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Milí čtenáři,

měsíc květen bývá většinou na události bohatý a nejinak tomu je i tento rok.
Výběr těch nejdůležitějších zpráv týkajících se nejen Evropské unie jsme zařadili
i do našeho Měsíčníku EU aktualit.
Evropská unie i Česká republika se teď vezou na vlně hospodářského růstu,
jež se pozitivně projevuje i do dalších oblastí jako je například snižující se míra
nezaměstnanosti, kterou má Česká republika nejnižší v celé EU. Stále jsou však
oblasti, které by se měly zlepšit, a na které také upozorňuje Evropská komise
ve svých doporučeních. U České republiky je to zejména udržitelnost veřejných
financí, také ve spojitosti s demografickým vývojem, kdy dochází ke stárnutí
populace a tedy i k většímu náporu na sociální zabezpečení a zdravotnictví.
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Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou
Zastoupení Evropské komise v ČR a portál EurActiv.cz

Z TTIP (obchodní dohoda mezi USA a EU) se pomalu stává takový lord
Voldemort - ten, jehož jméno se nevyslovuje. Zlepšení situace na trzích však
opět otevírá dveře k diskusím o obchodních dohodách včetně zmiňovaného
Transatlantického obchodního partnerství, ale dá se předpokládat, že pokud
dojednají tuto obchodní dohodu, tak už pod jiným názvem. Dalším velmi
sledovaným tématem v USA je i oblast nastavení daňových sazeb.
Za rok v tuto dobu už by mělo v celé Evropské unii platit obecné nařízení
o ochraně osobních údajů. Do té doby mají české firmy, instituce či další
subjekty zacházející s osobními údaji čas na to připravit se, co toto nařízení
obnáší a jaké opatření s tím související budou muset zavést a dodržovat. Hlavně
pro větší firmy bude přechod na dodržování souboru pravidel znamenat větší
časovou náročnost. Co toto nařízení přináší a jaké jsou hlavní zásady ochrany
osobních údajů, přiblíží rubrika Drobnohled.
Tento měsíc jsme do rubriky Průvodce podnikáním zařadili přehled o Moldavsku
- ač je to poměrně neznámá země, nevybrali jsme si ji náhodou. Moldavsko je
totiž v hledáčku některých českých investorů. Působí zde na 6 desítek českých
firem a další rozvoj se dá očekávat. Napomoci by tomu mělo i květnové setkání
premiéra ČR Bohuslava Sobotky s moldavským premiérem Pavlem Filipem. Více
o této jedné z nejchudších zemí Evropy na stranách 13 a 14.
Situace kolem eurozóny se pomalu mění. Témata, která dříve hrála prim (tedy
většinou ty problematické z jižního křídla), jsou jakoby zapomenuta a eurozóna
se zdá silnější. Na síle jí tak vedle zlepšující se hospodářské situace pomohlo
i rozhodnutí Spojeného království o opuštění EU. Do popředí se tak bude
dostávat nejen to, jak bude probíhat vícerychlostní Evropa, ale zda se ke
skupině států platící eurem nepřidat – a Českou republiku lze vnímat jako dalšího
přirozeného kandidáta, vzhledem k tomu, jak plní přístupová kritéria. O tématu
eurozóny více v naší pravidelné rubrice Brusel Inside od Petra Zahradníka.
Česká ekonomika, potažmo české podniky jsou proexportně zaměřeny
a z českého exportu míří více jak 80 % na trh zemí Evropské unie. Aktuální
téma naší rubriky EU Seriál je tak pro české exportéry určitě zajímavé, neboť
se zabývá programem Marketing, díky kterému mohou podniky získat podporu,
která jim pomůže v usnadnění přístupu na zahraniční trh prostřednictvím
individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Více o programu
se dozvíte na straně 15.
Hlavní téma se věnuje dokumentům, jež jsou zaměřeny na klíčové priority
evropské současnosti i budoucnosti a jež navazují na Bílou knihu, kterou jsme
v některých aspektech představili v minulém čísle našeho Měsíčníku. Více
k těmto dokumentům se dočtete na stranách 9 až 12.
Vážení čtenáři, přeji příjemné plánování letních dovolených a pohodové chvilky
u čtení zpráv z Evropské unie.
Tomáš Kozelský
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Jaká doporučení obdržela Česká republika od Evropské
komise? - Dohoda o volném obchodu s USA bude možná
brzy opět na stole. - Evropský parlament podpořil návrh
Evropské komise na lepší dostupnost finančních služeb
v rámci jednotného evropského trhu. - S požadavky na
ochranu dat se budou muset vypořádat i energetické
firmy.

Události v EU

politika
Co doporučila Evropská komise České
republice?
Ekonomika Evropské unie roste a v roce 2018 bude tento trend
trvat již šestým rokem. Spolu s EU roste i česká ekonomika,
která se mnohdy jeví jako nadprůměrná. ČR má například
nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU a podobně je tomu
s mírou chudoby. Lidé pracující v Česku mají také poměrně
vyrovnané příjmy, a rozdíl mezi bohatými a chudými tak není
velký.
Na druhou stranu má české hospodářství své mezery. Evropská
komise na ně upozornila v doporučeních, které vydává v rámci
Evropského semestru, nástroje pro koordinaci národních
ekonomik členských zemí. Komise skrze něj posuzuje národní
programy reforem a také konvergenční programy, ve kterých
členské země EU objasňují své rozpočtové strategie.
Problematickou oblastí českého hospodářství je
udržitelnost veřejných financí, které slouží pro financování
veřejných služeb jako zdravotnictví, sociální zabezpečení
či dopravní obsluha. Česká populace stárne a zvyšují se
výdaje státu na zdravotní péči a důchody, což může být
z dlouhodobého hlediska pro národní ekonomiku nebezpečné.
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Komise dále upozornila, že podnikatelé to v Česku nemají
snadné. Hospodářský růst brzdí například komplikovaný
způsob vydávání stavebních povolení. Ministerstvo pro místní
rozvoj se proto rozhodlo prosadit novelu stavebního zákona,
která by měla proces urychlit.
Další překážkou pro podnikatele je složitý způsob odvádění
daní. Komise sice uznává, že vláda se snaží bojovat
s daňovými úniky, měla by však myslet i na to, jak placení daní
podnikatelům zjednodušit.
Komise se v hodnocení dále věnovala výzkumu a vývoji.
Jejich intenzita se prý v posledních letech výrazně zvýšila,
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nicméně nepřináší kvalitnější výsledky. Svůj prostor získalo
v hodnocení také školství, které by mělo více zapracovat
na začleňování romských a jinak znevýhodněných dětí.
Přetrvávajícím problémem jsou nízké platy učitelů, které však
vláda v posledních letech významně zvýšila.
Zatímco v loni obdržela Česká republika od Komise tři
doporučení, letos jsou pouze dvě. Která konkrétně, se
dozvíte v příspěvku Zastoupení Evropské komise v ČR na
straně 6.
http://euractiv.cz/clanky/cr-a-evropsky-semestr/komisedoporucila-cr-aby-ulehcila-podnikatelum-od-administrativnichpovinnosti/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-europeansemester-country-specific-recommendations-commissionrecommendations_-_czech_republic-cs.pdf

zahraniční obchod
Dohoda o volném obchodu s USA bude možná
brzy opět na stole
S příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu zavládla po celém
světě značná nejistota. A to nejen v oblasti politiky nebo obrany,
ale také v oblasti ekonomiky. Během prvních sta dní v úřadu
amerického prezidenta stihl Trump splnit i jeden ze svých
předvolebních slibů v podobě odstoupení od Transpacifické
obchodní dohody (TPP). Stejně tak se prakticky úplně přestalo
mluvit o možném vyjednání dohody TTIP.
V poslední době však ekonomická nejistota upadá. Dolar
opět posílil a finanční trhy se vzpamatovaly. Obchodníci trhům
opět důvěřují. A podle některých politiků i odborníků se v blízké
době na pořad dne vrátí i diskuze o obchodních dohodách
včetně Transatlantického obchodního partnerství.
Jednou z velkých neznámých je i plánovaná reforma daňového
systému, o které Trump během své předvolební kampaně často
hovořil. Jedním z jejích hlavních cílů je snižování daní fyzických
a právnických osob včetně daní korporátních. Stejně tak Trump
často mluví o potřebě větších investic v oblasti infrastruktury.
V rámci plánovaných daňových reforem by se evropských
států asi nejcitelněji dotklo avizované snížení korporátní
daně. Řada velkých amerických firem totiž sídlí v Evropě,
zejména pak v Lucembursku, v Irsku nebo v Estonsku, kde
jsou korporátní daně nízké. Dle mnohých však tyto společnosti
čekají právě na to, až se nové americké administrativě podaří
korporátní daně snížit a ony se mohly vrátit zpět za oceán.
http://euractiv.cz/clanky/ekonomika-a-euro/dohoda-o-volnemobchodu-s-usa-bude-brzy-opet-na-stole-plany-trumpa-jsounerealne/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
countries/united-states/

Události v EU

finance
Evropská unie usiluje o lepší dostupnost
finančních služeb
Evropský parlament podpořil návrh Evropské komise na
lepší dostupnost finančních služeb v rámci jednotného
evropského trhu. Tedy snadnější přeshraniční přístup
k produktům z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, investování
či crowdfundingu. Větší konkurence má rozšířit nabídku
a vyvinout tlak na snížení cen.
Europarlament zároveň doporučil vytvoření akčního
plánu, který by se detailněji věnoval specifickým problémům
digitalizace finančních služeb (FinTech) v rámci jednotné EU.
Právě ta by měla lepší přístupnost těchto služeb zajistit.
Stejně jako bude poskytovatelům finančních služeb umožněn
snadnější vstup na český trh, budou moci čeští spotřebitelé
jednodušším způsobem získat produkty z jiných zemí EU.
V Česku je dnes poptávka po zahraničních produktech tohoto
typu zatím velmi omezená - pouze 7 % Čechů využívá
některý z přeshraničních finančních programů.

