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Vážení čtenáři,

květen přinesl v letošním hektickém evropském dění relativní oddech. Kyperská 
krize se zdá být zažehnána a v nejbližším horizontu se nejeví žádný její přímý 
následovník. Proč byste si tedy měli přečíst aktuální číslo našeho Měsíčníku?
Třeba proto, že byla zveřejněna zajímavá doporučení v rámci tzv. evropského 
semestru. Jejich celkové vyznění bylo takové, že Evropskou unii již bezprostředně 
neohrožuje krize veřejných financí, ale mnohem závažnější je nedostatek 
růstových vyhlídek a „blbá nálada“ Evropanů. 
Oproti loňské situaci Komise již neklade tolik důrazu na urychlenou nápravu 
rozpočtových nerovnováh a postiženým členským státům dává více času na 
stabilizaci veřejných financí. A dělá dobře! Vždyť silná fiskální restrikce již v EU 
jako celku proběhla mezi roky 2010 až 2012. Za toto období se deficit veřejných 
financí očištěný o vliv ekonomického cyklu díky úsporným opatřením snížil 
o 2,6 procentního bodu z hodnoty -5,5 % v roce 2010 na loňských -2,9 %. Pro 
letošní rok dokonce EK očekává další zúžení tohoto deficitu v EU na -1,9 %. 
Problémem je tak čím dál větší deziluze občanů z aktuálních hospodářských 
vyhlídek a jejich stále nižší míra ochoty utahovat si opasky. V důsledku aktuální 
krize klesá podpora evropského projektu, o čemž svědčí i průzkum veřejného 
mínění z dílny renomované agentury Pew Research Center. Z mého pohledu 
přinesl šokující výsledky. Věděli jste třeba, že jen 11 % Italů souhlasí s tvrzením, 
že ekonomická integrace EU posílila národní hospodářství?
České republice vytýká Evropská komise v rámci evropského semestru známé 
neduhy: nedostatečný boj proti korupci, neochotu odpolitizovat a profesionalizovat 
státní správu přijetím služebního zákona, nedostatečnou vůli řešit dlouhodobé 
nerovnováhy na důchodovém účtu, neschopnost efektivně využívat peníze ze 
strukturálních fondů,... Více se dočtete na straně 8 ve Sloupku Komise. 
Naše hlavní téma se tentokrát zabývá hospodářským odvětvím, které je v České 
republice vůbec nejdůležitější. Z hlediska počtu vyrobených osobních automobilů 
patříme spolu se Slováky mezi světové velmoci. Zatímco ve výrobě aut na hlavu 
nás naši východní sousedé předběhli,v absolutním vyjádření jsme v Evropě obsadili 
5. příčku, když loni se u nás vyrobilo celkem 1,2 miliónů osobních aut. Zajímavý je 
i vývoj z hlediska kontinentů. Ještě do roku 2004 se nejvíce automobilů vyrábělo 
v Evropě, od roku 2005 však dominuje Asie, kde se nyní vyrábí dvounásobný 
počet aut než na starém kontinentě. Plno zajímavých informací, čísel a trendů 
naleznete na stranách 11 až 16.
Náš Drobnohled jsme tentokrát zaostřili do budoucna, a to konkrétně na jarní 
ekonomickou prognózu Evropské komise. Příliš optimistické čtení nečekejte. Po 
loňské recesi se domácí ekonomika neodrazí ode dna ani letos, bruselští analytici 
očekávají další propad, tentokrát o 0,4 %. Lépe by mělo být až v příštím roce, kdy 
by naše HDP mělo vzrůst o 1,6 %. Podobně by na tom měla být Evropská unie 
jako celek. Letošní mírný pokles by mělo napřesrok vystřídat nesmělé oživení.
Průvodce podnikáním nás tentokrát provede španělským investičním prostředím. 
A i když Španělské království nepatří mezi aktuální miláčky finančních trhů, pro 
řadu podnikatelů v reálné ekonomice může být zajímavým teritoriem.

Milí čtenáři, přeji Vám co nejrychlejší nástup toužebně očekávaných letních dní. 
Pokud je strávíte rozjímáním nad naším Měsíčníkem, tím lépe.

Jan Jedlička
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Mezi občany EU klesá důvěra v evropskou integraci. Evropská 
komise v rámci třetího evropského semestru vydala doporučení 
pro hospodářské politiky jednotlivých členských států, v nichž na 
státy apeluje, aby skoncovaly s úspornými opatřeními a začaly 
více podporovat růst. Zástupci Rady, Parlamentu a Komise 
schválili navýšení rozpočtu EU na rok 2013 o 7,3 miliard eur. Do 
pohybu se dávají také jednání o víceletém rozpočtu EU na období 
let 2014-2020. EU se dala do boje proti daňovým únikům. 
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Události

Měsíčník EU aktualit ▪ červen 2013

Důvěra v evropskou integraci mezi občany EU 
nadále klesá
Veřejná podpora evropského projektu v posledních letech 
klesá, což je často přisuzováno dopadům hospodářské krize. 
Přestože předseda EK José Manuel Barroso prohlašuje, že 
z toho nejhoršího už je EU venku, propad důvěry v evropskou 
integraci mezi občany se ještě nezastavil. Vyplývá to z výsledků 
studie, kterou zveřejnil Pew Research Center. Zapojilo se do 
ní na 7 600 lidí z osmi členských států včetně ČR, Německa 
nebo Francie. 
Tvrzení, že ekonomická integrace posílila hospodářství, 
považuje za pravdivé výrazně méně lidí, než kolik jich bylo 
v průzkumu z roku 2012. Stejně tak všude kromě ČR klesla 
podpora evropského projektu. I tak je ale česká podpora EU 
nejnižší (38 %). Největší propad přitom zaznamenala Francie 
– téměř o 20 %. 
Důvěra občanů EU v evropskou integraci

Souhlas s tvrzením: 
Ekonomická integrace 
posílila hospodářství

Podpora 
evropského 

projektu
Země 2012 2013 2012 2013
Německo 59 % 54 % 68 % 60 %

UK 30 % 26 % 45 % 43 %

Francie 36 % 22 % 60 % 41 %

Itálie 22 % 11 % 59 % 58 %

Španělsko 46 % 37 % 60 % 46 %

Řecko 18 % 11 % 37 % 33 %

Polsko 48 % 41 % 69 % 68 %

ČR 31 % 29 % 34 % 38 %
Zdroj: Pew Research Center

Autoři studie uvádějí, že dlouhotrvající krize způsobila 
rekordní rozdíly mezi veřejným míněním ve Francii a v 
Německu, dosavadních hlavních motorů evropské integrace. 
Zatímco v Německu považuje ekonomickou situaci za 
špatnou jen čtvrtina respondentů, ve Francii si to myslí celých 
91 % lidí. Se současným vývojem České republiky je pak 
nespokojeno 80 % dotázaných občanů. V Řecku s tamějším 
vývojem nesouhlasí dokonce celkem 99 % lidí.

Přes veškeré rozdíly ale občané EU v některých ohledech sdílí 
společné názory. Za nejdůvěryhodnější národ EU například 
považuje většina dotázaných ve všech státech Německo. 
Přestože tedy podpora evropské integrace jako celku klesá, 
důvěra v euro zůstává vysoká, a to i přesto, že se tak často 
hovoří právě o „krizi eura“. Zachovat společnou měnu si nadále 
přeje skoro 70 % Řeků i Španělů a jen o něco méně Němců, 
Italů a Francouzů.

http://www.pewglobal.org/2013/05/13/the-new-sick-man-of-
europe-the-european-union/
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu0/clanek/duvera-v-
evropskou-integraci-mezi-obcany-eu-nadale-klesa-010823

Evropská komise: Klíčem k překonání krize je 
růst, ne úspory
Evropská komise zveřejnila specifická doporučení jednotlivým 
členským státům EU. Cílem těchto doporučení má být vyvedení 
Evropy z krize. V rámci třetího tzv. evropského semestru jim 
radí, jak mají posílit svoji konkurenceschopnost a zároveň 
udržet stabilní hospodářství. Obecně Komise letos na státy 
apeluje, aby skoncovaly s úspornými opatřeními a začaly více 
podporovat růst. 
Konkrétní doporučení jednotlivým zemím se týkají řady oblastí, 
jako jsou daňové systémy, důchodové systémy nebo 
školství. Komise také hodnotí fiskální disciplínu států. 
V případě překročení státního deficitu nad 3 % HDP totiž 
může být zahájen tzv. postup při nadměrném schodku, 
jehož cílem je přimět stát k nápravě. 
Doposud byl tento postup aplikován ve 20 z 27 členských 
zemí, Komise ho ale na konci května zrušila v pěti státech 
(Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko), kterým se 
podařilo své schodky snížit, zároveň byl ale zahájen na Maltě. 
Dalším šesti zemím byla v rámci postupu při nadměrném 
schodku prodloužena lhůta pro snížení deficitu. Na 
odstranění nadměrného rozpočtového schodku má nyní 

POLITIKA

EKONOMIKA A EURO

http://www.pewglobal.org/2013/05/13/the-new-sick-man-of-europe-the-european-union/
http://www.pewglobal.org/2013/05/13/the-new-sick-man-of-europe-the-european-union/
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu0/clanek/duvera-v-evropskou-integraci-mezi-obcany-eu-nadale-klesa-010823
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu0/clanek/duvera-v-evropskou-integraci-mezi-obcany-eu-nadale-klesa-010823
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EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Francie, Polsko, Slovinsko a Španělsko čas až do roku 
2015, Nizozemsko a Portugalsko pak do příštího roku. Při 
prodloužení lhůty na narovnání schodků musí ale konkrétní 
vláda v příslušné ekonomice provádět strukturální reformy, 
které mají pomoci obnovit konkurenceschopnost a nastartovat 
růst. 
Další zemí, která se dlouhodobě nachází v problémech 
s veřejnými financemi, je Belgie. Pochvalu za strukturální 
reformy naopak sklidila třeba Itálie. Doporučení se nevyhnula 
ani nejsilnější ekonomice EU – Německu. Jedná se o zvýšení 
platů nebo snížení některých vysokých daní. Mezi země střední 
Evropy s významným zlepšením stavu veřejných financí potom 
patří Maďarsko. 
Jaká konkrétní doporučení vydala EK pro Českou republiku si 
můžete přečíst v rubrice Sloupek EK na straně 8. 
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-
specific-recommendations/index_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropska-
komise-rust-je-klicem-k-prekonani-krize-ne-uspory-010864

