních chovných systémů (recirkulační a průtočné), aby 
mohla být produkce ryb navýšena. Mezi další cíle programu 
patří investice do zvýšení podílu zpracovaných ryb, úspěšná 
propagace akvakultury spojená se zvýšenou spotřebou ryb a 
podpora transferu vědeckých poznatků do podniků akvakultury.
Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství 
(MZe). Funkci zprostředkujícího subjektu zastává Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF). Alokace na celé 
programové období 2014–2020 činí 41,2 mil. eur, z toho 
31,1 mil. eur bude financováno z ENFR a 10,1 mil. eur bude 
financováno z národních zdrojů. 
Cíle programu se v podmínkách České republiky (vnitrozemský 
stát, bez přístupu k moři) promítají do celkem 3 ze 6 priorit 
Unie pro oblast udržitelného rozvoje rybolovu a akvakultury, 
které jsou dále členěny do specifických cílů a opatření. V rámci 
těchto opatření (celkem 10, viz tabulka níže) příp. záměrů pak 
žadatelé podávají do vyhlášených výzev své žádosti.

Přehled opatření oP Rybářství 2014-2020
Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, 
inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené 
na znalostech a účinně využívající zdroje
2.1 inovace
2.2 Produktivní investice do akvakultury
2.3 Podpora nových chovatelů
2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s 
dočišťováním
2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby
Priorita Unie 3: Podpora provádění společné rybářské 
politiky
3.1 shromažďování údajů
3.2 sledovatelnost produktů

Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

5.1 Plány produkce
5.2 Uvádění produktů na trh
5.3 investice do zpracování produktů

Zdroj: Operační program Rybářství 2014 - 2020

Od 21. října probíhal příjem žádostí v rámci 1. a 2. výzvy, kde 
mohli žadatelé předkládat žádosti na projekty opatření 2.1., 2.2. 
záměr a), 2.4., 5.3. a na opatření 2.5.. Žádosti byly přijímány 
do 18. listopadu a to elektronicky prostřednictvím portálu 
Farmáře. Celkem bylo zaregistrováno 133 žádostí o podporu 
s požadovanou částkou dotace 188 mil. Kč.
MZe plánuje v roce 2016 vyhlásit další tři výzvy. V rámci 
3. výzvy bude možno žádat o podporu na projekty opatření 
5.2. záměr b) Propagační kampaně. Zahájení příjmu žádostí je 
plánováno na duben/květen. 
Opatření 5.2., záměr b) je zaměřeno na přípravu strategie 
a realizaci regionálních, celostátních nebo nadnárodních 
komunikačních a propagačních kampaní o produktech 
akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících 
povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. 
Příjemcem podpory v rámci 3. výzvy mohou být příspěvkové 
organizace MZe.
Příjem žádostí na 4. výzvu bude zahájen v květnu. V rámci 
4. výzvy budou přijímány žádosti o podporu na opatření 2.2., 
záměr b) Diverzifikace akvakultury a na opatření 2.3. Podpora 
nových chovatelů.
Posledními výzvami, které MZe plánuje v roce 2016 vyhlásit, 
jsou 5. a 6. výzva k příjmu Žádostí o podporu. Příjem žádostí 
na 5. a 6. výzvu bude zahájen pravděpodobně v říjnu/listopadu. 
V rámci těchto výzev budou přijímány žádosti o podporu na 
opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, opatření 2.4. 
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 
opatření 3.2. Sledovatelnost produktů a opatření 5.2., záměr a) 
Vytváření organizace producentů.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství, 
Státního zemědělského intervenčního fondu či Ministerstva pro 
místní rozvoj.

www.eagri.cz | www.szif.cz | www.mmr.cz
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EU Seriál

Protože se blíží Vánoce a s tím spojený výlov kaprů, 
věnuje se naše rubrika tématu rybářství. České produkční 
rybářství je na startu nové sedmiletky, v níž bude mít 
k dispozici přibližně 1 miliardu korun v rámci Operačního 
programu Rybářství 2014 – 2020. Program byl Evropskou 
komisí schválen 2. června 2015 a jeho hlavním cílem je 
zvýšení konkurenceschopnosti a stabilizace sektoru. 

