
Od bezplatného roamingu po gigabitovou společnost
Podzimní rozpočtová ofenzíva
Start-up: pojem současnosti
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Milí čtenáři,

digitální technologie se stávají prakticky každodenní součástí našich životů. 
Možnosti jsou už dnes velmi široké a nabídka rychle roste. S využíváním 
internetu se setkáváme jak při online nakupování, zábavě, ve vzdělávání či jen 
v podobě informačního kanálu. Na připojení, rychlost dat a zabezpečení jsou 
tak stále kladeny větší a větší nároky. I proto na tento trend reagovala Evropská 
komise tím, že v září představila vizi evropské gigabitové společnosti. Tato vize si 
klade nemalé cíle, ať už je to snahou o to, aby všechny domácnosti měly možnost 
mít připojení o rychlosti nejméně 100mb/s nebo aby hlavní silnice a železnice 
měly mít nepřerušené pokrytí technologiemi 5G. (V České republice by prozatím 
stačilo, aby byl internet aspoň na hlavních tazích dostupný, protože z vlastní 
zkušenosti vím, že na trase Praha-Ostrava je toho ještě hodně k zlepšování a to 
nemluvím o jiných trasách). Jak toho chce Komise dosáhnout a jaké termíny 
stanovila, se dočtete na straně 6 v naší pravidelné rubrice Sloupek Komise.

Ti z vás, kteří jezdí častěji do zahraničí, určitě potěší další návrh Evropské 
komise. Od června příštího roku by totiž mělo dojít ke zrušení zvláštních 
poplatků za roaming, tedy za volání ze zahraničí. Předložený návrh se však stal 
terčem kritiky, proto ho předseda Komise Juncker přikázal přepracovat. Původní 
termín bez roamingového volání by však měl být dodržen a od července 2017 
tedy možná budeme volat ze zahraničí za vnitrostátní sazby - a to je pro nás 
spotřebitele určitě dobrá zpráva.

Důležitou událostí konanou 16. září bylo setkání lídrů 27 členských států na 
Summitu v Bratislavě. Jedním bodem programu bylo i další směřování evropské 
integrace, proto asi nepřekvapí, že ten 28. chybějící (ještě stále stávající) člen 
EU byla Velká Británie. Dalšími probíranými tématy byla například nelegální 
migrace nebo digitální agenda – více na stranách 2 a 3.

Pojem start-up, ač v poslední době docela hojně používaný, nemusí být všem 
úplně zřejmý. Co si pod tím názvem vlastně představit? Obecně se tím rozumí 
nově vznikající podnikatelský nápad, projekt či začínající firma s podnikatelským 
záměrem, který má potenciál být zpeněžen. Rozvoj digitalizace, inovací a ICT 
technologií hýbe společností a to se i odráží právě v nárůstu jak v počtu start- 
upových firem, tak i v objemu investic do nich. Jak to se start-upy vypadá 
v České republice, přináší naše hlavní téma, které pro vás připravili kolegové 
Tereza Hrtúsová a Radek Novák.

Sestavování státního rozpočtu České republiky je bezesporu velmi sledované 
a důležité téma. Nepřekvapí tedy, že se Rozpočet Evropské unie těší též 
obrovské pozornosti a jeho jednotlivé strany, tedy výdajová a příjmová, jsou 
zdrojem dlouhých diskusí, jak tyto dvě strany jedné mince správně uchopit. Téma 
Rozpočtu EU vám přiblíží kolega a člen Evropského hospodářského a sociálního 
výboru Petr Zahradník.

Nové programovací období dotací z EU a hlavně jednotlivé výzvy se úspěšně 
rozproudily a proto jsme pro vás připravili sérii oblastí, operačních programů 
a zajímavých projektů. V tomto čísle Měsíčníku vám představíme program ICT 
a sdílené služby. Na straně 15 si tak můžete přečíst nejen potřebné informace, 
užitečné rady, ale i příklad úspěšné žádosti o projekt. Pokud o tomto programu 
uvažujete, neotálejte, zájem o něj je značný.

Vážení čtenáři přeji vám poklidné čtení našeho Měsíčníku, ať už v tištěné podobě 
nebo díky (ničím nepřerušovaného) internetu.

Tomáš Kozelský

Česká spořitelna, a.s.
Budějovická 1518/13b
140 00 Praha 4
EU_office@csas.cz
http://www.csas.cz/eu

EU OFFICE / KNOWLEDGE CENTRE
Tomáš Kozelský
+420 956 718 013, tkozelsky@csas.cz
Tereza Hrtúsová
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+420 956 718 015, radeknovak@csas.cz
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David Navrátil 
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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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Události v EU

Evropští vyjednavači pro brexit - Guy Verhofstadt, Didier 
Seeuws, Michel Barnier. - Summit v Bratislavě: hlavním 
směrem „cestovní mapy“ je posílení bezpečnosti. - TTIP: 
Evropským lídrům dochází trpělivost. - Nezahazujte 
TTIP, vyzývá 12 ministrů obchodu. - Konec roamingu 
v Evropské unii: Juncker nařídil stažení a přepracování 
návrhu.
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Evropští vyjednavači pro brexit
Evropský parlament - Guy Verhofstadt
Třikrát zvolený bývalý belgický premiér je znám pro vynikající 
přehled, prounijní názory a bouřlivé proslovy. Současný 
předseda frakce evropských liberálů ALDE se netají 
nekompromisními názory ohledně britského odchodu z EU. 
Velká Británie by podle něj neměla využívat výhod jednotného 
trhu a zároveň omezovat imigraci na svém území. „Co by 
potom bránilo dalším zemím, aby požadovaly stejné výjimky?“ 
nechal se nedávno slyšet.
Verhofstadt se v minulosti opakovaně vyjadřoval k neochotě 
některých zemí přijmout plné členství v Unii a navrhoval jim 
přidružený status. Ten zmínil i v případě Spojeného království. 
Jmenování belgického politika rozdmýchalo emoce zejména 
mezi europoslanci britské protievropské strany UKIP. „Guy 
Verhofstadt je velkým příznivcem federalismu a nenávidí 
všechno, za čím si stojíme“. 
„Jeho jmenování bezpochyby urychlí odchod Spojeného 
království z Evropské unie,“ potvrdil jeden z lídrů frakce 
v Evropském parlamentu Evropa svobody a přímé demokracie 
Nigel Farage. Naopak skotský europoslanec Alyn Smith 
neskrýval spokojenost, protože Verhofstadt zastává názor, že 
Skotsko má nárok setrvat v EU. V referendu se 62 % skotských 
voličů vyjádřilo pro setrvání v Unii.

Rada EU - Didier Seeuws
Belgický diplomat Didier Seeuws byl jmenován zástupcem 
Rady EU ve vyjednávání o brexitu už v červnu 2016. Seeuws 
je v bruselských kruzích známý pro svou bystrost, smysl pro 
detail a vytrvalost. Ta se projevila při debatách o vytvoření 
záchranného fondu pro krachující Řecko, kdy prosazoval 
přísnější rozpočtová pravidla nebo při průlomu ohledně 
Evropského patentového systému, který byl zablokovaný více 
než 30 let. Seeuws dříve pracoval jako mluvčí belgického 
premiéra, kterým byl v té době právě Guy Verhofstadt. Vedl 
také tým pracovníků kolem Hermana van Rompuye, který jako 
první zastával funkci prezidenta Evropské unie.

Evropská komise - Michel Barnier
Oba Belgičané budou pracovat společně s Michelem 
Barnierem, který bude od října 2016 hájit zájmy Evropské 
komise. Bývalý francouzský premiér a komisař pro jednotný trh 
z let 2010-2014 chce udržet s Británií dobré vztahy. „Pokud 
jde o stabilitu tohoto kontinentu, jsme v tom společně s Brity,“ 
vyjádřil se při svém prvním proslovu po jmenování do funkce 
vyjednavače pro brexit. Podle některých britských médií byla 
volba Michela Barniera provokací nebo dokonce „vyhlášením 
války“ ze strany předsedy Komise Jean-Clauda Junckera. 
Barnier se totiž netěší oblibě v londýnské City kvůli 
regulacím, které prosazoval v době finanční krize v roce 2008.

Vyjednávání o brexitu by měla započít, jakmile britská 
premiérka Theresa Mayová aktivuje článek 50 Smlouvy 
o Evropské unii. To se však pravděpodobně nestane dříve než 
na začátku roku 2017.

http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/tri-rytiri-ve-zbroji-kdo-
jsou-evropsti-vyjednavaci-pro-brexit/
h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / n e w s / e n / n e w s -
room/20160908IPR41661/par l iament-appoints-guy-
verhofstadt-as-representative-on-brexit-matters

Summit v Bratislavě: hlavním směrem je 
posílení bezpečnosti
Jak posílit důvěru evropských občanů v EU a kam má 
integrační projekt směřovat po odchodu Velké Británie? Na tyto 
otázky hledal odpověď neformální summit v Bratislavě, kde se 
sešli lídři 27 zemí bez účasti britské premiérky Mayové.
Výsledkem dlouho očekávaného jednání 27 hlav států 
EU je „cestovní mapa“ o dalším směřování evropského 
integračního projektu. Dokument se zaměřuje především 
na problematiku migrace, která byla od roku 2015 hlavním 
předmětem svárů mezi evropskými zeměmi.
Lídři se shodli například na potřebě snížit počet nelegálních 
migrantů přicházejících do EU, pokračovat v dohodě mezi 
EU a Tureckem a zajistit plnou kontrolu vnějších hranic tak, aby 
bylo možné vrátit se k schengenskému systému a volný pohyb 
osob pobíhal v EU bez omezení. To má zajistit především 
zahájení fungování pohraniční a pobřežní stráže a zpřísnění 
kontrol všech, kteří překračují vnější hranici EU.
Země se také zavázaly, že boudou poskytovat větší podporu 
třetím zemím. Okamžitá pomoc byla přislíbena Bulharsku, přes 
jehož území proudí do Evropy z Turecka čím dál víc migrantů. 
Na ochranu hranic mu EU poskytne víc než 100 milionů 
eur a 200 pohraničníků. Kromě problematiky migrace se 
cestovní mapa budoucího směřování EU věnuje také společné 
obraně, boji proti terorismu a radikalizaci, ale také posílení 
ekonomického růstu založeného na fungování vnitřního trhu. 