EU chce bojovat proti daňovým únikům
Daňové úniky jsou v současnosti často skloňovaným 
problémem hospodaření členských států EU. Evropská unie 
se již několik let snaží s daňovými úniky a podvody bojovat. 
Nejvyšší představitelé EU nyní tuto problematiku řešili na 
květnovém zasedání Evropské rady v Bruselu. 
Přestože expertní tým EU zaměřený na daňové podvody 
existuje již od roku 2006 a za tu dobu byla v této oblasti 
přijata různá opatření, vlády členských zemí stále přicházejí 
o vysoké částky v důsledku daňových úniků. Například 
Česká republika  podle odhadů v průměru za rok ztrácí 
asi 100 miliard korun. Evropská unie jako celek pak 
přichází ročně zhruba o bilion eur, uvedl stálý předseda 
Evropské rady Herman Van Rompuy. Předseda Evropské 
komise José Manuel Barroso proto vyzval členské státy 
k přijetí Akčního plánu Evropské komise pro posílení 
boje proti daňovým podvodům a únikům z prosince 
loňského roku. 
Evropská komise stále více volá po vytvoření černé listiny 
daňových rájů. Právě ta by měla podle Evropského 
parlamentu na ráje platit nejvíce. Komise by podle Parlamentu 
měla do konce roku 2014 publikovat seznam daňových rájů 
a na ty by měly být uvaleny konkrétní sankce. Měly by 
mimo jiné zahrnovat ukončení, popřípadě omezení dohod 
o zamezení dvojího zdanění nebo znemožnění přístupu 
k veřejným zakázkám EU pro společnosti se sídlem 
v zemi na černé listině. Bankám ve státech, které budou 
uvedeny na tomto seznamu, by pak mělo hrozit odebrání 
bankovní licence. 

Automatická výměna informací 
Dalším z opatření na potírání daňových úniků má být 
automatická výměna informací. Ta umožňuje identifikovat, 
že někdo spoří v jiné zemi, než kde žije. V současnosti 
už tento princip funguje v celé EU kromě Rakouska 
a Lucemburska, které si vyjednaly přechodné období do 
doby, než se k systému výměny informací připojí i země 
mimo EU, tedy Andora, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino 
a Švýcarsko. EK však nyní navrhuje rozšíření působnosti 
principu automatické výměny informací o široké škále dat 
mezi daňovými úřady a zrušit bankovní tajemství. 
Lucembursko i Rakousko již souhlasily s tím, že Evropská 
komise začne vyjednávat o výměně informací s pěti státy mimo 
EU, tudíž se dá předpokládat, že oba státy plán na výměnu 
informací podpoří. 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/fraud-in-figures/
index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-392_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-
bojovat-proti-danovym-unikum-prichazi-kvuli-nim-o-bilion-eur-
rocne-010834

Jednání o víceletém rozpočtu EU se pomalu 
dávají do pohybu
Návrh rozpočtu na příštích sedm let (2014-2020), na kterém 
se v únoru po složitých jednáních dohodla Evropská rada, 
v březnu drtivou většinou odmítli europoslanci. Evropský 
parlament a Rada by proto měli jednat o novém kompromisním 
návrhu. Jednání se ale zkomplikovala poté, co vyšlo najevo, 
že v rozpočtu na rok 2013 chybí více než 11 miliard eur. 
Evropský parlament pak ohlásil, že jednání o víceletém 
rozpočtu nezačnou, dokud nebude této žádosti vyhověno. 
Některé země ale doplnění rozpočtu o 11 miliard eur striktně 
odmítaly. 
V rámci tzv. trialogu (zástupci Rady, Parlamentu a Komise) byl 
nyní proto představen kompromis – Parlament se prozatím 
spokojí s navýšením o 7,3 miliard eur, což znamená nárůst 
výdajů o 5,5 % oproti původnímu plánu na 140,3 miliard 
eur. Tato částka by ale měla ještě stoupnout ve druhé polovině 
roku, kdy má být schváleno navýšení o další 4 miliardy eur. 
To alespoň požaduje Evropský parlament, ministři financí se 
k tomu ale zatím nevyjádřili. Samotné definitivní navýšení 
o sedm miliard pak podmínili pokrokem v jednání o víceletém 
rozpočtu EU. 
Europoslanci zároveň zdůraznili, že jednání o víceletém 
finančním rámci nebudou uzavřena, dokud nebude 
schválena i druhá část navýšení letošního rozpočtu. Pokud 
k tomu nedojde, začne prý hospodaření EU v dalším období 
v roce 2014 s deficitem. První formální rozhovory mezi 

ROZPOČET

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropska-komise-rust-je-klicem-k-prekonani-krize-ne-uspory-010864
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropska-komise-rust-je-klicem-k-prekonani-krize-ne-uspory-010864
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/fraud-in-figures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/fraud-in-figures/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-392_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-bojovat-proti-danovym-unikum-prichazi-kvuli-nim-o-bilion-eur-rocne-010834
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-bojovat-proti-danovym-unikum-prichazi-kvuli-nim-o-bilion-eur-rocne-010834
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-bojovat-proti-danovym-unikum-prichazi-kvuli-nim-o-bilion-eur-rocne-010834


zástupci Parlamentu a Rady se již uskutečnily. Zatím se zdá, 
že europoslanci nebudou požadovat změny v celkové výši 
víceletého rozpočtu (960 miliard eur), ale spíše přesuny 
mezi jednotlivými částmi. Podle názoru EU Office nebude 
podoba budoucího víceletého finančního rámce schválena 
dříve než letos na podzim.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-427_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/jednani-o-
viceletem-rozpoctu-eu-se-pomalu-davaji-do-pohybu-010832

Komise připravuje dokumenty pro integrovaný 
platební trh EU 
Evropská sedmadvacítka stále sní o plně integrovaném 
platebním trhu, k němuž by měla přispět trojice právních 
předpisů.
První z dokumentů – návrh směrnice o přístupu k základním 
běžným účtům - již byla představena Evropskou komisí. Návrh 
nyní putuje do Evropského parlamentu, kde může narazit. Zatímco 
opatření na podporu ochrany spotřebitelů, jako je transparentní 
účtování bankovních poplatků a mnohem jednodušší převod 
platebního účtu k jiné bance, u europoslanců pravděpodobně 
uspějí, za problematický někteří z nich považují návrh, který má 
všem spotřebitelům v EU bez ohledu na jejich finanční situaci 
umožnit založit si vlastní účet.
Jak bude vypadat návrh druhé směrnice o platebních 
službách, který plánuje EK představit v nejbližších týdnech, 
se dá alespoň trochu odhadnout. Zelená kniha: „Na cestě 
k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných 
kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“ 
zmapovala překážky, které brání v dokončení jednotného trhu 
v oblasti plateb probíhajících kartou, on-line nebo pomocí 
mobilního telefonu. 
Podle dokumentu první důležitý mezník na této cestě představuje 
jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA), která smaže 
rozdíly mezi domácími a zahraničními platbami. První způsob se 
týká tzv. e-plateb, tedy plateb uskutečněných přes internet, 
a mobilních plateb (m-plateb). Evropská komise počítá i s tím, 
že systém SEPA by v budoucnosti nezahrnoval pouze normy 
apravidla pro platební nástroje v eurech, ale i v jiných měnách. 
Posledním právním předpisem, jehož zveřejnění se také plánuje 
v nejbližší době, pak bude Nařízení o tzv. mnohostranných 
mezibankovních poplatcích.
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-
pripravuje-novou-smernici-o-platebnich-sluzbach-na-vnitrnim-
trhu-eu-010845
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/smernici-o-
pristupu-k-platebnim-uctum-cekaji-v-evropskem-parlamentu-
nelehke-chvilky-010824
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm

Nejednoznačný postoj států k evropské 
tabákové směrnici
Snížit počet kuřáků v Evropské unii, a to zejména mezi 
mladými lidmi - to je hlavní cíl revize tabákové směrnice, 
kolem které je aktuálně velmi rušno a je projednávána jak 
v Radě, tak v jednotlivých výborech EP a také v členských 
zemích. Podle údajů Evropské komise většina lidí začíná 
s kouřením ještě před dosažením plnoletosti. V EU přitom 
na následky kouření zemře každý rok 700 000 lidí, udává 
Komise. Mezi hlavní navrhované body patří nová pravidla pro 
zdravotní varování na obalech, která by se měla v budoucnu 
výrazně zvětšit. Komise také plánuje konec cigaret s příchutí, 
jako jsou mentol nebo čokoláda, protože právě ty jsou prý pro 
mladé lidi nejlákavější. Vyrábět by se v budoucnu neměly ani 
tzv. slimky. 

Podle kritiků může mít navrhovaná regulace řadu 
negativních důsledků. Tabákový průmysl je v některých 
zemích včetně České republiky významným sektorem 
a zaměstnavatelem, a tak je dalším argumentem odpůrců 
směrnice ochrana pracovních míst. Některá opatření by 
prý také mohla mít podle kritiků regulace za následek nárůst 
černého trhu. Kromě toho je obchod s tabákovými výrobky 
nezanedbatelným zdrojem příjmů pro státní rozpočty. 
Na druhé straně s sebou kouření nese obrovské sociální 
a zdravotní náklady, které mají na státní pokladny a celé 
ekonomiky významný dopad.
Státy pro a proti evropské tabákové směrnici
Návrh tabákové směrnice vzbudil emotivní debatu jak v EP, 
tak v Radě a v jednotlivých členských státech. Během setkání 
ministrů zemědělství svůj skeptický postoj ke směrnici 
prezentovalo Řecko, které podpořily i delegace dalších států, 
včetně České republiky nebo Polska. 
Návrh Evropské komise naopak podporují Irsko, Belgie, 
Finsko, Francie nebo Velká Británie. Irsko se chce dokonce 
stát první evropskou zemí, která zavede jednotná balení 
cigaret. V budoucnu by se tam mohly cigarety prodávat 

Evropská komise v současné době připravuje dokumenty pro 
dokončení integrovaného platebního trhu EU. V Evropské unii bylo 
rušno kolem evropské tabákové směrnice. Některé státy jsou pro, 
jiné mají vůči směrnici výhrady. Evropská komise a EIB chtějí zlepšit 
přístup malým a středním podnikům k finančním prostředkům 
z EU. Evropskou unii stále trápí vysoká nezaměstnanost mladých 
lidí. Evropská komise navrhuje vytvoření systému záruk pro 
mladé. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-427_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/jednani-o-viceletem-rozpoctu-eu-se-pomalu-davaji-do-pohybu-010832
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/jednani-o-viceletem-rozpoctu-eu-se-pomalu-davaji-do-pohybu-010832
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-pripravuje-novou-smernici-o-platebnich-sluzbach-na-vnitrnim-trhu-eu-010845
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-pripravuje-novou-smernici-o-platebnich-sluzbach-na-vnitrnim-trhu-eu-010845
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-pripravuje-novou-smernici-o-platebnich-sluzbach-na-vnitrnim-trhu-eu-010845
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/smernici-o-pristupu-k-platebnim-uctum-cekaji-v-evropskem-parlamentu-nelehke-chvilky-010824
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/smernici-o-pristupu-k-platebnim-uctum-cekaji-v-evropskem-parlamentu-nelehke-chvilky-010824
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/smernici-o-pristupu-k-platebnim-uctum-cekaji-v-evropskem-parlamentu-nelehke-chvilky-010824
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm
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v krabičkách bez loga, barev a grafik, které by nesly pouze 
zdravotní varování doplněné obrázkem.
Mezi státy, které zatím nedaly najevo jednoznačný postoj patří 
i velké země jako Německo a Itálie.

