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Zastoupení Evropské komise v ČR a portál EurActiv.cz

začátek nového roku bývá doprovázen vypořádáváním se s následky rozhodnutí
učiněných v roce předešlém – někdo teď tráví hodiny v posilovně, jiní si do svého
telefonu nainstalovali „chytrou“ aplikaci a sledují, kolik ušetřili tím, že přestávají
kouřit. S čím se však musí vypořádat Evropská unie?
Rok 2016 pro ni byl zlomovým zejména tím, že se ji jeden z členských států
rozhodl opustit. Ačkoliv se v cestě k únikovému východu (aktivaci článku 50)
vyskytly překážky - požadavek, že s ním musí souhlasit také britský parlament,
kdy se spor dostal až k nejvyššímu soudu - v březnu by mělo být „rozvodové“
řízení dle premiérky Mayové oficiálně spuštěno. Očekávanou událostí jsou také
volby v členských státech EU. Jedny čekají také Německo – obhájí kancléřka
Merklová svůj post či zvítězí kandidát s odlišným přístupem k migrační politice?
To se dozvíme v polovině roku. A jak již tušíte, pokračovat bude také neverending
story v podobě řešení migrační krize.
Nyní zpátky k tomu, co se na půdě EU odehrává v současnosti… Polsko se snaží
zařadit mezi „neposlušné“ členy – Komise mu poskytla další čas na nápravu
legislativních kroků, které vedly k ústavní krizi. Pokud tak Polsko neučiní, hrozí
mu Komise sankcemi – může mít toto nevyslyšení opravdu nějaké následky?
Nalistujte kapitolu Události, kde se také dozvíte, kolik bude Italskou vládu stát
záchrana nejstarší banky světa - Monte dei Paschi di Siena. S počátkem roku
nadešel čas také pro „střídačku“ na předsednické židli v Radě EU – místa se
ujala Malta, která si tuto roli vyzkouší poprvé od svého vstupu do Unie v roce
2004 a vystřídá tak našeho souseda, Slovensko. Další důležitou událostí je
spuštění evropského navigačního systému Galileo po sedmnácti letech příprav
– EU slibuje, že bude výkonnější než americká GPS i ruský Glonass.
O co by Evropa měla usilovat a čeho se naopak vyvarovat? Nápovědu vám
přinese Petr Zahradník v rubrice Brusel Inside. Ve výhledovém duchu se nese
také příspěvek Davida Navrátila na straně 8 k měnové politice. V roce 2017
se očekává, že Česká národní banka ukončí kurzový závazek, ke kterému se
zavázala v listopadu 2013. Kdy a jakým způsobem provede bankovní rada exit
a jaký to bude mít dopad na kurz koruny?
Rokem 2017 jsme se ocitli v polovině programového období 2014-2020 – a to
i přesto, že s čerpáním dotací jsme teprve v začátcích – a s tím vyvstává
důležitost tzv. finančních nástrojů, které však v České republice neumíme
dostatečně využívat. Vzhledem k faktu, že by dotační možnosti po roce 2020
měly být značně omezeny, je na čase se s tímto pojmem lépe seznámit – jaké
jsou jejich výhody a možnosti využití se dočtete v Hlavním tématu na straně 9.
Nezapomínejme také na ty, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni.
Příležitost pro pomoc nabízí sociální podnikání, na které je možné čerpat
prostředky Unie. V jakých operačních programech? Nalistujte stranu 15.
Výzvy a rozhodnutí čekají všechny z nás, avšak ta, která učiní lídři Unie,
rozhodnou o dalším směřování a vývoji evropského integračního procesu.
Necháme se tedy překvapit, jakou bude mít podobu.
Přeji vám šťastné a úspěšné vykročení do nového roku,
Tereza Hrtúsová
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Události v EU

Evropská komise poskytla polské vládě další dva
měsíce na nápravu některých legislativních kroků. Italská veřejnost nepodpořila návrh premiéra Mattea
Renziho reformovat ústavu. Tamní banky získají pomoc
vlády. - Prezidentské volby v Rakousku vyhrál Van der
Bellen. - Předsednictví v Radě EU se ujímá Malta. - Čtyři
doporučení pro českou energetiku.

politika
Hrozí Polsku sankce?
Evropská komise poskytla 21. prosince polské pravicové vládě
další dva měsíce na nápravu některých legislativních kroků,
které v posledním roce vedly k ústavní krizi. Pokud vláda
nezačne opět respektovat základní funkce tamního ústavního
soudu, má čelit sankcím. Zatím se však zdá, že ve skutečnosti
je vůči chování polské vlády Komise bezzubá. Podobné
varování totiž zveřejnila již v červenci 2016.
Nové varování přichází rok poté, co se polská konzervativní
strana Právo a spravedlnost (PiS) chopila moci a začala
prosazovat kontroverzní legislativu poškozující zejména
polský ústavní soud a schopnost jeho rozhodování.
Doporučení opět zahrnuje realizaci a dodržování kroků, které
Komise polské vládě doporučila již v červenci 2016. Základem
je, aby polská vláda respektovala rozhodnutí tamního
ústavního soudu a umožnila jeho plnohodnotné a transparentní
fungování respektující ústavu a principy demokratického
právního státu. Současná praxe totiž podle Komise ústavnímu
soudu neumožňuje být pojistkou konstitucionalismu a pevnou
součástí principu brzd a protiváh, tedy součástí vyvažování
jednotlivých složek moci ve státě.
Pokud polská vláda neučiní potřebné kroky, Evropská
komise má možnost spustit proceduru, kterou upravuje
čl. 7 Smlouvy o Evropské unii. Ta může vést až k omezení
hlasovacích práv v rámci Rady EU či k jiným sankcím.
Problémem však je, že rozhodnutí ohledně „závažného
a trvajícího porušování hodnot“ demokratického právního státu,
tedy rozhodnutí, kterým je uvalení sankcí podmíněno, musí
jednomyslně přijmout také Evropská rada. A minimálně
maďarská vláda se již nechala slyšet, že by tento postup vůči
polské vládě určitě vetovala. V takovém případě jsou sankce
vyloučeny a nevyslyšení varování Komise nebude mít
žádné právní následky.
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Neutišená situace v Itálii
Italská veřejnost v prosincovém referendu nepodpořila návrh
premiéra Mattea Renziho reformovat ústavu. Své „NE“ dalo
reformě 59 % lidí. Senát tak bude mít i nadále 320 členů
a bude se výrazně podílet na vytváření a schvalování zákonů.
Veřejné hlasování však nerozhodlo jen o osudu horní komory
parlamentu, ale také o Renziho politické budoucnosti. Italský
premiér totiž před referendem slíbil, že pokud veřejnost jeho
návrh nepodpoří, odejde z čela vlády. Rezignaci potvrdil ještě
předtím, než byly známy oficiální výsledky.
Premiér přiznal porážku a rozhodl se hned druhý den doručit
prezidentu Itálie demisi. Mapa výsledků dokazuje, že pro
reformu hlasovali zejména obyvatelé Toskánska. Ve Florencii,
hlavním městě regionu, totiž Renzi odstartoval svou životní
i politickou kariéru, a má tam proto značnou podporu.
Dalším problémem, se kterým se nyní Itálie musí vypořádat
je situace v bankovním sektoru. Třetí největší italská banka
Monte dei Paschi di Siena totiž potřebuje kapitál v hodnotě
8,8 miliard eur (dle oznámení Evropské centrální banky) místo
dříve uváděných 5 miliard eur. Monte dei Paschi di Siena
(nejstarší banka na světě) byla v posledních zátěžových testech
označena za nejslabší banku v Evropě - podobně jako další
italské banky totiž potýká s velkým objemem špatných úvěrů.
Italská vláda se chystá pomoci bankovnímu sektoru až
20 miliardami eur (více než 540 miliard Kč) vytvořením fondu,
který by měl bankám pomoci v případě nedostatku kapitálu.
http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-minuleho-tydnektere-byste-nemeli-prehlednout-18/
http://www.interno.gov.it/it/italiani-voto-referendumcostituzionale
Prezidentské volby v Rakousku
Prezidentské volby v Rakousku, které se konaly 4. prosince
vyhrál Van der Bellen. Zvolilo ho 52 % lidí, a porazil tak
svého rivala Norberta Hofera.
Rakušané volili nového prezidenta opakovaně. V květnu
totiž druhé kolo voleb ústavní soud prohlásil za neplatné.
Po uzavření volebních místností tehdy vítězil Hofer a až
korespondenční hlasy rozhodly ve prospěch nezávislého
kandidáta Bellena. Hoferova strana ale výsledek voleb
napadla kvůli chybám při sčítání hlasů.
Vítězství Van der Bellena v prezidentských volbách evropští
politici vítají. Bellen je bývalým lídrem rakouské strany
Zelených, a je tak mnohdy označován za „zeleného
profesora“. Svého postu se nově zvolený prezident
pravděpodobně ujme 26. ledna 2017.

