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také Vám přijde, že leden a celý rok 2015 začal nějak rychle a na čas sváteční
vánoční pohody si již téměř nevzpomenete? U mě to tak je a znám viníka. Je
to politická krize po neúspěšných prezidentských volbách v Řecku a z toho
plynoucí obavy, že budoucí vítězná vládní levicová strana Syriza nenalezne
s věřitelskou trojkou MMF, ECB a Evropská komise společný hlas nad tématem
plnění podmínek záchranného balíčku pro balkánskou ekonomiku. V aktuálním
čísle Měsíčníku toto téma nerozebíráme, neboť se naplno projevilo až v prvním
lednovém týdnu, a tudíž bude předmětem dalšího vydání Měsíčníku.
A „řecká krize“ bude hned zatěžkávací zkouškou pro novou předsednickou zemi
– Lotyšsko. To si sice s předstihem určilo jako své priority konkurenceschopnost
a růst, využití potenciálu digitálního trhu a posílení role EU jako globálního
hráče, nicméně aktuální vývoj v Aténách to přebije. Hlavní čas své předsednické
mise tak politici pobaltského státu budou věnovat dluhové krizi a zodpovězení
provokativní otázky, zda by Řekům nakonec nebylo lépe mimo náročné prostředí
s pro ně příliš tvrdou společnou evropskou měnou.
První letošní den zároveň prokázal, že myšlenka evropské měnové unie je stále
atraktivní, ale jen pro státy, které jsou na to připraveny. Řadu zemí, kde se platí
eurem totiž v tento den rozšířila Litva, která se stala již 19. státem eurozóny. Nyní
se zdá, že rozšiřování eurozóny si vybralo na nějakou dobu prázdniny a dokonce
bych nevylučoval, že dojde k opačnému vývoji – tedy, že by se v následujících
několika letech počet zemí platící eurem nepatrně snížil.
Silný hlas ve směřování tzv. „hospodářské a měnové unie“ bude mít nejen
Angela Merkelová či François Hollande, ale i Donald Tusk. Bývalý polský premiér
se totiž začátkem prosince stal novým stálým předsedou Evropské rady, když ve
funkci nahradil Hermana van Rompuye. Ve svém inauguračním projevu zmínil
jako jednu ze svých priorit finální vypořádání se s ekonomickou krizí. Asi netušil,
že ve světle nových zpráv z Řecka se tento cíl bude naplňovat opět o něco hůře.
Lepší spaní by Donald Tusk měl tehdy, pokud by zabral nejnovější pokus
z dílny Evropské komise a jejího šéfa Jean-Claude Junckera na rozhýbání
churavějících evropských investic. Jádrem tzv. „Investičního plánu pro Evropu“ je
vytvoření nového Evropského fondu pro strategické investice, který podle svých
konstruktérů dokáže z 21 miliard eur vloženého kapitálu vykouzlit 315 miliard
eur celkových investic do infrastrukturálních projektů a podpory podnikání. Jak
to zamýšlejí provést, si přečtěte v hlavním tématu na straně 9.
Koho z čtenářů nezajímají daně, ať hlavně nečte článek na straně 8. Napsal nám
ho profesor Jan Široký, který se do povědomí nejen odborné veřejnosti zapsal
jako autor úspěšné a několikrát aktualizované publikace „Daně v Evropské unii“,
která patří mezi základní studijní materiál i u nás v EU Office. A téma? Jak jinak,
než co nás na evropské úrovni čeká či nečeká v oblasti daní v letošním roce.
S příchodem nového roku nemůžeme opomenout ani shrnutí hlavních letošních
priorit, kterým by se měla věnovat Evropská komise. Autoři jsou z nejpovolanějších
– pracovníci Zastoupení EK v ČR. Nalistujte si, prosím, Drobnohled na straně 6.
Vážení čtenáři našeho Měsíčníku, přeji Vám hodně štěstí, zdraví a pracovních
i osobních úspěchů v roce 2015!
Jan Jedlička
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Události

Donald Tusk se oficiálně ujal funkce předsedy Evropské rady. Novou předsednickou zemí Rady EU je na příštích šest měsíců
Lotyšsko. - Litva se stala 19. členským státem eurozóny. - Seznam
projektů pro Junckerův balíček vláda má, teď ho bude proškrtávat.
- Dle Věry Jourové je investiční balíček šancí pro projekty s vyšším
rizikem návratnosti. - Evropská unie se shodla na novém rozpočtu
pro rok 2015.

politika

Evropské unie, řeší problémy a posiluje
významnou roli Unie“.

Donald Tusk oficiálně ve funkci předsedy
Evropské rady

Priority lotyšského předsednictví jsou
definovány následovně:

Novým „evropským prezidentem“ se 1. prosince 2014 oficiálně
stal bývalý polský premiér Donald Tusk. V Bruselu převzal
funkci z rukou dosavadního předsedy Evropské rady Hermana
Van Rompuye.

2) Využití evropského potenciálu v oblasti
digitálního trhu

Evropská unie se podle něj musí finálně vypořádat
s ekonomickou krizí a dokončit hospodářskou a měnovou
unii. Měla by také posílit své postavení v mezinárodním
prostředí. „Evropa musí bránit své hranice a chránit ve svém
sousedství ty, kdo s námi sdílejí stejné hodnoty,“ poukázal
nový „prezident“ na dění v okolí Unie. Zdůraznil také rozvíjení
vztahů se Spojenými státy.
Že to bude mít Evropa v příštích letech těžké, zdůraznil ve
svém proslovu i odcházející předseda Evropské rady Van
Rompuy. „Musíme bránit své hodnoty jak proti vlastnímu
nedostatku sebedůvěry, tak proti vnějšímu tlaku, proti
fanatickému barbarství. Musíme pomáhat těm, kdo bojují za
záchranu našich hodnot,“ řekl.
Jakou roli sehraje v čele Unie, to ukážou příští měsíce. Podle
řady komentářů by ovšem mohl být ve své roli vidět více než
jeho předchůdce.

1) Konkurenceschopnost a růst EU,

3) Posílení role EU jako globálního hráče.
Jedním z hlavních úkolů jsou pro Lotyšsko jednání se
svým východním sousedem kvůli ukrajinské krizi. Důležitým
tématem je ale také energetická a hospodářská stabilita
EU, také proto, že Lotyšsko bude u zrodu Evropského fondu
strategických investic, který by měl být hotov v polovině roku
2015. Z fondu by měla ekonomika EU získat 315 miliard eur.
Více k tomuto fondu, který je součástí investičního balíčku, se
dočtete v našem hlavním tématu na str. 9.
Třetí prioritou je pak problematika digitálního trhu, reformy
v oblasti telekomunikací či energetika. Po Lotyšsku se
předsednictví v polovině roku ujme Lucembursko.
Období

Předsedající
země

Období

Předsedající
země

2. pol. 2014

Itálie

1. pol. 2016

Nizozemsko

1. pol. 2015

Lotyšsko

2. pol. 2016

Slovensko

2. pol. 2015

Lucembursko 1. pol. 2017

Malta

http://www.es2015.lv/en/

ekonomika a euro
Litva se stala 19. členským státem eurozóny

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/eu-v-tezkychcasech-van-rompuy-pripravil-novemu-prezidentovi-tuskovipudu-pro-silovejsi-hru-012325
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/
inauguration-of-donald-tusk,-new-president-of-the-europeancouncil?lang=cs

Lotyšsko v čele Rady EU
Po šestiměsíčním předsednictví Itálie se od 1. ledna 2015 do
čela Rady EU dostává jedna z pobaltských republik – Lotyšsko.
Logem lotyšského předsednictví je mlýnský kámen,
který symbolizuje stálost a blahobyt. Jak uvedl lotyšský
ministr zahraničí Edgars Rinkévičs „Lotyšské předsednictví
– základní mlýnský kámen, který se otáčí a pohání kolo
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V pořadí již devatenáctým členským státem eurozóny
se od 1. ledna 2015 stala Litva. Směnný kurz dosavadní
litevské měny byl stanoven na 3,4528 litu za euro. Období
tzv. duální cirkulace, tedy doby, po kterou budou obíhat obě
měny současně, bylo stanoveno na dva týdny. Po tuto dobu
mohou lidé platit oběma měnami, vráceno však dostanou
pouze v eurech. Zákonným platidlem se pak eurobankovky
a euromince stanou od 16. ledna 2015. Již od 23. srpna 2014
jsou obchody povinny zobrazovat ceny v obou měnách. Toto
pravidlo je platné až do konce června roku 2015. Litevská
měna je na euro pevně navázána již od roku 2002.
Jak ukázal listopadový průzkum litevské centrální banky, pro
přijetí eura bylo 53 % ze 3 miliónů obyvatel. Premiér Litvy
Algirdas Butkevičius prohlásil, že euro je „zárukou ekonomické
a politické bezpečnosti“.
Lidé mohou měnit starou litevskou měnu za euro bez polatku
v komerčních bankách či na poštách. V komerčních bankách
do 30. června 2015, na poštách pak pouze do 1. března 2015
a jen do výše 1000 eur. Od roku 2016 pak bude možné starou
měnu směnit pouze v centrální bance (opět bez poplatku
a po neomezenou dobu).