Patří mezi ně směrnice o platebních účtech, která zlepšuje
transparentnost bankovních poplatků a usnadňuje převody
bankovních účtů, a strategický materiál Evropské komise
pro jednotný digitální trh, jenž má posílit přístup k digitálním
produktům a službám.
Jednotný digitální trh je jednou z hlavních priorit současné
Evropské komise. Mohl by vytvořit statisíce nových pracovních
míst a do ekonomiky přivést až 415 miliard eur ročně.
http://euractiv.cz/clanky/ekonomika-a-euro/eu-usiluje-o-lepsidostupnost-financnich-sluzeb-zajistit-ji-ma-digitalizace-v-ramcijednotneho-trhu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0211+0+DOC+XML+V0//CS

energetika a doprava
S požadavky na ochranu dat se budou muset
vypořádat i energetické firmy
České firmy mají ještě rok na to, aby se přizpůsobily dosud
největší revoluci v ochraně osobních dat, která byla v EU
přijata. Ke konci května 2018 vstoupí v platnost takzvané
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data
Protection Regulation – GDPR), které bylo schváleno v dubnu
2016.
Evropanům má poskytnout větší kontrolu nad tím, co se děje
s jejich osobními daty – zejména na internetu. Získají tak
například právo na vymazání svých údajů. Firmy nebo instituce,
které jejich data spravují, je také budou muset informovat,
pokud dojde například ke kybernetickému napadení. Velkou
výzvou bude dodržování nových zásad i pro společnosti
působící v sektoru energetiky.

Opatření navrhovaná europarlamentem jsou nasměrována
zejména ve prospěch spotřebitelů. A to nejenom jednotlivců,
ale i menších firem, které se často potýkají s nevýhodnými
podmínkami pro úvěr. Zákazníci se tak nebudou muset
omezovat pouze na stávající nabídku finančních produktů na
domácím trhu. Tím vznikne větší konkurence i na českém trhu
a větší nabídka přinese kromě lepšího výběru také tlak na
snížení cen.
Češi mají již dnes možnost otevřít si účet u banky kupříkladu
v Berlíně, aniž by byli občany Německa. Stejně postupuje
většina FinTech společností, nedělají rozdíly mezi rezidenty
jednotlivých zemí EU. Finanční instituce mohou ovšem
odmítnout prodat svou službu do zahraničí, pokud to vyhodnotí
z vlastního pohledu jako příliš riskantní. Akční plán Evropské
komise proto klade stejně tak důraz na zabezpečení finančních
služeb, ať již na straně poskytovatele, nebo klienta.
EU již přijala řadu opatření k vytvoření jednotného trhu
v oblasti finančních služeb pro spotřebitele.

Ochranou dat spotřebitelů se zabývá i zimní energetický
balíček, který v listopadu představila Evropská komise a nyní
jej projednávají členské země a europoslanci. Ochrana údajů
je totiž stále aktuálnější s příchodem chytrých měřáků (smart
meters) a dalších inteligentních technologií.
Mezi hlavní zásady ochrany patří například to, že osobní
data zákazníků mohou být sdílena s ostatními energetickými
firmami jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí. Využívání
dat ovšem může spotřebitelům přinášet výhody. Společnosti
na trhu totiž díky jejich zužitkování mohou soupeřit o to,
kdo zákazníkům nabídne lepší produkty. Zároveň mohou
spotřebitelé díky lepším údajům o své spotřebě zefektivnit
využívání energie třeba s využitím chytrých technologií, jako
jsou právě zmíněné smart meters.
http://euractiv.cz/clanky/energetika/s-pozadavky-na-ochranudat-se-budou-muset-vyporadat-i-energeticke-firmy/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
TXT/?uri=CELEX:31995L0046
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropská komise chce evropským řidičům zajistit
spravedlivé podmínky a zároveň omezit zneužívání
levné pracovní síly z východních zemí Evropské unie představila balíček opatření pro silniční dopravu v EU.
- Před Soudním dvorem EU poprvé stanuli zástupci
Slovenska a Maďarska v souvislosti s uprchlickými
kvótami.

Komise představila balíček opatření pro silniční dopravu
v EU
Pokud řidič mezinárodní dopravy stráví při své cestě více
než tři dny v jiné zemi, bude mít nárok na tamní minimální
mzdu. Evropská komise tak chce evropským řidičům zajistit
spravedlivé podmínky a zároveň omezit zneužívání levné
pracovní síly z východních zemí EU.
Návrh je součástí takzvaného silničního balíčku, který
obsahuje celkem osm opatření. Řidiči by podle nich
měli například strávit povinnou 45 hodinovou pauzu mimo
vozidlo. Balíček se věnuje i kabotážím, tedy přepravám
zboží a osob v rámci území jiné země, než ve které je
dopravce registrován. Zatímco dosavadní legislativa povoluje
maximálně tři kabotáže za týden, návrh povoluje dopravci
provést neomezený počet přeprav v rámci pěti dní. Poté se
řidič musí opět navrátit do země, ze které pochází.
http://euractiv.cz/clanky/socialni-politika/silnicni-balicek-melvyresit-mzdy-ridicu-v-eu-cesti-dopravci-ho-ale-odmitaji/
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31europe-on-the-move_en

azyl a migrace
Soudní dvůr EU řeší žalobu proti uprchlickým
kvótám
Před Soudním dvorem EU poprvé stanuli zástupci
Slovenska a Maďarska v souvislosti s uprchlickými
kvótami. Země žalují Radu EU a volají po zrušení jejího
rozhodnutí o relokaci migrantů. Stížnost k Soudnímu dvoru
zaslalo Slovensko a Maďarsko již na konci roku 2015, pár
týdnů poté, co Rada rozhodla o přemístění 120 000 migrantů
z Itálie a Řecka do ostatních členských států EU. Na systému
přerozdělování migrantů z Řecka a Itálie se ministři zemí EU
většinově dohodli v září 2015. Proti bylo Maďarsko, Slovensko,
Česká republika a Rumunsko.
Každá členská země má podle plánu přijmout určitý počet
migrantů. V případě Maďarska se jedná o 1 294 osob, Slovensku
bylo přiděleno 886 osob a České republice 2 679 osob. Ani
jedna země však své závazky neplní. Slovenský ministr vnitra
Robert Kaliňák upozornil, že takové opatření může Rada použít
pouze v nenadálých a nepředvídatelných situacích. Migrační
krize však takovým případem není.
Ačkoli k hlasitým kritikům povinných kvót patří i Česká
republika, žalobu na Radu podalo pouze Maďarsko
a Slovensko. Hlavním argumentem obou stran je, že
rozhodnutí o povinném přerozdělování měla Rada přijmout
jako běžný zákon, což by znamenalo nutnost konzultace
s Evropským parlamentem a možnost pro národní parlamenty
členských zemí vydat k návrhu stanovisko.
4
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Maďarsko ve své žalobě navíc upozornilo, že i jeho území
zasáhl velký příliv nelegálních migrantů a nesouhlasí s tím,
aby mělo přijímat další. Dále tvrdí, že relokace migrantů
je v rozporu s Ženevskou úmluvou o právním postavení
uprchlíků, protože migranti nemohou setrvat na území státu, ve
kterém podali žádost o azyl.
Stěžovatelé dále upozornili, že relokace neplní ani ostatní
země EU. Doposud totiž bylo přemístěno jen 18 tisíc
migrantů. Celkově však počet relokovaných osob z Itálie
a Řecka stoupá.
Svůj prostor před soudem využila i Rada, která namítla, že
zavedení kvót bylo přiměřené tehdejší situaci, neboť příliv
migrantů do Itálie a Řecka ohrožoval existenci schengenského
prostoru.

Relokace dle jednotlivých států
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Zdroj: Evropská komise; data k 12. 5. 2017

Soudní dvůr by měl vydat rozsudek do konce letošního
roku. Maďarský ministr spravedlnosti László Trócsányi
prohlásil, že země verdikt soudu přijme, i kdyby nedal
Maďarsku za pravdu. Rozsudek bude mít dopad na budoucí
jednání o přerozdělování migrantů.
http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/soudni-dvur-eu-resizalobu-slovenska-a-madarska-proti-uprchlickym-kvotam/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/
european-agenda-migration/background-information_en

Situace kolem euro-zóny se pomalu mění. Témata, která
dříve hrála prim, jsou jakoby zapomenuta a eurozóna se
zdá silnější. Na síle jí tak vedle zlepšující se hospodářské
situace pomohlo i rozhodnutí Spojeného království
o opuštění EU. Do popředí se tak bude dostávat nejen
to, jak bude probíhat vícerychlostní Evropa, ale zda se ke
skupině států platících eurem nepřidat.