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_
en.pdf
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/
kolem-tabakove-smernice-bylo-tento-tyden-zivo-tdp-cigarety-
koureni-tabak-eu-regulace-jednotne-baleni-irsko-010863

Malé a střední podniky mají mít lepší přístup 
k financím z EU
Malé a střední podniky se podle Evropské komise významně 
podílejí na vytváření pracovních míst, a přispívají tak 
k hospodářskému růstu a snižování nezaměstnanosti. 
Podle Komise je proto třeba pracovat na vylepšení podmínek 
pro jejich podnikání. 
Ze zprávy, kterou Komise zveřejnila společně s Evropskou 
investiční bankou je v současnosti prý důležité hlavně zlepšit 
jejich přístup k finančním prostředkům z EU.
Jedním z největších problémů, se kterými se prý malé a střední 
podniky v EU potýkají, je nedostatečný přístup k financím, 
které jim může půjčovat Evropská investiční banka. Ta jim 
v roce 2012 poskytla 13 miliard eur. 
Malé a střední podniky finančně podporuje také přímo 
Evropská komise. Jí poskytnuté záruky ve výši 1,1 miliard 
eur totiž pomohly zprostředkovat půjčky v hodnotě vyšší než 
13 miliard eur. Ke svému posílení je využilo na 220 tisíc 
malých podniků v Evropě, přičemž drtivá většina z nich 
(90 %) má méně než deset zaměstnanců. 
Aby se zlepšil přístup malých a středních podniků k těmto 
financím, Evropská komise spustila nový internetový 
portál, který obsahuje veškeré informace o dostupných 
prostředcích z EU. V rámci různých programů EU je totiž 
pro období 2007-2013 k dispozici přes 100 miliard eur. 
Nově je přístup ke všem těmto prostředkům umožněn na 
jednom místě. 
Narůstající podpora malých a středních podniků je ale 
vyvažována poklesem podpory těch velkých. Evropská 
komise plánuje v příštím programovém období snížení 
intenzity veřejné podpory pro velké firmy ze 40 na 25 
%. Změna pravidel by se měla týkat firem nad 250 
zaměstnanců.
http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-071-ifc-eib-and-
afd-support-small-businesses-and-mobilize-investment-in-
mena.htm?media=rss&language=en
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/male-a-
stredni-podniky-maji-nyni-lepsi-pristup-k-financim-z-eu-010808

EU trápí vysoká nezaměstnanost mladých lidí
Jedním z nejvážnějších problémů EU je v současnosti 
vysoká nezaměstnanost mladých lidí, která trápí zejména 
jih Evropy. Představitelé členských zemí EU by se proto měli 
otázkou zabývat na červnovém summitu. Od roku 2007 stoupla 
nezaměstnanost mladých lidí v EU téměř o deset procent 
a nyní sahá v průměru ke 24 %. Ve Španělsku či Řecku nemá 
práci více než polovina lidí do 25 let. 
Příklady některých aktivit v rámci záruk pro mladé 
financovaných z ESF

Opatření Aktivita
Nabídka osobám, které 

předčasně ukončily školní 
docházku nebo osobám 

s nižším vzděláním, aby se 
znovu zapojily do vzdělávání, 

využily rekvalifikací či 
odborných příprav

- Školení a vzdělávací 
programy druhé šance

- Poradenství a další 
podpora ze strany PSZ

- Odborná výuka jazyků

Zajištění lepší dostupnosti 
podpůrných služeb

- Podpora samostatné 
výdělečné činnosti

Poskytování individuálních 
akčních plánů

- Školení zaměstnanců 
PSZ

Výzva pro školy a PSZ, 
aby podporovaly podnikání 
a samostatnou výdělečnou 

činnost mladých lidí 
a trvale jim v tomto ohledu 

poskytovaly poradenství

- Školení PSZ a učitelů
- školení pro nezaměstnané 

mladé lidi
- Rozvoj a realizace kurzů 

podnikání

Strategie aktivní pomoci 
mladým lidem 

- Návštěvy škol PSZ 
a rozvoj specializovaných 
služeb pro mládež

- Distribuce tištěných 
materiálů v mládežnických 
centrech

Zdroj: Zpráva EK, PSZ = poskytovatelé služeb zaměstnanosti

Problém se ale týká i většiny ostatních zemí. V 18 z 27 
členských států jsou regiony, kde nezaměstnanost mladých 
převyšuje 25 %. V Unii je zhruba 7,5 milionu mladých 
bez práce. Evropská komise koncem loňského roku navrhla 
vytvoření tzv. systému záruk pro mladé. Záruky by měly 
lidem mladším 25 let do čtyř měsíců od ukončení vzdělání 
nebo ztráty zaměstnání zajistit další vzdělání, novou práci 
nebo stáž. Systém záruk by měl mít k dispozici speciální fond 
financovaný z Evropského sociálního fondu a kohezní 
politiky. V návrhu rozpočtu EU mu představitelé členských 

FINANCE

ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍ POLITIKA

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_en.pdf
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/kolem-tabakove-smernice-bylo-tento-tyden-zivo-tdp-cigarety-koureni-tabak-eu-regulace-jednotne-baleni-irsko-010863
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/kolem-tabakove-smernice-bylo-tento-tyden-zivo-tdp-cigarety-koureni-tabak-eu-regulace-jednotne-baleni-irsko-010863
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/kolem-tabakove-smernice-bylo-tento-tyden-zivo-tdp-cigarety-koureni-tabak-eu-regulace-jednotne-baleni-irsko-010863
http://access2eufinance.ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_cs.htm" \o "Opens external link in new window" \t "_blank
http://access2eufinance.ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_cs.htm" \o "Opens external link in new window" \t "_blank
http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-071-ifc-eib-and-afd-support-small-businesses-and-mobilize-investment-in-mena.htm?media=rss&language=en
http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-071-ifc-eib-and-afd-support-small-businesses-and-mobilize-investment-in-mena.htm?media=rss&language=en
http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-071-ifc-eib-and-afd-support-small-businesses-and-mobilize-investment-in-mena.htm?media=rss&language=en
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/male-a-stredni-podniky-maji-nyni-lepsi-pristup-k-financim-z-eu-010808
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/male-a-stredni-podniky-maji-nyni-lepsi-pristup-k-financim-z-eu-010808


zemí přisoudili 6 miliard eur, které budou k dispozici mladým 
nezaměstnaným v regionech, kde jejich podíl přesáhne 
25 %. 
Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální 
věci také v dubnu navrhl rozšíření původního návrhu 
Komise. Iniciativa pro zaměstnanost mladých by se tak podle 
europoslanců měla vztahovat na mladé absolventy až do 30 let 
a přístup k prostředkům speciálního fondu pro mladé by měly 
mít regiony, kde byla v roce 2012 nezaměstnanost mladých 
vyšší než 20 %. Cílem Evropské komise je, aby záruky začaly 
fungovat už od ledna 2014. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-215_en.htm
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/van-rompuy-
musime-resit-nezamestnanost-mladych-lidi-010853

V otázce cla na dovoz solárních panelů chtějí 
EU i Čína hledat kompromis
V Evropské unii se ozývají obavy, že by se blok mohl dostat do 
obchodní války s Čínou. Důvodem je zavedení cla ve výši 
47 % na dovoz čínských solárních panelů do EU. Platit by 
mělo od 6. června, o jeho dlouhodobé platnosti má Evropská 
komise rozhodnout v prosinci. 

Uvalení cla navrhl evropský komisař pro obchod Karl De Gucht. 
Již od září loňského roku evropská exekutiva vyšetřuje čínské 
dovozce solárních panelů kvůli podezření, že své výrobky 
prodávají na evropském trhu za dumpingové ceny. Obviňují 
je z toho evropští solárníci v čele s německými výrobci, které 
levná čínská konkurence výrazně poškozuje. 
Ne celá EU má ovšem z plánu na zavedení cla radost. 
Nevyhovuje totiž firmám, které solární panely v Evropě 

instalují. Napjaté vztahy s Čínou by navíc mohly komplikovat 
život exportérům některých evropských států. 
O smířlivé jednání se bude podle odborníků snažit i samotný 
komisař De Gucht. Řešením by se mohla stát dohoda 
o minimální ceně, kterou by se museli řídit všichni výrobci 
dodávající solární panely na evropský trh. Ke kompromisu 
vyzvala i čínská strana. Velvyslanec Číny při Světové obchodní 
organizaci ovšem rozhodnutí Evropské komise označil za 
„chybu“.Odmítl ale odpovídat na dotazy o případných 
odvetných opatřeních.    
Jak informovala ČTK, odvetou by mohlo být vyšetřování 
dovozu některých druhů ocelových trubek z EU, Japonska 
a USA, které Čína zahájila. Vyšetřování má pomoci zjistit 
případné škody, které mohly čínské podniky utrpět kvůli údajně 
dumpingovým cenám výrobců z těchto zemí.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=905
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/v-otazce-cla-na-
dovoz-solarnich-panelu-chteji-eu-i-cina-hledat-kompromis-
dumping-fotovoltaika-de-gucht-obchod-010819