Události
Vývoj složení eurozóny

Komisařka Jourová: Investiční balíček je šance
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Zdroj: Ministerstvo financí České republiky
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/lithuania_
en.htm

Seznam projektů pro Junckerův balíček vláda
má, teď ho bude proškrtávat
Vláda poprvé jednala o prioritních projektech, které bude chtít
v průběhu příštích tří let podpořit prostřednictvím Junckerova
investičního balíčku, který dostal 18. prosince 2014 posvěcení
od evropských prezidentů a premiérů.
V rámci prvního nástřelu pro celou EU totiž připravila pracovní
skupina odborníků soupis asi dvou tisíc projektů, které by
mohly mít na podporu z evropského investičního plánu nárok.
V celkovém výsledku by plán podle představy Komise mohl
přinést až 315 miliard eur.
Teď má ale Evropská komise připravit konkrétní pravidla,
na základě kterých se projekty finálně vyberou. Na začátku
roku 2015 by měla představit legislativu, kterou pak budou
schvalovat členské země i Evropský parlament.
Pro Českou republiku mají hlavní význam projekty na
výstavbu energetické, dopravní a digitální infrastruktury.
Dle premiéra Sobotky budou mít přednost hlavně projekty,
které budou v dostatečné fázi přípravy, aby se tak při realizaci
investičního plánu neztrácel čas.
Ministerstva, která mají jednotlivé prioritní oblasti na starost,
při přípravě seznamu oslovily české firmy, aby ze svých
připravovaných investic vybraly ty, které by podle nich mohly
do balíčku pasovat. Ministerstvo financí pak předběžný seznam
odevzdalo Komisi.

Smyslem investičního plánu předsedy Evropské komise
Junckera, který byl představen v listopadu roku 2014, je oživit
unijní hospodářství finanční injekcí v objemu přesahujícím
300 miliard eur. Dosáhnout se toho má pomocí pákového
efektu, který na počáteční investice z veřejných zdrojů nabalí
i soukromý kapitál.
Prostředky, které budou do nového Evropského fondu
pro strategické investice přesunuty z unijního rozpočtu za
přispění Evropské investiční banky, mají sloužit jako záruka
k tomu, aby investoři získali jistotu a neobraceli každé euro.
Podle komisařky Jourové tím bude možné podpořit zejména
projekty s vyšším rizikem návratnosti, tedy takové, které
by za běžných okolností mohly zapomenout na podporu ze
stávajících nástrojů, především evropských strukturálních
fondů.
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komisarkajourova-investicni-balicek-je-sance-012363

rozpočet
EU se shodla na novém rozpočtu pro rok 2015
Parlament ve středu 17. prosince 2014 schválil návrh rozpočtu
EU na rok 2015 a doplnění rozpočtu na rok 2014. Rozpočet
na rok 2015 počítá s prostředky na závazky (právní přísliby
vydání prostředků) ve výši 145,32 miliardy eur a s prostředky
na platby (představují skutečnou výši prostředků, které
jsou daný rok vyplaceny) ve výši 141,21 miliardy eur
a s dodatečnými prostředky na zaplacení nezaplacených účtů
za rok 2014, které činí 4,25 miliardy eur.

Rozpočet EU na rok 2015 v závazcích (v mld. eur)
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Zdroj: Evropská komise

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/seznam-projektu-projunckeruv-balicek-vlada-ma-ted-ho-bude-proskrtavat-012374
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/
index_en.htm

Parlamentu se podařilo vyjednat navýšení pro některé
programy, jako je rámcový program pro výzkum a inovace
Horizont 2020, studentský výměnný program Erasmus+,
nebo pro zahraniční politiku. Více peněz by také měly dostat
agentury pro dohlížení nad bankovním sektorem a Frontex
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Události

Dle předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera ještě
není ruský South Stream úplně mrtvý, Evropská unie ale hledá
nové zdroje. - Česko se sousedy plánuje nájezd na Junckerův
balíček, kvůli energetické bezpečnosti. - Evropská unie by mohla
přijmout vyšší závazek, tvrdí ochránci klimatu. - České republice
se pootevřela vrátka k dočerpání fondů EU. - Brusel schválil pětinu
operačních programů, Česku zatím žádný.

(Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na
vnějších hranicích členských států Evropské unie).
Evropský parlament souhlasil s novým rozpočtem pod
podmínkou, že Evropská komise musí představit plán na
uhrazení nezaplacených účtů na udržitelnou úroveň do roku
2016. V roce 2010 byla hodnota nesplacených závazků
5 miliard eur, avšak na počátku roku 2014 dosahovala více
než 23 miliard eur.

Stavba ovšem narazila na unijní legislativu. Nevyhovovala by
totiž pravidlům, podle kterých nesmí mít dodavatelé plynu
zároveň kontrolu nad plynovody.
Evropské komisi dále vadilo, že Bulharsko v rámci mezivládní
dohody poskytlo ruskému Gazpromu daňové zvýhodnění,
které neodpovídá evropským předpisům. Kvůli ruské agresi na
Ukrajině se navíc zvýšila evropská nechuť po ruském plynu,
a projekt tedy nemá takovou podporu jako dříve.

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-se-shodlana-novem-rozpoctu-pro-rok-2015-012350

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/plynovod-southstream-jeste-neni-mrtvy-eu-ale-hleda-nove-zdroje-012337

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 - r o o m /
content/20141212IPR01102/html/Parliament-approves-EUbudgets-for-2014-and-2015

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-2368_
en.htm

energetika a doprava
Ruský South Stream ještě není mrtvý, EU ale
hledá nové zdroje
Podle předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera
ještě není ruský plynovod South Stream úplně pohřben. Po
jednání (4. prosince 2014) s bulharským premiérem Bojkem
Borisovem Juncker obvinil Moskvu, že drží v napjaté situaci
rusko-evropských vztahů Sofii jako rukojmí.
Rusko totiž 1. prosince 2014 oznámilo, že projekt na výstavu
plynovodu, který měl vést ruský plyn do Evropy právě
přes Bulharsko, ukončí kvůli evropským požadavkům na
hospodářskou soutěž. Na náhradní trase teď bude Moskva
spolupracovat s Tureckem.
Podle Junckera nejsou problémy okolo South Streamu
nepřekonatelné a EU může pracovat na jejich vyřešení. Rusko
ale podle něj nesmí tlačit ke zdi balkánské země, které na jeho
plynu závisí.
Evropská unie již řadu let hledá možnost jak se vyhnout
opakování krizí z let 2006 a 2009, kdy byly kvůli sporům Ruska
a Ukrajiny omezeny dodávky do Evropy. Právě plynovod South
Stream měl území Ukrajiny obcházet a dopravovat ruský
plyn do jihovýchodní Evropy.

Česko se sousedy plánuje nájezd na Junckerův balíček,
kvůli energetické bezpečnosti
Když budou země střední Evropy táhnout za jeden provaz,
mohou získat slušnou částku na financování energetické
infrastruktury. To by jim pomohlo zvýšit energetickou
bezpečnost. Spoléhají na to alespoň představitelé
Visegrádské skupiny, kteří chtějí společně usilovat o peníze
z Junckerova investičního balíčku.
Komise by ráda upřednostňovala mimo jiné právě projekty,
které posílí propojení energetických sítí a trhů s energiemi
a pomohou diverzifikovat evropské zdroje energie. To je
priorita hlavně pro země střední Evropy, které jsou více
závislé na Rusku.
Na seznamu projektů by se tak mohly objevit terminály
pro dovoz zkapalněného zemního plynu a infrastruktura
potřebná k jeho zpracování, přeshraniční propojení nebo
plynové zásobníky, ale třeba také propojení soustav pro
přenos elektřiny.
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/visegradskactyrka-planuje-jak-z-junckerova-balicku-dostat-co-nejvicpenez-012347

životní prostředí
Evropská unie by mohla přijmout vyšší
závazek, tvrdí ochránci klimatu
Evropské unii se nepodařilo získat záruku, že budoucí
globální dohoda o ochraně klimatu bude právně závazná.
Byla to přitom jedna z unijních priorit na nedávno skončené
klimatické konferenci v peruánské Limě. Otázka zatím
zůstala zcela otevřená. Proti tomu, aby byla dohoda závazná,
se mimo jiné staví Spojené státy.
Dvoutýdenní klimatická konference, která se konala v Limě
od 1. prosince 2014, měla původně skončit už v pátek
12. prosince. Nakonec se ale zástupci téměř dvou stovek států
shodli na základech nové globální dohody až o dva dny později.
Šlo přitom o poslední pravidelnou konferenci smluvních stran
Rámcové úmluvy OSN o ochraně klimatu před očekávanou
schůzkou v Paříži.
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Události
V hlavním městě Francie má být už na konci příštího roku nová
klimatická dohoda podepsána. Většina sporných otázek ale
zůstává nedořešena. Hlavním důvodem jsou rozdílné pohledy
bohatých vyspělých zemí a chudších rozvojových států, po
kterých Limská výzva žádá, aby se na snižování emisí také
podílely.

V roce 2015, v němž je ještě možné na některé dotace
dosáhnout, pravděpodobně finální skóre ještě upraví.

Jedním z cílů limské konference bylo připravit kritéria, podle
kterých mají státy do března 2015 předložit vlastní návrhy na
snižování emisí a další opatření pro ochranu klimatu. Země by
měly uvést, k jakému roku chtějí snížení emisí vztahovat nebo
do kterého roku míní svůj cíl splnit.

Jak totiž informoval české novináře, země získaly od
Evropské komise příslib, že se bude hledat možné řešení.
Nejedná se však o prodloužení doby pro dočerpání, nebo
o jakékoliv prostředky navíc.