BRExIT

POLITIKA

http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/tri-rytiri-ve-zbroji-kdo-jsou-evropsti-vyjednavaci-pro-brexit/
http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/tri-rytiri-ve-zbroji-kdo-jsou-evropsti-vyjednavaci-pro-brexit/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160908IPR41661/parliament-appoints-guy-verhofstadt-as-representative-on-brexit-matters
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160908IPR41661/parliament-appoints-guy-verhofstadt-as-representative-on-brexit-matters
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160908IPR41661/parliament-appoints-guy-verhofstadt-as-representative-on-brexit-matters
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Události v EU

Na jaře roku 2017 má Evropská rada podle bratislavské 
deklarace provést přezkum různých strategií jednotného 
trhu, ať už jde o energetickou unii, unii kapitálových trhů nebo 
strategii jednotného digitálního trhu. Země se chtějí rovněž 
zaměřit na nezaměstnanost mladých – první kroky by měly být 
známy v prosinci 2016.
Jednohlasný souhlas v oblasti „digitální agendy, která souvisí 
s modernizací Evropy“ a podporuje evropský růst a vytváření 
nových pracovních míst, si po summitu pochvaloval předseda 
Evropské komise Jean-Claude Juncker. O důležitosti jednoty 
zemí EU hovořili i další evropští představitelé.
Bratislavský neformální summit nastartoval šestiměsíční 
období, během kterého se lídři 27 států mají znovu sejít 
v lednu 2017 na Maltě, která zároveň převezme otěže od 
slovenského předsednictví. „Bratislavský proces“ budoucího 
směřování EU má vyvrcholit v březnu, a to u příležitosti 
60. výročí podpisu Římských smluv. O naplňování cestovní 
mapy však budou evropští lídři jednat také během formálních 
summitů za přítomnosti Británie v říjnu a v prosinci 2016. 

http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/summit-v-bratislave-
hlavnim-smerem-cestovni-mapy-je-posileni-bezpecnosti/

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-
council/2016/09/16-informal-meeting/

TTIP: Evropským lídrům dochází trpělivost
Vyjednávání o TTIP mezi Evropskou unií a Spojenými státy 
ztrácí politickou podporu. Jeho zastavení již požadovalo 
několik členů francouzské a rakouské vlády. Německý 
vicekancléř Sigmar Gabriel dokonce jednání označil za mrtvé.
Cílem dohody TTIP je odstranit ekonomické překážky ve 
vzájemném obchodu mezi EU a USA a usnadnit oběma 
stranám přístup na trh. Kromě zrušení přetrvávajících cel 
na některé produkty dohoda dále řeší netarifní bariéry 
v regulačních systémech Evropské unie a Spojených států.
Jednání o dohodě TTIP, které trvá už více než tři roky, je 
podle kritiků netransparentní a nejsou v něm zohledňovány 
evropské zájmy. Obavy se točí také kolem snižování 
standardů v oblasti ochrany spotřebitele a životního prostředí. 
Vyjednávací pozice americké strany se poprvé dostaly na 
veřejnost po úniku dokumentů, tzv. TTIP leaks. Na neúprosnost 
ze strany Američanů od té doby upozorňují nejen politici, ale 
také různé nevládní organizace.
Kritici poukazují zejména na uniknutý obsah kapitol, ve kterých 
je patrný rozdílný postoj Evropské unie a Spojených států. 
Jedná se zejména o oblasti životního prostředí, ochrany 
spotřebitele a zdraví. Podle evropské komisařky pro obchod 
Cecilie Malmströmové však tyto dokumenty nepředstavují 

oficiální znění dohody. Naopak potvrzují stanoviska EU, která 
Evropská komise zveřejnila už v listopadu 2014. 
Evropská komise, kterou k vyjednávání zmocnily členské 
státy EU, trvá na jeho pokračování. Transatlantické obchodní 
a investiční partnerství podpořila i německá kancléřka Angela 
Merkelová. Jeho odmítnutí by podle ní postavilo Evropskou 
unii do znevýhodněné pozice vůči Asii, se kterou Spojené státy 
uzavřely jednání o volném obchodu na začátku tohoto roku.

http://euractiv.cz/clanky/obchod-a-export/ttip-evropskym-
lidrum-dochazi-trpelivost/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Dvanáct ministrů obchodu vyjádřilo podporu TTIP
Ministři ze 12 zemí EU vyjádřili v dopise pro evropskou 
komisařku Cecilii Malmströmovou podporu transatlantické 
obchodní dohody TTIP. Smlouva mezi EU a USA je 
podle nich příležitost pro vytvoření moderních pravidel 
mezinárodního obchodu. Dokument podepsali ministři 
Švédska, Finska, Španělska, Itálie, Velké Británie, 
Portugalska, Irska, Lotyšska, Estonska, Litvy, Dánska a také 
český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-minuleho-tydne-
ktere-byste-nemeli-prehlednout-7/

Konec roamingu v EU: Juncker nařídil stažení 
a přepracování návrhu
Komise zveřejnila návrh prováděcích pravidel, na základě 
kterých by mělo v polovině června roku 2017 dojít 
k ukončení roamingových poplatků v EU. Plán počítal 
s „férovým užíváním“, který měl omezit negativní dopady 
spojeném s koncem poplatků za volání v zahraničí.
Roaming v EU - maximální sazby

1. 7. 2014 30. 4. 2016 15. 6. 2017**

Odchozí hovory 
(1 min.) 0,19 EUR

sazby stejné jako 
vnitrostátní + do 
0,05 EUR Žádné 

zvláštní 
poplatky za 

roaming. 
Sazby 

stejné jako 
vnitrostátní.

Příchozí hovory 
(1 min.) 0,05 EUR 0,0114 EUR

Odchozí zprávy 
(1 SMS) 0,06 EUR

sazby stejné jako 
vnitrostátní + do 
0,02 EUR

Internet 
(stahování dat, 
za 1 MB*)

0,2 EUR
sazby stejné jako 
vnitrostátní + do 
0,05 EUR

Zdroj: Evropská komise; pozn.: *horní limit je uveden za 1 MB, při 
vyúčtování se však počítají využité kB, ** za předpokladu, že mobilní 
telefon v zahraničí používáte pouze dočasně.

ZAHRANIČNí OBCHOD DIGITáLNí AGENDA

http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/summit-v-bratislave-hlavnim-smerem-cestovni-mapy-je-posileni-bezpecnosti/
http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/summit-v-bratislave-hlavnim-smerem-cestovni-mapy-je-posileni-bezpecnosti/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://euractiv.cz/clanky/obchod-a-export/ttip-evropskym-lidrum-dochazi-trpelivost/
http://euractiv.cz/clanky/obchod-a-export/ttip-evropskym-lidrum-dochazi-trpelivost/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-7/
http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-7/
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Události v EU

Komise zveřejnila dlouho očekávanou reformu 
předpisů v oblasti telekomunikací. Co čekat od reformy 
autorského práva? Iniciativa 202020, aneb pohne 
se český e-Government kupředu?. - V „prvním“ roce 
čerpání dotací z EU se Česku podařilo smlouvou zajistit 
8,3 % částky, která je pro ni vyčleněna v evropských 
strukturálních a investičních fondech. 

Takovým případem mohla být například situace, kdy si 
spotřebitel pořídí SIM kartu v jiné členské zemi, kde jsou tarify 
nižší než na domácím trhu, ale chce ji používat doma.
Aby se podobnému „zneužívání“ předešlo, Komise navrhla 
přístup, podle kterého měli mít zákazníci možnost využívat 
domácí ceny za volání či psaní zpráv ze zahraničí po dobu 
90 dní v roce. Pokud by tuto hranici spotřebitel překročil, musel 
by si za roaming připlatit, a to ve výši 4 centy za minutu volání, 
jeden cent za SMS zprávu a 0,85 centů za 1 MB dat.
Návrh se však dostal pod palbu kritiky spotřebitelských 
organizací, podle kterých má být roaming v EU zrušen bez 
jakýchkoliv podmínek a výhrad. Trnem v oku pro ně proto byl 
právě 90denní limit, který podle nich nahrává telekomunikačním 
společnostem, pro něž jsou poplatky za roaming důležitým 
zdrojem dodatečných příjmů.
Plán, který Komise představila 5. září 2016, bránili 
místopředseda Komise Andrus Ansip a komisař pro digitální 
ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Ve společném 
prohlášení uvedli, že Evropané stráví v zahraničí průměrně 
12 dní v roce, Komise přitom navrhla roamingové poplatky 
zrušit na dobu minimálně 90 dnů. Jak v prohlášení Ansip 
s Oettingerem vysvětlili, Komise 90 dnů navrhla proto, 
aby byla zjištěna „správná rovnováha“. Díky tomu mělo být 
zabráněno situaci, kdy se lidé rozhodnou pro operátora z jiné 
členské země EU, čímž by byli domácí operátoři nuceni zvýšit 
ceny, aby ztráty vykompenzovali. A utrpět by tak mohly také 
investice operátorů potřebné pro zkvalitnění sítí.
Přesto, že komisaři Ansip a Oettinger návrh Komise obhajovali, 
ho její předseda Jean-Claude Juncker s ohledem na 
negativní zpětnou vazbu nařídil stáhnout a přepracovat. 
Termín ukončení roamingových poplatků naplánovaný na 
červen 2017 však stále platí.

http://euractiv.cz/clanky/digitalni-agenda/115379-2/

http://europa.eu/rapid/press-release_MEx-16-2998_en.htm

Reforma v oblasti telekominikací, autorského 
práva a podpora e-Governementu v ČR
Evropská komise se může pochlubit reformou pravidel v oblasti 
telekomunikací a autorského práva v EU. Český premiér 
Bohuslav Sobotka zase oficiálně představil projekt, který má 
rozhýbat rozvoj e-Governmentu. Co mají představené iniciativy 
přinést?

Změna pravidel v oblasti telekomunikací
Komise zveřejnila dlouho očekávanou reformu předpisů 
v oblasti telekomunikací, v rámci které si stanovila tři 
strategické cíle do roku 2025:
• Důležitá veřejná místa, jako jsou školy, výzkumná střediska, 

dopravní uzly, nemocnice nebo úřady, by měla mít přístup 

k nové internetové infrastruktuře umožňující stahovat či 
nahrávat 1 gigabit dat za sekundu;

• Evropské domácnosti ve městech i na venkově mají mít 
přístup k připojení o rychlosti stahování nejméně 100 Mb/s;

• Technologie 5G má být dostupná ve všech městských 
oblastech, hlavních silnicích a železnicích.