Kvalita vod ke koupání se v EU zlepšuje
Kvalita vody určená ke koupání se v evropských koupalištích 
rok od roku zlepšuje. Alespoň to vyplývá z nejnovější zprávy 
Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která byla 
zveřejněna koncem května a obsahuje zpracované informace 
z léta 2012. Oproti předchozímu roku vzrostl počet míst, 
která splňují alespoň minimální požadavky na kvalitu vody 
ke koupání, a to o téměř 2 %. V Evropě se to týká celých 
94 % koupališť. 
Nejlepší podmínky pro koupání panují podle EEA 
v Lucembursku a na Kypru, kde kvalitní vodu najdeme 
v každém koupališti. Výborné (tj. nadprůměrné) podmínky 
jsou i v dalších osmi zemích včetně Malty, Chorvatska, 
Řecka, Německa či Finska. Česká republika je na tom také 
velmi dobře, jako jedenáctá země má 76,3 % koupališť, která 
nabízejí výborné podmínky pro koupání. 
Pět zemí s nejlepšími podmínkami pro koupání

Země % míst s nadprůměrnou 
kvalitou vody

1-2. Kypr, Lucembursko 100,0 %

3. Malta 96,6 %
4. Chorvatsko 95,3 %
5. Řecko 93,3 %

Zdroj: Zpráva EEA o kvalitě vod ke koupání v EU v roce 2012
Sledování kvality vody ke koupání probíhá v EU od roku 
1990 na základě aktualizované směrnice o jakosti vod ke 
koupání, kterou musí členské státy do svého vnitrostátního 

EU i Čína chtějí hledat kompromis v otázce cla na dovoz 
čínských solárních panelů. Českou republiku, Rakousko 
a Německo zasáhly silné povodně, EU je připravena pomoci. 
Evropská agentura pro životní prostředí vydala zprávu o kvalitě 
vod v EU, podle níž v EU přibývá kvalitních míst ke koupání. 
Vláda České republiky schválila návrh Ministerstva pro místní 
rozvoj na přesun prostředků z rizikových operačních programů.
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_en.htm
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=905
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http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/v-otazce-cla-na-dovoz-solarnich-panelu-chteji-eu-i-cina-hledat-kompromis-dumping-fotovoltaika-de-gucht-obchod-010819
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/v-otazce-cla-na-dovoz-solarnich-panelu-chteji-eu-i-cina-hledat-kompromis-dumping-fotovoltaika-de-gucht-obchod-010819
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práva implementovat do konce roku 2014.  Kvalita vody se 
měří ve 27 členských zemí EU a také v Chorvatsku a ve 
Švýcarsku. Více než dvě třetiny míst na koupání připadají na 
pobřežní pláže a zbytek tvoří řeky a jezera. 
I přesto, že kvalita evropských vod ke koupání trvale 
stoupá, stále se v Evropě nachází přibližně 2 % míst, které 
limity nesplňují. Největší podíl takovýchto koupališť se podle 
zprávy EEA nachází v Belgii (12 %), Nizozemsku (7 %) a ve 
Spojeném království (6 %), kde byly dokonce některé pláže 
během loňské sezóny uzavřeny.  
Pět zemí s největším podílem nejméně kvalitní vody ke 
koupání

Země % míst, která nesplňují limity
1. Belgie 13,0 %
2. Nizozemí 6,5 %
3. UK 5,7 %
4. Španělsko 3,8 %
5. Dánsko 3,1 %

Zdroj: Zpráva EEA o kvalitě vod ke koupání v EU v roce 2012
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-
water-quality-2012/at_download/file
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/kvalita-vod-ke-
koupani-se-v-eu-zlepsuje-010840

Česko bojuje s povodněmi, EU je připravena 
pomoci
Českou republiku, stejně jako Rakousko a Německo, začátkem 
června zasáhly silné povodně. Na informace o záplavách 
v těchto třech členských státech už zareagovala i Evropská 
komise. Johannes Hahn, člen Evropské komise zodpovědný za 
regionální politiku, oznámil, že Evropská komise je připravena 
poskytnout České republice – a dalším zemím postiženým 
povodněmi – pomoc z Evropského fondu solidarity. 
Evropský fond solidarity byl vytvořen po rozsáhlých záplavách 
v roce 2002 za účelem pomoci zemím v podobných situacích 
a od té doby byl využit již v 52 případech přírodních katastrof, 
jako jsou záplavy, požáry či zemětřesení. 
Česká republika, tehdy ještě jako kandidátský stát, při 
povodních v roce 2002 z fondu získala přes 100 milionů 
eur, které použila na odstranění vzniklých škod. Další pomoc 
čerpala při povodních v roce 2010, a celkem tak Česko 
z evropského fondu obdrželo už 145 milionů eur. 
Na odhadování škod, které v České republice napáchají právě 
probíhající povodně, je ještě brzy. Podle celkové výše přímých 
škod pak bude stanovena částka, kterou Evropská unie České 
republice z fondu přispěje. Všechny postižené státy mohou 
jako členské státy EU podat žádost o příspěvek z fondu ve 
lhůtě do deseti týdnů po katastrofě. 

Finanční pomoc do postižených oblastí v České republice už 
nyní plyne z vládních zdrojů. Zatím jde o 300 milionů korun, 
další milion na pomoc uvolnila Asociace krajů. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-492_en.htm
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/ceskou-
republiku-zasahly-povodne-eu-je-pripravena-pomoct-010870

Zelená pro realokace z rizikových OP
Kabinet Petra Nečase na květnovém zasedání schválil návrh 
Ministerstva pro místní rozvoj na přesun prostředků 
z rizikových operačních programů, kterým hrozí, že 
nebudou do konce programového období vyčerpány. Více 
jak sedm miliard korun z evropských fondů tak poputuje do 
úspěšnějších programů. 
Schválený dokument počítá s přesunem prostředků z rizikových 
operačních programů do programů s vyšším potenciálem na 
vyčerpání prostředků. 
Regionální operační programy si tak přijdou na 0,5 miliardy 
korun z OP Technická pomoc a na 3,1 miliardy korun 
z ROP Severozápad. Zde budou prostředky investovány 
do oblastí vzdělávání (vzdělávací infrastruktura v podobě 
vybavení škol technického a přírodovědného charakteru, 
podpora mateřských škol), sociální oblasti a doplňkově na 
podporu silnic II. a III. třídy.
Z OP Životní prostředí bude převedeno 3,7 miliard korun 
do OP Doprava. Tam poslouží k modernizaci a rozvoji 
pražského metra a podpoře udržitelné a ekologické 
městské dopravy.
Komise posvětila další velké dopravní projekty v ČR
Evropská komise schválila další dva velké projekty v Operačním 
programu Doprava (OPD) a z Fondu soudržnosti a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj do České republiky pošle přibližně 
142,77 milionů eur (na oba projekty). 
Evropské peníze přispějí k optimalizaci železniční trati Zbiroh-
Rokycany v Plzeňském kraji, která je součástí Transevropské 
dopravní sítě (železniční trať Athény-Sofia-Budapešť-Vídeň-
Praha-Norimberk/Drážďany). 
Druhý projekt schválený Evropskou komisí je projekt Rychlostní 
silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda, která vznikla 
v Jihočeském kraji poblíž města Písku 

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2013/Jankovsky-Vlada-schvalila-vyznamny-
krok-v-cerpani
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vlada-dala-
zelenou-realokacim-z-rizikovych-operacnich-programu-010844
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komise-
posvetila-dalsi-velke-dopravni-projekty-fondy-eu-010838

KOHEZNÍ POLITIKA

http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2012/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2012/at_download/file
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/kvalita-vod-ke-koupani-se-v-eu-zlepsuje-010840
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/kvalita-vod-ke-koupani-se-v-eu-zlepsuje-010840
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-492_en.htm
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/ceskou-republiku-zasahly-povodne-eu-je-pripravena-pomoct-010870
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/ceskou-republiku-zasahly-povodne-eu-je-pripravena-pomoct-010870
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Jankovsky-Vlada-schvalila-vyznamny-krok-v-cerpani
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Jankovsky-Vlada-schvalila-vyznamny-krok-v-cerpani
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Jankovsky-Vlada-schvalila-vyznamny-krok-v-cerpani
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vlada-dala-zelenou-realokacim-z-rizikovych-operacnich-programu-010844
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vlada-dala-zelenou-realokacim-z-rizikovych-operacnich-programu-010844
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komise-posvetila-dalsi-velke-dopravni-projekty-fondy-eu-010838
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komise-posvetila-dalsi-velke-dopravni-projekty-fondy-eu-010838


Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU 
aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek komise“. V tomto čísle 
se věnuje třetímu Evropskému semestru, v jehož rámci vydala 
Evropská komise doporučení pro hospodářské politiky členských 
států. Příspěvek představuje nejdůležitější doporučení vydaná 
Evropskou komisí pro Českou republiku.
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EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA DOPORUČENÍ PRO 
HOSPODÁŘSKOU POLITIKU ČR

Na konci května uveřejnila Evropská komise svá letošní 
doporučení pro hospodářské politiky členských států. Jedná se 
o dokumenty vypracované v rámci tzv. Evropského semestru 
(http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/european_semester_
2013_cs.pdf). 
Evropská komise analyzuje, jak členské státy pokročily 
s reformami, a navrhuje, co ještě zbývá učinit. Cílem je 
vytvořit podmínky pro udržitelný hospodářský růst – nejen 
v jednotlivých členských státech, ale díky koordinaci na 
evropské úrovni i v EU jako celku.
O doporučeních představených Evropskou komisí budou 
během června jednat na různých vládních úrovních členské 
státy. V konečné podobě pak v červenci jejich znění schválí 
ministři financí v Radě EU, a doporučení se tak stanou 
návodem pro konkrétní opatření koordinované hospodářské 
politiky v následujícím období.

Co letos doporučila Evropská komise České 
republice? 
Zde uvádíme hlavní body:  
1. Provést plánovaný rozpočet na rok 2013 tak, aby byl v roce 

2013 udržitelným způsobem napraven nadměrný schodek 
a bylo dosaženo strukturálního přizpůsobení uvedeného 
v doporučeních Rady v rámci postupu při nadměrném 
schodku. V roce 2014 a dalších letech posílit a striktně 
provádět rozpočtovou strategii, doprovázenou dostatečně 
upřesněnými opatřeními, aby se zajistilo fiskální úsilí 
přiměřené pro dostatečný pokrok k dosažení střednědobého 
cíle. Upřednostnit výdaje podporující růst a mimo jiné včas 
vyčlenit prostředky na zbývající projekty spolufinancované 
z fondů EU ve stávajícím finančním rámci. 