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/polsko-podkopavapravni-stat-komise-vsak-nic-nezmuze/

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-minuleho-tydnektere-byste-nemeli-prehlednout-18/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4476_en.htm

http://wahl16.bmi.gv.at/
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Události v EU
Předsednictví v Radě EU přebírá Malta
Od 1. ledna nového roku
2017 vystřídá naše sousedy
v předsednictví Rady EU nejmenší
stát EU (jak do rozlohy, tak do
počtu obyvatel) – Malta. Jedná se
o její první předsednictví od vstupu
do EU v roce 2004. Pomyslného
žezla se ujímá v době, kdy se
Evropa vypořádává s migrační krizí, hospodářskými potížemi
či s nespokojeným členem – Spojeným královstvím.
Priorit maltského předsednictví je celkem šest:
• migrace;
• jednotný vnitřní trh;
• bezpečnost;
• sociální inkluze;
• evropské sousedství;
• námořní politika.
V tématu migrace chce Malta klást důraz na sledování
zavádění opatření, na kterých již existuje shoda (relokace,
hotspoty a experti).
Slovensko a Malta společně s Nizozemskem, které bylo
předsednickou zemí v prvním pololetí roku 2016, tvoří tzv.
Trojku. Ta má společný 18-ti měsíční program, který je
určujícím rámcem pro maltské priority v Radě EU.
https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx

energetika a doprava
Čtyři doporučení pro českou energetiku
Tradiční představení Světového energetického výhledu
(World Energy Outlook – WEO), který každý rok připravuje
Mezinárodní energetická agentura (International Energy
Agency – IEA), bylo spojeno také s prezentací hloubkového
přezkumu české energetické politiky - mezi hlavní témata pro
českou energetiku patří jaderná energie, rozvoj obnovitelných
zdrojů a energetická účinnost.
Co energetický výhled IEA doporučuje České republice?

na uvedení dlouhodobých strategií do života. Česko by tak
mělo stanovit jasné implementační plány a zajistit dostatečné
finanční zdroje pro jejich naplnění, aby se podniky a investoři
mohli pohybovat v předvídatelném prostředí.
2. Vymyslet, jak financovat jádro
Energetický výhled IEA předvídá, že lidstvo ještě není na konci
éry fosilních zdrojů. Růst prý ve světě bude zejména poptávka
po zemním plynu, na rozdíl od ropy a uhlí, které se bude více
využívat pouze v zemích s rychle rostoucí spotřebou energie
hledajících levné zdroje energie. To jsou podle IEA Indie
a země jihovýchodní Asie.
Největší růst ovšem v příštích 25 letech zaznamenají
nízkouhlíkové zdroje. To jsou jednak obnovitelné zdroje
energie (OZE), jejichž rozvoj lze očekávat po celém světě
a zejména v Číně, ale také jádro, kterému agentura předpovídá
budoucnost hlavně v Asii.
3. Do naplňování energetických úspor se musí zapojit celá
vláda
Mezinárodní energetická agentura dlouhodobě přisuzuje velký
význam energetické účinnosti, která umožňuje spotřebovávat
méně energie. Ve světovém výhledu se například projevila
úsporná opatření, na která se v posledních letech soustředí
také Evropská unie. Oproti loňskému výhledu se predikce
vývoje spotřeby energie v EU znovu snížila. Zatímco ještě
v roce 2012 se předpokládal růst spotřeby, aktuální trend je
opačný. Nesouvisí to přitom s vývojem ekonomiky, protože
nůžky mezi hospodářským růstem a spotřebou energie se
v EU rozevírají.
Trend se zlepšuje i v České republice, agentura však
doporučuje politiku energetické účinnosti lépe koordinovat
mezi jednotlivými ministerstvy. V Česku vznikl pod vedením
ministerstva průmyslu (MPO) v polovině roku 2015 mezirezortní
koordinační výbor, který má zajistit právě lepší spolupráci na
naplňování politiky energetických úspor. V Česku se totiž zatím
nedaří rozběhnout efektivní čerpání evropských dotací, které je
možné využívat právě i pro investice do energetické efektivity.
Mimo jiné kvůli tomu hrozí, že ČR nesplní cíl pro energetickou
účinnost do roku 2020 stanovený v rámci EU. Aktuálně MPO
urguje ostatní ministerstva i vládu, aby se problému začaly
věnovat jako jedné ze svých priorit.

1. Uvést dlouhodobé strategie do života

4. Udělat jasno v podpoře OZE

Naposledy prováděla IEA hloubkový průzkum české energetické
politiky v roce 2010. Mezi největší úspěchy podle ní od té doby
patřilo vytvoření dlouhodobé klimatické a energetické strategie.
Výkonný ředitel agentury Birol pochválil Česko za aktualizaci
Státní energetické koncepce, která byla schválena v roce 2015.
Podle ní se má česká energetika řídit do roku 2040.

Vedle energetické účinnosti se na zastavení růstu emisí
CO2 v roce 2015 podílely obnovitelné zdroje. Hlavní scénář
světového výhledu předpokládá do budoucna velkou změnu
v zaměření investic, které se přesměrují právě do OZE.

Pozitivně hodnotí IEA i přijetí Strategie přizpůsobení se
změně klimatu v podmínkách ČR, která byla také schválena
v roce 2015. Teď je podle agentury potřeba soustředit se

K významnému zvýšení podílu OZE došlo i v české
energetice. Zatímco v roce 2010 se na celkové dodávce
primární energie podílely 8,9 %, v roce 2014 to bylo 10,9 %.
Podle státní energetické koncepce se má jejich podíl na
celkové spotřebě energie zvýšit do roku 2050 na 25 %.
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Začal fungovat evropský navigační systém Galileo projekt, který se budoval sedmnáct let a slibuje, že
bude výkonnější než americká GPS i ruský Glonass.
Agentura, která systém provozuje, sídlí v Praze. - Čeští
vědci ve spolupráci s Brity předčili konkurenční týmy
z ostatních zemí a vyvinuli laser s extra silným výkonem
- jako první na světě dosáhl výkonu 1 000 W.

Události v EU

Zároveň se ale rozvoj OZE setkal v Česku s problémy. Strmý
nárůst počtu solárních elektráren v letech 2009 a 2010 vedl
kvůli špatně nastaveným podmínkám ke zvýšení ceny elektřiny
pro konečné spotřebitele kvůli podpoře, kterou tyto zdroje
dostávají. V posledních dvou letech pak celý sektor výrazně
znejistily problémy s notifikací podpory u Evropské komise. Do
budoucna musí být podle Birola podpora OZE udržitelná
a nákladově efektivní, politika vlády však také musí být
předvídatelná. IEA proto Česku doporučuje, aby vypracovala
návrhy, jak bude v této otázce postupovat.

vždy přesná. Galileo také umožňuje přesné stanovení času
a pátrací služba zkrátí hledání uživatelů v nouzi až ze tří
hodin na deset minut. Uvedli to zástupci agentury GSA, která
systém provozuje a která sídlí v Praze.

Vývoj a struktura primárních energetických zdrojů
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Zdroj: MPO; předpoklady Optimalizovaného scénáře

http://euractiv.cz/clanky/energeticka-ucinnost/4-doporucenipro-ceskou-energetiku-co-ma-cr-delat-podle-hloubkoveanalyzy-iea/
http://www.mpo.cz/cz/energetika/mezinarodni-spoluprace/
mezinarodni-organizace/svetovy-energeticky-vyhled-2016transformace-v-globalnim-energetickem-sektoru---223497/

věda a výzkum
Evropský navigační systém Galileo byl spuštěn
Ve čtvrtek 15. prosince začal fungovat evropský navigační
systém Galileo. Projekt, který se budoval sedmnáct let, má
představovat civilní obdobu navigačních systémů americké
GPS a ruského Glonass. Díky Galileu bude pro řidiče snadnější
chytit signál v tunelu a pro záchranáře zase nalézt člověka v
moři.
Nový evropský navigační systém Galileo slibuje, že bude
výkonnější než americká GPS i ruský Glonass. Galileo se
může chlubit tím, že zachytí informace s přesností na jeden
metr. Navíc by měl dosáhnout i tam, kde to dnes není možné
– například dovnitř tunelů. Větší přesnost si Galileo může
dovolit díky atomovým hodinám, které nahradí dosud užívané
rubidiové hodiny.
Teoreticky bude Galileo bude fungovat i na obou
zeměpisných pólech, kde GPS v současné verzi nemusí být
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Evropa se s dvouletým zpožděním zařadila mezi hlavní světové
hráče na poli družicové navigace, jimiž jsou zejména Spojené
státy s populárním a dlouhodobě využívaným systémem GPS,
Rusko se systémem Glonass a Čína s BeiDou. Jak americký,
tak ruský systém jsou financovány a kontrolovány armádami.
Navigační systém Galileo má celkem tvořit alespoň 24
provozních družic a šest družic záložních, všechny ve výšce
zhruba 23 000 kilometrů nad Zemí. Nyní se ve vesmíru nachází
18 družic a zbývajících 12 by mělo být vypuštěno do roku 2020.
http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-minuleho-tydnektere-byste-nemeli-prehlednout-20/
https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/galileo/galileoeuropean-global-satellite-based-navigation-system
Superlaser, který jako první na světě dosáhl výkonu
1 000 W je v České republice
Čeští vědci ve spolupráci s kolegy ze Spojeného království
předčili konkurenci z ostatních zemí a vyvinuli laser s extra
silným výkonem 1 000 W, což se za posledních 15 let
nikomu nepodařilo.
Služby laseru, který nese název Bivoj, mohou být využity
například v oblasti letectví či všude tam, kde je potřeba zlepšit
vlastnosti speciálního kovového materiálu - přístroj totiž
disponuje velkým a okamžitým výkonem.
Na návrhu a konstrukci laseru pracovali tři roky Britové
v Central Laser Facility (CLF) a na konci roku 2015 jej
rozebraný převezli do České republiky. Spolu s pracovníky
centra HiLASE v Břežanech jej znovu sestrojili a testovali.
Výzkum byl financován centrem HiLASE, které je součástí
vědecké infrastruktury s centrem ELI.
http://www.hilase.cz/superlaser-nove-generace-jako-prvni-nasvete-dosahl-vykonu-1000-w/

Rok 2016 byl pro Evropskou unii zlomový především
tím, že se ji jeden z členských států rozhodl opustit. EU
tedy v novém roce 2017 čeká zahájení rozvodového
řízení doprovázené pokračující migrační krizí či volbami
v Německu. To, jaký postoj zaujmou evropští lídři a jaký
dojem udělají na občany Unie, rozhodne o dalším vývoji
v evropském integračním procesu.