Budování nových internetových sítí se však neobejde 
bez investic. Komise proto navrhla evropský kodex pro 
elektronické komunikace, který má společnosti přimět 
k navýšení investic, ať už omezením regulace trhu nebo 
usnadněním účasti na investičních projektech pro menší 
subjekty. Kodex zároveň počítá se snížením rozdílů při 
přidělování rádiového spektra napříč všemi zeměmi EU 
a posiluje také ochranu spotřebitele. Lidé by tak měli mít 
možnost v případě nespokojenosti snadněji přejít k jiné 
společnosti poskytující například balíčky kombinující internet, 
mobilní telefon a televizi. Cenově dostupnější nově měly 
být smlouvy o poskytování internetu pro zranitelné skupiny, 
jako jsou senioři, zdravotně postižení a sociálně slabí. Podle 
posledního opatření kodexu mají společnosti jako Skype nebo 
WhatsApp podléhat stejným pravidlům jako mobilní operátoři.
Vedle kodexu pro elektronické komunikace Komise rovněž 
představila akční plán pro zavedení 5G v EU do roku 2018 
a slibuje si od něj vytvoření až dvou milionů pracovních míst. 
Akční plán navazuje na únorový návrh Komise o koordinovaném 
uvolňování spektra 700 MHz pro mobilní služby.
Součástí reformy je také iniciativa WiFi4EU, díky které mají 
mít Evropané snadnější přístup k bezplatnému bezdrátovému 
připojení například uvnitř a v blízkosti veřejných budov, 
zdravotních středisek, parků nebo náměstí.
Více se tématu věnuje také příspěvek ve Sloupku Komise na 
straně 6.

Reforma autorského práva
Posílit kulturní rozmanitost v Evropě, rozšířit nabídku online 
obsahu, zpřesnit pravidla pro všechny internetové subjekty 
a zajistit spravedlivé odměňování tvůrců, jsou klíčová opatření 
představené reformy evropského autorského práva. Současný 
právní rámec ochrany duševního vlastnictví v EU je pro potřeby 
dnešní doby zastaralý. 
Digitální technologie totiž změnily způsob produkce a distribuce 
filmů, hudby, televizních pořadů nebo knih, a je proto potřeba 
na tento výrazný posun reagovat. Moderní autorské právo 
EU se má podle středečního návrhu soustředit na celkem tři 
priority:
• Zajistit lepší přístup k širší nabídce obsahu šířeného po 

internetu i z jiných států;
• Zlepšit autorské právo pro potřeby výzkumu, vzdělávání 

a sociálního začleňování zdravotně postižených osob;
• Spravedlivější a udržitelný trh pro tvůrce a tisk.

http://euractiv.cz/clanky/digitalni-agenda/115379-2/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-2998_en.htm


Iniciativa 202020: pohne se český e-Government kupředu?
Oblast digitální agendy však neměla žně pouze v Bruselu. 
Českým premiérem totiž byla představena Iniciativa 202020, 
podle které má Česko do konce roku 2020 patřit v oblasti 
e-Governmentu mezi prvních 20 států dle kritérií EGDI/OSN 
(eGovernment Development Index) - v současnosti je na 50. 
místě žebříčku (ze 193 zemí).

Dle srovnání Komise – Indexu DESI – se Česko v současnosti 
řadí v úrovni elektronizace veřejné správy až na samý 
konec žebříčku. Podle české vlády za to může nedostatek 
nabízených online služeb, prostřednictvím kterých by lidé 
mohli komunikovat v úřady, ale i nedostatečná propagace už 
fungujících aplikací. 

http://euractiv.cz/clanky/digitalni-agenda/pestry-tyden-pro-
digitalni-agendu-brusel-ani-praha-nezahalely/

http://202020.cz/

Fondy EU v ČR: první rok čerpání
Nové programové období začalo oficiálně v roce 2014, avšak 
kvůli průtahům se schvalováním základních strategických 

dokumentů a konkrétních operačních programů jak na 
národních, tak evropské úrovni, se Česká republika reálně 
nachází v průběhu prvního roku čerpání. 
V tomto „prvním“ roce se Česku podařilo smlouvou zajistit 
8,3 % částky, která je pro ni vyčleněna v evropských 
strukturálních a investičních fondech. Tyto projekty je už možné 
realizovat a proplácet. Celkový počet schválených projektů 
dosáhl podle informací ministerstva pro místní rozvoj 
1 519. 
Balík, na který může Česká republika během sedmiletého 
období 2014-2020 dosáhnout, představuje částku 650 miliard 
korun (24 miliard eur). Necelá desetina již schválených projektů 
je však počítána z celkového objemu alokace, od kterého je 
odečtena tzv. výkonnostní rezerva (38,8 mld. korun).
Ta v současném období představuje novinku, jejíž princip 
spočívá v tom, že státy, které s pomocí fondů EU úspěšně 
a rychle plní dopředu stanovené cíle, získají určitý objem 
dotací navíc. V případě České republiky se jedná přibližně 
o 38 miliard korun. Podle informací rezortu pro místní rozvoj, 
který čerpání z fondů EU v ČR koordinuje, je v tuto chvíli 
v systému MS2014+ zaregistrováno skoro 35 tisíc uživatelů. 
Je zde vyhlášeno 313 výzev o celkovém objemu 365 miliard 
korun a žadatelé dosud podali 20 675 žádostí o podporu 
v celkové výši 257,4 miliardy korun.
Do konce roku by Česká republika mohla v čerpání prostředků 
EU ještě zrychlit. Křivka čerpání může být nyní dokonce ještě 
strmější, protože řídící orgány operačních programů měly 
prvních několik měsíců ještě plné ruce práce s vyřizováním 
proplácení příjemcům z uplynulého období. Nyní se kapacity 
uvolní a budou se moci naplno věnovat novému období.

http://euractiv.cz/clanky/evropske-fondy/cr-ma-vyuziti-pro-
temer-desetinu-penez-z-fondu-eu/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-
pokrok-v-cerpani
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KOHEZNí POLITIKA

EGDI 2016 - státy EU a jejich pořadí ve světě

Zdroj: E-Government Development Index 2016
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http://euractiv.cz/clanky/digitalni-agenda/pestry-tyden-pro-digitalni-agendu-brusel-ani-praha-nezahalely/
http://euractiv.cz/clanky/digitalni-agenda/pestry-tyden-pro-digitalni-agendu-brusel-ani-praha-nezahalely/
http://202020.cz/
http://euractiv.cz/clanky/evropske-fondy/cr-ma-vyuziti-pro-temer-desetinu-penez-z-fondu-eu/
http://euractiv.cz/clanky/evropske-fondy/cr-ma-vyuziti-pro-temer-desetinu-penez-z-fondu-eu/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-pokrok-v-cerpani
http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-pokrok-v-cerpani
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Vy u ž í v á n í  i n t e r n e t u 
a  da tového př ipo jen í 
bleskově roste. Digitální 
technologie nabízejí každým 
dnem nové a nové možnosti 
– od dnes už všedního 
elektronického obchodu, po 
internet věcí, elektronické 
zdravotnictví či virtuální 
vzdělávání. To vše vyžaduje bezpečné a všudypřítomné  
připojení o nejlepší rychlosti a kvalitě. Evropská komise 
v září na tuto potřebu reagovala představením vize evropské 
gigabitové společnosti, kterou doprovodila smrští konkrétních 
návrhů v oblasti telekomunikací. Zároveň předjednala novou 
úpravu v oblasti roamingu.

Komise v polovině září představila vizi vytvoření gigabitové 
společnosti do roku 2025, kde:   
• Všechny školy, výzkumná střediska, dopravní uzly, 

nemocnice či veřejné úřady mají mít přístup k velmi 
rychlému – gigabitovému – propojení (1 Gb/s).

• Všechny evropské domácnosti, ať již ve městech nebo 
na venkově, by měly mít možnost připojení o rychlosti 
stahování nejméně 100 Mb/s..

• Všechny městské oblasti a hlavní silnice a železnice by měly 
mít nepřerušované pokrytí technologiemi 5G (do roku 2020 
by mělo mít 5G pokrytí alespoň jedno velké město v každém 
členském státě EU). 

Dosažení těchto cílů si vyžádá dodatečné investice, které 
budou muset do značné míry pocházet ze soukromých zdrojů. 
Komise proto navrhla nový evropský kodex pro elektronické 
komunikace, který prostřednictvím zjednodušených pravidel 
investice do nové infrastruktury zatraktivní. Kodex především 
zvýší předvídatelnost investic a usnadní společné investice 
konkurujících si operátorů do sítí s velmi vysokou kapacitou 
i účast menších subjektů na investičních projektech díky 
sdílení nákladů. Kodex dále míří na lepší využívání rádiových 
frekvencí, což je klíčová „surovina“ pro bezdrátové komunikace. 
Kodex navrhuje sblížit regulační postupy napříč EU, které jsou 
v současnosti velmi roztříštěné. Základní parametry, jako 
jsou lhůty pro přidělování spektra, by do budoucna měly být 
koordinovány, aby se zajistilo včasné uvolnění spektra na 
trhu EU. Za tímto účelem by měla být posílena úloha úloha 
evropského telekomunikačního regulátora BEREC. Kodex má 
přinést i větší ochranu spotřebitelů – dle navržených pravidel 
by mělo být snazší přejít k jinému dodavateli v případech, kdy 
spotřebitel podepsal smlouvu na balíček kombinující internet, 
telefon, televizi, mobilní telefon atd.

Další součástí návrhů v oblasti telekomunikace je i iniciativa 
WiFi4EU, která má místním orgánům poskytnout finanční 
podporu, aby mohly občanům nabídnout bezplatné bezdrátové 
připojení uvnitř a v blízkosti veřejných budov, zdravotních 
středisek, parků nebo náměstí. 
Komise rovněž představila akční plán pro technologie 5G, 
kde nastínila společný harmonogram EU pro koordinované 
komerční zavádění technologií 5G v roce 2020. Hlavními 
body akčního plánu je vymezení a přidělení  pásem spektra 
pro technologie 5G, organizace celoevropských zkoušek 
5G od roku 2018, podpora společných globálních norem 
pro technologie 5G a přijetí vnitrostátních plánů zavádění 
technologií 5G ve všech členských státech EU.
Komise a investoři v telekomunikačním odvětví rovněž zvažují, 
že poskytnou rizikový kapitál začínajícím podnikům, které 
vyvíjejí řešení 5G pro inovativní aplikace a služby, například 
automatické řízení automobilů, dodávání zboží pomocí dronů, 
nebo virtuální realita.