Brusel Inside

Nepropásněme dobu zmrtvýchvstání eura
Akcie eura stoupají. Zdaleka nejen optikou aktuálního
kursového posilování, jemuž je věštěna i delší než pomíjivá
budoucnost. Především proto, že euro a euro-zóna představují
hlavní trumf nyní v Evropě opět silně pokoušené strategie vícerychlostnosti, představující dokonce jeden z diskutovaných
scénářů v březnu zveřejněné Bílé knihy o budoucnosti Evropy.
Je velmi patrná snaha pozvolna začleňovat do soukolí nová
a nová témata, aby hlavním rozhodovacím módem o nich byla
právě platforma euro-zóny.
Pro lepší ilustraci nám poslouží snad názorný příklad:
nalézejme společného jmenovatele v sociálním rozměru
Evropy, nicméně bylo by dobré najít ještě nějakého více
společného (chtělo by se říci společnějšího) pro země eurozóny. A kdyby třeba náhodou chtěl někdo, kdo eurem dosud
neplatí, je tedy také vítán. Že by tam však nebyla kompletní
euro-zóna, nikde ani slovo.
Taková je praktická ukázka postupu, který se týká řady
dalších témat – jednoho důležitějšího než druhého – fiskálního
a rozpočtového (ve snaze vytvořit autonomní rozpočet
euro-zóny, který by mohl dosti zásadně změnit postavení na
šachovnici například z pohledu získávání evropských fondů
pro ty, kteří by zůstali vně), bankovnictví a finančního trhu, ale
též například energetiky. A ve frontě bychom mohli nalézt další.

A to přesto, že tomuto sebevědomí a posílení zdaleka
neodpovídá výkonnost jejích jednotlivých ekonomik
(v nedávném přehledu Specifických doporučení ani nebylo
podrobně zkoumáno Řecko, jež se nachází ve zvláštní kategorii
hloubkového průzkumu; více než tucet hříchů z 32 možných
bylo nalezeno v případě Itálie či Kypru a namátkou ani Francie
rozhodně není zářným evropským vzorem v oboru příkladné
fiskální disciplíny).
Ještě nedávno představovala velké riziko celá euro-zóna.
Úsilí a boj o její holé zachování byly nepředstavitelně silné. To
však skončilo v létě 2015 uvalením „nucené správy“ na Řecko
a zveřejněním Zprávy pěti předsedů směrem k dokončení
a prohloubení EMU.
Se zlepšením ekonomické výkonnosti a s obohacením
o mnohé nové konstrukční prvky se euro-zóna opětovně stává
nikoliv hrozbou, ale příležitostí.
Jak již bylo řečeno, představuje ono hlavní dělítko v procesu
zvaném více-rychlostnost; v režimu, v němž se pasažéři
evropského vlaku dělí na ty, kteří cestují v 1. třídě a na onu
menšinu cestujících 2. třídy.
Přitom zdaleka ne všichni v 1. třídě mají platnou jízdenku –
řada z nich jsou černými pasažéry, kteří v sekci 1. třídy cestují
pouze z politických důvodů. I proto, že je zajímavé a důležité
tam být (přičemž důvody se poměrně silně proměňují v čase).
Má pravdu ten, kdo tvrdí, že euro-zóna roku 2017 není totéž
co euro-zóna vzor 2007 (tedy před krizí). Evropský semestr
v celé své šíři, Evropský stabilizační mechanismus a vše co
mu předcházelo, Bankovní unie – to vše jsou věci, které eurozónu zjevně či méně zřetelně tmelí dohromady.
České ekonomice se daří. V řadě bruselských kruhů je
právě Česká republika (patrně právem) považována za toho
přirozeného kandidáta, který by nyní jako první do euro-zóny
vstoupil a stal se tak jejím 20. členským státem (z 27 členů po
brexitu).

Po odchodu Británie nabude v rámci EU euro-zóna na
významu. A přestože hlavní ekonomická rizika budoucího
vývoje leží právě mezi některými členy euro-zóny, vesměs
zástupci tzv. jižního křídla, o celistvosti euro-zóny nyní
neuslyšíte nikde ani slovo.
Získala na sebevědomí, na autoritě, z boje vyšla posílena,
a dokonce ani opouštění jejích nejslabších článků není dnes
tématem.

Je dobré tuto hladinu vnímat a využít vlastní atraktivnosti
a žádanosti pro vyjednání dobrých podmínek k tomu, abychom
se v euro-zóně cítili komfortně. Měli bychom být schopni tohoto
období aktivně využít – nemusí trvat věčně.
To nejhorší, co bychom mohli udělat by bylo tuto v zásadě
novou situaci ignorovat, tvářit se, že neexistuje a nedělat nic.
Doporučit nelze ani roli spíše nezúčastněného pozorovatele.
Ten by mohl totiž dříve či později skončit na nástupišti, z něhož
odjíždějí pouze vlaky 2. třídy.
Petr Zahradník
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

5

Sloupek
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“.
V červnovém vydání je příspěvek věnován doporučením
pro hospodářské politiky členských států Unie, která
Evropská komise každoročně vydává v rámci tzv.
Evropského semestru. Co letos doporučuje České
republice? Čtěte na řádcích níže.

Doporučení pro lepší ekonomické zítřky
V polovině května uveřejnila Evropská komise svá letošní
doporučení pro hospodářské politiky členských států.
Doporučení uděluje Evropská komise zemím EU každoročně
v rámci tzv. evropského semestru (http://ec.europa.eu/
europe2020/index_cs.htm).
Cílem je navrhnout reformy tak, aby udržitelný hospodářský
růst přispěl ke zvýšení životní úrovně a zároveň se předešlo
rozpočtovým i jiným nerovnováhám ekonomiky – nejen
v jednotlivých členských státech, ale díky koordinaci na
evropské úrovni i v EU jako celku.
Doporučení vycházejí ze zevrubné analýzy české ekonomiky,
kterou Evropská komise zveřejnila 22. února: Zpráva o České
republice (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/
cr2016_czech_cs.pdf).
Přestože je Česká republika relativně zdravou ekonomikou bez
zjevných makroekonomických nerovnováh, zpráva poukazuje
na to, že s dobře zacílenými reformami by domácí ekonomika
mohla růst rychleji.
Podle analýzy Komise je slabinou české ekonomiky zejména
fungování veřejné správy. Podnikatelé jsou vystaveni nadměrné
administrativní zátěži a vysokým nákladům na odvádění daní.
Investice brzdí komplikovaný způsob vydávání stavebních
povolení a neefektivní sytém zadávání veřejných zakázek.
Stát by mohl občanům i podnikatelům ulehčit život lepší
nabídkou služeb e-governmentu, ale prozatím tak nečiní elektronizace veřejné správy je jedna z nejméně rozvinutých
v Evropské unie.
Pro zvýšení potenciálu české ekonomiky do budoucna je
důležité i lepší využití prostředků směřujících na podporu
výzkumu a vývoje. Je potřeba posílit spolupráci mezi podniky
a výzkumnými institucemi a nastavit lépe systém hodnocení
výzkumu a vývoje.
Brzdu hospodářskému růstu v současnosti začíná představovat
i trh práce a nedostatek pracovníků. Za současné rekordně
nízké nezaměstnanosti je proto třeba mobilizovat veškeré
rezervy, které český pracovní trh skýtá. Zejména se jedná
o matky s malými dětmi, které se kvůli nedostatku služeb péče
o děti a malému využívání flexibilních forem práce často vracejí
do pracovního procesu později, než by si přály.
Určité rezervy představují i pracovníci s nízkou kvalifikací, kteří
jsou i přes současný boom na českém trhu práce zapojení
méně ve většině zemí EU.
Do budoucna je rizikem pro hospodářský rozvoj ČR udržitelnost
veřejných financí, a to kvůli očekávanému výraznému nárůstu
6
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výdajů na důchodový systém
či zdravotnictví v důsledku
stárnutí populace. I v těchto
oblastech jsou potřebné
reformy, aby byly veřejné
rozpočty schopné výdaje
státu na zdravotní péči
a důchody v budoucnu
ufinancovat.
Co tedy v květnu doporučila Evropská komise České
republice?
1. Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem
na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů,
zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním
postupům při zadávání veřejných zakázek.
2. Odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů
pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním
administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb
elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu
a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou
nedostatečně zastoupeny na trhu práce.
Plné znění návrhu doporučení nejen pro Českou republiku,
ale i pro ostatní členské státy Evropské unie, spolu s dalšími
souvisejícími dokumenty lze nalézt na následujících stránkách:
- Doporučení pro ČR
- Doporučení pro jednotlivé země na rok 2017
O doporučeních představených Evropskou komisí budou
během června jednat členské státy. Poté je koncem června
schválí nejvyšší představitelé členských zemí EU v Evropské
radě a konečné znění potvrdí v červenci ministři financí v Radě
EU. Doporučení se tak stanou návodem pro reformní priority
v oblasti hospodářské politiky České republiky v letech 20172018.
V minulosti se Česká republika doporučeními Evropské komise
do značné míry řídila. I díky tomu se počet doporučení pro ČR
postupně snižuje.
Oproti loňsku například z doporučení zmizela reforma
rozpočtového rámce a reformy v oblasti školství, což odráží
schválení zákona o rozpočtové odpovědnosti a opatření
posilující inkluzi ve vzdělávání a posílení platů učitelů. To však
neznamená, že v těchto oblastech již není co vylepšovat.
Je třeba pokračovat v reformním úsilí a plánované reformy
dokončit.