Státy se však nedokázaly konkrétně dohodnout na informacích,
které musí ke svým závazkům dodat, ozývá se kritika ochránců
klimatu. Návrhy jednotlivých zemí by totiž měly být ideálně
snadno porovnatelné a také transparentní.
Během roku 2015 se bude konat ještě několik pracovních
setkání na nižší úrovni, která by měla některé záležitosti
před pařížskými jednáními doladit. U některých bodů budoucí
klimatické smlouvy je totiž zatím navrženo několik variant, se
kterými se bude dále pracovat.
Země EU by mezitím mohly dle ochránců klimatu znovu otevřít
debatu nad svým vlastním cílem, který schválily na posledním
bruselském summitu. Dohodly se, že do roku 2030 sníží emise
skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990. Některé státy
ale volaly po výraznějším závazku, zejména v případě, že by
se podařilo přijmout ambiciózní globální dohodu.

Česká delegace se proto ve spolupráci se Slovenskem
pokusila toto téma opětovně otevřít na zasedání Evropské
rady v Bruselu, které se konalo 18. prosince 2014. Podle
premiéra Bohuslava Sobotky v tom byla úspěšná.

Čechům se do závěrů summitu podařilo navíc dostat i odkaz na
dlouhodobou podporu velkých klíčových projektů. Podle
premiéra se jedná o důležité projekty, které byly financovány
z minulé finanční perspektivy a budou pokračovat i do té
stávající.
Vrcholné setkání unijních politiků, které zcela poprvé probíhalo
pod vedením nového „evropského prezidenta“ Donalda
Tuska, se soustředilo především na možnosti podpory unijní
ekonomiky (tzv. Junckerova investičního balíčku) a také na
aktuální situaci na východních hranicích EU.
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/sobotka-cr-sepootevrela-vratka-k-docerpani-fondu-eu-012373
http://european-council.europa.eu/councilmeetings?meeting=0c9bd294-34bf-41e4-8ed7-b8f7ec0a144c
&lang=cs&type=EuropeanCouncil
Brusel schválil pětinu operačních programů, Česku zatím
žádný
Již téměř rok běží nové programové období 2014-2020,
avšak žadatelé o evropské dotace z něj zatím neviděli ani
euro. Zahájení čerpání unijních miliard brání nedokončené
přípravy. Členské státy a Evropská komise totiž stále jednají
o podobě operačních programů, jejichž prostřednictvím jsou
prostředky z evropského rozpočtu určené na kohezní politiku
přerozdělovány.
V současné době má takových programů v evropské
osmadvacítce zelenou pouze několik. Evropská komise
odhaduje, že do konce roku 2014 se podaří schválit něco
málo přes sto operačních programů z celkových 535, tedy
přibližně pětina.

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/klimatickajednani-eu-by-pristi-rok-jeste-mohla-prijmout-vyssi-zavazektvrdi-ochranci-klimatu-012364
http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0098_en.htm

Kohezní politika
ČR se pootevřela vrátka k dočerpání fondů EU
Pro rok 2014 Česku hrozilo, že nezvládne využít až 20 miliard
eur, které jsou pro ni vyčleněny v unijních kohezních
a strukturálních fondech.

Europoslanci proto vyzvali Evropskou komisi a členské státy,
aby ke schvalování operačních programů přistupovaly co
nejzodpovědněji a přijaly co největší počet programů.
Státy zároveň uznaly, že je nutné schválit co nejkvalitnější
programy, aby se v budoucnosti předešlo jejich
přepracovávání.
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/bruselschvalil-jen-petinu-operacnich-programu-cesku-zatimzadny-012323
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.
cfm?LAN=en&id=1506&lang=en

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

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU aktualit
příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V lednovém čísle se
článek věnuje prioritám Evropské komise pro rok 2015. Společným
jmenovatelem všech návrhů je vytváření pracovních příležitostí,
růst a podpora investic. Klíčovými tématy budou energetická
unie, investiční plán, digitální ekonomika a společnost či boj
s daňovými úniky.

Priority Evropské komise pro rok 2015
V úterý 16. prosince představila Evropská komise svůj pracovní
program na rok 2015. Vytváření pracovních příležitostí, růst
a podpora investic jsou společným jmenovatelem všech
jejích návrhů.
Investiční plán, který má napumpovat do evropského
hospodářství 315 miliard eur během následujících tří let, je
hlavním úkolem začínajícího roku. I proto už v lednu Evropská
komise předloží právní rámec budoucího Evropského fondu
pro strategické investice (EFSI).
Z výsledků poslední Evropské rady (18. 12. 2014), na které
nejvyšší představitelé všech zemí EU investiční plán plně
podpořili, lze usuzovat, že ke schválení právního rámce
EFSI by mohlo dojít již v létě roku 2015. Je zřejmé, že všech
28 vlád i Evropský parlament mají vůli rychle se dohodnout na
pravidlech hry.
Dalším klíčovým tématem letošního roku bude energetická
unie. Strategický rámec, který Evropská unie předloží, bude
plánem zajištění stability energetického trhu. Měl by však
současně pomoci zaměstnanosti, snížit výdaje za energie
a sehrát globální úlohu v post-kjótských jednáních, která
vyvrcholí summitem v Paříži v prosinci 2015.
Spojitost investičního plánu a energetické unie je evidentní
a lze očekávat, že prostředky z výše zmíněného nového
fondu půjdou především do velkých infrastrukturních
energetických projektů, jako jsou plynovody, terminály pro
dovoz zkapalněného plynu, anebo do projektů na podporu
výzkumu a vývoje nových energetických technologií.

Záměrem Komise je proto vytvořit podmínky pro aktivní
digitální ekonomiku a společnost, prostřednictvím úpravy
evropské regulace v oblasti telekomunikací, modernizací
autorskoprávních předpisů, zjednodušením pravidel pro
on-line a digitální nakupování a zvýšením kybernetické
bezpečnosti. Správné nastavení strategického rámce
spolupráce a sjednocení pravidel na evropské úrovni může
přinést dodatečný růst ve výši až 250 miliard eur.
Protože budou i nadále
členské státy pokračovat
ve strukturálních reformách
a v opatřeních pro udržení
zdravých rozpočtů, bude
velkým evropským tématem
také boj s daňovými úniky
a podvody.
Součástí navržených opatření bude i systém, v němž by
stát, v němž jsou generovány zisky, byl také státem zdanění.
Předloženy budou i návrhy automatické výměny informací
o daňových rozhodnutích a opatření ke stabilizaci základu
daně z příjmu právnických osob.
Mezi prioritními oblastmi jsou také prohlubování ekonomické
a monetární unie, mezinárodní obchod (zejména pokrok
v jednáních o dohodě TTIP o volném obchodu mezi Evropskou
unií a USA), bezpečnost a migrační politika.
Výraznou novinkou v pracovním programu Evropské komise je
značné snížení počtu předkládaných dokumentů. Zatímco
v přechozích letech bylo v průměru každý rok předloženo okolo
130 návrhů, Junckerova Komise plánuje pro rok 2015 nová
opatření jen ve 23 klíčových oblastech.
Její snahy však nekončí u omezování objemu vlastních
návrhů. Komise totiž hodlá razantně snížit i počet již
projednávaných evropských právních předpisů navržených
komisemi předchozími.
Z celkového počtu 452 dokumentů v legislativním procesu
bude zcela staženo či přepracováno 80 právních textů.
Mnohdy se jedná o normy, které zastaraly nebo nemají kvůli
dlouholetým výhradám některých členských států naději na
přijetí.
V každém jednotlivém případě bude posouzeno, zda návrh
skutečně řeší identifikovaný problém, zda evropská legislativa
je tím správným řešením nebo bude lepší nechat iniciativu na
úrovni jednotlivých členských států.

Na jaře bude ve středu zájmu také velice perspektivní
digitální trh. Jedná se o oblast s enormním potenciálem růstu
a pracovních příležitostí. Je to ovšem také odvětví, ve kterém
jsou pravidla vnitřního evropského trhu nejméně sjednocená.
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Tímto postupem chce Junckerova komise ukázat, že svůj
deklarovaný záměr „být velká ve velkých věcech a malá
v malých věcech“ myslí zcela vážně a hodlá jej systematicky
uvádět do praxe.

V rubrice Informační servis zobrazujeme nadcházející zasedání
klíčových rozhodovacích orgánů Evropské unie, které jsou
doplňovány dalšími významnými událostmi typu mezinárodních
summitů se světovými velmocemi apod.
Agenda jednání těchto klíčových orgánů je s ohledem na její
maximální aktuálnost připravována často jen několik dní před
vlastním jednáním a je možno ji vyhledat na těchto odkazech:
http://europa.eu/newsroom/calendar/; http://www.es2015.lv/en/.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
5. 1. 2015			

Brusel, Belgie

- Zasedání Výboru Evropského parlamentu
8. 1. 2015			

Brusel, Belgie

- Zasedání Výboru Evropského parlamentu
12. 1. – 15. 1. 2015

Štrasburk, Francie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu
12. 1. – 15. 1. 2015

Štrasburk, Francie

- Zasedání Výboru Evropského parlamentu
19. 1. 2015			

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zahraniční věci
19. 1. – 22. 1. 2015

Brusel, Belgie

- Zasedání Výboru Evropského parlamentu
20. 1. 2015			

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti
26. 1. – 27. 1. 2015

Brusel, Belgie

- Zasedání Výboru Evropského parlamentu
27. 1. 2015			

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti
28. 1. 2015			

Brusel, Belgie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu
29. 1. 2015			

Brusel, Belgie

- Zasedání Výboru Evropského parlamentu
2. 2. 2015			

Brusel, Belgie

- Zasedání Výboru Evropského parlamentu
5. 2. 2015			

Brusel, Belgie

- Zasedání Výboru Evropského parlamentu
Zdroj: www.europa.eu, http://www.es2015.lv/en, přístup ke dni 31. 12. 2014

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

Po schválení Evropským parlamentem začala od 1. listopadu
2014 oficiálně pracovat nová Komise sestavená pro období 2014
- 2019. Těžko říct, zda i v Evropské unii platí obyčej „sta dnů
hájení“, nicméně už ve chvíli, kdy listujete tímto číslem Měsíčníku
EU aktualit, by mohlo být zřejmé, jaké plány ten či onen komisař
považuje za prioritní a v čem se chce hlavně angažovat. Příspěvek
v lednovém „Drobnohledu“ je zaměřen na oblast daňovou, která
spadá pod francouze Pierra Moscoviciho.