Komise v září rovněž projednala novou úpravu v oblasti 
roamingu. Podle dohody Evropského parlamentu a Rady EU 
z roku 2015 by měly být od června 2017 zrušeny roamingové 
poplatky pro lidi, kteří pravidelně cestují po území EU. Podle 
této dohody budou zákazníkům bez ohledu na to, ve které 
zemi EU jsou právě na cestách, účtovány stejné ceny, jaké 
platí svému mobilnímu operátorovi ve své zemi. Režim 
„Roam like at home“ měl být ovšem omezen pouze na 90 dní 
v roce, po tomto limitu již měli mít operátoři možnost účtovat 
příplatky za roamingové služby. Podle nového návrhu Komise 
by neměla existovat žádná časová a objemová omezení, aby 
výhody bezplatného roamingu mohli využívat i lidé pobývající 
v jiné zemi déle, např. přeshraniční pracovníci nebo studenti 
programu Erasmus. Tento nový přístup zároveň nabízí 
mobilním operátorům nástroje, které mohou využít proti 
případnému zneužívání.

TELEKOMUNIKACE: OD BEZPLATNÉHO ROAMINGU PO 
GIGABITOVOU SPOLEČNOST 

Měsíčník EU aktualit | říjen 2016

Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník 
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. Na 
připojení, rychlost dat a zabezpečení internetu jsou 
kladeny stále větší nároky. I proto na tento trend reagovala 
Evropská Komise tím, že představila vizi evropské 
gigabitové společnosti. Co návrh obsahuje a jaké změny 
nás v budoucnu čekají, se dočtete na dalších řádcích.



7

Zasedání klíčových institucí EU
13. - 14. 10. 2016  Brusel, Belgie 7. 11. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci - Euroskupina

17. 10. 2016   Brusel, Belgie 8. 11. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zahraniční věci - Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci

18. 10. 2016   Brusel, Belgie 11. 11. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro obecné záležitosti - Zasedání Rady pro zahraniční věci

20. - 21. 10. 2016  Brusel, Belgie 14. - 15. 11. 2016  Brusel, Belgie

- Evropská rada - Zasedání Rady pro zahraniční věci

24. - 27. 10. 2016  Štrasburk, Francie 14. - 15. 2016   Brusel, Belgie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu - Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

27. 10. 2016   Brusel, Belgie 15. - 16. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro životní prostředí - Zasedání Rady pro obecné záležitosti

Zdroj: www.europa.eu, www.eu2016.sk/sk/podujatia/politicke-a-expertne-podujatia, přístup ke dni 30. 9. 2016
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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.eu2016.sk/sk

Dotační kalendář aneb přehled vybraných výzev

Pro pravidelné informace o dotačních příležitostech navštivte GRANT klub - www.edotace.cz/grant-klub

Název výzvy Číslo výzvy
Příjem žádostí

Od Do

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Inovace - inovační projekt III. 11/16 03/17

Potenciál III. 11/16 02/17

Technologie IV. 11/16 03/17

Integrovaný regionální operační program

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání 60. 11/16 04/17

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání (SVL) 61. 11/16 04/17

OP Doprava

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD 30. 11/16 02/17

Zdroj: www.edotace.cz/kalendar; pozn.: názvy výzev obsahují odkaz na bližší informace

www.europa.eu
http://www.eu2016.sk/sk/podujatia/politicke-a-expertne-podujatia
http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://www.eu2016.sk/sk
http://www.eu2016.sk/sk
http://www.edotace.cz/grant-klub
www.edotace.cz/grant-klub
http://www.edotace.cz/vyzva/inovace-inovacni-projekt-vyzva-iii
http://www.edotace.cz/vyzva/potencial-vyzva-iii
http://www.edotace.cz/vyzva/technologie-vyzva-iv
http://www.edotace.cz/vyzva/infrastruktura-pro-zajmove-neformalni-a-celozivotni-vzdelavani
http://www.edotace.cz/vyzva/infrastruktura-pro-zajmove-neformalni-a-celozivotni-vzdelavani
http://www.edotace.cz/vyzva/infrastruktura-pro-zajmove-neformalni-a-celozivotni-vzdelavani-svl
http://www.edotace.cz/vyzva/infrastruktura-pro-zajmove-neformalni-a-celozivotni-vzdelavani-svl
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2016/06/Harmonogram-vyzev-OPD-na-rok-2016_19-05-20161.xlsx
www.edotace.cz/kalendar


Pokud některé z témat při nástupu do letošní podzimní 
evropské integrační sezóny zaujalo a současně se vyšplhalo 
na pomyslném žebříčku priorit opravdu hodně vysoko, byl 
a je to Rozpočet EU a jeho role v současnosti i střednědobé 
budoucnosti. 
Ti, kdož stojí za tímto silným akcentem stávajícího i příštího 
financování EU velmi správně usoudili, že rozpočet (i ten 
evropský) je o prioritách a jeho prostřednictvím budou moci tyto 
priority snáze uchopit. Jedná se spíše o priority principiální než 
ty, které by dávaly jednoznačnou přednost podpoře jednoho 
odvětví před druhým.
Dobrou příležitostí adekvátně zažehnout rozpočtové téma je 
nejen právě započatý proces střednědobého vyhodnocení 
a případné revize stávajícího Víceletého finančního rámce 
2014 – 2020, ale též aktivity místopředsedkyně Evropské 
komise pro rozpočet Kristaliny Georgievy, snahy o diskusi 
tématu budoucího financování EU na bázi meziinstitucionální 
platformy, či aktivita skupin na vysoké úrovni pro zjednodušení 
procesů a vlastní rozpočtové zdroje.
Jaké tedy hlavní body diskuse o budoucnosti Rozpočtu EU 
zahrnuje ? Můžeme v této souvislosti doslova hovořit o tom, že 
Rozpočet EU se nachází na křižovatce. Ona křižovatka se stále 
ve většině týká výdajové strany, resp. nasměrování alokace 
zdrojů, ale nevýznamná není ani debata k příjmové straně, 
jež se týká adekvátnosti prostředků, které má Rozpočet EU 
k dispozici či stanovení vyhovujícího poměru mezi příspěvky 
členských států a vlastními zdroji rozpočtu. 
Zahrnuje též debatu, zda stávající metoda vytváření příjmové 
báze na základě hrubého národního důchodu (GNI) každého 
členského státu je odpovídající a spravedlivá a zda konkrétní 
metodika zajišťuje vyvážený příspěvek každého z členských 
států a nevede k existenci černých pasažérů na straně jedné 
a příliš velkorysých sponzorů na straně druhé.
Na výdajové straně nepřestává rezonovat systematické 
a cílené soustředění se na výkonnost a výsledky, jež jsou 
jednotlivými formami podpory dosahovány a jež vyvažují 
tradiční a v dnešních podmínkách již nedostatečný pohled, 
hledící pouze na dosažení souladu s rozpočtovými pravidly. 
Zesílené zaměření na výkonnost a výsledky předpokládá 
výrazné zlepšení práce s daty, jejich dostupnosti a disponibility 
v požadované podobě tak, aby sada odpovídajících ukazatelů 
byla s to reálné přínosy snadno a transparentně vyhodnotit.
Mělo by dojít k většímu respektování propojenosti mezi 
Rozpočtem EU a novým paradigmatem hospodářské politiky 
EU i aktuální ekonomickou výkonností ve střednědobém 
kontextu. Výkonnostně zaměřený Rozpočet EU tak předpokládá 
stanovení jasně vymezených prioritních cílů (aby podporoval 
skutečné prioritní oblasti nejlépe celoevropského významu 

– European value-
added – a nebyl „pouze“ 
nástrojem pro řešení 
vnitřních domácích úkolů 
v členských státech bez 
odpovídajícího přispění 
z domácích zdrojů), 
odpovídajících ukazatelů 
a  t r a n s p a r e n t n í h o 
systému podávání zpráv.
Významnou podmínkou je 
též posílená flexibilita, jež 
dává rozpočtu schopnost 
reagovat na podněty, 
k te ré  s t řednědobý 
finanční rámec nebyl 
schopen předpokládat, a též pokračující zjednodušování jak 
procesní, tak obsahové.
Střednědobé vyhodnocení víceletého finančního rámce 
je dobrou příležitostí pro prosazení prvků výkonnostního 
a výsledkově orientovaného přístupu. Uplatnění těchto zásad 
by mělo vyústit v razantní změnu vah jednotlivých kapitol 
Rozpočtu EU a ve zcela jiný přístup k vynakládání prostředků 
v jejich rámci, když důraz na postupy osvojené v rámci 
Evropského fondu pro strategické investice a rozšiřování 
spektra pro inovativní finanční nástroje bude nadále sílit 
a pokračovat.
Důležité bude též vyhodnocení příjmové strany Rozpočtu EU, 
spočívající v precizním vymezení odpovídající výše příjmů 
(s ohledem na nově definované potřeby) i způsobu jejího 
vytváření (s ohledem na posílení vlastní příjmové základny. 
Diskuse se poměrně silně rozvíjí v souvislosti s tématem 
„evropské daně“, pro kterou se podle nedávno provedeného 
průzkumu jako nejvhodnější jeví daň z finančních transakcí, 
s odstupem následované nejrůznějšími typy ekologických, 
energetických či sektorových daní. 
Podmínkou by mělo být zachování daňové neutrality úměrně 
rozdělení pravidla subsidiarity mezi unijní a národní úroveň. 
Poměrně zásadní zprávou pro adekvátnost těchto experimentů, 
jež pozvolna přecházejí z čistě akademické úrovně diskuse 
v politickou, je, že Německo má velmi silný zájem na uchování 
status-quo. 
Je tak nanejvýš pravděpodobné, že radikální změny na 
výdajové straně Rozpočtu EU budou provázeny podstatně 
mírnějšími změnami jeho příjmové strany, než které jsou 
zmiňovány v nyní vedených diskusích.

Petr Zahradník
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Drobnohled

V rubrice „Drobnohled“ vám pravidelně přinášíme 
komentářové příspěvky odborníků z nejrůznějších oblastí. 
Říjnové vydání Měsíčníku obohatil náš kolega z týmu 
Ekonomických a strategických analýz, který zároveň 
působí jako člen Evropského hospodářského a sociálního 
výboru, pan Petr Zahradník. Tématem jeho příspěvku je 
oblast rozpočtu EU.
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START-UP: POJEM SOUČASNOSTI

ÚVOD

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

Hlavní téma

Co si vybavíte, když se řekne „start-up“? Mnozí z vás 
možná knihu Saula Singera Start-Up Nation, která je 
příbehem Izraele na cestě k získání titulu „technologická 
velmoc“. Ale zpátky do ČR, kde se pojem také stal velmi 
populárním. Pojďme si jej tedy přiblížit a říct si, jaké jsou 
současné trendy, co a kdo stojí za financováním start-upů 
či jakou podporu mohou tyto projekty získat.