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
8. - 9. 6. 2017		

Lucemburk, Lucembursko

16. 6. 2017		

Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku

- Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci

8. - 9. 6. 2017		

19. 6. 2017		

Lucemburk, Lucembursko

Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

- Zasedání Rady pro životní prostředí

12. 6. 2017		

19. 6. 2017		

Lucemburk, Lucembursko

Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

- Zasedání Rady pro zahraniční věci

12. - 15. 6. 2017		

20. 6. 2017		

Štrasburk, Francie

Lucemburk, Lucembursko

- Plenární zasedání Evropského parlamentu

- Zasedání Rady pro obecné záležitosti

15. 6. 2017		

22. - 23. 6. 2017		

Lucemburk, Lucembursko

- Euroskupina
16. 6. 2017		

Brusel, Belgie

- Zasedání Evropské rady
Lucemburk, Lucembursko

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

26. 6. 2017		

Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku

Zdroj: www.europa.eu, https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Events.aspx, přístup ke dni 30. 5. 2017

Dotační kalendář aneb přehled vybraných výzev
Název výzvy

Číslo výzvy

Příjem žádostí
Od

Do

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Inovace - inovační projekt

IV.

07/2017

10/2017

SC 1.3 OPD - překladiště kombinované dopravy

10

07/2017

10/2017

SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro regionální dopravu

28

07/2017

06/2018

SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy

34

07/2017

09/2017

SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - telematické
aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP)

14

07/2017

09/2017

SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram
1 - vybavování ETCS jednotkami

43

07/2017

09/2017

SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram
1 - vybavování GSM-R jednotkami

44

07/2017

09/2017

SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram
2 - systém měření spotřeby energie

45

07/2017

09/2017

SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram
2 - výměna brzdových špalíků u nákladních vozů

46

07/2017

09/2017

Operační program Doprava

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

Za necelý rok by mělo v celé Evropské unii začít platit
obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Všechny české
firmy, instituce, ale i jednotlivci zacházející s osobními
údaji se tak musejí připravit na přísnější pravidla ochrany
osobních údajů svých zaměstnanců i klientů. Co toto
nařízení přináší a jaké jsou hlavní zásady ochrany
osobních údajů se dozvíte v článku níže.

FIRMY BUDOU MUSET CHRÁNIT SVÁ DATA
Dne 25. května 2018 vstoupí v celé EU včetně Česka v platnost
nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli
GDPR).
Všechny české firmy, instituce, ale i jednotlivci zacházející
s osobními údaji se musí připravit na přísnější pravidla ochrany
osobních údajů svých zaměstnanců i klientů. Osobní údaj
je podle nařízení jakákoliv informace o fyzické osobě, která
dovoluje přímou či nepřímou identifikaci. Kromě tradičního
jména a kontaktů to tak mohou být i lokační údaje, IP adresa,
fyzické či fyziologické údaje, a to nejen v případě klientů,
ale i u uživatelů webových stránek, příjemců reklamních
newsletterů, zaměstnanců, odběratelů, dodavatelů apod.
Všechny firmy i státní úřady bez ohledu na velikost nebo počet
zaměstnanců budou muset zavést technická, organizační
a procesní opatření, tak aby nakládání s osobními údaji
odpovídalo hlavním zásadám ochrany osobních údajů (viz
box). Zároveň to pak pro subjekty nakládající s osobními údaji
znamená:
• Vypracování tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
(Data Protection Impact Assessment);
• Zajištění záměrné a nezbytné ochrany dat;
• Povinnost oznámit neoprávněný přístup Úřadu pro ochranu
osobních údajů do 72 hodin a informovat i všechny
poškozené, tedy i klienty (což má dopad na reputační riziko);
• Významní správci citlivých informací je musí začít šifrovat
nebo anonymizovat, aby z nich nebylo možné vyčíst identitu
konkrétního člověka;
• Nařízení zavádí novou funkci: pověřenec ochrany dat. Ten
bude dodržování pravidel kontrolovat ve státních úřadech,
větších obcích nebo ve firmách, které zpracovávají velký
objem osobních údajů (povinnosti mít pověřence se ale
nejspíš nevyhnou ani soukromé ordinace se stovkami
pacientů nebo malé IT firmy, jejichž aplikace používají
statisíce lidí). Subjekty ale budou moci pověřence nejspíš
„outsourcovat“.
Při významném porušení ochrany může pokuta u jedné firmy
nebo instituce dosáhnout výše až 20 mil. eur (540 mil. Kč) nebo
4 % jejího celosvětového obratu − podle toho, která částka
bude vyšší. U menších firem by se náklady na zavedení všech
opatření mohly pohybovat v řádu desítek až stovek tisíc korun,
u větších firem a institucí i v desítkách milionů.
Podniky, úřady i obce by přitom měly celou situaci řešit již nyní
– velkým firmám zabere celá inventura svého zacházení s daty
až rok a následné nasazení technických prostředků pro jejich
zabezpečení i několik měsíců. Menší firmy mohou stihnout
8
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celou implementaci za několik týdnů. Firmy přitom o evropském
nařízení zatím pořádně ani neví.
Podle průzkumu společnosti Eset s analytickou IDC z konce
roku 2016 téměř 78 % dotázaných manažerů s rozhodovacími
pravomocemi v oblasti IT v malých a středních firmách buď
postrádalo informace o dopadech regulace na jejich organizaci,
nebo si jich nebyli zcela vědomi. Z těch, co měli o GDPR
ponětí, jich 20 % uvedlo, že jsou s tímto nařízením již nyní
plně kompatibilní, 59 % deklarovalo, že na tom pracují, a 21 %
přiznalo, že na GDPR nejsou vůbec připraveni.
Stále však panují nejasnosti, protože český zákon, který unijní
pravidla zpřesní, má být schválen až po říjnových volbách.
Na 90 % novinek se dá ale připravit už nyní, protože klíčové
evropské nařízení bude v květnu účinné tak jako tak.
Naopak na zvýšenou ochranu dat se těší bezpečnostní
a antivirové firmy, pro něž by jen v Česku mohl vzniknout
zcela nový trh o velikosti stovek milionů korun. Na start GDPR
se chystají také poskytovatelé služeb internetových úložišť –
cloudů jako česká pobočka Microsoftu nebo DataSpring ze
skupiny KKCG. Jim by pak firmy mohly převést osobní data
a cloudoví poskytovatelé se stanou garanty toho, že data
neuniknou. To by však mohlo vést ke zdražení cloudových
služeb na celém trhu.
Hlavní zásady ochrany osobních údajů
• Zpracovány zákonným, transparentním a korektním
způsobem;
• Shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní
účely;
• V přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu pro daný
účel;
• Přesné a aktualizované;
• Uchovávány pouze ve formě umožňující identifikaci
subjektů údajů;
• Uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely zpracování;
• Zpracovány způsobem,
zabezpečení;

který

zajistí

dostatečné

• Chráněné vhodnými technickými nebo organizačními
opatřeními (před neoprávněným či protiprávním
zpracováním, před ztrátou, poškozením či zničením);
• Za dodržení odpovídá správce a musí být schopný doložit
soulad.
Radek Novák, Ekonomické a strategické analýzy ČS

Hlavní téma červnového vydání Měsíčníku EU aktualit je
věnováno dokumentům, které Komise vydala v návaznosti
na Bílou knihu o budoucnosti Evropy, kterou jsme
v některých aspektech představili v minulém čísle. Diskusní
dokumenty jsou zaměřeny na klíčové priority evropské
současnosti i budoucnosti. Toto téma je zaměřeno na tři
z celkem pěti dokumentů, které již byly vydány.

Hlavní téma

diskusní dokumenty evropské komise
Úvod
V minulém květnovém čísle Měsíčníku EU aktualit jsme otevřeli
obsahové vymezení série hlavních témat, jež vycházejí z textu
Bílé knihy o budoucnosti Evropy a na ní navazující pětice
diskusních dokumentů Evropské komise.
Text Bílé knihy jsme podrobili analytickému vyhodnocení s tím,
že tento do značné míry obecný rámec nabývá konkrétního
pokračování v podobě pěti navazujících dokumentů zaměřených
na klíčové priority evropské současnosti i budoucnosti. Tři
z nich jsou v čase vydání tohoto čísla již na světě, dva
zbývající by měly být zveřejněny v průběhu června.
Podívejme se proto v rámci tohoto hlavního tématu na
obsahové vymezení a směřování tří již publikovaných
dokumentů chronologicky tak, jak byly vydány.

1. Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy
Tento dokument usiluje o formování priorit společných zájmů
v oblasti sociální politiky. Lze tak případně zmínit, že jeho
text představuje pokus o deskripci tzv. Evropského sociálního
modelu ve variantách vhodných pro podmínky druhé či spíše
třetí dekády 21. století, tedy konceptu, který byl po dlouhé
období spíše akademickým tématem, na oficiální politické úrovni
vykládán spíše intuitivně a na legislativní úrovni podchycen jen
velmi mělce při současném respektování poměrně zásadních
specifických odlišností jednotlivých členských států.
Přestože drtivá většina věcných kompetencí v oblasti výkonu
a nástrojů sociální politiky spočívá v úrovni národních států,
případně též regionálních a místních entit, pojem Evropského
sociálního modelu je široce rozšířen a s vážností vnímán.
Je tedy dobře, že v rámci zcela zásadní diskuse nynějších
evropských priorit na křižovatce se dostalo též na sociální
rozměr, který může v případě věcného a racionálního uchopení
přispět k celistvosti Unie jako máloco jiného; který však též
v případě pokračování příkopů a zákopů v sociálních prioritách
mezi jednotlivými členy či uskupeními Unie může znamenat její
definitivní a těžko vratnou rozbušku.
Realizace tohoto pokusu je konfrontována přiznáním,
zda v rámci sociálního rozměru Evropy nalezneme nyní
odpovídající a reprezentativní počet společných jmenovatelů,
na nichž by se shodla zásadní většina členských států a které
by byly v souladu s jimi prováděným výkonem sociálních politik
na národní úrovni.
V duchu výchozího textu Bílé knihy o budoucnosti Evropy
i Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy pracuje
s alternativami.