Brusel Inside

Hledání zlatých labutí
Vyjdeme-li z předpokladu, že léta 2015 a 2016 nás
„obšťastňovala“ projevy či dozvuky černých či jistojistě hodně
tmavošedých labutí, pokud jimi vnímáme talebovský výčet
zprvu nepředvídatelných jevů a událostí s pohříchu negativním
obsahem, pro rok 2017 bychom si měli přinejmenším přát, aby
nynější pochmurné temno prozářilo alespoň pár labutí zlatých.

Předmět této celistvosti by mohl vycházet i z toho, že se
konečně po létech probouzí i evropská ekonomika, jež však
současně vyžaduje, aby budoucí ekonomický rozvoj byl daleko
přesvědčivější a ambicióznější a jemuž současně nedávné
události neekonomického původu mohou zásadně uškodit
a podvázat jej.

Máme šanci je v Evropě spatřit a být překvapeni tentokrát
příjemně? Skeptik by řekl, že těžko; optimista by mohl opáčit,
že naděje umírá poslední.

Přáním do roku 2017 by tak mělo především být to, aby síla
a intenzita negativních exogenních faktorů neohrožovala
ekonomický vývoj. S ním je i tak spojena řada zásadních výzev,
především pak v podobě zajištění přesvědčivého investičního
oživení, které v Evropě stále skomírá.

V čem by pro rok 2017 měla evropská zlatá labuť spočívat?
Evropa by se v první řadě měla přestat drolit a nalézt svou
smysluplnou náplň.
K tomu potřebuje exekutivu, jež toho bude schopna, tj.
především uznat, že způsob vládnutí v posledních přinejmenším
dvou dekádách nebyl zcela zdařilý, provést hlubokou objektivní
reflexi a velmi rychle pootočit kormidlo tak, aby plavidlo, které
brázdí oceány již téměř 60 let, nalezlo správný směr.
Je bolestnou pravdou, že přiznat si, že po šedesáti letech
cíleného vytváření čehosi nemusí být výsledek úplně
optimální, může způsobovat chmury a těžkosti. Přesto by bylo
opravdu potřebné gesto, pokud by nynější lídři Evropské unie
25. března 2017 (kdy si připomeneme 60. výročí podepsání
historických Římských smluv) tuto sebereflexi a posun učinili.
Rozhýbalo by to v příslušném duchu i vysoký úřednický aparát,
který dílem stereotypu odcizení od reality, dílem též cíleným
bráněním vydobytých pozic, této reflexi a posunu prozatím
velmi účinně brání.
Nedojde-li totiž k reformě správy i agendy Evropské unie touto
cestou ponaučení, nastane její reforma cestou spontánní, jež
může hodně bolet a přinést velmi těžko čitelný výsledek, který
může zhatit též mnoho dobrého (a natolik již samozřejmého,
že explicitně nevnímaného a neoceňovaného), co integrace
Evropské unie za oněch 60 let přinesla.

Přestože by se dalo říci, že tato situace vyžaduje experimenty
a nová řešení (například v podobě schopnosti optimálně
alokovat dostatečné finanční zdroje na rozvojové projekty při
adekvátně oceněné míře rizika), experimentovat a hazardovat
se základními pilíři našeho sociálně-ekonomického systému
neradno.
Měli bychom se tedy vyvarovat toho, abychom zbytečnými
a iracionálními restrikcemi opětovně porcovali Evropu na její
západní a východní část, zvláště pak například na trhu práce
a služeb.
Rok 2017 by tak měl být po období nejistot, obav a rizik
dobou čekání na něco příjemnějšího, pozitivnějšího, naděje
naplňujícího. Zda je toto reálné, či jen zbožným přáním
nenapravitelného optimisty, ukáže až rok sám. Evropa
by každopádně měla usilovat o obnovu své soudržnosti
a celistvosti; jedině tak bude mít šanci v zostřující se globální
soutěži.
A Česká republika v Evropě má nesporně s ohledem na dobrý
základ z let 2014 až 2016 vytvořeny velmi příznivé podmínky
k posílení svých silných stránek.

První možností pro tuto spontánní cestu budou již nadcházející
volby, postupně chystané právě na dobu těsně předcházející
výročí Římských smluv v Nizozemsku, o dva měsíce později
pak prezidentské dvoukolo ve Francii a trojici zásadních pak
dovrší zářijové parlamentní klání v Německu, jejímž výsledkem
bude buď nové obsazení či naopak potvrzení jsoucí pozice na
kancléřském stolci.
A zde se nabízí první velký prostor pro výskyt zlaté labutě
v podobě, kdy volebním výsledkům nebudou dominovat
militantní, plochá, nacionalistická řešení, ale naopak taková,
která soudným úsudkem uznají, že obrovskou hodnotou
Evropy je právě její celistvost.
Tím bychom však zdaleka neměli vyhráno a předmětem se
stane obsah této celistvosti.

Petr Zahradník
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Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“.
V lednovém vydání je příspěvek věnován pravidlům
pro mobilitu pracovníků v EU. Podle této revize by státy
nemusely poskytovat dávky sociálního zabezpečení
občanům jiných zemí EU, kteří jsou nezaměstnaní,
nevzdělávají se či aktivně nehledají zaměstnání.

Sloupek
Komise

Komise navrhla modernizaci legislativy týkající
se mobility v EU
Evropská komise navrhla
modernizaci
pravidel
pro mobilitu pracovníků
v Evropské unii. Výsledkem
je výčet aktualizovaných
oblastí, které se dotknou
velkého
množství
pracovníků. Vždyť podle
statistik žilo v roce 2015
v Evropské unii 3,6 % občanů v produktivním věku v jiné
členské zemi než ve své vlasti.

• Pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti příhraničním
pracovníkům (kteří žijí v jedné zemi, avšak pracují v jiné zemi
a domů se vracejí alespoň jednou týdně) bude příslušným
ten členský stát, v němž pracovali posledních 12 měsíců. To
odráží zásadu, podle níž by měl dávky vyplácet členský stát,
jemuž byly odváděny příspěvky.

Volný pohyb osob by bez pravidel EU pro koordinaci sociálního
zabezpečení nebyl možný. Tato pravidla zaručují, že při
stěhování do jiného členského státu občané nepřijdou o své
sociální zabezpečení.

2. Dávky dlouhodobé péče

Podíl pracovní mobility občanů států EU v roce 2015
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Zdroj: Eurostat; data za Bulharsko, Chorvatsko, Litvu a Rumunsko
nebyla k dispozici

Návrh aktualizuje právní předpisy EU v těchto čtyřech
oblastech:

1. Dávky v nezaměstnanosti
• Uchazeči o zaměstnání si mohou převést dávky
v nezaměstnanosti do jiného státu na dobu nejméně
6 měsíců (místo současné minimální doby 3 měsíců). Budou
tak mít lepší šanci nalézt práci a současně se pomůže řešit
problém nezaměstnanosti a nesoulad mezi nabízenými
a požadovanými dovednostmi v celé EU.
6
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• Členské státy mohou požadovat, aby před vznikem nároku
na dávky v nezaměstnanosti na základě předchozí pracovní
zkušenosti v jiném členském státě vykonávala daná osoba,
která se stala nezaměstnanou, pracovní činnost na jejich
území po dobu nejméně 3 měsíců.
Tento návrh vyjasňuje, co jsou dávky dlouhodobé péče a kde
na ně mobilní občané mohou mít nárok. Poskytne tak větší
právní jistotu stále početnější skupině občanů, kteří jsou v naší
stárnoucí společnosti závislí na dlouhodobé péči.

3. Přístup ekonomicky neaktivních občanů
k sociálním dávkám
Předkládaný návrh na základě judikatury Evropského soudního
dvora objasňuje, že mobilním občanům, kteří jsou ekonomicky
neaktivní – tj. nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání
nebo aktivně nehledají zaměstnání – a kteří nemají právo
legálně pobývat na území daného členského státu, nemusí tento
stát poskytnout dávky sociálního zabezpečení. Ekonomicky
neaktivní občané mají právo legálního pobytu pouze tehdy,
mají-li prostředky pro obživu a komplexní zdravotní pojištění.