Pojem start-up 
Termín start-up se začal hojně používat v době tzv. internetové 
horečky v 2. pol. 90. let, kdy v USA vznikalo mnoho společností 
v rámci internetového boomu. I přesto ve světě dosud 
neexistuje jednotná definice toho, co se za start-up považuje. 
V nejjednodušší verzi se pod pojmem start-up rozumí nově 
vznikající podnikatelský nápad, projekt či začínající firma 
s podnikatelským záměrem, který má potenciál být zpeněžen. 
Upřesňující definice přidává podmínku inovativnosti, tedy start-
up se situaci na trhu snaží řešit místně a časově inovativním 
způsobem. A v neposlední řadě je důležitý potenciál rychlého 
růstu (z hlediska tržeb a zákazníků), úloha zakladatelů 
(počáteční investice, nápad) a většinou budoucí potřeba vnější 
investice pro další růst a uvedení produktu na trh.
Cílem start-upů je co nejrychleji vyrůst v rentabilní, 
životaschopnou a stabilní společnost, která už není start-upem.
Životní cyklus start-upů lze rozdělit do čtyř fází:

1) Počáteční fáze (Pre-seed, Early Stage): Prvotní fáze 
nápadu, kdy ještě neexistuje organizační struktura 
společnosti. Zakladatelé early stage startu-pu se domnívají, 
že nalezli inovativní řešení nějakého problému či mezeru na 
trhu, jež by se dala zpeněžit.

2) První investice (Seed): Nápad se podařilo přivést k životu 
a již existuje právně ustanovená společnost. Společnost se 
snaží uvést první prototypy svých výrobků či služeb na trh.

3) Růst (Growth): Společnost má hotový koncový výrobek 
a snaží se rychle růst a rozšířit se.

4) Start-up: Plně rozvinutý podnikatelský nápad. Společnost již 
má jasnou strukturu, je stabilní a může pracovat na dalším 
růstu, který, když bude dále pokračovat, by měl vyústit 
v založení klasického podnikání.

Nejúspěšnějším start-upům se říká „unicorns“ (jednorožec). 
Jedná o označení start-upových firem, které mají ohodnocení 
minimálně 1 miliardu USD (např.Uber či Airbnb).
V souvislosti se start-upy je také hojně používán pojem 
„venture capital“. Pod ním se českém prostředí rozumí středně 

až dlouhodobý kapitál investovaný formou kapitálového vstupu 
do společnosti. Za investici získává fond podíl na základním 
kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává 
firmě i odbornou pomoc (princip “chytrých peněz”). Nejčastěji 
se jedná o finanční a strategickou pomoc při rozvoji firmy. 
Forma odborné pomoci se u jednotlivých investic liší, může jít 
o aktivní posílení týmu ve vrcholových manažerských pozicích 
nebo pasivní roli poradce ve finanční oblasti. Investor většinou 
firmu obohatí o kontakty, které mohou být přínosné v různých 
oblastech podnikání a při získávání nových zákazníků.

Financování start-upů
V posledních letech došlo na poli financování start-upových 
projektů k významným změnám. Na jedné straně výrazně 
narostl objem venture kapitálu určený na investice do start-
upových projektů, na druhé straně vznikají nové finanční 
nástroje pro financování start-upů. Základními možnostmi start-
upů pro získávání kapitálu v různých fázích jejich rozvoje jsou:
Počáteční fáze: Jedná se o financování první fáze start-upu, 
kdy zakladatel má nápad, příp. fungující prototyp, a hledá 
zdroje, které mu pomůžou věnovat se naplno svému projektu. 
Základními zdroji financování jsou:
• Vlastní zdroje, rodina, přátelé
• Andělští investoři (Business angels) – jedinci poskytující 

kapitál start-upům v nejriskantnější fázi života projektu, 
obvykle výměnou za podíl ve společnosti či participaci na 
zisku. Často se jedná o investory, kteří již dokončili exit ze 
svých projektů a své peníze investují zpět do start-upového 
prostředí.

• Inkubátory / Akcelerátory – organizace, které poskytují 
poradenství (mentorování) a prostory výměnou za podíl ve 
společnosti (např. 5-10 %).

První investice (tzv. Seed capital): Jedná se o finanční 
prostředky nutné k rozjezdu společnosti a uvedení produktu na 
trh. Hlavními poskytovateli kapitálu na této úrovni jsou andělští 
investoři, tzv. super andělé (skupina investorů) či venture 
kapitálové společnosti. 

CHARAKTERISTIKA A FINANCOVáNí START-UPů

Výraz start-up není ničím novým, avšak v České republice 
se těší čím dál větší popularitě a počet start-upů narůstá 
- v současnosti můžeme v ČR hovořit o přibližně dvou 
tisícovkách start-upových firem. Nejpočetnější oblastí jejich 
působení jsou sice technologie, na oblibě si však získávají také 
například gastronomické start-upy. Na poli financování start-

upů v ČR došlo v posledních letech k významným změnám – 
na jedné straně narostl objem venture kapitálu, na druhé straně 
vznikají nové nástroje pro financování začínajících projektů. 
Prostředí nízkých úrokových sazeb a nedostatek uspokojivě 
výnosných projektů tak do této oblasti láká řadu privátních 
investorů, fondů a investičních skupin.
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Hlavní téma

V Evropě se obvykle jedná o investice od 250 tis. do 750 tis. 
EUR (max. do 1 mil. EUR).
• Venture Capital firmy / fondy – kapitál využívají k financování 

inovačních projektů a počátečního rozvoje společností 
(tzv. rizikový kapitál), a to formou kapitálového vstupu do 
společnosti. Fond venture kapitálu tak získává podíl na 
základním kapitálu podniku. Pojem Venture Capital se 
často zaměňuje s tzv. Private Equity, který je však širším 
pojmem obsahující nejen venture capital, ale i investice do 
existujících společností (odkupy prostřednictvím interního 
managementu, prostřednictvím externího managementu), 
andělské investory apod.  

• Crowdfunding – způsob financování, při kterém větší počet 
jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce. Děje 
se tak na crowdfundigových serverech (agregátorech), 
které umožňují podporované projekty vyhledat a investovat 
do nich. Rozlišují se 2 typy crowdfundingu: Odměnový, 
kdy si lidé vyberou projekt, finančně ho podpoří a na 

oplátku dostanou produkt, nebo službu, kterou daný 
projekt poskytuje; Podílový, kdy investoři získávají podíl 
v podporované společnosti a právo se v budoucnu podílet na 
zisku. Ve světě existují velké crowdfundingové platformy jako 
Kickstarter nebo Indiegogo, v ČR pak vzniklo v posledních 
málo letech několik platforem (Fundlift, Penězdroj, Startovač, 
HitHit, Nakopni.me).  

• Syndikované investování – smyslem je sdružit investory. 
Vedoucí investor (anděl) si vybere start-upový projekt 
v počáteční fázi a ostatní investoři se se svými ko-
investicemi přidávají v různých fázích vývoje start-upu. 

Růstová fáze: Společnosti v této fázi potřebují financovat 
zvyšování výroby či rozšiřování poskytování služeb, zlepšit 
distribuční systémy či nastavit obchodní model. Když je 
původně start-upová společnost úspěšná, venture kapitálové 
fondy z ní budou chtít odejít, prodat svůj podíl a realizovat tak 
zisk. Možností (hlavně v zahraničí) je vstup na burzu nebo 
akvizice ze strany mnohem větší společnosti.

START-UPOVá SCÉNA V ČR

Oficiální statistika mapující počet start-upů v ČR zatím nebyla 
vytvořena, a to i díky tomu, že definice, co je a co není start-
up, není jednoznačná. Navíc úspěšné start-upy po určité 
době vyrostou a stávají se z nich stabilní a životaschopné 
společnosti, jež se již za start-up neoznačují.
Přesto lze počet fungujících start-upů v ČR odhadnout pomocí 
databáze portálu StartupJobs.cz, jež pomáhá českým start-
upům v hledání zaměstnanců. Portál StartupJobs.cz využívá 
při hledání svých zaměstnanců zhruba 70 % start-upových 
firem v ČR (1 250-1 450 firem, které odpovídají definici start-
upu). Z toho lze odhadnout aktuální počet start-upů v ČR na 
zhruba 1 800-2 060 (nejsou však započítány například bio/
nanotechnologické startupy). 
Téměř polovina firem, které prostřednictvím portálu StartupJobs.
cz inzerují volné pozice, působí v oblasti technologií. Dále jde 
o oblasti e-commerce a služeb.

Státní podpora
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Myšlenka na vznik státem financovaného seed fondu se v ČR 
objevila již v roce 2011, nicméně vzhledem k průtahům přípravy 
se fond nakonec nepodařilo uvést do praxe. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR (MPO) ale v přípravách neskončilo 
a v říjnu 2015 vláda schválila tzv. Národní inovační fond (NIF). 
V něm bude z evropských a českých veřejných zdrojů zhruba 
75 mil. eur, tedy přes 2 mld. Kč. Další peníze přijdou v rámci 
spolufinancování od soukromých investorů. Samotné investice 
do fondů rizikového kapitálu budou ve správě Evropského 
investičního fondu (EIF), s nímž by MPO mělo uzavřít dohodu 
o financování letos na podzim. Začátek činnosti se očekává 
ve 2. pol. roku 2017. Na samotném startu podnikání, v tzv. 
seed fázi, může stát profinancovat až 90 % kapitálového 
vstupu investorů do podniku, procento kapitálové účasti 
státu má pak klesat v závislosti na stupni rozvoje žadatelova 
podnikání. V pozdější fázi start-upu se fond zapojí do projektu 
v maximálním objemu 60 % hodnoty investice. Pokud má 
investice posloužit k expanzi již relativně zavedeného byznysu 
z řad menších podniků, fond profinancuje maximálně 40 % 
investic při většinovém podílu soukromých kvalifikovaných 
koinvestorů. Investiční strategie Národního inovačního fondu 
bude směřovat obecně do prvotní fáze podnikání, konkrétně 
pak do high-tech oborů, a to především s delší očekávanou 
dobou návratnosti. Cílem programu je zvýšení inovačního 
potenciálu podnikatelského sektoru, stejně jako účinnější 
využívání alternativních forem financování rozvoje malých 
a středních podniků a rozvoj nových návratných forem podpory 
podnikání za účasti soukromého sektoru.