Co nás (ne)čeká v oblasti daní?
V týmu, který vede Jean-Claude Juncker, je jistě zajímavou
postavou Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské
a měnové záležitosti, daně a celní unii (http://ec.europa.eu/
commission/2014-2019/moscovici_en). Kromě toho, že se
jedná o bývalého ministra financí Francie, stojí za zmínku také
spojení daňové politiky s další ekonomickou problematikou,
což jistě může přispět k větší provázanosti a životaschopnosti
návrhů Komise, a v neposlední řadě skutečnost, že oblast daní
byla dána „pod křídla“ komisaři z „velké“ země Evropské unie.

Kontroverzní záležitostí zůstává daň z finančních transakcí
(FTT), která by nově uvalovala daňovou zátěž na finanční
sektor (a tím i zčásti nahrazovala DPH, neboť finanční služby
jsou až na výjimky od DPH osvobozeny). Kromě toho, že
daň měla být zavedena v režimu tzv. posílené spolupráce
jen v 11 členských zemích, což je do jisté míry průlomem
jednomyslného schvalovacího principu v daních, je také
otázkou, kdo ve skutečnosti ponese daňové břemeno, zda
finanční instituce či jejich klienti.

Připomeňme, že předcházející komisaři byli z Maďarska
a Litvy. A i když členové Komise musí zastupovat zájmy
EU a nikoli zájmy členských států, je dobré uvést, že právě
Francie je tou zemí, která je velkým zastáncem další
harmonizace daní a zavedení nových daňových instrumentů.

Na závěr (určitě „last, but not least“) se nelze nezmínit
o dani z přidané hodnoty, která Komisi asi zaměstnává
v současnosti nejvíce. To je způsobeno smutným faktem,
že i podle střízlivých odhadů se díky daňovým únikům
především formou tzv. kolotočových podvodů nevybere
minimálně šestina výnosů DPH. Pro představu uvádí Komise
to, že hodnota daňových podvodů překračuje v číselném
vyjádření téměř dvojnásobek součtu deficitů státních rozpočtů
členských států!

Takže: Budou oživeny smělé plány na zavedení společného
konsolidovaného korporátního základu daně? Bude zavedena
tzv. uhlíková daň? Bude existovat daň z finančních transakcí?
A jak se bude upravovat legislativa k DPH?
Základy projektu společného konsolidovaného korporátního
základu daně (CCCTB) rozpracovává pracovní skupina
Komise již od roku 2004. Podstatou návrhu je možnost
společností působících ve více členských státech stanovit
základ daně podle jednotných evropských pravidel. V žádném
případě se tedy nejedná o jakousi jednotnou firemní evropskou
daň, „pouze“ o výpočet daňového základu, který by se potom
rozděloval mezi jednotlivé členské státy, ve kterých společnost
působí, a tam by podléhal národní dani. Projekt je rozpracován
do úrovně návrhu směrnice a panuje i shoda na nejcitlivější
části návrhu, tj. pravidla rozdělování základu daně (viz tabulka).

I zelená kniha o budoucnosti DPH z roku 2010 konstatuje, že
od této daně si nejen Evropská unie (tehdy EHS) při rozhodnutí
o jejím zavádění v roce 1967 slibovala poněkud více.

Uhlíková daň měla být součásti rozsáhlé revize směrnice
o zdanění energetických produktů a elektřiny. Podstatou
konstrukce daně je zavedení rozlišování mezi zdaněním
energie, která je konkrétně spojena s emisemi CO2, jež lze
přičíst spotřebě dotčených produktů, a zdaněním energie na
základě energetického obsahu produktů.

V každém případě tedy bude zajímavé sledovat ve funkčním
období práci aparátu pod vedením komisaře Pierre Moscoviciho,
jeho návrhy a samozřejmě také to, co bude z těchto návrhů
schváleno a v praxi realizováno.

Návrh

Legislativa

Problémem však je, jakým způsobem rozsáhlé daňové úniky
u DPH eliminovat či alespoň omezovat. Kolotočové podvody
vycházejí ze samotného principu daně a jejich znesnadňování
rozšiřováním přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) je
- dle autora těchto řádků - v podstatě odklonem od DPH.
A druhá možnost omezování rozsahu daňových úniků, tj. větší
kontrola zase znamená hlubší a zevrubnější monitorování
daňových subjektů, větší byrokracii, více formulářů a povinností.

A dovětek na úplný závěr: Žádná „evropská daň“ (např.
z příjmů fyzických osob) se opravdu nechystá!
Podstata návrhu

CCCTB

COM(2011)121

podíl CCCTB připadající společnosti státu A: [1/3 podílu tržby A na celkových tržbách skupiny
+ 1/3 (polovina objemu mezd A na celkovém objemu mezd skupiny + poloviny zaměstnanců A
na celkovém počtu zaměstnanců skupiny) + 1/3 podílu aktiv A na celkových aktivech skupiny]

CO2 daň

COM(2011)169

Dvě složky daně: 20 EUR za tunu CO2; 9,6 EUR/GJ

COM(2010)549
FTT

COM(2011)594

Sazby: min. 0,1 % u finančních transakcí; min. 0,01 % u derivátových operací

COM(2013)71
DPH

COM(2010)695
COM(2011)851

Opatření: rozšiřování přenesení daňové povinnosti; prohlubování výměny informací
o plátcích mezi členskými státy
prof. Ing. Široký Jan, CSc., Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
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V minulém čísle našeho Měsíčníku EU aktualit byl zastoupením
Evropské komise krátce představen nový investiční plán Evropské
komise. Vzhledem k rozsahu a významnosti tohoto investičního
„Junckerova balíčku“ jsme se rozhodli toto téma dále přiblížit
i v našem hlavním tématu lednového čísla Měsíčníku. Investiční
balíček byl totiž na programu jednání i v prosinci. Některé
závěry ze summitu Evropské rady z 18. prosince se dočtete na
následujících řádcích.

Téma

investiční balíček - aktivační impuls pro evropu?
úvod
Vzhledem k nedávné hospodářské krizi a doložitelných snížení
investic v posledních letech prakticky ve všech členských
státech Evropské unie je snaha nastartovat a oživit zpět
„zadrhnutý“ motor evropských investic více než pochopitelná.
Tento investiční plán však chce také zvýšit důvěru investorů
a vrátit finance zpět do reálné ekonomiky, kde by měly

pomoci nastartovat nejen oživení, ale i vytvořit nová pracovní
místa.
Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po
dobu příštích tří let (2015-2017) odblokují investice z veřejného
i soukromého sektoru do reálné ekonomiky ve výši nejméně
315 miliard eur.

Investiční plán pro Evropu
Mobilizovat finance na investice

Dostat finance
do reálné ekonomiky

• Silný impulz strategickým investicím
• Lepší přístup malých a středních podniků
k financování, totéž pro společnosti ve střední
tržní kapitalizaci

• Příprava seznamu projektů a výběr projektů
• Technická pomoc na všech úrovních

• Strategické využívání rozpočtu EU

• Těsná spolupráce mezi vnitrostátními bankami
poskytujícími podporu a EIB

• Flexibilita v rámci Paktu o stabilitě a růstu pro
členské státy přispívající do nového Evropského
fondu pro strategické investice-

• Následná opatření na úrovni celosvětové,
evropské, vnitrostátní a regionální, včetně
informačních činností

• Lepší využívání evropských strukturálních
a investičních fondů

Lepší investiční prostředí
• Předvídatelnost a kvalita regulace
• Kvalita vnitrostátních výdajů a daňových systémů
• Nové zdroje dlouhodobého financování
• Odstranění nefinančních překážek v právních předpisech
v klíčových odvětvích na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)
Velmi důležitou součástí navrženého investičního plánu je
zřízení nového Evropského fondu pro strategické investice
(EFSI), z důvodu možnosti podchytit rizikovější projekty
a zapojit se do činností, které jsou předmětem vyššího
strategického zájmu, a proto je složitější je strukturovat.
Evropský fond pro strategické investice bude poskytovat
doplňkové zdroje financování a bude cílen na projekty
s vysokou společenskou a ekonomickou hodnotou nad
rámec projektů v současnosti financovaných Evropskou
investiční bankou nebo stávajícími programy Evropské unie.