4. Koordinace sociálního zabezpečení pro vyslané
pracovníky
Komise navrhuje posílit správní postupy pro koordinaci
sociálního zabezpečení vyslaných pracovníků. Hodlá zajistit,
aby vnitrostátní orgány měly vhodné nástroje k ověření statusu
sociálního zabezpečení těchto pracovníků, a stanoví jasnější
postupy pro spolupráci mezi orgány členských států za účelem
řešení případných nekalých praktik či zneužívání.
Návrh Komise nemění stávající pravidla pro převod přídavků
na děti. Nestanoví žádnou indexaci přídavků na děti: příslušná
pro vyplácení přídavků na děti zůstává země, kde rodič nebo
rodiče pracují, a výši přídavků na děti nelze upravit, pobývá-li
dítě v jiné zemi. Mezi členskými státy se převádí méně než 1 %
přídavků na děti v EU.
Celkově přinesou navržené změny větší transparentnost, právní
jistotu a spravedlnost, jež budou přínosem pro mobilní občany,
orgány veřejné správy, zaměstnavatele a daňové poplatníky.
Usnadňují volný pohyb a zároveň poskytují členským státům
lepší nástroje proti zneužívání systému.

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/;
https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Events.aspx

InfoServis

Zasedání klíčových institucí EU
16. - 19. 1. 2017			

Štrasburk, Francie

27. 1. 2017			

Valletta, Malta

- Plenární zasedání Evropského parlamentu

- Neformální setkání ministrů pro spravedlnost a vnitřní
záležitosti

11. 1. 2017			

27. 1. 2017			

Valletta, Malta

- Zahajovací ceremoniál
16. 1. 2017			

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci
Brusel, Belgie

1. - 2. 2. 2017			

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zahraniční věci

- Plenární zasedání Evropského parlamentu

23. - 24. 1. 2017			

3. 2. 2017			

Valletta, Malta

Valletta, Malta

- Neformální setkání ministrů a státních tajemníků pro
záležitosti EU

- Neformální summit 2017

23. 1. 2017			

6. 2. 2017			

Brusel, Belgie

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

- Zasedání Rady pro zahraniční věci

26. 1. 2017			

7. 2. 2017			

Brusel, Belgie

- Euroskupina

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro obecné záležitosti

Zdroj: www.europa.eu, https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Events.aspx, přístup ke dni 31. 12. 2016

Dotační kalendář aneb přehled vybraných výzev
Pro pravidelné informace o dotačních příležitostech navštivte GRANT klub - www.edotace.cz/grant-klub
Název výzvy

Příjem žádostí

Číslo výzvy

Od

Do

Operační program Životní prostředí
Posílit přirozené funkce krajiny (4.3)

55.

02/2017

03/2017

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4)

56.

02/2017

03/2017

Operační program Zaměstnanost
Výzva na podporu sociálního začleňování v SVL 3.výzva

03_16_052

16. 1. 2017

29. 6. 2018

Využití technologických inovací v oblasti
zaměstnanosti, sociální integrace a veřejné správy

03_16_125

28. 2. 2017

31. 5. 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Předaplikační výzkum

02_16_025

01/2017

05/2017

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

02_16_026

01/2017

06/2017

Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II

02_16_041

01/2017

12/2017

Zdroj: www.edotace.cz/kalendar; pozn.: názvy výzev obsahují odkaz na bližší informace
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Drobnohled

Pro rok 2017 se očekává, že Česká národní banka ukončí
kurzový závazek, ke kterému se zavázala v listopadu
2013. Budeme přesný termín ukončení dopředu znát nebo
se bankovni rada uchýlí k řešení v podobě nečekaného
exitu? A jaký tento krok bude mít dopad na kurz české
měny? Svůj názor vám příblíží náš hlavní ekonom, David
Navrátil.

měnová politika 2017: jaký nabere kurz?
ECB oddaluje exit z kurzového závazku ČNB…
V závěru minulého roku prodloužila ECB svůj program
nákupů dluhopisů (QE) až do konce roku 2017. Ačkoliv dojde
k mírnému snížení objemu měsíčních nákupů ze současných
80 mld. na 60 mld. EUR, jde o relativně jasný signál, že
ekonomická aktivita a především inflační tlaky v eurozóně
zůstávají utlumené.
Nadále si tak budeme dovážet do ČR z eurozóny protiinflační
tlaky. A pokračující velmi uvolněná měnová politika ECB by
normálně měla motivovat ČNB udržovat také velmi uvolněnou
měnovou politiku, pokud tedy nechce riskovat posílení kurzu
koruny.
…ceny potravin a ropy naopak přibližují
V závěru loňského roku výrazně vzrostly ceny potravin v ČR.
České ceny výrazně zaostávaly za vývojem EU více než
rok. Především díky cenám potravin poskočila listopadová
meziroční inflace z říjnových 0,8 % na 1,5 %. Dále vyšší cena
ropy zvyšuje ceny pohonných hmot. K tomu přidejme zavedení
EET, které majitelé využili k narovnání cen.
Očekáváme, že se inflace přiblíží ke dvěma procentům už na
začátku roku. Skok je tažen nákladovými faktory, které jsou
nejistým inflačním faktorem. Každopádně pokud se vysoce
volatilní ceny potravin a ropy opět nevydají směrem dolů, tak
bude mít bankovní rada splněn inflační cíl. Po čtyřech letech.
ČNB čeká na čerstvou prognózu a lidi
Na svém prosincovém zasedání ČNB potvrdila, že k ukončení
kurzového závazku dojde nejdříve v dubnu s tím, že nadále
vidí pravděpodobný termín exitu v polovině letošního roku.
Na prosincovém zasedání ale neměla ČNB k dispozici novou
makroekonomickou prognózu. Tu bude mít až na zasedání
na začátku února. Proto se ani změna komunikace spíše
nečekala. ČNB si počká na novou prognózu, která z jejího
pohledu vyhodnotí současné informace a na jejím základě
se začne rozhodovat ohledně načasování exitu z kurzového
závazku.
V únoru 2017 navíc dojde ke změně ve složení bankovní rady
ČNB. Pavla Řežábka, kterému končí druhé období, nahradí
s velkou pravděpodobností Oldřich Dědek. První funkční
období končí také Lubomíru Lízalovi, který může být znovu
jmenován. Nové složení bankovní rady a její preference je tak
z hlediska ukončení kurzového závazku jednou z nejistot.
Blížící se volby budou mít také vliv na rozhodování bankovní
rady. Kurzový závazek se stal oblíbeným terčem politiků,
proto exit v plné předvolební kampani není dobrým nápadem.
Opatrnost a snaha vyvarovat se zatažení do politiky velí udělat
exit před prázdninami nebo až po volbách (termín voleb je
říjen).
8
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Pokud tedy chce
bankovní rada provést
exit, tak pro druhé
čtvrtletí bude mluvit
inflace. Pokud chce
počkat na konec
roku, tak kvantitativní
uvolnění ECB je
dobrým argumentem.
Podle našeho názoru je
nyní většina bankovní
rady nakloněna spíše
pro dřívější exit.
K opuštění kurzového
závazku
dojde
neočekávaně. Jinými
slovy ČNB předem
neoznámí přesný termín, ke kterému kurzový závazek zruší,
aby se termín nestal levnou vstupenkou ke spekulativnímu
přílivu peněz. Čím blíže budeme k exitu, tím mlhavější bude
komunikace centrální banky.
Koruna bude po exitu volatilní, ale méně silná, než by si
přáli spekulanti
Bez ohledu na to, kdy nastane exit, koruna neposílí trvale pod
26 CZK/EUR. Koruna je totiž již nyní výrazně překoupená.
Přirozenou poptávku po korunách generují exportéři. Ale
spekulativní kapitál převyšuje poptávku vývozců po korunách.
Nyní, za předpokladu, že už k dalšímu přílivu nedojde. Což
není pravděpodobné.
Po exitu a případném zhodnocení koruny se tak budou chtít
zahraniční investoři zbavit korun a nakoupit zpět eura za
příznivější kurz a tím realizovat zisk. Tyto obchody však budou
korunu oslabovat či tlumit její posílení.
Kurz koruny tak bude mít tendence s každou další vlnou
prodejů korun se navracet zpět na slabší hladiny směrem ke
26,5 CZK/EUR. Navíc proti přílišnému posílení kurzu koruny
bude připravená zasáhnout také ČNB.
Její práh bolesti odhadujeme do blízkosti 26CZK/EUR
bezprostředně po exitu. Konec kurzového závazku totiž
neznamená konec intervencí. A pokud by koruna výrazně
posílila, může ČNB zapomenout na plnění inflačního cíle.
Pozor, menší tlak na posílení kurzu koruny neznamená
stabilitu. Uvidíme rychlé výkyvy, které mohou znepříjemnit život
podnikům. Po exitu může přijít větší posílení díky stádovému
chování. A uzavírání pozic spekulanty zase ke skokovému
oslabení.
David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

Finanční nástroje - pojem, který vyvstává na důležitosti
s pomalu ale jistě blížícím se koncem programového
období 2014-2020. Mohou mít širokou škálu podob
a v České republice je neumíme dostatečně využívat.
V čem se liší od svého populárnějšího sourozence dotačních možností - a jaké může mít podoby, naleznete
na dalších řádcích.