Obory startupových firem na StartupJobs.cz

Zdroj: Startupjobs.cz
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Hlavní téma

Venture kapitál v ČR
V České republice zastupuje zájmy společností působících 
v oblasti private equity a venture kapitálu asociace CVCA, 
která je členem Evropské asociace private equity a venture 
kapitálu (EVCA). 
Dle statistik asociace EVCA, jejíž data zveřejňuje také Eurostat, 
se ČR z hlediska objemu investic do venture kapitálu řadí 
spíše na druhý konec žebříčku (0,002 % HDP v roce 2015, 
investováno českými soukromými subjekty).
Z hlediska sektorů, do kterých venture kapitálové investice 
směřují (venture kapitálové investice na území ČR), jsou 
nejvíce zastoupeny oblasti jako komunikace, počítače 

a spotřební elektronika či spotřební zboží. Celkově do oblasti 
high-tech směřuje okolo 30 % venture kapitálových investic.
pozn.: data nemusejí zahrnovat všechny uskutečněné venture 
kapitálové investice v dané zemi

tis. eur 2014 2015
Komunikace 416 70
Počítače a spotřební elektronika 1 837 884
Spotřební zboží a maloobchod 3 314 714
Venture kap. investice celkem 5 567 1 669
z toho High-Tech 1 837 535

Zdroj: EVCA; přístup „market“- všechny zrealizované venture kapitálové 
investice na území České republiky

INVESTOŘI NA ČESKÉM START-UPOVÉM TRHU

Prvním krokem v rámci Národního inovačního fondu je 
schválení programu MPO s názvem Rizikový kapitál vládou 
ze dne 12. 9. 2016, jehož cílem je podpora přístupu malých 
a středních podniků k rizikovému financování v raných fázích 
jejich rozvoje (seed kapitál a start-up kapitál). V programu 
je alokováno 53 mil. EUR (1,4 mld. Kč) z evropských 
strukturálních a investičních fondů, na investicích by se však 
měl vždy podílet i soukromý kapitál. Celková výše investic 
jednomu příjemci nepřevýší 370 mil. Kč. První projekty start-
upů se budou moci ucházet o podporu v průběhu roku 2017. 
Hodnotit se bude především tržní potenciál podnikatelských 
projektů. Podle vyjádření MPO nejde o novou iniciativu, ale 
o další krok pro fungování NIF. 
CzechInvest
Také státní agentura CzechInvest podporuje svými programy 
české start-upy. Jedním z projektů byl a do budoucna i bude 
projekt CzechAccelerator, jenž vybraným firmám poskytuje 
kancelářské prostory a mentoring např. v Silicon Valley, New 
Yorku, Londýně nebo Singapuru. Vybrané start-upy v tamních 
inkubátorech či akcelerátorech stráví 3-6 měsíců, získají přístup 

k networkingovým aktivitám technologických firem, odborným 
konferencím, školením, mentoringu, právní pomoci s ochranou 
práv duševního vlastnictví a pokusí se prorazit. Nově bude 
CzechInvest pomáhat firmám i s překlady a marketingem. 
Na podzim 2016 by pak měl být spuštěn poradenský program 
CzechStarter pro začínající podnikatele. V jeho rámci bude 
CzechInvest podnikatelům poskytovat služby, které je budou 
podporovat v různých fázích vývoje firmy. Na začátku budou 
moci po dobu 7 měsíců získávat rady od zkušenějších 
kolegů a další poradenské služby, což by mělo pomoci 
nasměrovat jejich podnikání, nastavit byznys plán a připravit 
se na případný vstup rizikového kapitálu. Start-upům pak 
bude CzechInvest zajišťovat také účast na mezinárodních 
konferencích prostřednictvím programu CzechDemo a v rámci 
projektu CzechMatch je chce sama pořádat. 
Projekty jsou financovány z fondů EU. Asi deset českých 
technologických firem chce vytipovat také Asociace malých 
a středních podniků a poslat je minimálně na půl roku do 
akceleračního centra v New Yorku. Cílem je firmy připravit na 
další působení v USA. 

Venture kapitálové investice po dobu seed a startup fáze firem (2015)

Zdroj: Eurostat, EVCA; přístup „průmysl“ - veškeré investice, které byly zrealizovány domácími soukromými investory

105 34

175
61

112

379 344
231 254

866

56 51 89 92 64 1 11 41 2 0
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12
% HDP počet společností, které investice obdržely



12 Měsíčník EU aktualit | říjen 2016

Hlavní téma

Izraelský program Yozma aneb zářný příklad za všechny
Základem izraelského rozmachu fondů rizikového kapitálu 
byl státní program Yozma (hebrejsky „Iniciativa“) spuštěný 
v roce 1993. Program zahrnoval atraktivní zdanění venture 
capitalových investic ze zahraničí a státní fond, který nabízel 
50% vstup do izraelských technologických společností. 
Výsledkem byl masivní rozvoj start-upů a dalších privátních 
fondů rizikového kapitálu, když mezi lety 1991 a 2000 
vzrostl v Izraeli objem peněz investovaných prostřednictvím 
rizikového kapitálu 60x (z 58 mil. na 3,3 mld. USD) a počet 
zafinancovaných firem ze 100 na 800. Státní fond Yozma byl 
privatizován v roce 1997. 

Další skupinou zabývající se podporou a investicemi do start-
upových projektů jsou velké (nadnárodní, technologické) 
společnosti. 
Ty start-upy využívají jako prostředek pro získání nápadů nebo 
dílčích řešení, které by v jejich korporátní struktuře nevznikly či 
by je bylo obtížné realizovat. V ČR start-upy podporují např.:
• IBM skrze svůj IBM Global Entrepreneur Program, v jehož 

rámci získávají start-upy podporu s rozvojem řešení, 
mentoringem průnikem na zahraniční trhy a jsou jim 
k dispozici cloudové služby IBM. V programu je zapojeno 
23 českých start-upových projektů.

• V programu Startup Focus společnosti SAP mohou zase 
úspěšní uchazeči získat vývojářskou licenci nebo konzultace 

se specialisty SAP po dobu vývoje svého projektu. K dispozici 
je i technologie HANA, která zrychluje práci s velkými daty. 
Kromě technologické podpory mohou start-upové projekty 
získat od SAPu i finanční prostředky z venture fondu SAP 
HANA.

• Český Seznam pak investorsky vstoupil do akcelerátoru 
StartupYard, O2 zase rozvíjí svůj akcelerátor BOLT 
a Vodafone soutěž podnikatelských záměrů Nápad roku.

Start-upovou scénou v ČR se zabývá také řada webů 
shrnujících aktuální zprávy z oboru, mapujících subjekty na 
trhu (start-upy, inkubátory, investory) či přinášejících různé rady 
a doporučení vznikajícím start-upům. 

Firemní úvěr Start up České spořitelny
Hledáme všechny, kteří mají odvahu dělat věci jinak, ale své 
nápady zatím nosí jen v hlavě. Je čas vlít českému podnikání 
novou krev do žil!
Ve spolupráci s Evropským 
investičním fondem (EIF) 
můžeme začínaj íc ím 
podnikatelům poskytnout 
f inance na roz jezd 
podnikání až do výše 
550 mil. Kč.

Pro více informací navštivte: www.nova-krev.cz

Vstupy českých investorů do start-upů
Investor Start-upy Investice (v mil. Kč)

J&T Banka ( J&T Ventures) FetView, Ice Gateway, Dateio, Pygmalios, 720° 108

KKCG (Springtide Ventures) Cleerio, NejŘemeslníci, Geewa, Cloude4com stovky

Metatron (Vladimír, Petr a Marek Johanesové) Savvy, Yonderbound, Audacy, Palladium, Ageo, 
Edueto, Eco Leather, Deep Space Industries

-

Rockaway (Rockaway Ventures) Bileto, Brand Embassy, SQLdep, Socifi, Silicon Jelly, 
Dreadlocks

desítky

RSJ (Credo Ventures) 18 aktuálních projektů 486

Y Soft (Y Soft Ventures) Lumitrix, GreyCortex, Sewio, Comprimatio, Videoflot, 
OrganizeTube

desítky

Miton Desítky internetových start-upů stovky

Zdroj: E15 (15. 7. 2016), Miton

Soukromí start-upoví investoři v ČR 
V ČR se v posledních letech objevila řada fondů a investičních 
skupin, které se zaměřují na investice do malých firem, jež 
přicházejí s technologickou novinkou zpravidla spojenou 
s internetem. V součtu jsou to investice nejméně v řádu miliard 
korun. Jedná se např. o skupiny J&T nebo KKCG či někdejší 
přední postavy energetiky typu Martina Romana či Vladimíra 
Johanese. Start-upové investice ale spustili i lidé, kteří sami 
s malými internetovými či technologickými firmami začínali. 

Příkladem je Rockaway Jakuba Havrlanta či Y Soft Václava 
Muchny. Klasickým příkladem investorů bývají majitelé firem, 
kteří hledají možnosti investování části zisku mimo svou 
stávající společnost. Stejně tak se do těchto investic pouštějí 
lidé, kteří prodejem svého podniku získali více peněz, než 
jsou schopni utratit, a hledají investiční příležitosti, které sice 
vyžadují jejich zapojení, ale ne na plný úvazek. 

Zakladatelé start-upů proto nemají aktuálně vůbec složité 
dostat se k největším českým investorům. 

https://www.nova-krev.cz/
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Základní údaje

Oficiální název Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska

Počet obyvatel 64 875 165 (2015)
Rozloha 243 610 km2 
Měna britská libra (GBP)

Zdroj: The World Factbook

Spojené království je konstituční monarchií s dvoukomorovým 
parlamentem a panovníkem v čele. Panovník, jakožto hlava 
státu zastává spíše symbolickou a reprezentativní funkci, 
exekutivní moc má v rukou dolní komora parlamentu v čele 
s premiérem. 
Od července 2016 je premiérkou Theresa May, která je zároveň 
předsedkyní samostatně vládnoucí Konzervativní strany. Další 
parlamentní volby se budou konat v roce 2020.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Podíl průmyslu je tradičně v zemi, která zavedla trend 
offshoringu, pod průměrem EU a téměř dvakrát nižší, než činí 
u České republiky, přičemž zaměstnává pouze 16 % pracovní 
síly. Dominantou ostrovního království jsou jednoznačně služby 
(především ty finanční v londýnské City) které vytváří takřka 
80 % HDP a zaměstnávají 82,7 % osob.
Do Británie se dováží zejména stroje a dopravní prostředky, 
průmyslové zboří a chemikálie. Největšími dovozními partnery 
jsou Německo (15 %), Čína (10 %), USA (9,2 %) a Nizozemsko 
(7,5 %). 
Nejvíce se vyváží stroje a dopravní prostředky, chemikálie 
a průmyslové zboží. Exporty směřují hlavně do USA (14,9 %), 
Německa (10 %), Švýcarska (7,3 %) a Číny (5,9 %).