Správcem a organizátorem tohoto specializovaného
fondu bude Evropská investiční banka (EIB) a bude
spolufinancován EIB a Evropskou komisí. Fond bude financovat
strategické projekty v celé EU v oblastech infrastruktury,
jako jsou: širokopásmový přístup, energetika a doprava;
vzdělávání, výzkum a inovace; energie z obnovitelných
zdrojů a energetická účinnost. Část nového financování
bude vyhrazena na podporu investic malých a středních
podniků (podniky s méně než 250 zaměstnanci) a podniků se
střední tržní kapitalizací (podniky s 250 až 3 000 zaměstnanci)
prostřednictvím Evropského investičního fondu (EIF), subjektu
v rámci skupiny EIB specializovaného na tento typ financování.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
Nový fond, který se bude zaměřovat na strategické investice,
by měl být atraktivní pro soukromé investory, neboť na
sebe vezme složitější a rizikovou část transakce. Investorům
by toto mělo pomoci překonat kapitálové nedostatky tím, že
získají vyšší částky přímých kapitálových investic a dodatečné
záruky pro vysoce kvalitní sekuritizaci úvěrů malých a středních
podniků. To je účinný způsob k nastartování ekonomiky
a vytváření pracovních míst, včetně zaměstnávání mladých
lidí, u kterých je v mnoha členských státech vysoká míra
nezaměstnanosti.

Evropský fond pro strategické investice poskytne skupině
Evropské investiční banky (EIB a EIF) částečné zajištění proti
riziku (ochranu před prvními ztrátami). Toto zajištění proti riziku
umožní Evropské investiční bance nabídnout produkty, které
budou absorbovat více rizika než její tradiční produkty.

Tématem investičního balíčku a EFSI se na svém summitu
z 18. prosince roku 2014 zabývala i Evropská rada. Ve
svých závěrech mimo jiné zdůrazňuje, že Evropský fond pro
strategické investice bude doplněním nad rámec probíhajících
programů EU a tradičních činností EIB. V této souvislosti je
třeba podpořit plné využívání všech stávajících a přidělených
prostředků EU. Komise bude úzce spolupracovat s dotčenými
členskými státy při hledání řešení za účelem maximálního
využití závazků stanovených ve víceletém finančním rámci na
období 2007–2013 a uznává, že je žádoucí v nadcházejících
letech realizovat dlouhodobé projekty s využitím flexibility
stávajících pravidel.

Výše bylo zmíněno, že díky novému investičnímu balíčku by
se měly aktivovat investice ve výši nejméně 315 mld. eur, které
by tak mohly pomoci nastartovat další růst a zlepšení i situace
na trhu práce.

EFSI
Dlouhodobé investice
MSP a podniky se střední
tržní kapitalizací
Celkem

Riziková kapacita

Díky tomu bude možné investovat do projektů s vyšší přidanou
hodnotou, ale vyššími riziky, které v současné době nemohou
získat financování. Část rizikové kapacity fondu může být
rovněž využita společně s vnitrostátními bankami poskytujícími
podporu.

Samotný fond bude disponovat 21 mld. eur, z toho z 16 mld.
eur bude v rámci rozpočtu Evropské unie vytvořena záruka
a Evropská investiční banka poskytne dalších 5 mld.
Záruka EU bude podložena z 50 % (tedy 8 mld. eur) už
z existujících prostředků (Nástroj pro propojení Evropy
3,3 mld., rámcový program pro výzkum a inovace Horizont
2020 2,7 mld., rozpočtová rezerva 2 mld.).

Multiplikátor (průměr)

16 mld. eur
5 mld. eur
21 mld. eur

Investice do reálné ekonomiky
240 mld eur

x 15

75 mld. eur
315 mld. eur

Zdroj: Evropská komise
Základem fondu bude tedy 21 mld. eur, které, jak uvádí
Evropská komise, by mohly mobilizovat 315 mld. eur.
Multiplikační efekt fondu by měl být minimálně 1:15. Tento
multiplikační účinek je obezřetný odhad na základě minulých
zkušeností z programů Evropské unie a Evropské investiční
banky. Pro srovnání - navýšení kapitálu Evropské investiční
banky v roce 2013 mělo odhadovaný multiplikační účinek 1:18.
Stejně tak v rámci stávajícího Nástroje pro úvěrové záruky pro
malé a střední podniky v rámci programu COSME má každá
1 miliarda eur financování průměrně za výsledek minimálně
20 miliard eur kapitálu dostupného pro malé a střední podniky,
což odpovídá multiplikačnímu účinku 1:20.
Odhad účinku 1:15 Evropského fondu pro strategické investice
je výsledkem úvodní rizikové kapacity fondu a je v průměru
spočítán takto: na každé jedno počáteční euro ochrany
fondu by mohla být poskytnuta 3 eura financování na určitý
projekt ve formě podřízeného dluhu. Vzhledem k tomu, že toto
u daného konkrétního projektu vytváří bezpečnostní rezervu,
je možné předpokládat, že soukromí investoři budou investovat
do přednostních tranší daného projektu. Ze zkušeností EIB
a Evropské komise vyplývá, že 1 euro podřízeného dluhu
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katalyzuje 5 eur v celkové investici: 1 euro v podřízeném dluhu
plus 4 eura navíc v přednostním dluhu. To znamená, že 1 euro
ochrany fondu vygeneruje 15 eur soukromých investic v reálné
ekonomice, k čemuž by jinak nedošlo.
Členské státy, přímo nebo prostřednictvím svých vnitrostátních
bank poskytujících podporu nebo podobných subjektů, budou
mít příležitost přispívat do fondu ve formě kapitálu. Je důležité
poznamenat, že v kontextu posuzování veřejných financí
v rámci Paktu o stabilitě a růstu Komise zaujme vůči takovým
kapitálovým příspěvkům do fondu kladný postoj. Na úrovni
fondu se také mohou připojit soukromí investoři. Cílem je
totiž mobilizovat dodatečné investice, které by se při zachování
současného stavu neuskutečnily. V této souvislosti je úlohou
nového fondu a ostatních politik mobilizovat veřejné prostředky
a nastartovat soukromé investice a spolufinancování bez
vytváření nového dluhu, proto se, jak bylo uvedeno již výše,
i na kapitálové příspěvky do fondu bude nahlížet přívětivě.
Trend vysokého zadlužování některých členských států
a hlavně propad investic od hospodářské krize je potřeba
zvrátit. Vždyť od roku 2007 klesly investice o více jak
400 miliard eur.

Téma
Největší měrou se na poklesu investic v EU od roku 2007
do roku 2013 podílely státy Španělsko (31 %), Itálie (22 %),
Řecko (9 %), Spojené království (8 %) a Francie (6 %) což
tvoří ¾ celkového poklesu v důsledku velikosti jejich ekonomik
a rozsahu poklesu investic nebo kombinaci obou faktorů.
Na nízké úrovni investic se velkou měrou podílí nízká důvěra
investorů. Tato investiční nejistota pramení z nízkých očekávání
ohledně poptávky po zboží a službách, roztříštěnosti finančních
trhů a z nedostatku kapacity snášet rizika, která jsou nutná
pro katalyzaci investic. Dalším problémem je i nedostatečné
hospodářské oživení a z toho pramenící nejistota ohledně
dalšího vývoje. Na klidu nepřidá ani přetrvávající vysoká

Podíl na celkovém poklesu investic (2007 a 2013)
Rumunsko

3% 3%
9%

Portugalsko

5%

Nizozemsko

5%
6%
31%

8%

Irsko
Francie
Spojené království
Řecko

9%
22%

Itálie
Španělsko
Ostatní

Zdroj: Evropská komise

a v některých případech ještě nadále se prohlubující míra
zadluženosti a s tím související úvěrové riziko v členských
státech, které byly krizí zasaženy nejvíce. Investiční balíček by
tak měl pomoci investorům k obtížně přístupnému financování,
zejména pro rizikovější projekty s dlouhodobým financováním.
Schopnost systému nést riziko je snížena omezeným
fiskálním manévrovacím prostorem a omezením bankovního
financování. V této souvislosti je nejlepším využitím veřejných
peněz posilování schopnosti nést riziko v zájmu znovuspuštění
soukromých investic. To, že situace v oblasti poklesu investic
a vysokém zadlužení v některých státech EU je více než
problematická, ukazuje i následující graf. Oproti roku 2008
mělo v roce 2013 jen 5 států vyšší míru investic. Nejhůře na
tom je Řecko, které oproti situaci v roce 2008 dosahuje jen
necelých 40 % míry investic. Není bez zajímavosti, že státy,
které si dokázaly udržet míru investic, patří mezi ty členské
státy, kterým se od roku 2008 nejméně zvýšil veřejný dluh na
HDP. Státy Irsko, Řecko, Kypr, Portugalsko a Španělsko
se mohou „pochlubit“ navýšením veřejného dluhu o více
jak 50 procentních bodů. Však taky Řecko patří k nejvíce
zadluženým členským státům (174 % HDP v roce 2013).
Pro zlepšení situace nebude jednoduché nalézt univerzální
a komplexní řešení. Zdroje, jež jsou v EU dostupné, bude
potřeba mobilizovat a aktivovat na podporu investic. Komise
preferuje přístup založený na třech pilířích: strukturální
reformy, aby se Evropa vydala na novou cestu růstu; fiskální
odpovědnost, aby se uzdravily veřejné finance a upevnila
finanční stabilita; a investice k nastartování růstu a k jeho
udržení.