Hlavní téma

Finanční nástroje: naučme se je využívat
úvod
Programovací období a finanční perspektiva 2014 – 2020
by měly přinést ve viditelné a hmatatelné podobě jednu
z největších a nejvýznamnějších inovací financování
Evropské unie, která by měla znamenat zásadní změnu
jeho základních principů spočívající ve snížení relativní
váhy dosud dominantní dotační metody (založené na
jednorázovém a neopakovatelném využití příslušné finanční
alokace) a tomu odpovídajícím zvýšení váhy návratných
inovativních nástrojů finančního inženýrství, jejichž podstata
je založena na návratnosti vynaložených prostředků
a tím i možnosti opakovaného využívání, spojená dále
s předpokládaným významným pákovým efektem, založeném
na účasti soukromého či národního veřejného kapitálu.

S ohledem na širší makroekonomický kontext aktuální reality
v EU a z něj plynoucí důraz na posílení fiskální disciplíny
a souběžnou potřebu zásadně akcelerovat investiční oživení,
ale též sledování priority financování EU zaměřeného na
výsledek, výkonnost a přidanou hodnotu EU v podstatně
zjednodušenějších a výrazně flexibilnějších podmínkách nám
jednoznačně vychází, že finanční nástroje představují v tomto
segmentu velmi perspektivní a inspirativní instrument, jemuž
se však v podmínkách České republiky příliš nedaří. Proto
by mělo být jednou z významných hospodářsko-politických
priorit i pro nadcházející volby vytvoření prostředí vstřícného
a podpůrného pro zásadně větší úlohu finančních nástrojů
v české ekonomice.

charakteristiky a přínosy
Přestože finanční nástroje představují poměrně členitou
strukturu velmi konkrétních řešení, vykazují současně i některé
společné rysy, jejichž podtržení umožní formulovat efekty
a přínosy, které jsou od nich očekávány.
Finanční nástroje představují nový způsob účinnějšího
využívání omezených prostředků financování EU,
nejvýznamněji kohezní politiky, ale též programů financovaných
z kapitoly 1a. Rozpočtu EU a v nejnovější verzi též z Evropského
fondu pro strategické investice (EFSI) a rovněž některé
autonomní programy a produkty Evropské investiční banky
(EIB) a Evropského investičního fondu (EIF), zajišťující větší
míru využití těchto prostředků efektivnějším, prospěšnějším
a udržitelnějším způsobem.
Finanční nástroje jsou zaměřeny na ekonomicky
zdůvodnitelné projekty, s reálnou schopností dosažení
požadované návratnosti (tedy, nestanou se tak nástroji se
všeobecnou až masovou použitelností, ale stále výběrovými,
selektivními), vůči nimž používají soubor konkrétních návratných
instrumentů typu půjčka, záruka, přímý kapitálový vstup či
projektový dluhopis a dalších souvisejících mechanismů
k řízení rizik, umožňující dosažení návratnosti; existuje navíc
možnost komplementárního postupu a účelového propojení
s dotačními nástroji v rámci kohezní politiky nebo s návratnými
nástroji využívanými mimo kohezní politiku.
Charakteristickým rysem návratných nástrojů je naplnění tří
základních požadavků na ně kladených: efektivnosti (jež je
dána výkonem funkce manažera správy těchto prostředků,
jež naplňují veřejný zájem kvalitativně zcela odlišným
způsobem v porovnání s dotacemi), účelností (která je dána
oprávněností existence každého programu – v kohezi OP, resp.
té jeho části, jež je pro účely návratných nástrojů vyčleněna)

a udržitelnosti (jež je založena a opírá se o definiční princip
návratnosti revolvingových nástrojů).
Viditelnou výhodou využívání návratných nástrojů je možnost
(na rozdíl od dotační podpory) dlouhodobého recyklování
finančních zdrojů; pokud je tato obrátkovost spojena
s mobilizací dalších finančních prostředků soukromého
charakteru, umožňují tyto nástroje alokovat kapitál do
perspektivních rozvojových oblastí jak v podnikatelském,
tak veřejném sektoru. Vzhledem k tomu, že řízení procesu
návratnosti je prováděno transparentním a tržně-konformním
způsobem kompetentními institucemi, přispívají tyto nástroje
k dosažení udržitelnosti a návratnosti investovaných finančních
prostředků. Obrátkový princip představuje přirozený tržní
test návratnosti projektu; v souhrnném objemu pak vykazuje
zásadní makroekonomický a fiskální efekt, neboť umožňuje
koncentrovat a dlouhodobě používat (například na strategicky
významné investice s veřejným zájmem) významný objem
veřejných prostředků. Tento efekt o to více vyniká v souvislosti
s předpokládanou ekonomickou úrovní regionů v České
republice, které zřejmě v období po roce 2020 povede
k významnější redukci prostředků kohezní politiky v jejich
prospěch.
Výhodou je též flexibilita při navrhování programů: subjekty
mají možnost výběru, zda budou investice či intervence
poskytovat prostřednictvím nenávratných dotačních grantů,
anebo návratným způsobem prostřednictvím finančních
nástrojů v podstatně reprezentativnější a významnější podobě,
než tomu bylo doposud. Je jim taktéž umožněno zvolit si
nejvhodnější finanční nástroj. Nařízení taktéž vnáší větší
jasnost a jistotu do právního rámce pro návratné finanční
nástroje.
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Z perspektivy rozpočtové či fiskální politiky umožní posílení
návratných finančních nástrojů z pohledu katalyzátorů
veřejných a soukromých zdrojů členským státům a jejich
regionům dosáhnout strategických úrovní investic a intervencí.
Budou-li se dále návratné finanční nástroje aplikovat
v širším rozsahu a budou-li lépe přizpůsobeny specifickým
potřebám členských států a regionů a v nich působícím
konečným příjemcům, bude možné významně rozšířit přístup
k finančním prostředkům ve prospěch celé škály lokálních
socio-ekonomických subjektů. Měly by posloužit například
podnikům investujících do inovací; domácnostem, které
preferují uspořit energetické zdroje při provozu jejich obydlí;
individuálním podnikatelům při realizaci jejich podnikatelské
myšlenky a strategie a v neposlední řadě veřejné infrastruktuře
při zlepšení jejího efektivního fungování v oblasti dopravy,
komunálního hospodářství, správy municipálního fondu či
zefektivnění jejích rutinních provozních aktivit, jsou-li v souladu
se strategickými cíli Kohezní politiky EU a vyhovují-li dosažení
předpokládaných výstupů v rámci Operačních programů.

Aplikace v období 2014 – 2020
Podstatné rozšíření co do objemu prostředků alokovaných jejich
prostřednictvím, rozsahu oblastí, v nichž budou tyto moci být
uplatněny i flexibilnějším a efektivnost podporujícím prostředím,
umožňujícím jejich hladké včlenění do implementačních
systémů. Úspornější alternativa i doplněk tradičního nástroje
dotačních grantů. Možnosti kombinace dotací s novými
finančními nástroji. V závislosti na oblasti a míře proveditelnosti
mohou být finanční nástroje zavedeny na všechny cíle kohezní
politiky, specifikované v programech pro období 2014 - 2020
s cílem podpory takových projektů, které vykazují dostatečnou
míru návratnosti.
Návratné finanční nástroje z pohledu jejich existence v rámci
Kohezní politiky EU nejsou nástrojem zcela novým, neboť
možnost jejich využívání je dána již programovacím obdobím
1994 – 1999. Nicméně jejich potenciál (jež navíc není zdaleka
v plném rozsahu využíván, neboť snadnost a dostupnost
dotačních prostředků představuje pro příjemce logickou
preferenci) představuje necelá 3 % objemu prostředků kohezní
politiky pro toto období (ze sumy 347 mld. EUR pro všechny
členské státy EU; resp. přibližně 5 % zdrojů Evropského
fondu pro regionální rozvoj – ERDF, s jeho celkovou alokací
201 mld. EUR). Stávající obsah diskuse (i v reakci na aktuální
ekonomickou situaci a prováděná stabilizační až restriktivní
opatření v oblasti fiskální politiky a nakládání s veřejnými zdroji)
předpokládá pro programovací období 2014 – 2020 posílení
role návratných finančních nástrojů na přibližně 10 % objemu
alokace (tedy v rámci celé EU se jedná v průměru o více než
trojnásobné navýšení prostoru pro návratné nástroje; v případě
České republiky je navýšení tohoto prostoru ještě podstatně
významnější – míra jejich využívání se u nás nyní pohybuje
v nízkých desetinách procenta alokace).
10
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Možnosti jejich využívání existují ve třech základních
variantách (prostředí pro fungování a implementaci návratných
finančních nástrojů, jejich administrativní a absorpční
kapacita, úroveň technických a odborných znalostí pro jejich
úspěšné využívání se v jednotlivých členských státech a jejich
regionech výrazněji liší; i s ohledem na to představuje
nařízení různé možnosti a varianty používání návratných
finančních nástrojů, z nichž si mohou členské státy a řídící
orgány flexibilně a podle potřeby vybrat nejvhodnější řešení):
1. Finanční nástroje zavedené na úrovni EU a řízené
Evropskou komisí v souladu s finančním nařízením (tzv.
přímé řízení); v rámci této možnosti jsou příspěvky OP ve
prospěch návratných finančních nástrojů vyhrazeny na
investice či intervence do příslušných regionů a oblastí, které
spadají pod příslušný OP, z něhož byly prostředky poskytnuty;
v oblasti řízení a kontroly platí stejná pravidla jako pro finanční
nástroje použité v rámci přímého řízení;
2. Finanční nástroje zavedené na národní či regionální
úrovni; řízení v souladu se společnými ustanoveními
v nařízení a souvisejícími sekundárními právními předpisy
(sdílené řízení); pro nástroje tohoto typu mohou řídící orgány
přispět zdroji na:
- již existující nebo nově vytvořené nástroje, přizpůsobené
specifickým podmínkám a potřebám;
- standardizované nástroje (běžně dostupné), pro něž jsou
předběžně definovány podmínky a stanoveny prováděcím
aktem Evropské komise. Tyto nástroje by měly být připraveny
k použití a okamžitému zavedení.
3. Finanční nástroje reprezentované výlučně půjčkami
a zárukami; mohou je zavádět přímo samotné řídící orgány;
v daném případě se řídícím orgánům částka nahradí na
základě skutečného množství poskytovaných půjček nebo
záruk blokovaných pro nové půjčky, bez možnosti požadovat
uhrazení nákladů nebo poplatků za řízení z fondů ESIF.
Prostor pro využití finančních nástrojů existuje zvláště
v následujících oblastech:
- rozvoj měst a aglomerací, integrovaný rozvoj území, efektivní
správa a instituce (pořízení nových nebo transformace
stávajících městských služeb, rozvoj nemovitostí, regenerace
brownfields apod.);
- zvýšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov;
- podpora sociálního bydlení, boj s chudobou;
- podpora důsledků demografického vývoje a stárnutí
obyvatelstva (zdravotně-sociální komplexní péče o seniory);
- podpora malého a středního podnikání, inovace;
- efektivní trh práce;
- mobilita, dostupnost sítě;
- ekologické projekty.