2. Snížit vysokou úroveň zdanění práce přesunem 
zdanění do oblastí, které méně omezují růst, například 
periodické daně z bydlení a daně z provozu motorových 
vozidel. Dále zmenšit rozdíly v daňovém zacházení se 
zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. 
Zlepšit dodržování daňových předpisů a snížit náklady 
na jejich dodržování vytvořením jednoho inkasního místa 
a harmonizováním daňových základů pro daň z příjmu 
fyzických osob a příspěvky na sociální a zdravotní 
pojištění. 

3. Zvyšovat zákonem stanovený věk odchodu do důchodu 
rychleji, než to stanoví stávající právní předpisy, vytvořit 
jasnou vazbu mezi zákonem stanoveným věkem odchodu 
do důchodu a nadějí dožití a přezkoumat mechanismus 
indexace důchodů. Zvyšování věku odchodu do 

důchodu doplnit 
o opatření podporující 
z a m ě s t n a t e l n o s t 
starších pracovníků 
a omezit možnosti 
předčasného odchodu 
do důchodu. Zejména 
zrušit veřejnou dotaci 
pro režim předčasného 
odchodu do důchodu. Přijmout opatření, která by výrazně 
zlepšila nákladovou efektivnost výdajů na zdravotní péči, 
zejména na péči v nemocnicích.

4. Přijmout opatření k posílení efektivnosti a účinnosti 
veřejných služeb zaměstnanosti. Výrazně zvýšit dostupnost 
zařízení péče o děti podporujících sociální začlenění se 
zaměřením na děti do tří let a zvýšit účast romských dětí, 
a to zejména přijetím a provedením zákona o soukromých 
zařízeních péče o děti a zvýšením kapacity veřejných 
zařízení péče o děti. 

5. Přijmout služební zákon, který by měl zajistit stabilní, 
výkonné a profesionální služby státní správy. Zajistit 
provádění protikorupční strategie na období 2013-2014. 
Zlepšit správu prostředků z fondů EU s ohledem na 
programové období 2014–2020. Posílit kapacitu provádění 
veřejných zakázek na místní a regionální úrovni. 

6. Vytvořit ucelený hodnotící rámec vzdělávání na základních 
školách a podniknout cílené kroky na podporu škol, jež 
vykazují slabší výsledky. Přijmout opatření ke zlepšení 
systému akreditace a financování vysokých škol. Zvýšit 
podíl finančních prostředků přidělovaných výzkumným 
institucím podle jejich výkonu.

7. S využitím probíhajícího přezkumu pokračovat v reformě 
regulovaných povolání snížením nebo zrušením vstupních 
bariér a vyhrazených činností, budou-li shledány 
neodůvodněnými. Přijmout další opatření ke zlepšení 
energetické náročnosti budov a průmyslových odvětví. 

Plné znění návrhu doporučení nejen pro ČR, ale i pro ostatní 
členské státy EU, spolu s dalšími souvisejícími dokumenty 
naleznete na stránce:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-
specific-recommendations/index_cs.htm.

Panelová diskuse k doporučením EK za účasti zástupců 
Úřadu vlády, Evropské komise a předních českých ekonomů 
se uskuteční 25. června v Evropském domě v Praze 
(Jungmannova 24). 
Více informací již brzy na www.evropska-unie.cz.

Sloupek 
Komise

Měsíčník EU aktualit ▪ červen 2013

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/european_semester_2013_cs.pdf
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/european_semester_2013_cs.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_cs.htm
http://www.evropska-unie.cz


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

Informační 
servis
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Zasedání klíčových institucí EU
6. – 7. 6. 2013  Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro spravedlnost a záležitosti vnitra 

6. – 7. 6. 2013  Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku

10. 6.  2013   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku

10. – 13. 6. 2013  Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu

14. 6. 2013    Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

17. – 18. 6. 2013  Lough Erne, Severní Irsko
- Summit G8

18. 6. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro životní prostředí 

19. 6. 2013    Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

20. 6. 2013   Brusel, Belgie
- Euroskupina

20. – 21. 6. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů

21. 6. 2013    Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN)

24. 6. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

25. 6. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

27. - 28. 6. 2013  Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské Rady
Zdroj: www.europa.eu, přístup ke dni 3.6.2013

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

http://europa.eu/newsroom/calendar/


Evropská komise vydala jarní  prognózu, ze které vyplývá, 
že by se ekonomika měla v prvním pololetí letošního roku 
stabilizovat a po recesi v roce 2012 by mělo přijít v druhé půli 
roku 2013 oživení a pokračovat mírným růstem HDP v roce 
následujícím. V letošním roce by měl být růst ve výši -0,4 % 
v eurozóně a -0,1 % v Evropské unii. 
Nikoho asi nepřekvapí, že největší propad je predikován na 
Kypru, kde se předpokládá růst HDP ve výší -8,7 %, a v Řecku 
(-4,2 % HDP). Naopak nejrychleji porostou letos pobaltské 
státy, které mají překročit 3% růst HDP. 
Tak dlouho očekávané oživení ekonomiky by mělo nastat 
v roce 2014, kdy se má většina států dostat do „zelených“ čísel. 
Pokles se předpokládá jen na Kypru (3,9 %) a ve Slovinsku 
(0,1 %). Eurozóna by měla zaznamenat růst ve výši 1,2 % HDP 
a EU 1,4 %. Stejně jako v České republice i v jiných státech 
nejistota ohledně budoucího vývoje brzdí domácí poptávku 
a spotřebu.
Vliv růstu cen energie na inflaci se zmenšuje, snižuje se tak 
i inflace ve spotřebitelských cenách. Trend snižování inflace je 
velmi zřetelný. Pokud ještě v zimní prognóze Evropská komise 
předpokládala 2% inflaci v Evropské unii, podle nejnovější 
jarní už je to o 0,2 procentního bodu méně, obdobně je to 
i z pohledu eurozóny (1,8 % v zimní prognóze, 1,6% inflace 
v jarní). Nejvyšší inflace se očekává v Rumunsku ve výši 
4,3 %. 
Naopak dokonce  0,8% deflace je předpovídána pro letošní rok 
v Řecku. Trend snižování inflace bude pokračovat i následující 
rok (EU 1,7 %, eurozóna 1,5 %). Pokud inflace zůstává 
na nízké úrovni a Evropská komise ji upravuje ve svých 

předpovědích směrem dolů, u nezaměstnanosti je to však 
naopak. Nezaměstnanost má v roce 2013 dosáhnout 12,2 % 
v eurozóně (na podzim byla prognóza pro rok 2013 11,8 %) 
a 11,1 % v Evropské unii. 
Hrozivých čísel dosahuje míra nezaměstnanosti ve Španělsku 
a Řecku ve výši 27 %. Tyto státy mají však problémy 
i s nezaměstnaností mladých, kdy každý druhý mladší 25 let 
je zde bez práce. Nejnižší míru nezaměstnanosti pro rok 2013 
mají v Rakousku (4,7 %) a v Německu (5,4 %). 
Míra nezaměstnanosti by měla v příštím roce zůstat zhruba 
na úrovni roku 2013. Zadlužování členských států bude 
dle prognózy pokračovat a z letošních 89,8 % veřejného 
dluhu k HDP má příští rok vzrůst o 0,8 procentního bodu na 
90,6 %.
Vývoj klíčových makroekonomických veličin v %

 
Česká republika EU - 27

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Růst HDP -1,3 -0,4 1,6 -0,3 -0,1 1,4

Míra 
nezaměstnanosti 7,0 7,5 7,4 10,5 11,1 11,1

Inflace 3,5 1,9 1,2 2,6 1,8 1,7

Saldo veřejných 
rozpočtů na HDP -5,2 -3,1 -3,0 -4,0 -3,4 -3,2

Veřejný dluh 
k HDP 45,5 48,3 50,1 86,9 89,8 90,6

Zdroj: Evropská komise - ekonomická prognóza jaro 2013

A jak si povede Česká republika?
Pomineme-li nízkou inflaci a z pohledu EU i nižší 
nezaměstnanost, ostatní makroekonomická čísla pro nás 
nejsou příliš přívětivá. Oživění české ekonomiky či takovou 
spíše „kladnou“ stagnaci jsme si už určitě přáli pro tento rok. 
Musíme však věřit, že v roce 2014 nastane konečně růst HDP. 
Veřejný dluh máme sice pod Maastrichtem stanovených 60 % 
a zhruba na polovině výše za celou Evropskou unii, ale co je 
daleko více palčivější je rychlost růstu tohoto dluhu. 
Podle podzimní prognózy EK má být veřejný dluh k HDP 
v České republice v roce 2014 48,1 %, o půl roku později 
jarní prognóza predikuje již 50,1 %. Pokud byl v roce 2012 
veřejný dluh k HDP přes 45 %, v roce 2014 to už má být 
o pět procentních bodů více! Přejme si tedy zvýšenou 
důvěru v ekonomiku a ekonomický růst, ať se nedostaneme 
v nejbližších letech do situace některých jižních členských 
států.

Tomáš Kozelský, EU Office ČS

JARNÍ EKONOMICKÁ PROGNÓZA EVROPSKÉ KOMISE
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Drobnohled

Evropská komise představila na začátku měsíce května novou 
ekonomickou prognózu s dvouletým časovým horizontem 
zahrnující běžný a následující rok 2014. Je to už třetí výhled za 
poslední půlrok, kdy Evropská komise ve čtvrtletních intervalech 
vydává zpřesněné údaje přehledu s mnoha ekonomickými 
ukazateli zahrnující například růst HDP, míru nezaměstnanosti, 
inflaci za členské státy, eurozónu a EU. Tyto výhledy zahrnují 
i kandidátské země a některé další státy, jež nejsou členy EU.
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V hlavním tématu červnového Měsíčníku se zabýváme jedním 
z nejdůležitějších hospodářských odvětví v České republice, 
a to automobilovým průmyslem. Představíme Vám analýzu 
automobilového průmyslu nejen v ČR, ale i její postavení v rámci 
Evropské unie. Blíže se zaměříme na statistiky výroby, počty 
vyrobených a prodaných automobilů v jednotlivých zemích, i na 
vývoj automobilového průmyslu ve světě. 
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Automobilový průmysl je pro Českou republiku velmi důležitý 
a patří k tradičním tahounům české ekonomiky nejen tím, že 
zaměstnává hodně lidí, má dlouhodobou tradici, vyrobí se 
zde více jak milión automobilů, ale i svým postavením v rámci 
Evropy. I přes relativně malou velikost naší země a ekonomiky 
se mezi členskými státy svým rozvinutým automobilovým 
průmyslem Česká republika neztrácí, ba naopak se v některých 
ukazatelích drží na předních příčkách. Mezi tyto ukazatele 
můžeme řadit například počet vyrobených aut nebo podíl 
zaměstnanců v tomto odvětví na celkové zaměstnanosti . 