Jsou jimi:
- Omezení sociálního rozměru na volný pohyb
V tomto případě by došlo k zachování jedné z nejpodstatnějších
předností Jednotného vnitřního trhu – tedy umožnění
a podpory přeshraničního pohybu osob, včetně zajištění
odpovídajících služeb z oblasti sociální politiky – například
sociálního zabezpečení pro mobilní občany, umožnění
vysílání pracovníků a tomu náležející sociální ochrana,
uznávání diplomů apod. Tento scénář by však již nepočítal
s existencí minimálních standardů EU pro celou řadu oblastí
(bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, pracovní doba
a doba pro odpočinek, pravidla pro rodičovskou dovolenou
apod.). Nedocházelo by k cílené výměně příkladů dobré praxe
a jejich aktivní podpoře, a především by se zásadně omezily
možnosti podpory sociálních programů z prostředků EU, což
by představovalo zásadní problém především pro kohezní
státy našeho typu, v nichž se realizace značné části sociálně
zaměřených programů odvíjí od možnosti financování z fondů
EU.
- Větší angažovanost v sociální oblasti pouze podle
vlastního uvážení
Ve druhém ze scénářů se projevuje v současnosti na řadě
front viditelný trend propojování nových a nových prvků
nejen hospodářské politiky s prostředím euro-zóny. Jedná se
zřejmě o projev plížící se snahy prosadit do rozhodovacích
mechanismů euro-zóny (viz Diskusní dokument o prohlubování
EMU níže) další zásadní oblasti s významem pro celou EU
a její členské státy.
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Tato alternativa se opírá o předpoklad, že země euro-zóny mají
projevit silnější společnou angažovanost též v sociální oblasti
a tím přispět ke stabilitě euro-zóny. Tento scénář nicméně
umožňuje účast i nečlenským zemím euro-zóny. Je jedním
z nejzásadnějších projevů více-rychlostnosti Evropy.
- Prohloubení sociálního rozměru Evropy společně pro
všechny členské státy
Třetí ze scénářů nijak nezpochybňuje východisko, že sociální
oblast zůstává téměř výlučnou kompetencí členských
států (pokud by tomu bylo jinak, musela by se zásadně

přeměnit struktura Rozpočtu EU), nicméně usiluje – po vzoru
Evropského semestru a s možnou ambicí se do něj včlenit
– o koordinaci a posílenou transparentnost v opatřeních
sociální politiky na úrovni členských států s možností sdílení
jejích jednotlivých nástrojů napříč členskými státy (zprvu spíše
na přirozené bázi).
Legislativa v rámci tohoto scénáře (na rozdíl od prvního v rámci
tohoto dokumentu) by se silně opírala o stanovení minimálních
standardů a aspirovala by ještě na následné kroky spočívající
v tom, aby se ve vybraných oblastech podařilo dosáhnout
harmonizace práv občanů v celé EU.

2. Diskusní dokument o využití potenciálu globalizace
Není pochyb o tom, že relativní pozice Evropy v globálním
kontextu se v poslední dekádě, dvou poměrně citelně oslabuje.

bude Evropa schopna řešit a kompenzovat některé důsledky
globálního ekonomického i společenského vývoje.

Tato ztráta se projevuje nejen ve snížení podílu na celkovém
globálním obchodu či investicích, ale je patrná též na
atraktivnosti Evropy coby partnera při uzavírání významných
dohod s globálním dosahem.

Je zřejmé, že primární výzvou je ona prvně uvedená; při jejím
naplnění je i výčet oblastí s negativním dopadem na Evropu
adekvátně tomu umenšen.

Evropa zajisté stále zůstává globálně velmi zajímavým
hráčem, nicméně jí přibylo konkurentů, opírajících se o sílící
ekonomickou a následně též politickou moc, kterou je možné
pozorovat na ostatních kontinentech či subkontinentech.
Kupříkladu USA mají v současnosti při zajišťování a naplňování
svých zahraničních strategií podstatně širší okruh partnerů, než
měly ještě před dvěma dekádami.
Jiné, globálně významné dohody jsou uzavírány zcela bez
evropské účasti s klíčovou rolí především asijských států.
Základními výzvami EU v této oblasti je posílení pozice Evropy
coby globálně významného a přirozeně respektovaného
aktéra a pak též zajištění účinného a funkčního systému, jímž

Je současně pravdou, že ani ustanovení řady společných
orgánů na úrovni Evropské rady i dalších institucí, jež měly
posílit společný evropský hlas v globálním rozměru a jež
vstoupilo v platnost souběžně s Lisabonskou smlouvou, dosud
nevedlo k tomu, že pro globální partnery představuje Evropa
tolik žádanou jednu adresu.
V rámci uzavíraných dohod je stále přednost dávána
bilaterálním platformám jednotlivých členských států. Taktéž
zastoupení Evropské unie v klíčových globálních institucích
a organizacích probíhá primárně přes úroveň národních států.
Právě posílení úlohy Evropské unie v globálním kontextu
představuje jednu z nemnoha priorit nejvyššího řádu
a záležitost vrcholného společného zájmu pro všechny
členské státu.
Je naprostou iluzí se domnívat, že izolovaný postup
jakéhokoliv členského státu EU na globálním poli přinese pro
něj přínosnější výsledky v porovnání s tím, že EU bude v této
záležitosti vystupovat společně.
O to silněji platí tato teze pro Českou republiku. Právě naplnění
této výzvy v důsledku může vést k tomu, že se zastaví propad
EU v klíčových aspektech globální ekonomiky.
Pokud se toto podaří, Evropská unie může do podoby
budoucích strategických dohod v rámci globálního světa
daleko intenzivněji otiskovat svoji stopu, která bude
respektována a viditelná i při vytváření budoucího globálního
uspořádání.
Pokud v této věci neuspěje, je pravděpodobné, že v rámci
globálního modelu bude Evropská unie nucena se daleko více
přizpůsobovat a přijímat kompromisy, které ne vždy patří do
evropského hodnotového rejstříku.
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Mezi parametry, které by měla EU především ctít patří
především hodnota principů volného trhu v oblasti obchodu
i investic, vytváření podmínek pro korektní a otevřené
konkurenční prostředí i k zamezení praktikování kriminálních
aktivit v podnikatelském prostředí například prostřednictvím
zneužívání daňových systémů či procedur veřejných zakázek;
za zásadní je třeba též považovat respektování sociálních
a občanských práv a naplnění elementárních požadavků na
environmentální systém.
V případě schopnosti čelit důsledkům některých projevů
globalizace (například v důsledku přesunu výrobních kapacit
mimo evropský kontinent) je velké očekávání spojováno
s fungováním Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci.
Dokument si současně velmi korektně a potřebně
uvědomuje, že pro posílení role globálního aktéra potřebuje

Evropa vyřešit spoustu domácích úkolů na poli podmínek
konkurenceschopnosti. Je zřejmé, že klíčovým příspěvkem
zde bude snaha o završení a dokončení Jednotného vnitřního
trhu a odstranění stále přetrvávajícího kvanta viditelných
i neviditelných překážek na něm.
Bude-li Jednotný vnitřní trh fungovat, vyjde-li z tohoto období
posílen, nikoliv fragmentován (jak se o to některé zájmové
skupiny ve jménu národně motivovaného protekcionismu
snaží) a povede-li tento vývoj k posílení atraktivnosti euro-zóny,
má Evropa zcela reálnou šanci své ambice coby globální hráč
naplnit.
Pokud však své úkoly v této oblasti nebude schopna realizovat,
ztratí fundamentální důvod pokračovat coby prominentní
globální autorita a stane se rozdrobeným, ba tuctovým
uskupením ve společnosti mnoha dalších subjektů bez
jakékoliv výlučnosti.

3. Diskusní dokument o budoucnosti evropské Hospodářské a měnové unie
Dokument obsahově vychází ze Zprávy pěti předsedů z června
2015 a na něj navazujícího balíčku k dokončení EMU z října
2015.
Cílem dokumentu je podtrhnout význam EMU z pohledu
klíčových priorit evropské integrace a současně deklarovat,
že přes všechny stále otevřené a definitivně ještě nevyřešené
problémy je adekvátní o euro-zóně nehovořit toliko v hluboce
defenzivním tónu soustředěném na uchování jej holé existence,
nýbrž z pohledu výrazně ambicióznějšího, jehož potenciál
však dosud není zcela naplňován kvůli ne vždy přínosnému
a disciplinovanému chování jeho jednotlivých členů.
Z dokumentu opatrně vyplývá, že i nynější kompetentní
vysocí představitelé Evropské komise považují ušlou cestu
směrem k měnové a hospodářské unii za významnou, avšak
nedokončenou.
Za necelých dvacet let své existence je poměrně pozoruhodné,
že i přes velmi bouřlivé peripetie v čase krize se euro dostalo
většině evropských občanů pod kůži a tito se s ním do značné
míry ztotožňují.
Je velmi pravděpodobné, že možné riziko destrukce a zrušení
eura ve Francii zásadním způsobem přispělo ke konečnému
výsledku francouzských prezidentských voleb. Přes obecně
často zmiňovaný fakt, že EU nedisponuje nějakým zásadním
symbolickým společným pojítkem deklarujícím evropskou
sounáležitost, může se zdát, že euro by pro tuto roli bylo více
než vhodným kandidátem. Po necelých dvou dekádách své
existence je i toto nutné zařadit mezi výčet jeho úspěchů.
Dokument velmi správně poukazuje na to, že dokončení EMU
není jen záležitostí dalšího vycizelování konstrukčního soukolí
euro-zóny; je minimálně stejně též věcí relevantních vnějších