Hlavní téma

Trh s návratnými zdroji ze strukturálních fondů dnes
v České republice prakticky neexistuje (jsou zde pouze
jednotlivé případy). Je však velmi pravděpodobné, že tento trh
se bude konstituovat v příštích letech za účasti následujících
aktérů: ministerstva, řídící orgány (potřebují zakomponovat
návratné zdroje a finanční nástroje do svého Operačního
programu a do logiky intervencí; nastavit adekvátní indikátory
výsledků a výstupů a připravit prováděcí rámec); operátor
holdingového fondu (potřeba nastavení fondu a jeho pravidel,

odborná asistence řídícím orgánům při přípravě investičních
strategií, hodnocení absorpční kapacity, organizace veřejných
zakázek na správce, provádění finančních operací, monitoring);
operátoři finančních nástrojů (identifikace vhodných projektů
ex-ante, vytvoření projektového portfolia, příprava nabídky
pro správce, příprava projektů pro financování, financování
projektů, finanční operace, risk management, monitoring,
reporting); statutární města a regiony; střední a menší
města; podniky a podnikatelské svazy a společenství.

Typologie finančních nástrojů: jejich porovnání a vyhodnocení
Koheze

Kapitola 1a.

- prostředky kohezní politiky
slouží jako přímý finanční
zdroj pro využití finančním
nástrojem

- prostředky Rozpočtu EU
slouží jako přímý finanční
zdroj pro využití finančním
nástrojem

- velmi často individuální řešení,
- potřeba souladu s příslušným
odpovídající podmínkám
Operačním programem
příslušného Programu
- efekt testován porovnáním - efekt testován především
s dotačním
n á s t r o j e m , reálným přínosem jednotlivého
projektu
použitým pro stejný účel
- v České republice relativně - dostupnost je dána
nejsnazší cesta k založení schopností obstát v celounijní
projektové soutěži
finančního nástroje

Kapitola 2.

EFSI
- prostředky Rozpočtu EU
- prostředky Rozpočtu EU (a EIB) slouží k vyvolání
slouží jako přímý finanční soukromé investice, resp.
financované
zdroj pro využití finančním i n v e s t i c e
národními veřejnými prostředky
nástrojem
(finanční nástroj „nového typu“)
- zatím spíše pilotní projekty
(testující např. synergie mezi
- individuální řešení
kohezní politikou a rozvojem
venkova)
- efekt testován schopností
- efekt testován porovnáním
vyvolat soukromé a veřejné
s dotačním
nástrojem,
investice a nevyčerpat finance
použitým pro stejný či obdobný
EU v podobě realizované
účel
záruky
- velký, ale reálně spíše
- zatím v podobě konceptů;
nevyužívaný potenciál (Česká
relativně vysoký potenciál pro
spořitelna patří k nemálo velmi
uplatnění v České republice
aktivním hráčům na tomto poli)

Zdroj: vlastní zpracování

příklady dostupných finančních nástrojů
Horizon 2020
V programu Horizon 2020 existuje velmi rozvětvená typologie
finančních nástrojů, které lze obecně rozdělit na kapitálové
(equity) s nabídkou možností rizikového financování (Access to
Risk Finance Programme), a na nástroje sdílení rizika (půjčky
a záruky).
Celkový rozsah finančních nástrojů v rámci Horizon 2020 činí
přibližně 2,7 mld. EUR (tedy přibližně 3 % celkového objemu
programu), z toho 1,5 mld. EUR je předurčena ve prospěch
malých a středních podniků.
Příkladem komplexního řešení s pomocí finančních nástrojů
v rámci Horizon 2020 je produkt InnovFin, zaměřený svými
jednotlivými složkami na malé a střední podniky a menší střední
podniky (do 500 zaměstnanců), na středně velké firmy (do 3 000
zaměstnanců) a na velké korporace (nad 3 000 zaměstnanců.
Nadto v jeho rámci existuje složka tematického financování,
aktuálně sledující projekty energetické a zdravotnické

(v rámci priority společenských výzev v rámci Horizon 2020).
Vůči malým a středním podnikům existuje možnost udělení
specificky vytvořených záruk a financování prostřednictvím
venture capital. U středně velkých firem zahrnuje nabídkový
rejstřík rovněž možnost záruky a vedle toho produkt MidCap
Growth Finance, založený na úvěrové bázi. V případě velkých
korporací InnovFin Large Projects je typickým produktem taktéž
úvěr. V případě složky Thematic Finance dochází k využívání
projektového financování v kombinaci s korporátním úvěrem.
Produkt InnovFin je vedle toho zajištěn i finančním a procesním
poradenstvím.

Nástroj pro propojení Evropy
V rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF; Connecting
Europe Facility) je předpoklad využití přibližně 5 % až 10 %
alokace cestou finančních nástrojů (tedy v rozsahu přibližně
1,5 až 2,5 mld. EUR), mající taktéž charakter instrumentů ke
sdílení rizika a kapitálových řešení.
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Hlavní téma

CEF je možné na poli finančních nástrojů považovat za
promotéra řešení prostřednictvím projektových dluhopisů, které
představují jeden z nejvýznamnějších instrumentů tohoto typu.
Vzhledem k charakteru projektů v rámci CEF (velmi objemné,
dlouhodobé investiční projekty s přeshraničním charakterem)
jsou v jeho rámci rozvinuty určité typizované modely řešení,
spadající například do Marguerite Fund (pro případ řešení
energetických projektů). Vedle toho v případě dopravní složky
CEF dochází k intenzivnímu využívání záručních nástrojů
(Loan Guarantee for TEN Transport; LGTT).

COSME
Program pro malé a střední podniky (MSP), které jsou
významnou součástí evropské ekonomiky - vytvářejí 85 %
nových pracovních příležitostí. Jeho rozpočet pro období 20142020 činí 2,3 miliardy eur a jedním z hlavních cílů je usnadnění
přístupu k financování. Za tímto účelem jsou k dispozici dva
druhy nástrojů:
• Záruční nástroj - tzv. Loan Guarantee Facility (LGF) Evropský investiční fond prostřednictvím tohoto nástroje
poskytuje záruky (protizáruky) včetně sekuritizace úvěrů
finančním institucím a fondům, které mohou poskytovat
půjčky MSP - pomůže tak v poskytnutí půjčky podnikům, které
by ji jinak nemohly získat.
• Kapitálový nástroj - tzv. Equity Facility for Growth (EFG) –
prostředek pro podporu růstu a rozvoje evropských podniků,
především na jejich rozvoj v oblasti výzkumu a inovací.
Žadateli mohou být finanční zprostředkovatelé spravující
a poskytující investice do rizikového kapitálu - investiční
fondy, soukromí investoři. EIF investuje do vybraných fondů
poskytujících rizikový a mezaninový kapitál na podporu
expanze MSP.