Alokace z ENFR dle priorit Unie (v mil. EUR)

Zdroj: Operační program Rybářství 2014-2020
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Zdroj: Operační program Rybářství 2014-2020
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Belgie 0,9 0,8 0,9 1,2 8,6 8,6 8,8 8,8 148,6 149,5 150,4 149,6
Německo 0,1 0,1 -0,2 0,2 4,9 4,8 4,7 4,5 121,8 122,9 123,1 123,3
Estonsko 0,1 0,2 -0,3 0,0 6,6 6,1 6,3 n/a 35,3 36,8 39,2 41,0
Irsko 0,2 0,2 0,0 0,0 10,4 10,0 9,6 9,1 115,8 115,8 115,0 113,9
Řecko -1,3 -0,4 -0,8 -0,1 26,0 25,9 25,0 n/a 72,6 66,9 61,5 60,2
Španělsko 0,0 -0,5 -1,1 -0,9 23,7 23,1 22,5 21,8 89,4 88,3 87,5 86,3
Francie 0,2 0,1 0,1 0,2 10,5 10,4 10,4 10,7 134,1 134,0 132,7 132,0
Itálie 0,3 0,4 0,2 0,3 12,8 12,3 12,4 n/a 112,3 112,0 113,0 112,1
Kypr -2,4 -1,9 -1,9 -1,8 16,5 16,2 15,4 15,1 71,7 70,3 67,4 64,4
Lotyšsko -0,2 0,2 -0,4 -0,1 10,4 9,8 9,8 n/a 26,6 27,1 28,0 29,2
Litva -0,2 -1,0 -0,8 -0,4 10,1 9,3 9,5 9,6 23,7 24,1 25,6 26,4
Lucembursko 0,2 0,1 -0,2 -0,1 6,1 6,0 5,9 5,8 147,3 147,7 150,5 152,3
Malta 1,2 1,4 1,6 1,6 6,1 5,9 5,4 5,1 58,9 60,6 61,7 61,2
Nizozemsko 0,8 0,4 0,3 0,4 7,2 7,1 6,9 6,8 133,6 133,5 136,0 135,9
Rakousko 1,1 0,9 0,6 0,7 5,6 5,6 5,9 n/a 124,8 127,5 129,3 131,4
Portugalsko 0,7 0,7 0,9 0,7 13,5 13,5 12,4 12,3 53,0 48,8 47,9 46,7
Slovinsko -0,7 -0,6 -1,0 -1,1 9,4 9,3 9,5 9,3 60,9 59,9 58,5 59,1
Slovensko -0,2 -0,2 -0,5 -0,5 12,5 12,1 11,5 11,1 35,2 35,2 35,8 37,1
Finsko -0,1 -0,2 -0,7 -0,3 9,0 9,2 9,4 9,5 122,6 125,0 125,6 125,6
Bulharsko -1,0 -0,8 -0,9 -1,2 10,6 10,0 10,0 9,6 14,2 14,4 15,4 15,6
ČR 0,4 0,2 0,2 0,2 5,8 5,8 5,1 4,9 44,6 44,7 44,9 45,2
Dánsko 0,5 0,3 0,3 0,2 6,4 6,2 6,3 6,3 152,5 151,5 151,6 151,8
Chorvatsko -0,2 -0,1 -0,5 -0,5 17,7 17,1 16,1 15,4 38,2 38,4 38,5 n/a
Maďarsko 0,5 0,1 -0,1 0,2 7,3 7,4 7,0 n/a 37,3 38,6 38,9 39,7
Polsko -0,5 -0,4 -0,6 -0,6 8,3 7,9 7,5 7,2 35,7 36,0 36,7 37,7
Rumunsko -1,4 -1,7 -1,5 -1,4 6,6 6,9 6,8 6,8 23,5 24,4 25,0 26,4
Švédsko 0,8 0,6 0,9 0,9 7,8 7,7 7,6 7,2 152,6 155,1 155,9 158,4
UK 0,1 0,0 -0,1 n/a 5,6 5,5 5,5 n/a 114,8 113,7 113,3 113,7
EU 0,2 0,0 -0,1 0,0 10,0 9,7 9,6 9,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Meziroční inflace Míra nezaměstnanosti Náklady práce k Ø EU
v % vii-15 viii-15 iX-15 X-15 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 2011 2012 2013 2014