Změna investic a nárůst veřejného dluhu na HDP
120
%
100

Změna investic v roce 2013 (2008=100) (levá osa)
Nárůst veřejného dluhu mezi roky 2008 a 2013 (pravá osa)
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Zdroj: Evropská komise - AMECO

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

11

Téma
Kam však tyto prostředky budou směřovat? Byl vytvořen
seznam životaschopných projektů ve spojení s technickou
pomocí, které nasměrují prostředky tam, kde je jich zapotřebí.
Členské státy již nyní poskytují společné pracovní skupině
Komise a EIB zřízené v září 2014 seznamy projektů
vybraných podle tří hlavních kritérií:
• Projekty s přidanou hodnotou EU (na podporu cílů EU),
hospodářská životaschopnost a hodnota – preferují se
projekty s vysokou socioekonomickou návratností.
• Projekty, které mohou být zahájeny nejpozději do tří let,
tzn., že lze oprávněně očekávat kapitálové výdaje v období
2015–2017.
• Kromě toho by projekty uvedené na seznamu měly mít
potenciál získat další zdroje financování. Dále by měly mít
přiměřenou velikost a rozšiřitelnost (v závislosti na odvětví/
pododvětví). Komise a EIB rovněž zahájí rozsáhlý program
technické pomoci, jehož cílem je identifikovat projekty
a napomáhat tomu, aby byly atraktivnější pro soukromé
investory.
Komisí a Evropskou investiční bankou (EIB) byla zřízena
pracovní skupina, aby se společně s členskými státy zabývala
možnými překážkami pro investování a vyhodnocovala projekty,
pro něž bude možné uvolnit finanční prostředky. Skupina EIB
zajistí, aby seznam Evropského fondu pro strategické investice
byl transparentní a pravidelně aktualizován. Členské státy,
včetně místních orgánů a vnitrostátních bank poskytujících
podporu, orgány Evropské unie a soukromí investoři budou
moci do seznamu přispívat prostřednictvím předkládání
nebo financování projektů. To neznamená, že každý projekt
v seznamu by měl být – nebo bude – v rámci plánu financován,
avšak díky seznamu bude na investice, pro něž lze uvolnit
finanční prostředky, vidět a kritéria, na jejichž základě budou
projekty vybírány, budou transparentní.
Poskytnutí podpory na vypracování a provedení projektů
je důležitou součástí plánu. V rámci nového přístupu budou
komplexně zpřístupňována stanoviska odborníků z Komise,
Evropské investiční banky, vnitrostátních bank poskytujících
podporu a řídicích orgánů evropských strukturálních
a investičních fondů.

Podpora zahrnuje zejména:
• technickou podporu při strukturování projektu;
• používání inovativních finančních nástrojů;
• využívání výstupů z partnerství veřejného a soukromého
sektoru.
Centrum pro investiční poradenství soustředí všechny
investiční poradenské služby a všechny otázky týkající se
technické podpory bude směrovat na jediný uživatelsky
vstřícný portál s třemi cílovými skupinami: předkladateli
projektů, investory a řídicími orgány z veřejného sektoru.
Záměrem je posílit a urychlit investování prostřednictvím
zevrubného a rychle poskytovaného poradenství s cílem:
• připravovat a vypracovávat kvalitní projekty a investice;
• zvyšovat efektivitu využívání a potenciálu evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF), Nástroje pro
propojení Evropy (CEF), Horizontu 2020 a jiných fondů
EU, a to zejména intenzivnějším a pružnějším využíváním
finančních nástrojů odpovídajících potřebám trhu;
• zlepšovat přístup k dalším veřejným i soukromým zdrojům
financování.
Momentálně tento dynamický seznam obsahuje zhruba
2 000 projektů na unijní úrovni, z nichž se zhruba třetina
týká dopravy, další necelá třetina projektů je zaměřena na
problematiku posilování energetické unie, pětina projektů
se zabývá vědomostní, inovační a digitální ekonomikou,
15 procent budováním sociální infrastruktury a desetina
otázkou zdrojů a životního prostředí. Za Českou republiku
bylo podáno necelých pět desítek projektů v hodnotě
přes 300 mld. korun: jedná se například o stavbu silnic;
rekonstrukce bytového fondu; budování plynovodu, zásobníků
na plyn vodního reservoáru; aj.
Dalším důležitým krokem vedle vytvoření Evropského fondu
pro strategické investice a seznamu projektů je i zlepšení
investičního prostředí. Regulační rámec na úrovni EU
i jednotlivých států musí být jasný, předvídatelný a stabilní.
Evropská komise se tedy bude soustředit na úpravu či
odstranění odvětvových předpisů, regulačních či dalších
překážek, které brzdí investice.

závěr
Investiční balíček by měl být významným počinem v positivním
posunu trendu investic směrem k růstu, což by mělo mít dopad i
na zvýšení HDP EU a vytvoření více než miliónu pracovních
míst. Rozhýbat investiční činnost bude velmi důležité zvláště
v členských zemích nejvíce postižených krizí. Co to však
přinese pro Českou republiku? Dopad investičního balíčku
na naši zemi bude spíše nepřímý. Vzhledem k tomu, že máme
problém čerpat peníze z kohezních fondů a množství likvidity
je v naší ekonomice dost, největším přínosem „Junckerova“
balíčku asi bude oživení ekonomik ostatních států.
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Česká republika je malá otevřená ekonomika závislá na
exportu a zvýšení investic v ostatních státech může přinést
i růst počtu zakázek pro české firmy. Investiční balíček je
prakticky na začátku cesty.
O Evropském fondu pro strategické investice se bude ještě
hodně rokovat. Hned v lednu roku 2015 předloží Evropská
komise právní rámec Evropského fondu pro strategické
informace, a pokud normotvůrci Evropské unie do června
dosáhnou dohody, tak by nové investice mohly být
aktivovány již v polovině roku 2015.

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

ekonomiky (pevnina). V roce 2013
vzrostlo HDP na pevnině o 2 %, ale
pokles produkce v „off-shore“ sektoru
(především v posledním čtvrtletí)
v kombinaci s celkově slabou vnější
poptávkou znamenala pro norskou
ekonomiku pouze 0,6% růst.

norsko
Základní údaje
Oficiální název

Norské království

Počet obyvatel

5 051 300 (2013)

Rozloha

385 364 km2

Měna

Norská koruna (NOK)

Úřední jazyk

norština

Komise očekává, že „off-shore“ sektor bude v letech 2014-2015
hlavní lokomotivou růstu a celkový růst HDP bude v obou
letech činit shodně 2,4 %.

Zdroj: Eurostat
Norsko je země ležící v severovýchodní části Evropy.
Sousedními státy Norska jsou Švédsko, Finsko a Ruská
federace. Norsko se dělí na 19 hrabství a 3 přidružená území.
Státním zřízením je konstituční monarchie s jednokomorovým
parlamentem voleným na 4 roky. Předsedkyní vlády je od října
2013 Erna Solberg. Hlavou státu je od roku 1991 král Harald V.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Hlavními exportními partnery Norska jsou Spojené království
(25,6 %), Německo (12,6 %) a Nizozemsko (12 %). Hlavními
dovozci do Norska jsou Švédsko (13,6 %), Německo (12,4 %)
a Čína (9,3 %).
Největší exportní komodity Norska jsou jednoznačně surové
neživočišné oleje (především ropa) a zemní plyn, které
dohromady tvoří přes tři pětiny norského exportu. Třetí
nejvýznamnější komoditou jsou již zpracované neživočišné
oleje, které tvoří 5 % exportu. Struktura dovozů do Norska je
více vyvážená. První místo se 6 % drží osobní automobily,
druhé místo patří zpracovaným neživočišným olejům (4 %)
a třetí místo telefonním přístrojům (2 %).
Sektory národního hospodářství – Norsko (ČR a EU)
100%

Zemědělství

Průmysl a stavebnictví

Služby

57,7%

59,8%

40%

40,8%

20%
0%

73,6%

77,2%

60,7%

36,2%

37,8%

72,5%

22,4%

24,7%

20,4%

1,5%

2,4%

1,7%

2,4%

3,2%

5,1%

Norsko

ČR

EU

Norsko

ČR

EU

HDP

Z hlediska struktury ekonomiky můžeme v horizontu predikce
očekávat značné „ochlazení“ na trhu s nemovitostmi, které
zpomalí tempo růstu domácí poptávky a stavební aktivity.
Investice by mělo čekat oživení s rostoucí poptávkou
vycházející z „off-shore“ sektoru.
Země EU mohou Norsku závidět stav veřejných financí. Norský
rozpočet je dlouhodobě v obrovském přebytku, který činí více
jak 10 % HDP. Monetární politika severského státu nejspíše
zůstane uvolněná. Norská centrální banka si to ale může
dovolit, neboť podle ekonomických výhledů zůstane inflace na
relativně nízkých hodnotách.
2013

2014e

Růst HDP (%)

0,6

2,0

2,2

2,3

Míra nezaměstnanosti (%)

3,4

2,9

3,1

3,2

Inflace (%)

2,0

2,1

1,9

1,9

Obchodní bilance (% HDP)

11,6

11,9

12,0

12,1

BÚ plat. bilance (% HDP)

11,1

11,2

11,4

11,4

Saldo veř. financí (% HDP)

10,9

10,6

10,0

9,1

Veřejný dluh (% HDP)

29,7

27,8

26,6

26,2

Základní makro ukazatele

2015e 2016e

Zdroj: Evropská komise; e - odhad

Trh práce
Míra nezaměstnanosti v letech 2007-2008 byla na rekordně
nízkých 2,5 %, od té doby se roční průměr drží v rozmezí 3 až
3,5 % a na tom by se i v budoucnosti nemělo nic měnit.