Investiční plán pro Evropu
Plán z dílny Evropské komise, která jej v roce 2014 navrhla
v souvislosti s nízkou mírou investic v Evropské unii jeho cílem je aktivace veřejných i soukromých investic
(původně v rozsahu alespoň 315 miliard eur, po prosincovém
prodloužení fungování plánu do roku 2020 byl investiční cíl
zvýšen na 500 miliard eur).
Jako samostatně spravovaný účet v rámci EIB byl zřízen
Evropský fond pro strategické investice - využívá veřejné
finanční prostředky za účelem aktivace dalších soukromých
investic a zajišťuje úvěrovou ochranu pro financování
poskytované EIB a EIF. Jednou z jeho funkcí je převzetí rizik
od Evropské investiční banky , která tak může investovat do
rizikovějších projektů.
Fond je zaměřen na investice v odvětvích jako infrastruktura,
energetika, výzkum a inovace, širokopásmové sítě či
vzdělávání (může podporovat také MSP).
12
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Původně byl tvořen zárukou ve výši 16 miliard eur z rozpočtu
EU a 5 miliardami eur od EIB - zároveň s prodloužením
fungování plánu se však Rada EU dohodla také na navýšení
záruky z rozpočtu EU na 26 miliard eur a na navýšení příspěvku
EIB na 7,5 miliard eur.
Potenciálním investorům je k dispozici také portál projektů,
kde jsou k dispozici informace o jednotlivých projektech
a investičních příležitostech.
Česká republika se v červenci 2015 stala díky spolupráci
EIF a Českomoravské záruční a rozvojové banky (v rámci
programu COSME) jedním z prvních států, ve kterých byla
podepsána smlouva o čerpání prostředků z EFSI. Na základě
této smlouvy je možné navýšit úvěry pro malé a střední
podniky v ČR až o 4,4 miliardy korun v rámci programu Záruka
2015–2023.
Přístup k úvěrům se liší dle velikosti projektu. U projektů
v hodnotě zhruba nad 25 miliónů eur mohou přímo podniky
požádat EIB o půjčku s podporou z fondu EFSI. Česká
republika zde nyní (k 3. 1. 2017) figuruje ve třech projektech
(dva jsou schváleny, jeden předschválen). Seznam projektů
je k dispozici na stránkách EIB. Menší projekty a firmy
EIB podporuje prostřednictvím domácích bank. Této formě
podpory se v České republice daří o něco lépe - doposud
(k 15. 12. 2016) bylo podpořeno celkem 6 projektů.

Využití finančních nástrojů v projektech Smart City
Finanční nástroje nabízejí také řadu možností pro financování
„chytrých“ projektů. Tomuto tématu se budeme blíže věnovat
ve Speciální analýze, kterou naleznete na našich stránkách.

Chytré město České spořitelny
Pomáhá městům a firmám
připravovat a financovat
inovativní projekty, které dělají
z měst lepší a moderní místa
k životu.
Projekt je primárně zaměřen na 132 českých měst s více
než 10 000 obyvateli s tím, že některá řešení lze aplikovat
i v menších obcích.
Do roku 2020 dosáhne objem investic do “Smart city” projektů
100 mld. Kč - tyto investice jsou směřovány především
do inovací v oblasti samosprávy, energie, bezpečnosti,
bydlení, odpadu a dopravy.
Úlohou České spořitelny je být prostředníkem mezi městy
(odběrateli chytrých řešení) a firmami (dodavateli chytrých
řešení), který oběma stranám pomáhá s přípravou a realizací
projektů od návrhu přes optimalizaci řešení až po pomoc při
hledání vhodného způsobu financování.
Více informací naleznete na stránkách projektu Chytré město

Rubrika Průvodce podnikáním je součástí poradenského
programu „Průvodce podnikáním v zahraničí“, v rámci
kterého poskytujeme našim klientům z řad malých
a středních podniků informace, jak úspěšně expandovat
do zahraničí a jaké je zde čeká podnikatelské klima.
V lednovém vydání se zaměříme na jednu z pobaltských
zemí - Estonsko.

růstovou trajektorii a měli bychom být svědky
dynamiky překračující 2 % HDP. Tato predikce
je podpořena oslabujícími externími šoky
a pomalu se lepšícím objemem investic.
Výdaje na „Work Ability Reform“ (následující
kapitola) zhorší saldo veřejných rozpočtů
v následujících. Veřejný dluh by však měl zůstat pod hranicí
10 % HDP.

estonsko
Základní údaje
Oficiální název

Estonská republika

Počet obyvatel

1 315 944 (2016)

Rozloha

45 227 km2

Měna

Euro (EUR)

Základní makro ukazatele

Zdroj: The World Factbook
Estonsko je parlamentní republikou se systémem více stran.
Prezident je volen na 5 let nepřímou volbou v parlamentu
a má především symbolickou funkci. Má možnost jednoho
znovuzvolení (po několika neúspěšných volebních kolech byla
nakonec zvolena Kersti Kaljulaid jako nestraník). Parlament
je jednokomorový – „Riigikogu“ a skládá se ze 101 křesel.
Poslanci jsou voleni na 4 roky, poslední volby proběhly v roce
2015 a od 23. listopadu 2016 po vyslovení nedůvěry premiérovi
parlamentem je předsedou vlády Jüri Ratas.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Dominantním sektorem v Estonsku jsou služby dosahující
téměř 70 % HDP. Průmysl vytváří v Estonsku o zhruba 10 p. b.
HDP méně než v České republice.
Do Estonska se nejvíce dováží stroje a elektrická zařízení
(28 %), minerální paliva (11 %), potraviny (10 %) a vozidla
(9 %). Největšími dovozními partnery jsou Finsko (14,5 %),
Německo (11 %) a Litva (9 %). Estonsko vyváží především
stroje a elektrická zařízení (34 %), potraviny a nápoje (9 %),
minerální paliva (9 %) a dřevo (10 %). Exporty většinou směřují
do Švédska (18,8 %), Finska (16 %) a Lotyšska (10,4 %).

Sektory národního hospodářství
100%

Zemědělství

Průmysl a stavebnictví

Služby

80%
60%

69,2%

59,7%

73,9%

67,4%

60,1%

73,1%

40%
20%
0%

27,4%

37,8%

3,4%

2,5%

Estonsko

ČR

24,6%

28,8%

36,7%

21,9%

1,5%

3,7%

3,2%

5,0%

EU

Estonsko

ČR

EU

HDP
Zdroj: Eurostat, data za rok 2015

Průvodce
podnikáním

Zaměstnanost

Makroekonomický výhled
Ekonomický růst by měl v roce 2016 mírně zpomalit na
1,1 % HDP, v následujících letech se ale očekává návrat na

2015

2016e 2017e 2018e

Růst HDP (%)

1,4

1,1

2,3

2,6

Míra nezaměstnanosti (%)

6,2

6,5

7,4

8,3

Inflace (%)

0,1

0,8

2,6

2,7

Běžný účet PB (% HDP)

2,1

1,8

1,6

1,5

Saldo VF (% HDP)

0,1

0,5

-0,4

-0,2

10,1

9,4

9,5

9,4

Veřejný dluh (% HDP)
Zdroj: Eurostat, e- odhad

Trh práce
I přes mírný hospodářský růst míra nezaměstnanosti od roku
2015 stoupá a podle prognózy Evropské komise v roce 2018
přesáhne 8 %. Největší změnou na trhu práce je reforma
trhu práce „Work Ability Reform“, která plánuje zapojit do
pracovního procesu okolo 100 000 nepracujících lidí pobírající
různé dávky.
Minimální mzda byla naposledy navýšena na začátku roku
2017 na 470 eur, což je o 60 eur více, než její český eurový
ekvivalent. Průměrné měsíční náklady práce v podnikatelské
sféře jsou v Estonsku zhruba na stejné výši jako v České
republice. Dražší pracovní síla je v Pobaltí např. v odvětví
Doprava a skladování (o 17 %), levnější je naopak Výroba
a rozvod elektřiny (o 15 %). Náklady práce vedle hrubých mezd
zahrnují vedlejší náklady práce typu sociálního a zdravotního
pojištění apod.
Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (září 2016)

7,2 %

Produktivita práce k Ø EU (2015)

61,3 %

Minimální měsíční mzda (2017)

470 €

Ø měsíční náklady práce
v odvětvích (2015)

Estonsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

1 489 €

1 528 €

Velkoobchod a maloobchod

1 403 €

1 500 €

Doprava a skladování

1 695 €

1 444 €

986 €

955 €

2 096 €

2 839 €

Ubytování, stravování, pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Zdroj: Eurostat
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Průvodce
podnikáním
Základy pracovního práva
Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou
a musí mít písemnou formu. Zkušební lhůta může být až
4 měsíce. Standardní pracovní doba v Estonsku je při plném
úvazku 8 hodin denně, resp. 40 hodin za 7 dní, délka jedné
pracovní směny by neměla přesáhnout 12 hodin. V případě
práce v nočních hodinách (22-6h) by měl zaměstnanec
obdržet 1,25násobnou mzdu, práce o státních svátcích by
měla být odměněna 2násobkem mzdy, alternativně se může
zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvit na kompenzaci
práce v noci či o svátcích pracovním volnem.
Roční dovolená je zpravidla 28 dní, pokud se zaměstnanec se
zaměstnavatelem nedohodnou na delší dovolené, případně
pokud zákon nestanoví jinak – např. ze zákona je zaručeno
35 dní dovolené mladistvým a až 56 dní některým akademickým
a vědeckým profesím.