Makroekonomický výhled
Britská ekonomika vzrostla v roce 2015 
o 2,3 % pouze díky domácí poptávce, čisté 
exporty se na růstu podílely negativně. Letos 
zpomalí dynamika exportů (kvůli problémům 
na vnějších trzích) i importů (zpomalení domácí poptávky).  
V roce 2017 by se měl příspěvek čistých exportů blížit nule. 
Ekonomika tento rok zpomalí na hodnotu 1,8 % HDP a okolo 
této úrovně se bude pohybovat i v roce 2017. Největším rizikem 
tohoto výhledu budou jednoznačně následky Brexitu a to spíše 
směrem dolů. 
Deficit veřejných rozpočtů v roce 2015 poklesl pod 5 % HDP 
a do budoucna má dále klesat. V roce 2017 by se mohl dostat 
pod 3 % HDP. Veřejný dluh se pohybuje už několik let pod 
hranicí 90 % HDP.

Základní makro ukazatele 2014 2015 2016e 2017e

Růst HDP (%) 2,9 2,3 1,8 1,9

Míra nezaměstnanosti (%) 6,1 5,3 5,0 4,9

Inflace (%) 1,5 0,0 0,8 1,6

Saldo veřejných rozpočtů 
(% HDP) -5,7 -4,4 -3,4 -2,4

Veřejný dluh (% HDP) 88,2 89,2 89,7 89,1

Zdroj: Evropská komise; e - výhled

Trh práce
Zlepšující se situace na trhu práce se ve Spojeném království 
projevuje ve snižující se míře nezaměstnanosti. Podle poslední 
prognózy Evropské komise by měla klesat i v následujících 
letech a v roce 2017 se má snížit na 4,9 %. Minimální mzda 
je stanovována na hodinové bázi a její výše v roce 2016 činí 
7,20 GBP (tedy o 0,5 GBP vyšší než v roce 2015) na hodinu 
pro zaměstnance ve věku 25 let a více. 

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (červen 2016) 4,8 %

Produktivita práce k Ø EU (2015) 134,1 %

Minimální měsíční mzda (2H/2016) 1 343 EUR

Ø měsíční náklady práce v 
odvětvích (2015) UK ČR

Zpracovatelský průmysl 4 138 € 1 528 €

Velkoobchod a maloobchod 3 380 € 1 500 €

Doprava a skladování 4 288 € 1 444 €

Ubytování, stravování a pohostinství 2 342 € 955 €

Informační a komunikační činnosti 5 717 € 3 017 €

Zdroj: Eurostat, AMECO

SPOJENÉ KRáLOVSTVí

Sektory národního hospodářství 

Zdroj: Eurostat, data za rok 2015
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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 říjnovém vydání se 
zaměříme na podnikatelské prostředí Spojeného království.
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Základy pracovního práva
Pracovní smlouva může mít písemnou nebo ústní podobu. 
Maximální délka zkušební doby není stanovena, obvykle se 
stanovuje na několik měsíců. 
Minimální výpovědní lhůta je závislá na počtu odpracovaných 
let a pohybuje se v rozmezí od 1 týdne za 2 odpracované roky 
až po 12 týdnů za 12 let. 
Pracovní doba činí 48 hodin týdně, ale může být po vzájemné 
dohodě písemně prodloužena. 

Základy obchodního práva
V Británii mohou investoři založit tzv. „Public Company“, která 
je obdobou české akciové společnosti a dělí se na několik 
druhů - společnost s omezeným nebo neomezeným ručením, 
přičemž ručení může být omezeno buď podílem společníků, 
nebo zárukou společníků. 
Dále jsou to společnosti soukromé/uzavřené a veřejné/
otevřené, podle toho, zda jsou podíly (akcie) společnosti 
veřejně obchodovatelné, či nikoli. U veřejných společností je 
požadován minimální kapitál 50 000 GBP (cca 1,5 mil CZK). 
Založení soukromé společnosti s ručením omezeným potrvá 
5 dní a bude k tomu potřeba 30 GBP (cca 1 000 CZK).

Právní forma Minimální kapitál

Public Company (akciová společnost) 50 000 GBP

Evropská společnost 120 000 EUR

Zdroj: Department for Business, Innovation & Skills

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Daň z příjmu fyzických osob je progresivní a tvoří ji tři daňová 
pásma (do 11 tisíc liber se daň neplatí), přičemž nejvyšší příjmy 
(nad 150 tisíc liber) jsou zdaněny 45% sazbou. 
Základní sazba daně z přidané hodnoty činí 20 %. Do snížené 
5% sazby se započítávají například dětské autosedačky nebo 
energie pro domácnost. Nulová sazba je aplikována na většinu 
potravin nebo dětské oblečení.

Daň/odvod Sazba

Korporátní daň 20 %

Daň z příjmu jednotlivců 
(progresivní) 20 % / 40 % / 45 %

DPH (základní / snížená sazba) 20 % / 5 %

Sociální a zdravotní pojištění – 
zaměstnanec 12 % + 2 %

Sociální a zdravotní pojištění - 
zaměstnavatel 13,8 %

Zdroj: Ministry of Finance

Zaměstnanci platí do systému sociálního a zdravotního 
pojištění 12 % z týdenní mzdy mezi 155 až 827 GBP a nad tuto 
částku 14 %, zaměstnavatel platí 13,8 % nad 155 GBP.

Energetika
Elektřina se v UK vyrábí hlavně z pevných paliv (36 %), 
zemního plynu (27 %), jádra (20 %) a obnovitelných zdrojů 
(16 %). Cena elektřiny i plynu je v UK vyšší než v tuzemsku 
a tento rozdíl se neustále zvyšuje.

Investiční pobídky
Británie nabízí zahraničním investorům řadu investičních 
pobídek (ve formě daňových zvýhodnění či grantů). Speciální 
podnikatelské zóny (v současnosti je jich 35) nabízejí různé 
finanční úlevy (tarifní/celní slevy) i nefinanční zvýhodnění. 
Start-upy jsou podporovány zvýhodněným daňovým systémem 
(osvobození od daně z kapitálových výnosů na 10 let či 20% 
nevratnou daňovou kompenzaci při investici nad 200 000 USD 
za rok). 

Měsíčník EU aktualit | říjen 2016

Průvodce 
podnikáním

Vývoj cen energií

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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Tablet, GPS, cloud...a mohli bychom pokračovat - pojmy, 
které byly ještě nedávno pro mnoho z nás cizí, jsou dnes 
běžnou součástí každodenního života. Papírové mapy na 
klíně nahradila navigace a bez internetu v mobilu si mnozí ani 
nedokáží zjistit, v kolik hodin jede autobus.
Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) 
je důležitý jak pro domácnosti, tak pro veřejnou správu 
a podnikatelské subjekty, kterým technologie usnadňují jejich 
každodenní činnost. Digitální trh je také jednou z priorit Komise 
- pro období 2014-2020 je na oblast ICT vyčleněno téměř 
21,4 mld. eur z evropských strukturálních a investičních fondů. 
Česká republika na zlepšení přístupu k ICT a zvýšení jejich 
kvality (tematický cíl 2) vyčlenila přes 1 mld. eur.
V minulém programovém období směřovaly dotace pro ICT 
oblast jak do veřejné sféry, tak do podnikatelského sektoru. 
Veřejnou sféru podporoval zejména Integrovaný operační 
program. V rámci něj bylo možné činit přípravné kroky pro 
implementaci tzv. eGovernmentu – digitalizaci dat, rozšiřování 
sítě CzechPoint, vybudování datových sítí, zabezpečování 
komunikačního rozhraní, zavádění spisové služby apod.
Rozvoj ICT v podnikatelské sféře pak tradičně podporoval 
OP Podnikání a inovace (OP PIK). Dílčí program ICT 
v podnicích byl určen pro MSP na zavádění IS/ICT řešení ke 
zefektivnění vnitřních procesů společnosti. V rámci programu 
ICT a strategické služby mohli podnikatelé se zkušenostmi 
s vývojem IS/ICT řešení získat dotace na tvorbu a vývoj nových 
řešení a aplikací, zakládání a rozvoj center sdílených služeb 
či datových center s výrazným mezinárodním zaměřením 
a zakládání a rozvoj high-tech opravárenských center.
Priority programového období 2014-2020 se od minulého 
do jisté míry liší. Zatímco veřejný sektor může nadále čerpat 
dotace na rozvoj eGovernmentu, tedy elektronizaci veřejné 
správy a vytvoření jednotných registrů a databází, podnikatelé 
přišli o možnost zavádět IS/ICT ve vnitropodnikových 
procesech. 
Program ICT a sdílené služby se do značné míry podobá 
svému předchůdci. Pouze z něj vypadlo zakládání a rozvoj 
opravárenských center. Rovněž datová centra a centra 
sdílených služeb se nemusejí vyznačovat mezinárodním 
přesahem.
 O program ICT a sdílené služby je vysoký zájem – 

již v první výzvě byly předloženy projekty v celkové 
výši, která více než dvojnásobně překročila alokaci 

výzvy. Není proto divu, že v rámci chystané druhé a třetí výzvy 
je MPO připraveno uvolnit veškerou zbývající alokaci - je 
tedy více než pravděpodobné, že se bude jednat o výzvy 
prakticky poslední. Výzvy ICT a sdílené služby by měly být 
otevřeny v říjnu a trvat do ledna 2017 - druhá výzva bude 

určena stávajícím podnikatelům, třetí výzva bude otevřena 
začínajícím mikropodnikům vyvíjejícím nová ICT řešení. 
Neopomeňte proto využít tuto zřejmě poslední příležitost!