vlivů, které s EMU
bezprostředně souvisejí
– v nejobecnějším
vyjádření efektivnost
a funkčnosti Jednotného
vnitřního trhu.
Nebude-li Jednotný
vnitřní trh efektivní
a funkční, o nadstavbě
zvané EMU nemá vůbec
smysl uvažovat. EMU může naplnit svá očekávání jedině
a pouze tehdy, když dojde k dalšímu otevírání a uvolňování
prostředí Jednotného vnitřního trhu, k posílení jeho homogenity
a odbourávání viditelných a skrytějších bariér národního
ochranářského charakteru.
Nedojde-li k tomu, smysl EMU se ztrácí a omezuje se tím
rozsah přínosů, kterých může být dosaženo.
V rámci dokončení EMU jde též o to, aby si každý členský
stát plnil své povinnosti a byl vůči tomuto cíli adekvátně
zodpovědný; a současně, aby členské státy nebyly již dále
netečně ochotny tolerovat mezi sebou černé pasažéry, kteří se
na vlně evropské integrace vezou na úkor těch schopnějších
a zodpovědnějších.
Je samozřejmě iluzí se domnívat, že z projektu prohloubení
a dokončení EMU lze zcela vypreparovat politický rozměr
problému; ani by to nebylo žádoucí. Je však zásadně důležité,
aby v tomto úsilí zastávalo věcné ekonomické hledisko
natolik důležitou pozici, aby chronické a dlouhodobé neplnění
elementárních povinností při nápravě problémů a nerovnováh
nebylo možné převážit politicky vyvolanými aktivitami na úkor
věcného řešení.
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Prohloubení EMU by tak i v duchu dokumentu mělo
zahrnovat tři oblasti:
- Dokončení skutečné finanční unie
Vedle silného ekonomického a měnového základu začíná být
považován za integrální podmínku pro odpovídající fungování
EMU též finanční zprostředkování a efektivnost finančních
systémů. Nosnými body finanční unie jsou Bankovní unie
a Unie kapitálových trhů. V prvním případě je klíčovým úkolem
zajištění stabilního a předvídatelného chování bankovního
sektor bez výkyvů a potřeby razantních a nákladných zásahů
ze strany veřejných institucí v případě problémů. Jako rozšíření
vějíře možností alokace finančních prostředků je pak vnímána
též Unie kapitálových trhů, jejíž praktická realizace se nachází
v podstatně zárodečnějších fázích svého vývoje.

Proces zahájený bílou knihou: od Říma po
volby do Evropského parlamentu v roce 2019
březen 2017

9. - 10. 3.
Evropská rada / zasedání EU27
25. 3.
summit EU27 - Římské prohlášení - 60.
výročí
duben

konec dubna
diskusní dokument Komise o sociálním
rozměru Evropy

květen

polovina května
diskusní dokument Komise o využití
potenciálu globalizace

- Dosažení integrovanější hospodářské a fiskální unie
Důraz je zde zvláště kladen na důsledné plnění povinností
v rámci Evropského semestru, včetně vyjasnění vazeb
mezi fiskální podporou a zásadními strukturálním opatřením
a reformami v EU. Poprvé na takto vysoké politické úrovni se pak
objevuje termín fiskální unie. To může signalizovat pokračování
již nějakou dobu vykonávaného úsilí směrem k posílení fiskální
kapacity euro-zóny, jejímž výsledkem může být silnější fiskální
transfer v rámci euro-zóny a jemu odpovídající institucionální
přizpůsobení (viz následující odstavec).

konec května
diskusní dokument Komise o budoucnosti
hospodářské měnové unie
26. - 27. 5.
summit skupiny G7 v italské Taormině
červen

Nastíněný proces prohlubování EMU musí mít odpovídající
institucionální ukotvení. V tomto institucionálním ukotvení by
se měla projevit větší ochota sdílet odpovědnost a podílet se
na rozhodovacích procesech týkajících se klíčových priorit
hospodářské politiky EU.

Úvahy o využití nynějších velmi příznivých ekonomických
východisek v České republice k vyjednání pro nás příznivých
podmínek pro možný budoucí vstup do euro-zóny tak nabývají
na aktuálnosti, opírají se o racionální základ a mělo by
s nimi být velmi seriózně a zodpovědně nakládáno. Přestože
případné rozšíření euro-zóny jisto jistě nepředstavuje nosný
bod dokumentu, je v něm současně zřetelně naznačováno,
že nynější počet členů by neměl představovat konečné číslo
a mohl by se v představitelné době dočkat zvýšení.
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začátek června
diskusní dokument Komise o budoucnosti
evropské obrany
9. 6.
pražská konference o bezpečnosti
a obraně

- Zakotvení demokratické odpovědnosti a posílení institucí
euro-zóny

Je patrné, že by mělo dojít k posílení role Euroskupiny. Po téměř
40 letech se oživuje termín Evropský měnový fond (jež figuroval
jako nikdy nenaplněná součást bývalého Evropského měnového
systému a jehož roli nyní svým způsobem naplňuje Evropský
stabilizační mechanismus). Právě posílená institucionalizace
záležitostí okolo euro-zóny může vést k vytvoření dalších
dělítek mezi jejími nynějšími členy a zbytkem EU (který bude po
odchod Británie zásadně oslaben).

1. 3.
bílá kniha Komise o budoucnosti Evropy

22. - 23. 6.
zasedání Evropské rady
konec června
diskusní dokument Komise o budoucnosti
financí EU
červenec

7. - 8. 7.
summit skupiny G20 v Hamburku

září

polovina září
projev o stavu Unie 2017

říjen

19. - 20. 10.
zasedání Evropské rady

listopad

17. 11.
Sociální summit ve švédském Göteborgu

prosinec

14. - 15. 12.
Evropská rada / zasedání EU27

červen 2019

červen
volby do Evropského parlamentu

Zdroj: Evropská komise - Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Petr Zahradník

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 červnovém vydání se zaměříme na zemi vína Moldavsko.

Makroekonomický výhled

moldavsko
Základní údaje
Oficiální název

Moldavská republika (Republica Moldova)

Počet obyvatel

3 555 082 (2017)

Rozloha

33 851 km2

Měna

Moldavský leu (MDL)

Zdroj: The World Factbook
Moldavsko - vnitrozemský stát na východě Evropy rozprostírající
se mezi Rumunskem a Ukrajinou. Po druhé světové válce bylo
Moldavsko součástí Sovětského svazu až do roku 1991, kdy
získalo samostatnost jako Moldavská republika (27. srpna
1991).
Člení se na 32 rajonů (okresů), na 3 statutární města,
1 autonomní územní jednotku a 1 územní jednotku. Moldavsko
je parlamentní republikou. Prezident je volen přímo na 4leté
období s možností znovuzvolení. V listopadu 2016 vyhrál druhé
kolo prezidentských voleb proruský kandidát Igor Dodon, který
se ziskem 52 % hlasů porazil Maiu Sanduovou. Prezidentem
se stal 23. prosince 2016. Předsedou vlády je Pavel Filip.
Zákonodárná moc je v rukou jednokomorového parlamentu,
který má 101 křesel. Poslední parlamentní volby se konaly
30. listopadu 2014.

Mezi hlavní exportní artikly Moldavska patří zelenina (24 %),
textil (16 %), a stroje (14 %). Největšími vývozními partnery
Moldavska v roce 2015 byly státy jako Rumunsko (22 %),
Rusko (11 %) a Itálie (9,7 %). Do Moldavska se dováží hlavně
z Rumunska (14 %), Ukrajiny (12 %) a Německa (8,1 %).
Nejvíce se dováží stroje (17 %), chemické (13 %) a minerální
produkty (12 %).

Sektory národního hospodářství
Zemědělství

Průmysl a stavebnictví

80%
60%

71,2%

59,7%

50,5%
73,9%

20%
0%

59,4%

Služby

70,1%

17,8%

40%
14,4%
14,4%
Moldavsko

37,8%
2,5%
ČR

Moldavská ekonomika i přes relativně (na
unijní poměry) slibný ekonomický růst kolem
4 % patří stále mezi nejchudší země Evropy.
Moldavská ekonomika je velmi závislá na
sektoru služeb, který produkuje přes 2/3 moldavského HDP.
Moldavsko spoléhá i na zemědělství, které představuje 14 %
hospodářské výkonnosti (stejně jako moldavský průmysl),
ale zaměstnává těžko uvěřitelnou třetinu pracovní síly (oproti
5,9 % v EU či 2,6 % v ČR).
Ač další makroekonomické ukazatele nevypovídají o hlubších
strukturálních problémech země, přeci jen se moldavská
ekonomika nachází v relativně nepříznivém stavu, i když ten
se pomalu stabilizuje.
Velká část pracovní síly (ve stovkách tisíc obyvatel) Moldavska
pracuje v zahraničí (nejčastěji ve státech bývalého Sovětského
vazu) a posílá zpět do domoviny značnou část peněz.
Makro ukazatele

2014

2015

2016

2017

2018

Růst HDP (%)

4,8

-0,4

4,1

4,0

3,7

Míra
nezaměstnanosti (%)

3,9

4,9

4,2

4,3

4,2

Běžný účet PB (%
HDP)