Základy obchodního práva
V Estonsku je možno založit několik právních forem
podnikatelských subjektů (obchodních společností). Z nich je
u zahraničních investorů nejrozšířenější společnost s ručením
omezeným (Osaühing – OÜ), u které je požadován základní
kapitál minimálně ve výši 2 500 eur. Řízení a zastupování OÜ
přísluší představenstvu složenému z jednoho či více fyzických
osob.
Založení OÜ v Estonsku zabere zhruba 7 pracovních dní
a náklady na tento proces se pohybují v rozmezí 140-190
eur. Pro kapitálově silnější subjekty se hodí forma akciové
společnosti (Aktsiaselts - AS), kde musí být základní kapitál
alespoň 25 000 eur. Povinnými orgány AS je představenstvo
a dozorčí rada, AS musí jmenovat auditora. Akcie AS musí být
registrované a zapsané do centrálního registru cenných papírů.
Právní forma

Minimální kapitál

Veřejná obchodní společnost (TÜ)

není požadován

Komanditní společnost (UÜ)

není požadován

Společnost s ručením omezeným (OÜ)
Akciová společnost (AS)

2 500 EUR
25 000 EUR

Zdroj: Estonian Investment Agency

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Estonský daňový systém je na evropské poměry revoluční.
Korporátní dani nepodléhají zadržené či reinvestované zisky.
Zisk se zdaňuje pouze v situaci, kdy je vyplácen – například ve
formě dividend, funkčních požitků, darů, výdajů na reprezentaci,
apod. Daň činí 20 % z hrubé částky distribuovaného zisku.
Zaměstnavatel odvádí příspěvky na sociální zabezpečení ve
výši 33,8 % z hrubé mzdy. Na tuto sazbu neexistuje horní
hranice.
14
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Zaměstnanec platí pouze 1,6 % (pouze pojištění
v nezaměstnanosti). DPH má vedle 20% základní sazby i dvě
snížené ve výši 9 % a 0 %.
Daň/odvod

Sazba

Korporátní daň

20 %*

Daň z příjmu jednotlivců

20 %

Sociální zabezpečení (zaměstnanec)

1,6 %

Sociální zabezpečení (zaměstnavatel)

33,8 %

DPH (základní / snížené sazby)

20 % / 9 % / 0 %

Zdroj: Estonian Investment Agency;* z hrubé hodnoty zisku

Energetika
V Estonsku měli oproti ČR dlouhodobě zřetelně levnější
elektřinu, ale po nárůstu téměř na 0,1 EUR/kWh se rozdíl
smazal. Od konce roku 2013 je cena v Estonsku dražší
a pohybuje se okolo 0,09 EUR/kWh.
U cen plynu si estonské firmy oproti českým významně připlácí
(v průměru za sledované období o 15 %). Výjimkou bylo druhé
pololetí roku 2015, kdy cena spadla o 25 %.
Při výrobě elektrické energie se Estonsko spoléhá z 83 % na
uhlí, z 11 % na obnovitelné zdroje a 5 % na zemní plyn.

Vývoj cen energií
0,11
€/kWh
0,10

12,0
€/GJ
11,0

0,09

10,0

0,08

9,0

0,07
0,06
0,05

8,0

Elektřina (levá osa) - Estonsko
Elektřina (levá osa) - ČR
Plyn (pravá osa) - Estonsko
Plyn (pravá osa) - ČR
1H/2012

1H/2013

1H/2014

1H/2015

7,0

1H/2016

6,0

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH

Investiční pobídky
Propracovaný systém investičních pobídek v Estonsku
nenajdete. Lákadlem pro investory jsou vedle nulových daní na
reinvestovaný zisk již čtyři svobodné obchodní zóny.
Zboží dovozené do zón pro pozdější re-export není předmětem
DPH, spotřebních daní ani dovozních cel. Vedle toho mohou
začínající podnikatelé získat dotace ve formě tzv. „start-up
grantu“ (80 % nákladů projektu a max. 5 tisíc eur), resp.
„rozvojového grantu“ (50 % nákladů projektu a max. 32 tisíc
eur).

V lednovém příspěvku EU Seriálu se blíže zaměříme
na pojem sociální podnikání - tedy formu podpory těm,
kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Podpora
je nabízena prostřednictvím hned několika operačních
programů - Zaměstnanost, IROP či Praha - pól růstu. Jaké
jsou možnosti čerpání a informace o aktuálních výzvách
naleznete na dalších řádcích.

EU Seriál

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – PŘÍLEŽITOST PRO ZNEVÝHODNĚNÉ
Sociální podnikání, tedy forma podnikání, v němž je vytváření
zisku až sekundárním či terciální roli. Sociální podnikání jsou
podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu
prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří
pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo
kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další
rozvoj sociálního podniku.
Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku
i zvýšení veřejného prospěchu. Sociálním podnikem se rozumí
„subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle
soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které
splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje
veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích
dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího
prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.
Cílovými skupinami, které takto mohou získat zaměstnání,
nejsou jen zdravotně postižení, ale i dlouhodobě nezaměstnaní,
čerstvě propuštění z ústavní či ochranné péče a azylanti.
Dotace pro svůj vznik a rozvoj mohou čerpat sociální podniky
již druhé programové období. V letech 2007 – 2013 byly
investiční projekty hrazeny z Integrovaného operačního
programu (IOP) a provoz, případně školení zaměstnanců pak
z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Ani pražští podnikatelé
se však nemusejí cítit diskriminováni, podpora sociálního
podnikání je zakomponována i do OP Praha – pól růstu.
Programové období 2014 – 2020 přineslo spíše kosmetické
změny, než faktické. Respektive, u programu investičního
přidalo jedno slovo do názvu, u neinvestičního ubralo dvě slova
a spojku. Pořízení technologií či rekonstrukce budov je tedy
podporována v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), provoz z OP Zaměstnanost.

i

Operační program Zaměstnanost nabízí žadatelům
několik typů výzev, které jsou zaměřeny na podporu
„měkkých“ projektů v oblasti sociálního podnikání.

Mezi stěžejní z pohledu zájmu žadatelů lze řadit výzvu
Podpora sociálního podnikání, u které již proběhly 2. kola
příjmu žádostí. V prvním kole byla úspěšnost projektů pouze
okolo 6 %, druhé kolo žádostí je v současnosti v hodnocení.
Vyhlášení třetí výzvy je plánováno v 3Q. 2017.
V minulých výzvách bylo možné čerpat podporu zejména na
vybavení do 40 tis. Kč, mzdy zaměstnanců, náklady na služby
(např. marketing). Pomocí křížového financování šlo pokrýt
i investiční výdaje, max. do výše 20 % z celkových nákladů
projektu. V plánované výzvě by měl být okruh způsobilých
výdajů stejný, či velmi podobný, v porovnání s výzvou, která je
nyní v hodnocení (č. 067). Výše podpory by měla dosáhnout
hodnoty 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Nejzajímavější je pro žadatele investiční podpora v rámci

IROP. Program sice není určen pro finančně náročné projekty,
maximální výše uznatelných výdajů je stanovena na 4 900
000 Kč, ale její výše 85 %, byť spadá pod režim de minimis, je
jistě lákavou. Není proto divu, že, v souvislosti se zmenšenou
možností čerpat dotační zdroje v rámci rozvojových projektů
v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
přitáhla zejména v prvních výzvách rekordní počet zájemců.
Do hodnocení vstoupilo 180 projektů, které si nárokovaly
celkem 635 788 522,95 Kč, přičemž alokace obou prvních
výzev (program bývá vyhlašován zvlášť pro oblasti, kde se
nachází sociálně vyloučené lokality (mimo Prahu) a zvlášť
pro zbytek republiky (opět bez Prahy) činila pouze 221 000
000 Kč. Přetlak byl vyšší právě ve výzvě pro SVL. Nicméně,
vlivem nulové tolerance a nemožnosti odstranit některá
méně závažná pochybení vyjma formálních, která byla pro
první výzvy IROP nastavena, byla drtivá většina projektů
vyřazena. Schváleno tak bylo (k 19. 12. 2016) doposud pouze
26 projektů, u pěti projektů se ještě čeká na výsledek. Zbylé
žádosti neuspěly.
Ačkoliv byly v srpnu 2016 otevřeny další dvě výzvy, které
mají uzávěrku 31. 1. 2017, ve kterých byl očekáván zájem
zejména ze strany žadatelů, kteří v předchozí výzvě neuspěli,
měla tato negativní úspěšnost zřejmě negativní vliv na zájem
o daný program, jelikož k 19. 12. 2016 bylo podáno pouze
13 žádostí.
Ministerstvo však zachovává optimismus a doufá, že většina
žadatelů podá své projekty na poslední chvíli. Je proto
připraveno navýšit současnou alokaci o alokaci připravenou
pro výzvy na srpen 2017, což by mělo za následek jejich
zrušení.
Podařilo se aneb jeden příklad za všechny
Jihomoravská společnost zabývající se prodejem pracovních
oděvů a ochranných pracovních pomůcek se rozhodla rozšířit
svoji činnost právě o službu zakázkové šití pracovních oděvů
a rukavic. Předmětem úspěšného projektu byly stavební
úpravy vlastních prostor společnosti na šicí dílnu a nákup
technologie. Tím bylo možné poskytnout pracovní příležitost
osmi zdravotně postiženým na plný pracovní úvazek.
Pár praktických rad pro žadatele
V prvé řadě je třeba si uvědomit, co sociální podnikání obnáší,
seznámit se s jeho principy a zejména s jejich dopady na chod
společnosti. Rovněž si nejprve ověřte, zda jste schopni nalézt
mezi cílovými skupinami vhodnou pracovní sílu, zejména
s přihlédnutím k pětileté udržitelnosti. Nezapomeňte, že podle
nových pravidel se limity čerpání de minimis nepočítají jen za
daný subjekt, ale celou skupinu.
eDOTACE I GRANT klub I OP Zaměstnanost I IROP
Erste Grantika Advisory, a.s.
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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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.

Statistické
okénko
Klíčové ekonomické ukazatele
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