Nově podporovanou oblastí v rámci OP PIK je Vysokorychlostní 
internet. Cílem programu je rozšíření moderní, kvalitní 
a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup 
k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve 
kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že 
bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi. První 
výzva v tomto programu je plánována na prosinec 2016 
s příjmem žádostí od ledna 2017 a je na ni alokováno více 
než 50 % prostředků na celé programové období.
Podařilo se aneb jeden příklad za všechny
Společnost působící na bankovním trhu v rámci projektu 
z programu ICT a strategické služby vybudovala centrum 
sdílených služeb s významným mezinárodním zaměřením. 
Toto centrum v současnosti efektivně zpracovává data 
a administruje klientské informace pro provádění hladkých 
zahraničních plateb. V projektu byla zvolena tzv. neinvestiční 
varianta - byly tedy podpořeny osobní náklady na nové 
zaměstnance – specialisty pro činnost back office, po dobu 
24 měsíců v celkové výši přes 21 mil Kč. Dotace činila 40 % 
z těchto výdajů. Ke splnění závazných ukazatelů projektu 
bylo potřeba vytvořit 41 pracovních míst, investovat do 
dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku alespoň 
3,5 mil Kč a prokázat, že minimálně 40 % tržeb bude 
pocházet ze zahraničí. Společnosti se podařilo projekt 
úspěšně dokončit, zavést a zprovoznit centrum sdílených 
služeb a naplnit závazné ukazatele, které plní i v době 
udržitelnosti projektu.

Pár praktických rad pro žadatele 
Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, disponujte 
zkušenostmi a referencemi v oblasti podporované aktivity. 
Přijďte na trh s řešením, které je unikátní. Mějte jasnou 
představu o konkurenci a situaci 
na trhu a umějte vyzdvihnout 
přidanou hodnotu Vašeho řešení, 
služby či centra. K vývoji IS/ICT 
řešení použijte nejmodernější SW 
nástroje, postupy a metody. Služby poskytujte na špičkové 
úrovni a datové centrum zaměřte převážně na externí 
zákazníky. Vytvořte nová pracovní místa, která jsou počtem 
i odborností relevantní k vyvíjenému řešení či poskytované 
službě a odměňte je přiměřenou mzdou.

Pro více informací navštivte:
eDOTACE I GRANT klub I CzechInvest

Erste Grantika Advisory, a.s.

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

PROJEKTY ICT A VYSOKORYCHLOSTNí INTERNET

EU Seriál

Od říjnového vydání Měsíčníku EU aktualit jsme pro vás 
v rámci rubriky EU Seriál připravili sérii oblastí, do kterých 
jsou směřovány dotace EU, a lze v nich získat prostředky. 
Dozvíte se, na co lze žádat o dotaci, aktuální informace 
o výzvách a chybět nebudou ani příklady z řad úspěšných 
žadatelů. První příspěvek se týká, pro dnešní dobu zcela 
zásadní oblasti - digitálního světa.

i

http://www.edotace.cz/
http://www.edotace.cz/grant-klub
http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
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Belgie 0,2 0,0 1,3 1,3 120,2 119,7 118,4 117,3 109,5 109,9 108,7 107,1
Německo 0,4 0,3 1,6 1,7 124,2 124,2 125,7 124,8 100,9 102,7 101,5 99,8
Estonsko 5,2 1,6 2,9 0,9 73,7 74,9 76,1 75,8 73,9 75,7 75,6 75,2
Irsko 0,2 1,4 5,2 6,9 131,1 131,3 133,8 139,9 118,7 121,2 122,3 122,5
Řecko -7,3 -3,2 0,7 0,0 74,0 73,9 72,4 71,2 92,1 88,5 85,4 83,4
Španělsko -2,6 -1,7 1,4 3,2 91,8 90,7 91,1 92,6 95,6 94,2 92,3 90,2
Francie 0,2 0,7 0,2 1,1 106,8 108,3 106,6 105,5 109,0 108,0 107,7 105,4
Itálie -2,8 -1,7 -0,4 0,8 101,0 98,1 96,0 95,1 102,7 103,3 102,9 100,9
Kypr -2,4 -5,9 -2,5 1,4 91,2 84,2 81,5 81,0 93,5 92,9 90,1 87,4
Lotyšsko 4,0 3,0 2,4 2,7 60,2 62,3 63,8 64,9 71,7 70,5 70,1 69,2
Litva 3,8 3,5 3,0 1,6 69,7 73,2 75,1 75,8 63,9 63,3 62,8 62,7
Lucembursko -0,8 4,3 4,1 4,7 258,4 263,9 265,7 267,1 118,4 120,4 120,4 119,2
Malta 2,9 4,0 4,1 4,9 84,5 85,9 86,0 87,9 79,0 81,6 80,9 80,5
Nizozemsko -1,1 -0,5 1,0 2,0 132,3 132,4 130,7 130,5 108,2 110,0 109,8 109,1
Rakousko 0,8 0,3 0,4 0,7 130,7 131,0 129,2 126,8 105,2 106,1 105,8 105,2
Portugalsko -4,0 -1,1 0,9 1,5 77,3 77,1 77,9 78,2 82,5 82,0 81,8 80,9
Slovinsko -2,7 -1,1 3,0 2,5 81,2 80,4 82,4 82,9 83,8 83,8 81,7 79,9
Slovensko 1,5 1,4 2,5 3,5 74,3 75,7 76,7 78,1 70,1 68,9 67,8 66,6
Finsko -1,4 -0,8 -0,7 0,0 115,2 112,7 110,2 108,0 121,3 123,0 122,3 119,7
Bulharsko 0,2 1,3 1,5 2,2 45,9 45,7 46,6 47,1 50,2 49,2 47,9 46,7
ČR -0,9 -0,5 2,0 4,5 81,8 83,0 84,5 86,7 71,7 68,6 63,7 63,3
Dánsko -0,1 -0,2 1,3 1,2 126,1 126,2 124,6 123,4 138,6 139,0 139,1 136,8
Chorvatsko -2,2 -1,1 -0,4 1,8 59,9 59,2 58,7 58,9 69,0 68,5 66,1 65,4
Maďarsko -1,7 1,9 3,7 2,7 64,7 66,4 67,9 68,7 61,1 59,8 57,5 57,2
Polsko 1,6 1,3 3,3 3,5 66,4 66,8 67,6 68,9 56,3 56,1 55,8 54,8
Rumunsko 2,4 3,0 2,9 3,6 53,9 54,0 55,2 56,4 51,9 53,7 53,1 51,9
Švédsko -0,3 1,2 2,3 3,6 126,6 124,4 122,7 123,6 126,8 132,3 125,6 121,3
UK 1,2 2,2 2,9 2,3 107,0 108,0 108,9 108,8 116,8 115,0 121,5 131,3
EU -0,5 0,2 1,4 1,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Růst HDP HDP v PPS per capita k Ø EU Cenová hladina k Ø EU
v % 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Belgie -4,1 -2,9 -3,1 -2,9 104,1 105,1 106,7 106,1 1,4 1,0 0,8 1,6
Německo -0,1 -0,1 0,3 0,5 79,7 77,4 74,9 71,6 7,2 6,7 7,8 8,8
Estonsko -0,3 -0,1 0,7 0,3 9,5 9,9 10,4 10,1 -2,3 0,4 1,3 1,9
Irsko -8,0 -5,7 -3,9 -1,8 120,2 120,0 107,5 98,4 -1,5 3,1 3,6 3,6
Řecko -8,8 -12,4 -3,6 -7,6 159,4 177,0 178,6 179,0 -4,3 -2,1 -2,9 -1,8
Španělsko -10,4 -6,9 -5,9 -4,8 85,4 93,7 99,3 100,7 -0,4 1,5 1,0 1,5
Francie -4,8 -4,1 -3,9 -3,7 89,6 92,3 95,6 96,2 -2,9 -2,6 -2,3 -1,4
Itálie -3,0 -2,9 -3,0 -2,6 123,2 128,8 132,3 132,8 -0,4 1,5 1,0 2,2
Kypr -5,8 -4,9 -8,9 -1,0 79,3 102,5 108,2 108,4 -5,1 -3,8 -3,8 -4,8
Lotyšsko -0,8 -0,9 -1,6 -1,3 41,4 39,1 40,8 36,7 -3,5 -2,1 -2,0 -1,9
Litva -3,1 -2,6 -0,7 -0,9 39,8 38,8 40,7 42,7 -0,9 1,4 3,9 -1,1
Lucembursko 0,2 0,7 1,4 0,2 22,1 23,4 23,0 21,3 6,1 5,7 5,5 4,8
Malta -3,6 -2,6 -2,1 -1,6 67,4 68,5 66,9 64,0 1,4 3,2 3,3 4,3
Nizozemsko -3,9 -2,4 -2,4 -2,2 66,4 67,9 68,2 66,8 10,2 11,0 10,6 10,4
Rakousko -2,2 -1,3 -2,7 -1,6 81,6 80,8 84,2 85,9 1,7 2,1 2,1 3,3
Portugalsko -5,7 -4,8 -7,2 -4,2 126,2 129,0 130,2 129,1 -2,0 0,7 0,3 0,7
Slovinsko -4,1 -15,0 -5,0 -2,9 53,7 70,8 80,8 83,5 2,1 3,9 6,5 6,9
Slovensko -4,2 -2,6 -2,8 -2,7 51,9 54,6 53,5 52,3 0,2 0,7 -0,8 0,3
Finsko -2,1 -2,5 -3,3 -3,2 52,9 55,6 59,3 62,7 -1,9 -1,8 -2,2 0,0
Bulharsko -0,6 -0,8 -5,8 -2,5 17,6 18,0 27,0 28,2 -3,0 -0,5 0,7 1,9
ČR -4,0 -1,3 -1,9 -1,6 44,7 45,2 42,7 40,9 -2,2 -1,1 -2,0 -2,4
Dánsko -3,5 -1,1 1,5 -2,0 45,2 44,6 44,6 39,9 5,6 7,2 6,3 7,1
Chorvatsko -5,3 -5,4 -5,6 -4,2 69,2 80,8 85,1 86,0 0,0 0,1 0,6 4,2
Maďarsko -2,3 -2,5 -2,5 -2,1 78,3 76,8 76,2 75,8 1,6 3,9 2,2 5,0
Polsko -3,7 -4,0 -3,3 -3,0 54,0 55,9 50,4 51,4 -3,2 -0,9 -1,1 -0,2
Rumunsko -3,2 -2,2 -1,4 -1,1 37,4 38,0 39,8 39,0 -4,3 -0,8 -0,4 -1,0
Švédsko -0,9 -1,4 -1,7 -1,0 37,2 39,8 44,9 44,0 6,5 5,8 5,4 5,4
UK -8,3 -5,7 -5,7 -4,2 85,3 86,2 88,2 88,6 -3,3 -4,5 -5,1 -5,0
EU -4,3 -3,3 -3,0 -2,5 85,2 87,2 88,6 87,2 1,0 1,5 1,6 2,1

 Saldo veř.rozpočtů k HDP Veřejný dluh k HDP Saldo běžného účtu k HDP
v % 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

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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