Také podílem hrubé přidané hodnoty v automobilovém 
průmyslu na souhrnu hrubé přidané hodnoty za všechna 
odvětví v národním hospodářství se Česká republika 
dlouhodobě umísťuje na nejvyšších pozicích v porovnání 
s ostatními státy Evropské unie. I přes ekonomickou krizi si 
automobilový průmysl udržuje svůj význam a pokud se naplní 
očekávání předpokládaného oživení ekonomiky v příštím 
roce, bude to nejen pro něj, ale i pro Českou republiku nový 
impuls k dalšímu růstu a zvyšování svého postavení nejen na 
evropském trhu. 

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

1. ÚVOD

2. VÝZNAM AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V ČR

2.1. Automobilový trh v ČR podle vyrobených 
automobilů
V ČR bylo od roku 2001 do roku 2012 vyrobeno necelých 
10 mil. osobních automobilů. Mezi lety 2001 až 2004 se roční 
produkce pohybovala stabilně okolo 450 tisíc automobilů, 
od roku 2005 je pak patrný výrazný nárůst, který souvisí 
s příchodem nových automobilových výrobních závodů (TPCA 
v Kolíně a následně Hyundai v Nošovicích) do ČR. Nejvíce 
osobních automobilů se v tuzemsku vyrobilo v roce 2011 a to 
konkrétně 1 195 000 kusů, oproti roku 2005 tak bylo vyrobeno 
zhruba jednou tolik aut. Z naprosté většiny se v ČR vyrábějí 
osobní automobily, které tvoří v průměru okolo 99 % všech 
vyráběných motorových vozidel v ČR. 

Ono zbylé zhruba 1 % si mezi sebe dělí výroba autobusů, 
užitkových vozů a motocyklů. V roce 2013 se automobilový 
průmysl nachází ve špatné kondici, za první čtvrtletí roku bylo 
vyrobeno jen 285 715 vozů, produkce se tak snížila o 18,14 % 
oproti prvnímu čtvrtletí roku 2012. Poklesy výroby zaznamenaly 
všechny tři velké automobilky.
V ČR působí čtyři výrobci osobních automobilů. Dle údajů 
Sdružení automobilového průmyslu z roku 2012 vyrobila 
nejvíce vozů mladoboleslavská Škoda Auto (656 306 kusů), 
čímž si připisuje většinový 55,9% podíl všech vyrobených 
osobních vozů v daném roce. 
Ve výrobě vozů se u nás daří také automobilce Hyundai, která 
v roce 2012 vyrobila 303 035 osobních automobilů. 

ANALÝZA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V ČR A EU
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Společný podnik Toyoty, Peugeotu a Citroenu v Kolíně (TPCA) 
pak vyrobil něco málo přes 200 000 automobilů. Nejnižší podíl 
na trhu 0,001 %, tzn. 11 vyrobených automobilů, má na kontě 
malý český výrobce sportovních roadsterů Kaipan.

2.2. Automobilový trh v ČR podle 
registrovaných automobilů
Z dat Sdružení automobilového průmyslu vyplývá, že za období 
let 2003 až 2012 bylo v ČR zaregistrováno celkem 1 471 180 
nově vyrobených automobilů. Dovezených ojetých vozidel ze 
zahraničí bylo za stejné období prvně zaregistrováno celkem 
1 533 307. 
Registrace ojetých vozů z dovozu zaznamenaly největší 
nárůst v letech 2006 až 2008 (v průměru 209 tisíc registrací), 
zdaleka nejvíce jich pak bylo zaregistrováno v roce 2008 
(230 974 vozidel). V posledních čtyřech letech ale pozorujeme 
zvýšené počty registrací u nově vyrobených automobilů, což 
značí, že lidé mají větší zájem o nové, než o ojeté vozy, 
zatímco dříve tomu bylo přesně naopak. Zlomovým rokem byl 
právě rok 2008.
Dle nejaktuálnějších dat bylo za rok 2012 v ČR prvně 
registrováno celkem 298 352 osobních automobilů, z toho 
174 009 nově vyrobených a 124 343 ojetých automobilů 
z dovozu. 
Zajímavé je pozorovat vývoj značek osobních automobilů 
podle počtu prvních registrací v ČR. V roce 2001 bylo 
zaregistrováno necelých 80 000 vozidel značky Škoda, čímž 

jí patřil více než 50% podíl všech registrovaných vozidel na 
českém trhu. Ostatní značky byly vzhledem k poměru registrací 
značky Škoda registrovány v daleko menší míře. Když se ale 
posuneme o několik let, konkrétně do roku 2012, můžeme 
pozorovat změnu. Nejvíce zaregistrovaných vozů je sice opět 
značky Škoda, ale její náskok ve výši 30,9% podílu už zdaleka 
není tak markantní, jako tomu bylo v roce 2001. 
Na značku Škoda se alespoň lehce dotahují Volkswagen, 
Hyundai, Ford a Renault, jejichž jednotlivé podíly na celkovém 
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Vývoj značek nových osobních automobilů podle počtu prvních registrací v ČR

Rok 2001 Rok 2012
Značka Počet ks Podíl Značka Počet ks Podíl
1. Škoda 79 948 52,5 % 1. Škoda 53 778 30,9 %
2. Volkswagen 9 517 6,3 % 2. Volkswagen 15 185 8,7 %
3. Renault 8 838 5,8 % 3. Hyundai 15 162 8,7 %
4. Opel 8 369 5,5 % 4. Ford 12 719 7,3 %
5. Peugeot 8 344 5,5 % 5. Renault 10 456 6,0 %
6. Ford 4 609 3,0 % 6. Kia 8 564 4,9 %
7. Citroën 4 259 2,8 % 7. Peugeot 6 725 3,9 %
8. Toyota 3 750 2,5 % 8. Citroën 5 711 3,3 %
9. Seat 2 793 1,8 % 9. Toyota 3 951 2,3 %
10. Fiat 2 773 1,8 % 10. BMW 3 901 2,2 %
11. Nissan 2 546 1,7 % 11. Opel 3 836 2,2 %
12. Mazda 2 358 1,5 % 12. Audi 3 810 2,2 %
13. Daewoo 1 995 1,3 % 13. Dacia 3 805 2,2 %
14. Suzuki 1 767 1,2 % 14. Mercedes-Benz 3 236 1,9 %
Ostatní 10 279 6,8 % Ostatní 23 170 13,3 %
Celkem 152 145 100,0 % Celkem 174 009 100,0 %

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu
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počtu prvních registrací se pohybují mezi 6 - 9 %. Především 
Hyundai poskočil o několik procentních bodů nahoru, zatímco 
v roce 2001 bylo nově zaregistrovaných vozů této značky 
pouhé 1 %, v roce 2012 už to bylo 8,7 %. 
Tento skok je zcela jistě spojený právě s otevřením výrobního 
závodu automobilky Hyundai v severomoravských Nošovicích, 
oblíbenost těchto vozů v tuzemsku tak značně stoupá. Mezi 
15 nejoblíbenějšími značkami se oproti roku 2001 v roce 2012 
v tuzemsku objevily také nové japonské značky jako Kia, či 
korejská Toyota, ale i luxusnější BMW, Mercedes-Benz nebo 
Audi.

2.3. Automobilový trh v ČR dle ukazatelů 
výkonu a trhu práce
Vývoj od začátku nového milénia ukazuje, že automobilový 
průmysl patří v rámci tuzemské ekonomiky k nejdynamičtějším. 
Vývoj meziročních temp tržeb v automobilovém průmyslu 
odrážel částečně i vývoj ekonomiky. Ekonomika České 
republiky mezi roky 2003 až 2006 rostla tempy, o kterých 
se nám dnes může jen zdát. V roce 2006 byl 7% růst HDP 
s následným poklesem až ke “dnu” (-4,5 % růstu HDP) v roce 
2009, kdy naplno probíhala hospodářská krize. 
Tento růst a následný pokles lze vyčíst i v domácích tržbách 
v automobilovém průmyslu. Hospodářská krize se však 
netýkala jen České republiky, proto se i relativně stabilní 
tržby z přímého vývozu propadly v roce 2009 v řádech 
desítek procent. Růst ekonomiky o rok později a určitá vidina 
zlepšení situace na trhu opět nastartovala tržby jak domácí, tak 
i z přímého vývozu. 
Jenže aktuální situace ukazuje, že hospodářská krize ještě 
zdaleka není za námi a pokud k tomu ještě připočteme 
další impulsy včetně zvýšení DPH a určitou nejistotu 
a snížení spotřeby, určitě nepřekvapí, že se domácí tržby 
v automobilovém průmyslu opět začínají propadat. Evropská 
komise předpovídá pro Českou republiku pro rok 2013 stagnaci 

až mírný pokles s následným mírným růstem v roce 2014 ve 
výši 1,6 % HDP v České republice a 1,4 % v Evropské unii, což 
snad oživí i automobilový průmysl s následnými tržbami.
Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu s necelými 
150 tisíci se nyní pohybuje zhruba na úrovni roku 2007, kdy 
ještě následný propad nejen v tomto subodvětví a hospodářská 
krize v ekonomice nebyla patrná. Mezi roky 2008 a 2009 klesl 
počet zaměstnanců v České republice v automobilovém 
průmyslu téměř o 15 %, což představovalo přes 20 tisíc 
zaměstnanců. Od té doby jejich počet postupně roste s tím, 
jak se oživuje trh. 
Určitý momentální problém v automobilovém průmyslu ukazuje 
snížení počtu zaměstnanců v posledních dvou kvartálech 
v roce 2012. Tento pokles by neměl být však dlouhodobý 
a pokud přijde už zmiňované oživení ekonomiky, situace na 
trhu práce v rámci automobilového průmyslu se uklidní a počet 
zaměstnanců v tomto sektoru by mohl opět růst. 

13EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

3. VÝZNAM AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V EVROPSKÉ UNII

V podílu zaměstnanosti v automobilovém průmyslu na 
celkové zaměstnanosti v Evropské unii je Česká republika 
v roce 2011 na první příčce, následovaná Slovenskem 
a Maďarskem. V Evropské unii počet zaměstnanců 
v automobilovém průmyslu klesá a dosahuje zhruba 
2,3 mil. lidí. V absolutním vyjádření nás však předbíhají 
státy Německo, Itálie a Francie. Německu s více jak 
800 tisíci zaměstnanci v automobilovém průmyslu těžko 
budeme konkurovat. Trend ve vývoji v jejich počtu je však 
v Německu vůči České republice opačný. 
Pryč jsou doby, kdy subodvětví “Výroba motorových 
vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů” v Německu 
zaměstnávalo více jak 900 tisíc lidí. Ještě horší situace je však 

ve Francii. Pokud v roce 2000 bylo v automobilovém průmyslu 
zaměstnáno přes 220 tisíc lidí, v roce 2010 je to o 60 tisíc 
zaměstnanců méně. Mírný propad zaznamenala i Itálie, kdy za 
deset let se zaměstnanost v automobilovém průmyslu snížila 
zhruba o 10 %. 
Obecně lze říci, že pokles v míře zaměstnanosti v posledních 
deseti letech proběhl hlavně v západních státech Evropy 
a růst u jejich východních protějšků, podle toho jak se 
přesouvaly výrobní kapacity. Jeden z nejvyšších růstů v počtu 
zaměstnanců automobilového průmyslu zaznamenalo 
Slovensko, kdy v roce 2000 zde bylo zaměstnáno 20 tisíc 
lidí, v roce 2011 to už však bylo necelých 60 tisíc, tedy téměř 
trojnásobně tolik.
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3.1. Členské země podle počtu vyrobených 
automobilů
U produkce motorových vozidel v celé EU za posledních 
10 let můžeme pozorovat poměrně dynamický vývoj. Nejvíce 
motorových vozidel vyprodukovala EU v letech 2006 až 
2007 (v roce 2007 to bylo 19,725 mil. motorových vozidel 
všech kategorií, z toho 17,104 mil. osobních automobilů). 
V následujících letech dochází v důsledku globální ekonomické 
krize k výraznému poklesu výroby v automobilovém průmyslu. 
V roce 2008 došlo k meziročnímu poklesu o 6,6 % oproti roku 
2007 a v roce 2009, který byl ekonomicky nejslabším rokem, 
došlo k meziročnímu poklesu výroby motorových vozidel 
o 17 % oproti předchozímu roku. 
Od roku 2010 dochází k mírné stabilizaci produkce, ale 
evropskému automobilovému průmyslu se zatím nedaří navrátit 
k hodnotám, kterých dosahoval v předkrizovém období. Dle 
nejaktuálnějších dat se v roce 2012 v EU vyrobilo celkem přes 
16 mil. motorových vozidel, z čehož drtivá většina (14,6 mil.) 
bylo osobních automobilů. 
Z hlediska jednotlivých zemí bylo největším producentem 
osobních automobilů jednoznačně Německo, které vyrobilo 
necelých 5,5 mil. motorových vozidel. Nutno dodat, 
že Německo je největším, nejlidnatějším a ekonomicky 
nejvyspělejším státem EU, působí zde spousta výrobních 

závodů různých automobilek. Mezi dlouhodobě nejúspěšnější 
výrobce automobilů patřily především státy západní a jižní 
Evropy (Německo, Francie, Belgie, UK, Španělsko, Itálie), 
kterým však v poslední době výrazně šlapou na paty země 
střední a východní Evropy (ČR, Polsko a Slovensko). 
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Počet vyrobených motorových vozidel v členských státech v roce 2012

Země Osobní 
automobily

Užitkové 
automobily

Celkem 
motorových vozidel Počet obyvatel Motor. vozidla na 

1000 obyv.
Německo 5 388 456 260 813 5 649 269 81 843 743 69,03
Francie 1 682 814 284 951 1 967 765 65 327 724 30,12
Španělsko 1 539 680 439 499 1 979 179 46 196 276 42,84
UK 1 464 906 112 039 1 576 945 63 256 141 24,93
Česká republika 1 171 774 7 164 1 178 938 10 505 445 112,22
Slovensko 900 000 0 900 000 5 404 322 166,53
Polsko 540 000 107 803 647 803 38 538 447 16,81
Belgie 507 204 34 670 541 874 11 094 850 48,84
Itálie 396 817 274 951 671 768 60 820 696 11,05
Rumunsko 326 556 11 209 337 765 21 355 849 15,82
Maďarsko 215 440 2 400 217 840 9 957 731 21,88
Švédsko 162 814 n/a 162 814 9 482 855 17,17
Slovinsko 126 836 4 113 130 949 2 055 496 63,71
Rakousko 124 000 19 060 143 060 8 443 018 16,94
Portugalsko 115 735 47 826 163 561 10 541 840 15,52
Nizozemsko 28 000 29 462 57 462 16 730 348 3,43
Finsko 2 900 - 2 900 5 401 267 0,54
EU-27 14 611 682  16 240 476 466 956 048 34,78

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, do užitkových automobilů patří lehká komerční vozidla, nákladní 
automobily a autobusy, *) součet za EU-27 je menší než součet za jednotlivé země, neboť je očištěno o dvojitě započítané výkony
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V roce 2012 rapidně poklesla výroba v Itálii, kde docházelo 
v důsledku nízkého prodeje automobilů a v rámci snižování 
nákladů k uzavírání továren. Na páté místo se tak dostala 
ČR, která má na svém kontě přes 1 mil. vyrobených osobních 
automobilů a navíc v přepočtu na 1 000 obyvatel v daném roce 
vyrobila hned po Slovensku největší počet (112,22) motorových 
vozidel. 
V kategorii užitkových vozů bylo největším výrobcem v roce 
2012 Španělsko, kde se nacházejí velké výrobní továrny 
značky Nissan v Barceloně a Ávile, z jejichž produkce pochází 
většina vyrobených užitkových vozů ve Španělsku. 
Z uvedených statistik vyplývá, že trendem posledních let je 
přesun výroby motorových vozidel ze západních zemí Evropy 
směrem na východ. Nejvíce je tento trend patrný u osobních 
automobilů. Zatímco v roce 2003 byly hlavními výrobci zejména 
rozvinuté západní a jižní státy, v roce 2012 je zřejmý radikální 
přesun výroby směrem na východ Evropy. Nejmarkantnější 
změna je viditelná u Rumunska, kde došlo k 331,3% nárůstu 
produkce v roce 2012 oproti roku 2003. 
Během pár let došlo k obrovským nárůstům výroby také na 
Slovensku a v ČR. Na Slovensku se v současné době vyrábí 
více než trojnásobek osobních automobilů, a v ČR více než 
2,5krát tolik automobilů, než tomu bylo před deseti lety. 
Naopak výroba v bohatých západních státech a také v jižních 
státech v posledních letech rapidně klesá, továrny na výrobu 
automobilů se zde zavírají a přesouvají se do zemí východní 
Evropy za levnější pracovní silou. 
K největšímu úbytku produkce došlo během posledních let 
ve Finsku (o 84,9 %) a také v Nizozemí (o 82,8 %), které 
však již před deseti lety vyráběly menší počty automobilů. 
Z automobilových velmocí největší propady výroby 
zaznamenaly Itálie (-61,3 %), následovaná Francií (-47,7 %).  

3.2. Členské země podle počtu registrovaných 
automobilů
Co se týká statistik počtu zaregistrovaných osobních 
automobilů v zemích EU, dle údajů Eurostatu k 31. 12. 2011 je 
zemí s největším počtem zaregistrovaných aut v přepočtu na 
1 000 obyvatel Lucembursko. To může být dáno zejména tím, 
že Lucembursko je bohatou zemí s málo obyvateli, kde často 
pracují i občané okolní Belgie, Francie či Německa a využívají 
tak v Lucembursku zaregistrované služební vozy.
Vysoký počet registrovaných aut na 1 000 obyvatel mají 
také v jižních a západních státech Evropy. V průměru má 
registrován automobil každý druhý občan. Země východní 
Evropy pak mají ve srovnání s celou Evropou registrovaných 
mnohem méně aut. Nejméně automobilů na 1 000 obyvatel je 
registrovaných v Rumunsku, kde k 31. 12. 2010 bylo pouhých 
202 automobilů na 1 000 obyvatel. 
Rumunsko patří ale k nejchudším zemím EU, tudíž tato 
statistika není nijak překvapivá. V ČR bylo k 31. 12. 2010 
(novější statistika není k dispozici) 429 registrovaných aut 
na 1 000 obyvatel. Nejvíce automobilů mají v Německu. 
Poměrně vysoké číslo registrací mají také v Itálii, kde bylo 
registrováno 37 113 aut, což vychází na 612 aut na 1 000 
obyvatel. 
Zajímavé je určitě i srovnání jednotlivých zemí v rámci 
podílu registrovaných osobních automobilů starších deseti 
let. Největší podíl registrovaných starších automobilů 
k 31. 12. 2011 měli v Litvě a to celých 85,7 %. Vysoký podíl 
starších automobilů mají také v Polsku a Lotyšsku.
Ani v ČR není vyšší podíl nových automobilů, naopak je zde 
zaregistrováno 60 % automobilů starších deseti let. Naopak s 
nejnovějšími automobily se jezdí v Lucembursku, kde je vysoká 
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Počet zaregistrovaných osobních automobilů v zemích EU k 31.12. 2011

Země Počet aut 
v tis.

Počet 
obyvatel

Počet aut na 
1000 obyv. Země Počet aut 

v tis.
Počet 

obyvatel
Počet aut na 
1000 obyv.