80%
60%

Průvodce
podnikáním

Zaměstnanost

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (říjen 2014)

3,8 %

Produktivita práce k Ø EU (2013)

182,7 %

Minimální měsíční mzda

není stanovena

Ø měsíční náklady práce
v odvětvích (2013)

Norsko

ČR

Velkoobchod a maloobchod

6 079 €

1 388 €

Zpracovatelský průmysl

9 012 €

1 432 €

Makroekonomický výhled

Stavebnictví

6 560 €

1 388 €

Hospodářství Norska se vyjadřuje v rozdělení průmysl spojený
s těžbou zemního plynu a ropy v moři (off-shore) a zbytek

Ubytování, stravování a pohostinství

4 710 €

827 €

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013

Zdroj: Eurostat
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Průvodce
podnikáním
Produktivita práce na odpracovanou hodinu v PPS je v Norsku
nejvyšší v Evropě (převyšuje lídra EU – Lucembursko
o 5 procentních bodů).
Průměrné náklady práce v jednotlivých odvětvích jsou více jak
5krát vyšší než v tuzemsku.

Daň/odvod

Sazba

korporátní daň

27 %

Základy pracovního práva

daň z příjmu jednotlivců

Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Smlouva může být
uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Pracovní doba je
oficiálně určena na 40 hodin týdně, v kolektivních smlouvách
však bývá stanovena i na 37,5 hodin týdně. Přesčasy musí být
ohodnoceny alespoň 40% příplatkem. Zaměstnanci mají nárok
na 5 týdnů dovolené během kalendářního roku, zaměstnanci
nad 60 let mají nárok na týden dovolené navíc.

sociální zabezpečení (zaměstnanec)

8,2 %

sociální zabezpečení (zaměstnavatel)

max. 14,1 %

Základy obchodního práva
Norsko je podle Světové banky druhou nejlepší zemí v Evropě
v oblasti podnikatelského prostředí a 9. nejlepší ve světě.
Založení společnosti s ručením omezeným trvá v Norsku 7 dní
a stojí 9 666 NOK (cca 33 tis. CZK). Společnost může založit
i jedna osoba.
Minimální základní jmění pro založení společnosti s ručením
omezeným v Norsku představuje ekvivalent cca 100 tisíc
CZK, u akciové společnosti je to 33x více. Zajímavostí je, že
v dozorčí radě akciových společností v Norsku musí být každé
pohlaví zastoupeno alespoň ze 40 %.
Právní forma

Minimální kapitál

Společnost s ručením omezeným Aksjeloven – A.S

30 000 NOK
(cca 100 000 CZK)

Akciová společnost Allmennaksjeselskap- A.S.A
Evropská společnost – SE

Ceny elektřiny jsou v Norsku více volatilní než v ČR. Na
začátku sledovaného období byla cena jedné kilowatt hodiny
79 eurocentů, přičemž postupně vystoupala až na 111
eurocentů. Od té doby s mírnými výkyvy klesá a v prvním
pololetí roku 2014 stála elektřina norské velkoodběratele
necelých 80 eurocentů za 1 kWh.
Norsko spoléhá při výrobě energie z drtivé většiny (96 %) na
obnovitelné zdroje (z toho 90 % na hydro-elektrárny). Necelých
5 % zabírá elektřina vyrobená ze zemního plynu.

Vývoj cen energií – Norsko (ČR)
0,115

€/kWh

0,110
0,105
0,100

0,085

Základní odvody do systému sociálního a zdravotního
pojištění v Norsku jsou 8,2 % pro zaměstnance, 14,1 % pro

8 % / 15 % / 25 %

Energetika

120 000 EUR

Rezidenti v Norsku podléhají dani ze svých celosvětových
příjmů, nerezidenti jen z příjmů dosažených na území Norska.
Zdanění příjmů fyzických osob je v Norsku, podobně jako
u ostatních severských států, poměrně složité. Nejprve
se daní veškeré příjmy plošně 27% sazbou (v určitých
hrabstvích méně). Na příjmy mezi 527 400 a 857 300 NOK
se aplikuje dodatečná 9% daň, na příjmy nad 857 300 NOK
pak dodatečná daň ve výši 12 %. K tomu je však nutno přidat
mnoho dalších sazeb a přirážek, ale také odpočtů. Celkově
může jedinec zaplatit na dani z příjmu až 51 %. Základní sazba
DPH je v Norsku 25 %. Snížená 15% se vztahuje na nápoje
a potraviny. 8% daň se dá aplikovat např. na veřejnou dopravu,
ubytování a kina.

Měsíčník EU aktualit ▪ leden 2015

DPH

0,095

Hlavní daně a vedlejší náklady práce

27 % / +9 % / +12 %

Zdroj: Ministerstvo financí Norska

1 000 000 NOK
(cca 3,3 mil CZK)

Zdroj: Ministerstvo obchodu, průmyslu a rybářství Norska
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zaměstnavatele a 11,4 % pro podnikatele. Nižší sazby jsou
možné např. v řídce osídlených oblastech, či dosažením
některého stanoveného limitu.

0,090

Elektřina - Norsko

0,080
0,075

Elektřina - ČR
1H/2009

1H/2010

1H/2011

1H/2012

1H/2013

1H/2014

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH

Investiční pobídky
Stát i obce nabízejí v Norsku širokou škálu ekonomických
pobídek. Obecně zde platí, že pobídky jsou primárně určeny
řídce osídleným a ekonomicky zaostalým oblastem. Pro
zahraniční investory v Norsku obecně existují stejné investiční
pobídky, jako pro investory národní.
Státní investiční pobídky jsou spravovány státní společností
Innovation Norway a jednotlivými kraji. Účelem je podporovat
a propagovat potenciálně ziskové podniky. Innovation Norway
tedy nabízí půjčky, poskytuje záruky či kapitál.
Mezi nejvýznamnější investiční pobídky patří příspěvky na
projekty ve speciálních okresech.

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) byl zřízen s cílem
přispět k rozvoji společné azylové a přistěhovalecké politiky Unie
a k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva s ohledem
na uplatňování zásad solidarity. Finanční prostředky na Azylový,
migrační a integrační fond jsou součástí víceletého finančního
rámce pro období 2014-2020, konkrétně okruhu 3. Bezpečnost
a občanství. Více informací o tomto fondu se dočtete na řádcích
naší lednové Seznamky.

Seznamka

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Pro rozvoj společné politiky Unie týkající se azylu
a přistěhovalectví, která je založena na solidaritě mezi
jednotlivými státy EU vůči třetím zemím, jsou nezbytné
přiměřené a soudržné finanční nástroje.
V období 2007-2013 byly pro provádění společné azylové
a imigrační politiky přiděleny téměř 4 mld. eur prostřednictvím
obecného programu Solidarita a řízení migračních toků
(SOLID). Tento program se skládal ze 4 nástrojů:
• Fond pro vnější hranice (EBF);
• Evropského návratového fondu (RF);
• Evropského fondu pro uprchlíky (ERF);
• Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích
zemí (EIF).
V současném rozpočtovém období 2014-2020 však obecný
program Solidarita a řízení migračních toků nebude fungovat
pod stejným názvem ani nebude realizován ve stejné struktuře.
Evropským parlamentem a Radou EU bylo odsouhlaseno
zřízení dvou nových fondů, které výše uvedené nástroje
nahrazují. Jedná se o:
• Azylový, migrační a integrační fond, který nahrazuje RF,
ERF a EIF;
• Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), jehož smyslem je
podpora policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti,
boje proti trestné činnosti a řešení krizí.
Z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
ustavující AMIF vyplývají čtyři hlavní (specifické) cíle fondu:
• Azylová politika - posílení a rozvoj všech aspektů
společného evropského azylového systému včetně jeho
vnějšího rozměru;
• Integrace - podpora legální migrace do členských států
a účinné integrace státních příslušníků třetích zemí;
• Návraty - podpora spravedlivých a účinných strategií
navracení osob prováděných v členských státech;
• Solidarita - posilování solidarity a sdílení odpovědnosti
mezi členskými státy, zejména s těmi členskými státy, které
jsou migračním a azylovým tokům vystaveny nejvíce.
Komisař Avramopoulos: Potřebujeme soudržnější
azylovou politiku
Největší pozornost se musí podle Avramopoulose zaměřovat
především na Itálii, kterou již několik měsíců ostatní členské
státy, nejsilněji pak Německo, kritizují právě za to, že umožňuje
uprchlíkům překračovat hranice. Tím, že před tím nepožádají
o azyl, Itálie porušuje dublinská nařízení. Evropské právo totiž
říká, že země, přes kterou do EU uprchlík vstoupí, je povinna
tuto osobu přijmout a zpracovat její žádost o azyl.
Zdroj: EurActiv.cz

Celková finanční alokace pro Azylový, migrační a integrační
fond na období 2014-2020 činí 3,14 mld. eur. Pro Českou
republiku je v rámci tohoto fondu vyčleněno 26,19 mil. eur.
Fond by měl rovněž doplňovat aktivity FRONTEXu (Evropská
agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích
členských států Evropské unie) včetně společných návratových
operací. Členským státům EU pomůže také s operační
podporou na vnějších hranicích, která by měla zahrnovat
i humanitární krizové situace a záchranné akce na moři.

Vstřícnost zemí EU v poskytování azylu
V roce 2013 získalo azyl v některém z členských států
Evropské unie celkem 135,8 tis. osob (31,2 %) z celkového
počtu 436,1 tis. osob, které o něj žádaly. Meziročně vzrostl
počet schválených žádostí o azyl o 16,8 % (z 116,3 tis. na
135,8 tis. žádostí).
Nejvíce azylantů přijalo v roce 2013 Švédsko (26,4 tis.)
a Německo (26,1 tis.), dále pak Francie (16,2 tis.), Itálie
(14,5 tis.), Spojené království (13,5 tis.) a Nizozemí (10,6 tis.).
Z vybraných zemí, které v roce 2013 zaznamenaly největší počet
žadatelů o azyl (viz graf) bylo nejvstřícnější Nizozemsko, kde
uspělo necelých 62 % žádostí. V Německu a Francii získalo
azyl 20,5 % resp. 24,4 % žadatelů.
Nejméně vstřícné naopak bylo Maďarsko, kde uspělo
přibližně 420 osob (2,2 %) z celkového počtu 18 900.
V České republice žádalo o azyl celkem 710 osob, přičemž
kladně bylo vyřízeno 365 žádostí (51,4 %).