-3,7

-4,9

-3,4

-3,8

-4,0

Veřejný dluh

30,1

38,5

38,1

40,2

41,5

5,1

9,6

6,4

5,5

5,9

Inflace

Zahraniční obchod

100%

Průvodce
podnikáním

24,5%

31,7%

1,6%
EU Moldavsko

HDP
Zdroj: World Bank; data za rok 2015

38,0%

24,0%

2,6%

5,9%

ČR

EU

Zaměstnanost

Zdroj: IMF, National Bureau of Statistics of the Republic of
Moldova

Trh práce

Vývoj míry nezaměstnanosti v Moldavsku má v posledních
letech velmi podobný průběh jako v České republice.
Předkrizový pokles pod 5 % byl v obou zemích vystřídán
růstem míry nezaměstnanosti nad 7% hranici v roce 2010
s následným postupným poklesem k 4 %.
Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (4Q/ 2016)

3,8 %

Minimální měsíční mzda (2017)

100 €

Ø měsíční mzdy v odvětvích
(2016)

Moldavsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

221 €

1 008 €

Stavebnictví

230 €

901 €

Obchod, opravy motorových vozidel

207 €

914 €

Doprava a skladování

215 €

942 €

Ubytování, stravování a pohostinství

157 €

551 €

Zdroj: ČSÚ, National Bureau of Statistics of the Republic of
Moldova

EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Průvodce
podnikáním
Výše moldavských mezd po přepočtu na eura se blíží čtvrtinové
výši českých mezd. Vyšší mzdy jsou v odvětví výroba a rozvod
elektřiny, plynu a tepla (405 eur).
Nízké mzdové ohodnocení je už tradičně v odvětví Ubytování,
stravování a pohostinství (157 eur v roce 2016). Minimální
mzda v Moldavsku byla k 1. květnu 2016 navýšena o 200 lei
na 2 100 MDL, tedy zhruba 100 eur.

a nemocenskou, plyne od zaměstnance (6 %) a zaměstnavatele
(23 %) celkem 29 % z hrubé mzdy. Na zdravotní pojištění
přispívají zaměstnanec i zaměstnavatel shodně po 4,5 % hrubé
mzdy.
Daň/odvod

Sazba

Daň z příjmu právnických osob

12 %

Založení společnosti

Daň z příjmu fyzických osob

7 % / 18 %

Legislativa v Moldavsku umožňuje založení široké škály
forem společností, včetně společnosti se 100% zahraničním
vlastnictvím. Nejvíce využívanou je společnost s ručením
omezeným a akciová společnost.

DPH (základní/snížená)

20 % / 8 %

Minimální požadovaný kapitál u akciové společnosti činí
20 000 MDL. U společnosti s ručením omezeným je určen
jejími společsníky ve stanovách společnosti.
Založení společnosti zahrnuje registraci ve státním registru
a zabere zpravidla maximálně 5 dní (existuje však také
zrychlený postup). Poplatky pro založení akciové společnosti
činí 60-130 eur (v závislosti na zvoleném postupu). Poplatky
pro založení společnosti s ručením omezeným činí 75-170 eur.

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Výše jednotlivých daňových sazeb je v Moldavsku celkem
příznivá. Sazba korporátní daně je stanovena ve výši 12 %
a příjmy ze zaměstnání jsou zdaňovány progresivně 7%
a 18% sazbou.
Daň z přidané hodnoty má v Moldavsku dvě sazby. Základní
sazba DPH je stanovena ve výši 20 %, snížená 8% sazba
se uplatňuje na základní potraviny, některé léky a určité
zemědělské produkty.
Na sociální zabezpečení, které zahrnuje dávky na
důchod, nezaměstnanost, mateřství, zdravotní postižení
Index

Pořadí států
Moldavsko

ČR

z počtu

Sociální zabezpečení (zaměstnanec)

6%

Sociální zabezpečení (zaměstnavatel)

23 %

Zdroj: Invest in Moldova, Deloitte

Energetika
V roce 2014 Moldavsko dováželo 90 % své celkové spotřeby
energie. Při výrobě elektrické energie se Moldavsko spoléhá
z 93,5 % na zemní plyn a z 5,9 % na vodní elektrárny.
Zbývajících 0,6 % činí ropa a obnovitelné zdroje.
S několika přírodními zdroji energie, Moldavsko dováží většinu
své dodávky energie z Ruska a Ukrajiny.

Investiční pobídky
V Moldavsku je investorům k dispozici pestrá škála investičních
pobídek – pro komerční banky, pobídky pro energetickou
účinnost podniků, volné ekonomické zóny (např. 100% úleva
na platbě daně z příjmu po dobu 3 či 5 let), mezinárodní
svobodný přístav Giurgiulesti (např. úleva na dani z příjmu
ve výši 50 %, 75 % či 100 %, osvobození od platby DPH),
ICT sektor (např. snížený základ daně a příspěvky sociálního
zabezpečení), průmyslové parky, tvroba pracovních míst a pro
malé a střední podniky (např. zjednodušené zdanění).
Charakteristika

Doing Business

44.

27.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 subindexů)

Index ekonomické
komplexity

85.

9.

141

Úroveň produkčních možností země

Světový index míru

65.

6.

163

Bezpečnost dané země - celkem 23 indikátorů (kriminalita,
přístup ke zbraním, politická nestabilita, sousedské vztahy
apod.)

123.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

90.

31.

138

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

90 %

29 %

Index vnímání korupce
Globální index
konkurenceschopnosti
Energetické importy (v %
potřebné energie)

Ø EU 51 % Kolik % své energetické spotřeby země dováží

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2014, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index 2015,  
Global Competitiveness Index 2016-2017, World Bank 2014
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Z českého exportu míří více jak 80 % na trh zemí EU.
Aktuální téma naší rubriky EU Seriál je tak pro české
exportéry určitě zajímavé, neboť se zabývá programem
Marketing, díky kterému mohou získat podporu. Dále
jim pomůže v usnadnění přístupu na zahraniční trh
prostřednictvím individuální účastí na zahraničních
veletrzích a výstavách. Více se dozvíte v textu níže.

EU Seriál

PROPAGACE SPOLEČNOSTI NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH
Vzhledem k tomu, že téměř každá česká firma dodává své
výrobky a služby zahraničním zákazníkům, důležitým nástrojem
pro úspěšnou propagaci firmy, rozvíjení a udržování obchodních
plánů a vztahů se zákazníky a partnery je účast na zahraničních
veletrzích.
Čeští exportéři mohou získat podporu prostřednictvím programu
Marketing.
Již v minulém programovém období 2007-2013 byly dotace
z OPPI určeny k účasti a propagaci českých firem na
zahraničních veletrzích.
Priority programového období 2014-2020 v rámci programu
Marketing zůstávají téměř stejné. Tento dotační titul patří mezi
jednu z tradičních a oblíbených výzev v rámci Operačního
programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Podporuje aktivity, vedoucí k usnadnění vstupu na zahraniční trhy,
zejména prostřednictvím individuálních účastí na zahraničních
veletrzích a výstavách, či služeb s tímto spojených. Jedná se
například o externí dopravu exponátů, stánků a jejich vybavení,
grafický návrh stánku, účastnické poplatky (registrační poplatek,
voda, elektřina apod.), marketingové propagační materiály,
stavba stánku, pronájem výstavní plochy a další.
Program umožňuje navštívit maximálně 15 veletrhů za
3 roky, z toho max. 5 veletrhů za rok. Faktické místo dopadu
realizovaného projektu musí být na území České republiky mimo
hlavního města Prahy.
Výhradními příjemci jsou pouze malé a střední podniky, tj. do
250 zaměstnanců, které mohou získat finanční prostředky až
ve výši 5 mil. Kč za projekt. Dotace může tvořit maximálně
50 % všech způsobilých výdajů v rámci podporovaných aktivit,
nehledě na to, zda se jedná o malý či střední podnik.
Realizace projektu nesmí být delší než 36 měsíců, udržitelnost
je stanovena na 5 let. V programu Marketing je velmi důležitá
propagace. I když nemá žadatel podporu přislíbenou a zahájí
realizaci projektu ihned po podání žádosti, musí zahájit
i propagaci. Způsobilé výdaje vznikají po podání Žádosti
o dotaci. V rámci programu Marketing může žadatel podat
pouze jeden projekt.
O tento dotační titul je ze strany podnikatelů poměrně velký
zájem, který stále roste. V programovém období 2014-2020
byla v první výzvě stanovena výše alokace na 300 mil. Kč,
přičemž částka podaných žádostí o podporu byla téměř 434 mil.
Kč. V rámci druhé výzvy činila alokace celkem 450 mil. Kč
a podaných žádostí o podporu bylo celkem 340, kdy částka
činila více než 493 mil. Kč. Většina podaných projektů v rámci
druhé výzvy se nyní nachází ve stádiu věcného hodnocení.
Je zde předpoklad, že Výzva III. by měla být vyhlášena v prvním
kvartálu roku 2018.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny
Společnost, která se zabývá výrobou plastových výrobků
určených především pro zahradničení, dětské zimní sporty
a sortiment pro domácnost, získala 50% dotaci prostřednictvím
první výzvy programu Marketing. Tyto finanční prostředky
pokryjí financování účasti na zahraničních veletrzích, a to
konkrétně v Německu. Společnost vyváží své produkty
zejména na trhy Západní, Střední a Východní Evropy.
Nejvýznamnější odběratelé pocházejí z Německa a Nizozemí
- z tohoto důvodu je nutné s těmito zákazníky obchodní vztahy
více rozvíjet, což se bez účasti na zahraničních veletrzích
neobejde. Společnost navíc díky dobrým referencím získává
na veletrzích nové zákazníky a posiluje tak postavení na trhu
v rámci tohoto tržního segmentu.
Firma v rámci projektu získala finance na účast na 3 veletrzích
v Německu, a to po dobu 3 let. Společnost se tedy může
daného veletrhu zúčastnit až 3x. Podpora je totiž poskytována
na účast na veletrzích po dobu 36 měsíců s tím omezením,
že za dobu trvání projektu se příjemce dotace může zúčastnit
maximálně 15 veletrhů.
Společnost si v rámci dotace zafinancovala dodavatele, který
vyhotovil na klíč veletržní stánek včetně grafického návrhu.
Dodavatel zajistil instalaci stánku včetně veškerého vybavení
a dopravu exponátu na veletrh a zpět. Projekt je rozdělen
celkem do 3 etap, kdy v každé etapě se firma zúčastní
3 veletrhů. Po ukončení každé etapy je podána žádost
o platbu ve výši 50 % způsobilých nákladů. Z dotace jsou
hrazeny poplatky spojené s účastí na veletrhu.
Podnikatelé mají dále možnost prostřednictvím programu
Marketing zafinancovat i propagační materiály v tištěné (letáky,
prospekty, brožury atp.) a elektronické podobě (CD, DVD/
flash disk prezentace), dále pak inzeráty v zahraničním tisku
ve formě pozvánky na veletrh a to včetně grafických návrhů,
překladů do cizích jazyků a tisku.
Pár praktických rad pro žadatele
Chcete-li být úspěšní při realizaci svých obchodních plánů
v zahraniční, zaměřte se rovněž na propagační aktivity, které
zahrnují účast na veletrzích. Při přípravě projektu si především
dobře promyslete, kterých veletrhů se chcete účastnit a dobře
sestavte jejich harmonogram. Berte především v potaz to,
kolika veletrhů se mohou vaši zaměstnanci vzhledem k dalším
obchodním aktivitám účastnit. Pokud do žádosti napíšete, že
se chcete zúčastnit 10 veletrhů, tak je budete muset v případě
získání dotace absolvovat.
eDOTACE I CzechInvest
Erste Grantika Advisory, a.s.
EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Vybrané ukazatele strategie Evropa 2020: Zaměstnanost;
Investice do VaV; Emise skleníkových plynů (cílem EU
je 80 %); Podíl energie z OZE; Podíl vysokoškolsky
vzdělaných; Počet osob ohrožených chudobou a sociálním
vyloučením (kumulativně od roku 2008, cílem je snížit
jejich počet v EU o 20 mil.). Zdrojem dat je Eurostat.
Pro více informací navštivte goo.gl/dIxFqa