Belgie 259,6 257,1 266,6 282,3 n/a n/a n/a n/a 122,0 116,1 110,6 99,4
Německo 204,8 204,5 211,0 224,3 4,1 3,2 2,9 2,6 143,0 140,7 147,9 145,9
Estonsko 83,5 85,4 91,1 98,8 3,7 3,1 3,0 2,9 53,0 55,2 64,9 61,0
Irsko 279,5 283,2 293,2 n/a 3,5 3,3 3,5 3,4 125,1 131,8 134,8 140,2
Řecko 156,9 151,0 156,0 159,4 4,7 3,6 3,1 3,4 56,4 61,2 71,6 77,9
Španělsko 184,1 181,7 190,4 n/a 3,5 3,4 3,2 3,2 116,3 120,5 116,4 120,8
Francie 237,2 235,3 244,0 258,5 4,4 4,5 3,9 3,6 81,6 78,4 81,4 84,1
Itálie 211,2 207,5 210,5 222,6 3,6 4,3 3,9 3,5 86,7 94,3 92,4 95,1
Kypr 147,2 145,7 153,9 157,6 5,3 5,5 5,4 5,0 114,7 138,5 121,5 104,7
Lotyšsko 70,4 75,4 83,3 89,2 4,7 3,9 4,1 n/a 61,0 61,6 58,8 55,3
Litva 73,9 79,5 84,9 91,6 4,3 3,3 2,7 2,7 65,1 62,9 65,4 60,8
Lucembursko 599,0 599,5 614,3 n/a 2,5 2,4 2,2 2,2 95,6 92,2 85,1 85,5
Malta 130,8 128,2 131,3 138,4 3,6 3,6 3,4 3,6 99,0 94,4 89,8 69,9
Nizozemsko 229,6 225,4 230,6 n/a 4,6 4,3 3,9 3,4 54,9 56,1 53,1 36,5
Rakousko n/a n/a n/a n/a 3,4 3,3 2,8 2,7 113,7 109,1 109,3 105,1
Portugalsko 115,6 112,9 116,0 124,6 4,8 4,8 4,3 4,0 102,4 110,2 108,4 108,3
Slovinsko 122,4 122,4 122,7 n/a 4,1 3,6 3,5 3,5 87,0 85,8 90,0 87,7
Slovensko 94,6 95,9 100,4 106,0 5,2 5,3 4,4 3,7 98,0 95,1 89,2 77,2
Finsko 239,6 241,7 251,3 266,6 2,6 2,2 2,2 2,0 100,6 95,7 93,4 90,8
Bulharsko 33,3 35,2 38,2 40,0 8,8 8,3 7,8 7,4 43,5 43,9 42,1 39,3
ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 4,6 4,2 3,6 3,3 118,8 113,2 108,5 89,5
Dánsko 286,5 283,0 295,4 313,5 4,0 3,5 3,7 3,2 167,4 160,6 152,0 150,0
Chorvatsko 97,1 95,7 100,5 104,8 n/a n/a n/a n/a 60,7 68,8 69,0 64,6
Maďarsko 84,7 83,6 82,2 85,2 10,6 12,0 9,6 7,3 87,3 80,8 66,5 55,1
Polsko 76,3 76,8 80,4 85,5 7,1 7,4 5,9 5,5 78,1 75,1 70,9 67,0
Rumunsko 43,6 45,2 45,6 51,8 9,5 8,1 7,6 5,5 56,7 53,4 61,8 59,1
Švédsko 259,0 270,3 289,8 307,7 4,0 3,6 2,8 2,3 116,1 109,2 106,0 98,2
UK 198,6 195,6 215,2 n/a n/a n/a n/a n/a 84,0 92,4 89,8 98,4
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 2014 2011 2012 2013 2014

Statistické 
okénko

Statistické okénko zobrazuje vybrané ekonomické 
ukazatele všech 28 členských zemí Evropské unie. 
Zahrnují srovnatelná data z oblasti trhu práce, či cenové 
charakteristiky (ceny elektřiny uvedeny pro 1000-2500 
kWh). Pro srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele za 
celou EU. Zdrojem dat je Eurostat a Evropská centrální 
banka.
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