Počet žádostí o azyl v roce 2013 ve vybraných zemích
EU (údaje uvedeny v tis. a v %)
tis.
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Z toho schválených žádostí

Počet podaných žádostí

20,5

24,4
48,6
43,8

54,3

31,6 2,2 36,2 61,9
4,8

17,1 51,4 17,0

pozn.: údaje u jednotlivých sloupců vyjadřují podíl schválených
žádostí vzhledem k celkovému počtu žádostí v %
Zdroj: Eurostat
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Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické ukazatele
všech 28 členských zemí Evropské unie, které zahrnují statistická
data ekonomické výkonnosti (růst HDP, HDP per capita k průměru
EU v PPS), fiskální stability (salda veřejných rozpočtů k HDP
a veřejného dluhu k HDP), cenové hladiny k průměru EU a saldo
běžného účtu k HDP. Pro srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele
za celou EU. Zdrojem dat je Eurostat a Evropská komise.

Statistické
okénko
Klíčové ekonomické ukazatele
v%
Belgie
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Bulharsko
ČR
Dánsko
Chorvatsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Švédsko
UK
EU
v%
Belgie
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Bulharsko
ČR
Dánsko
Chorvatsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Švédsko
UK
EU
16

2010
2,5
4,1
2,5
-0,3
-5,4
0,0
2,0
1,7
1,4
-2,9
1,6
5,1
3,5
1,1
1,9
1,9
1,2
4,8
3,0
0,7
2,3
1,6
-1,7
0,8
3,7
-0,8
6,0
1,9
2,1

Růst HDP
2011
2012
1,6
0,1
3,6
0,4
8,3
4,7
2,8
-0,3
-8,9
-6,6
-0,6
-2,1
2,1
0,3
0,6
-2,3
0,3
-2,4
5,0
4,8
6,1
3,8
2,6
-0,2
2,2
2,0
1,7
-1,6
3,1
0,9
-1,8
-3,3
0,6
-2,6
2,7
1,6
2,6
-1,5
2,0
0,5
2,0
-0,8
30,0
-0,8
-0,3
-2,2
1,8
-1,5
4,8
1,7
1,1
0,6
2,7
-0,3
1,6
0,7
1,7
-0,4

2013
0,3
0,1
1,6
0,2
-3,3
-1,2
0,3
-1,9
-5,4
4,2
3,3
2,0
2,5
-0,7
0,2
-1,4
-1,0
1,4
-1,2
1,1
-0,7
-0,1
-0,9
1,5
1,7
3,5
1,5
1,7
0,0

Saldo veř.rozpočtů k HDP
2010
2011
2012
2013
-4,0
-3,9
-4,1
-2,9
-4,1
-0,9
0,1
0,1
0,2
1,0
-0,3
-0,5
-32,4
-12,6
-8,0
-5,7
-11,1
-10,1
-8,6 -12,2
-9,4
-9,4
-10,3
-6,8
-6,8
-5,1
-4,9
-4,1
-4,2
-3,5
-3,0
-2,8
-4,8
-5,8
-5,8
-4,9
-8,2
-3,4
-0,8
-0,9
-6,9
-9,0
-3,2
-2,6
-0,6
0,3
0,1
0,6
-3,3
-2,6
-3,7
-2,7
-5,0
-4,3
-4,0
-2,3
-4,5
-2,6
-2,3
-1,5
-11,2
-7,4
-5,5
-4,9
-5,7
-6,2
-3,7 -14,6
-7,5
-4,1
-4,2
-2,6
-2,6
-1,0
-2,1
-2,4
-3,2
-2,0
-0,5
-1,2
-4,4
-2,9
-4,0
-1,3
-2,7
-2,1
-3,9
-0,7
-6,0
-7,7
-5,6
-5,2
-4,5
-5,5
-2,3
-2,4
-7,6
-4,9
-3,7
-4,0
-6,6
-5,5
-3,0
-2,2
0,0
-0,1
-0,9
-1,3
-9,6
-7,6
-8,3
-5,8
-6,4
-4,5
-4,2
-3,2
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HDP v
2010
120,1
119,1
63,8
127,9
88,5
99,0
108,8
102,5
96,6
55,1
61,7
261,7
86,8
129,6
126,3
80,1
84,2
74,1
114,0
44,1
80,5
127,6
60,0
65,9
62,8
50,5
123,3
107,6
100,0
2010
96,6
80,3
6,5
87,4
146,0
60,1
81,5
115,3
56,5
46,8
36,3
19,6
67,6
59,0
82,4
96,2
37,9
41,1
47,1
15,9
38,2
42,9
52,8
80,9
53,6
29,9
36,7
76,4
78,4

PPS per
2011
119,6
122,3
69,0
128,1
80,9
96,0
108,8
101,3
93,4
59,7
67,2
265,2
85,9
129,0
128,5
76,8
84,2
75,2
115,5
46,4
80,9
125,1
60,4
67,0
64,9
51,1
124,9
104,9
100,0

capita k Ø EU
2012
2013
119,6
119,0
122,8
124,0
71,2
72,0
128,3
126,0
76,3
75,0
95,0
95,0
108,4
108,0
100,2
98,0
91,3
86,0
64,1
67,0
71,3
74,0
262,6
264,0
85,7
87,0
127,3
127,0
129,6
129,0
75,8
75,0
83,6
83,0
75,9
76,0
115,0
112,0
47,4
47,0
80,8
80,0
125,6
125,0
61,2
61,0
66,5
67,0
66,8
68,0
52,8
54,0
125,9
127,0
104,7
106,0
100,0
100,0

Veřejný dluh k HDP
2011
2012
2013
102,1
104,0
104,5
77,6
79,0
76,9
6,0
9,7
10,1
111,1
121,7
123,3
171,3
156,9
174,9
69,2
84,4
92,1
85,0
89,2
92,2
116,4
122,2
127,9
66,0
79,5
102,2
42,7
40,9
38,2
37,3
39,9
39,0
18,5
21,4
23,6
69,8
67,9
69,8
61,3
66,5
68,6
82,1
81,7
81,2
111,1
124,8
128,0
46,2
53,4
70,4
43,5
52,1
54,6
48,5
53,0
56,0
15,7
18,0
18,3
41,0
45,5
45,7
46,4
45,6
45,0
59,9
64,4
75,7
81,0
78,5
77,3
54,8
54,4
55,7
34,2
37,3
37,9
36,1
36,4
38,6
81,9
85,8
87,2
81,3
85,0
78,1

2010
110,2
103,5
74,8
118,1
94,5
96,6
110,1
101,2
88,7
70,0
63,6
122,3
77,4
107,8
105,1
87,4
86,1
70,3
121,7
50,0
74,6
140,4
75,2
63,0
60,4
57,4
119,7
107,8
100,0

Cenová hladina k Ø EU
2011
2012
2013
109,6
108,6 109,3
102,0
101,1 101,5
75,9
76,9
79,9
118,7
117,0 118,1
94,5
92,1
89,5
96,9
95,0
94,8
109,7
108,1 109,1
102,9
102,5 103,2
88,7
87,4
86,2
71,2
71,6
71,2
64,5
63,9
64,6
123,3
122,1 123,2
78,4
77,8
79,5
108,3
107,6 110,1
105,7
105,5 106,9
87,8
85,9
86,0
84,9
83,0
83,3
70,7
70,4
70,6
122,2
121,7 123,5
48,8
48,3
48,4
75,5
72,2
70,6
142,6
140,6 139,6
73,0
70,0
68,5
61,5
60,3
59,7
58,6
56,7
56,5
58,8
55,4
57,5
125,7
128,7 129,8
108,6
116,5 113,5
100,0
100,0 100,0

Saldo běžného účtu k HDP
2010
2011
2012
2013
2,4
0,3
0,6
-1,5
5,9
6,2
7,2
6,9
2,0
-0,8
-3,3
-0,9
-0,1
0,1
0,9
3,8
-12,0
-10,5
-4,3
-2,7
-3,9
-3,3
-0,4
1,5
-1,7
-2,2
-2,5
-2,0
-3,5
-3,1
-0,5
1,0
-9,1
-3,0
-5,5
-1,3
2,1
-3,1
-3,5
-2,2
-0,2
-3,7
-0,9
1,6
7,7
6,5
5,7
5,2
-6,4
-1,8
3,0
3,1
7,5
7,1
8,8
8,5
3,1
2,1
2,6
2,3
-10,4
-5,6
2,6
-0,3
0,2
0,9
3,0
4,8
-4,7
-3,8
0,3
0,8
1,4
-1,5
-1,9
-2,0
-1,3
1,5
-0,7
2,2
-5,2
-4,6
-2,2
-2,2
5,7
5,7
5,8
6,9
-0,8
-0,6
0,1
0,4
0,3
0,8
1,7
4,2
-4,9
-5,0
-3,8
-1,4
-4,8
-4,7
-4,7
-1,4
6,5
5,9
6,3
6,5
-2,6
-1,7
-3,7
-4,2
0,0
0,2
1,0
1,4
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