Statistické
okénko

Vybrané ukazatele strategie Evropa 2020
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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

Zaměstnanost
2014
2015
67,3
67,2
77,7
78,0
74,3
76,5
67,0
68,7
53,3
54,9
59,9
62,0
69,3
69,5
59,9
60,5
67,6
67,9
70,7
72,5
71,8
73,3
72,1
70,9
66,4
67,8
75,4
76,4
74,2
74,3
67,6
69,1
67,7
69,1
65,9
67,7
73,1
72,9
65,1
67,1
73,5
74,8
75,9
76,5
59,2
60,6
66,7
68,9
66,5
67,8
65,7
66,0
80,0
80,5
76,2
76,8
69,2
70,1

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

Podíl energie z OZE (%)
2013
2014
2015
Cíl
7,5
8,0
7,9
13,0
12,4
13,8
14,6
18,0
25,6
26,3
28,6
25,0
7,7
8,7
9,2
16,0
15,0
15,3
15,4
18,0
15,3
16,1
16,2
20,0
14,1
14,7
15,2
23,0
16,7
17,1
17,5
17,0
8,1
8,9
9,4
13,0
37,1
38,7
37,6
40,0
22,7
23,6
25,8
23,0
3,5
4,5
5,0
11,0
3,7
4,7
5,0
10,0
4,8
5,5
5,8
14,0
32,3
32,8
33,0
34,0
25,7
27,0
28,0
31,0
22,4
21,5
22,0
25,0
10,1
11,7
12,9
14,0
36,7
38,7
39,3
38,0
19,0
18,0
18,2
16,0
13,8
15,1
15,1
13,0
27,4
29,3
30,8
30,0
28,0
27,9
29,0
20,0
16,2
14,6
14,5
13,0
11,4
11,5
11,8
15,0
23,9
24,8
24,8
24,0
52,0
52,5
53,9
49,0
5,7
7,1
8,2
15,0
15,2
16,1
16,7
20,0

Měsíčník EU aktualit | červen 2017

(20-64 let; %)
2016
Cíl
67,7
73,2
78,7
77,0
76,6
76,0
70,3
69,0
56,2
70,0
63,9
74,0
70,0
75,0
61,6
67,0
68,8
75,0
73,2
73,0
75,2
72,8
70,7
73,0
69,6
70,0
77,1
80,0
74,8
77,0
70,6
75,0
70,1
75,0
69,8
72,0
73,4
78,0
67,7
76,0
76,7
75,0
77,4
80,0
61,4
62,9
71,5
75,0
69,3
71,0
66,3
70,0
81,2
80,0
77,6
n/a
71,1
75,0

Investice do VaV (% HDP)
2013
2014
2015
Cíl
2,44
2,46
2,45
3,00
2,82
2,89
2,87
3,00
1,73
1,45
1,50
3,00
1,56
1,51
n/a
2,00
0,81
0,84
0,96
1,20
1,27
1,24
1,22
2,00
2,24
2,24
2,23
3,00
1,31
1,38
1,33
1,53
0,46
0,48
0,46
0,50
0,61
0,69
0,63
1,50
0,95
1,03
1,04
1,90
1,31
1,28
1,31
2,30
0,77
0,75
0,77
2,00
1,95
2,00
2,01
2,50
2,97
3,06
3,07
3,76
1,33
1,29
1,28
2,70
2,60
2,38
2,21
3,00
0,82
0,88
1,18
1,20
3,29
3,17
2,90
4,00
0,63
0,79
0,96
1,50
1,90
1,97
1,95
1,00
3,01
3,02
3,03
3,00
0,82
0,79
0,85
1,40
1,39
1,36
1,38
1,80
0,87
0,94
1,00
1,70
0,39
0,38
0,49
2,00
3,31
3,15
3,26
4,00
1,66
1,68
1,70
n/a
2,03
2,04
2,04
3,00
Vysokoškolsky vzdělaní (30-34 let; %)
2014
2015
2016
Cíl
43,8
42,7
45,6
47,0
31,4
32,3
33,2
42,0
43,2
45,3
45,4
40,0
52,2
52,3
52,9
60,0
37,2
40,4
42,7
32,0
42,3
40,9
40,1
44,0
43,7
45,0
43,6
50,0
23,9
25,3
26,2
26,0
52,5
54,5
53,4
46,0
39,9
41,3
42,8
34,0
53,3
57,6
58,7
48,7
52,7
52,3
54,6
66,0
26,5
27,8
29,8
33,0
44,8
46,3
45,7
40,0
40,0
38,7
40,1
38,0
31,3
31,9
34,6
40,0
41,0
43,4
44,2
40,0
26,9
28,4
31,5
40,0
45,3
45,5
46,1
42,0
30,9
32,1
33,8
36,0
28,2
30,1
32,8
32,0
44,9
47,6
47,7
40,0
32,2
30,8
29,5
35,0
34,1
34,3
33,0
34,0
42,1
43,4
44,6
45,0
25,0
25,6
25,6
26,7
49,9
50,2
51,0
45,0
47,7
47,9
48,1
n/a
37,9
38,7
39,1
40,0

Emise skleníkových plynů (1990=100)
2011
2012
2013
2014
85,4
82,4
82,6
79,1
75,0
75,5
77,0
73,5
51,4
48,8
54,3
52,9
105,3
105,6
105,8 105,7
110,0
106,9
99,9
97,2
128,4
126,6
116,9 117,5
90,5
90,7
90,3
85,4
95,9
90,9
85,2
81,4
157,6
149,0
136,4 143,1
44,9
44,6
44,3
44,0
43,7
43,5
40,7
40,5
100,5
97,3
93,1
90,6
160,4
164,9
148,7 150,9
92,9
90,7
90,7
87,3
106,4
102,8
102,9
98,2
115,3
112,4
109,1 108,8
105,5
102,3
98,5
89,2
61,3
58,0
57,5
54,5
96,8
88,9
90,2
84,4
62,6
57,8
52,9
55,1
69,9
67,9
65,9
63,5
84,1
77,3
80,0
74,4
81,3
74,8
72,0
70,4
68,2
64,1
61,3
61,0
85,5
84,2
83,4
80,7
48,3
47,7
43,7
43,7
86,4
81,6
79,4
77,4
73,3
75,3
73,8
68,5
83,0
81,8
80,2
77,1
Chudoba (rozdíl od 2008; tis. os.)
2012
2013
2014
2015
162
92
146
143
-435
-133
163
-262
21
22
48
24
342
327
217
157
749
857
838
782
1 841
1 844
2 616 2 389
610
94
389
-103
2 894
2 147
2 064 2 387
53
59
54
63
-9
-38
-94
-134
65
7
-106
-53
23
24
24
23
14
18
18
14
59
216
319
312
-157
-127
-89
-147
-90
121
106
7
31
49
49
24
-2
-41
-151
-148
5
-57
16
-7
200
72
-512
-439
14
-58
-35
-122
78
138
119
112
63
-51
-78
-105
478
604
302
-59
-1 364 -1 744 -2 155 -2 731
-441
-723 -1 071 -1 680
152
234
269
188
1 029
1 517
1 202
959
6 384
5 474
4 668 1 593
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