Lucembursko 332 511 840 648 Polsko 18 125 38 529 866 470
Itálie 37 113 60 626 442 612 Švédsko*) 4 335 9 415 570 460
Malta**) 235 415 832 565 UK*) 28 421 62 515 392 455
Litva 1 713 3 052 588 561 Portugalsko 4 712 10 572 157 446
Kypr 470 839 751 560 ČR*) 4 496 10 486 731 429
Finsko 2 978 5 375 276 554 Estonsko 574 1 340 194 428
Rakousko*) 4 441 8 404 252 528 Bulharsko 2 695 7 369 431 366
Německo 42 928 81 751 602 525 Slovensko 1 749 5 392 446 324
Slovinsko 1 066 2 050 189 520 Maďarsko**) 3 014 9 985 722 302
Belgie 5 407 11 000 638 492 Lotyšsko 612 2 074 605 295
Španělsko 22 277 46 152 926 483 Rumunsko*) 4 320 21 413 815 202
Nizozemsko 7 859 16 655 799 472 - - - -

Zdroj: Eurostat; *) za rok 2010, **) za rok 2009, data za Dánsko, Irsko, Řecko a Francii nejsou k dispozici
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koncentrace bohatého obyvatelstva a automobily starší deseti 
let tvoří pouhých 19,2 % z celkového počtu registrovaných 
osobních vozů. Také ve Spojeném království, či v Belgii se 
mohou chlubit ze 3⁄4 vozy mladšími 10 let. Platí tedy, že čím 
bohatší státy, tím více relativně nových automobilů. Obecně lze 
říci, že v chudších zemích východní a střední Evropy lidé jezdí 
spíše staršími vozy a nemohou si dovolit nákup nových.

3.3. Odhadovaný vývoj automobilového trhu 
v Evropě
Automobilový průmysl v západní Evropě momentálně 
neprochází růstovým obdobím a podle prognóz investiční 
banky Goldman Sachs by jej i letos měl čekat pokles. Pro 
rok 2014 se však už předpokládá, že se dynamika prodeje 
nových automobilů dostane z červených čísel. Bude se tak 
zvyšovat nejen počet prodaných automobilů, ale i ukazatel 
v počtu automobilů na 1 000 obyvatel. Letos se podle této 
prognózy prodá ve státech EU-15, Islandu, Norsku a Švýcarsku 
12,7 mil. ks nových automobilů a tento počet by měl mírně růst 
i v následujících letech.

Odhad prodejů a počtu automobilů v Západní Evropě

Automobilů 
v ks na 1000 

obyvatel

Celkem 
automobilů 

v mil. ks

Prodeje nových 
automobilů

mil. ks r/r růst
 2013e 568,4 236,2 12,7 -3,0 %
 2014e 569,0 237,1 13,2 3,7 %
 2015e 570,1 238,2 13,7 3,9 %
 2016e 571,3 239,3 14,0 2,2 %
 2017e 572,4 240,4 14,3 2,1 %
 2018e 573,5 241,6 14,6 2,0 %
 2019e 574,7 242,7 14,9 1,9 %
 2020e 575,8 243,7 15,1 1,9 %
 2021e 577,0 244,8 15,4 1,8 %
 2022e 578,1 245,8 15,7 1,8 %
 2023e 579,3 246,8 15,7 0,2 %
 2024e 580,4 247,7 15,8 0,2 %
 2025e 581,6 248,7 15,8 0,2 %

Zdroj: Goldman Sachs, e - odhad

Téma
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5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Automobilový průmysl si stále uchovává svou důležitou pozici 
nejen u nás, ale i v Evropské unii. Slibně se vyvíjející růst 
v tomto subodvětví zasáhla ekonomická krize, která tvrdě 
zasáhla nejen Evropu, ale i odbytiště evropských automobilů 
s následným poklesem prodeje a tržeb v automobilovém 
průmyslu. S ekonomickou krizí přišlo i propouštění a snižování 
počtu zaměstnanců. Ne všechny členské státy se však 
dokázaly vrátit do pozice před ekonomickou krizí a z posledních 
dostupných dat vyplývá, že se automobilová výroba přesouvá 
z tradičních západních zemí (Francie, Itálie) do východních 

zemí EU nebo až do Asie, kde například Čína a Indie má 
obrovské předpoklady pro růst jak v počtu vyrobených, tak 
i prodaných automobilů. 
Novým impulsem pro automobilový průmysl jsou a i budou 
bezesporu nové technologie a přechod od tradičních paliv 
k alternativním zdrojům, ať už se bude jednat o elektromobily, 
hybridy a jiné. Největším impulsem pro automobilový průmysl 
však možná bude tak dlouho očekávané ekonomické oživění, 
které podle mnohých prognóz má nastat v příštím roce.

4. PŘEHLED AUTOMOBILOVÉHO TRHU VE SVĚTĚ

Vývoj počtu vyrobených osobních automobilů prochází 
v posledních letech ve světě radikálními změnami. Evropa 
už ztratila své výsadní postavení a kupředu se nezadržitelně 
dere Asie. Své prvenství začala Evropa ztrácet v roce 2005 
a od té doby se náskok Asie (v našem případě i s Oceánií) 
navyšuje. V Evropě i v Americe je patrný pokles výroby 
v letech ekonomické krize, která zasáhla ve velké míře 
i automobilový průmysl. 
Propad automobilové výroby v roce 2009 oproti roku 2008 
činil za Evropu a Ameriku více jak 5 mil. osobních automobilů. 
Evropa ještě nedosáhla předkrizových výsledků, zvlášť když 
v roce 2012 zaznamenala další pokles v počtu vyrobených 
osobních aut. Zato Asie s Oceánií už produkuje více jak 
polovinu z celkového počtu zhruba 60 miliónů vyrobených 
osobních automobilů v roce 2012 a nechává tak daleko za 
sebou ostatní světadíly.
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Průvodce 
podnikáním

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

Základní údaje
Oficiální název Španělské království
Počet obyvatel 46 196 276
Rozloha 505 370 km2

Měna Euro (EUR)
Etnické složení 73% Španělé; 18% Katalánci; 2,5% Baskové

Zdroj: CIA World Factbook
Španělsko dosáhlo svého mocenského vrcholu jakožto světová 
velmoc v 16. a 17. století. Po ničivé občanské válce v zemi 
v letech 1936–1939 se moci ujal autoritativní generál Franco 
a až v roce 1975 se země zařadila mezi evropské demokracie. 
Roku 1982 se stala členem NATO a o 4 roky později vstoupila 
do EHS. 
Španělské království je na základě ústavy z roku 1978 
konstituční monarchií s výraznou mírou decentralizace. 
Vedle národního parlamentu je v zemi dalších 19 autonomních 
parlamentů s různou mírou pravomocí. Španělský trůn 
spravuje král Juan Carlos I. Ve volbách 2011 získala většinu 
středopravá Lidová strana vedená nynějším premiérem 
Marianem Rajoyem.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Španělský průmysl, jehož podíl na tvorbě HDP je o cca 
12 procentních bodů nižší než v ČR, se orientuje zejména 
na výrobu textilu, obuvi a potravin. Na evropské poměry 
relativně silný sektor zemědělství se zaměřuje na produkci 
obilí, zeleniny, oliv a vinné révy. Živočišná výroba pak na chov 
dobytka a vepřů. Španělsko vyváží zejména motorová vozidla 

a potraviny, naopak mezi 
nejvýznamnější dovozní 
položky patří stroje, paliva 
a chemikálie. Zahraničnímu 
obchodu dominuje obchod 
s velkými zeměmi západní 
Evropy: Francie (18 % 
exportu a 12 % importu), 
Německo (11 % exportu a 13 % importu) a Itálie (8 % exportu 
a 7% importu).

Makroekonomický výhled
Přehřátá španělská ekonomika velmi trpěla v období krize roku 
2009 a od konce roku 2011 je Španělsko opět v recesi. Hlavním 
důvodem je bankovní krize, kterou způsobilo velké množství 
ztrátových úvěrů po splasknutí cenové bubliny na tamějším 
realitním trhu. 
Průměrné ceny nemovitostí v roce 2012 poklesly o 36 % oproti 
roku 2007 a krizi potvrzuje i vysoká míra nezaměstnanosti 
(25 %). Není proto divu, že Španělsko je další zemí, která 
pro své banky získala ze záchranného fondu ESM rámcovou 
půjčku ve výši až 100 miliard eur.
Španělské HDP by letos mělo meziročně poklesnout o 1,4 %. 
Zapříčiní to snížená domácí poptávka, konsolidace veřejných 
financí a zpřísnění podmínek na úvěrovém trhu. Prognóza na 
rok 2014 je pozitivnější a předpovídá růst o 0,8 %. 

Základní makro ukazatele 2011 2012 2013e 2014e

Růst HDP (%) 0,4 -1,4 -1,4 0,8
Míra nezaměstnanosti (%) 21,7 25,0 26,9 26,6
Inflace (%) 3,1 2,4 1,7 1,0
Deficit veřejných rozp. (% HDP) -9,4 -10,2 -6,7 -7,2
Veřejný dluh (% HDP) 69,3 88,4 95,8 101,0

Zdroj: Evropská komise; e - odhad 

Trh práce
Míra nezaměstnanosti ve Španělsku dosahuje nejvyšších 
hodnot v rámci EU a bez práce je tady prakticky každý čtvrtý. 

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (2012) 25,0 %
Produktivita práce k Ø EU (2011) 108,0%
Minimální měsíční mzda (1H/2013) 752,85 EUR
Ø měsíční náklady práce (2011) Španělsko ČR
Zpracovatelský průmysl 3 156 € 1 448 €

Velkoobchod a maloobchod 2 663 € 1 483 €

Doprava a skladování 3 129 € 1 494 €
Ubytování, stravování a pohostinství 2 131 € 932 €
Informační a komunikační činnosti 3 984 € 2 826 €

Zdroj: Eurostat

ŠPANĚLSKO
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Produktivita práce je 108 % k průměru EU (v ČR je 60,1 %). 
Minimální měsíční mzda ve Španělsku  představuje ekvivalent 
752,85 eur, tedy zhruba 2,5x vyšší než v ČR. 
Ve srovnání s ČR jsou měsíční náklady práce ve všech 
vybraných odvětvích ve Španělsku mnohem vyšší.  Například 
ve zpracovatelském průmyslu jsou tuzemské náklady práce 
o 56 % v průměru nižší než ve Španělsku.

Základy pracovního práva
Pracovní smlouva může být uzavřena písemně nebo ústně, 
může však být kteroukoliv stranou požadována písemná 
forma. Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou či neurčitou. 
V pracovní smlouvě může být stanovena zkušební doba 
v délce 6 měsíců pro kvalifikované techniky, 2 měsíce pro 
ostatní pracovníky a po celou tuto zkušební dobu je ji možné 
vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.
Pokud jedna strana hodlá ukončit pracovní poměr, musí o tom 
informovat předem druhou stranu, jak je uvedeno v pracovní 
smlouvě nebo kolektivní smlouvě. Výpovědní lhůta je 15 dní 
a odstupné může být až 12 měsíčních platů.

Základy obchodního práva
Nejrozšířenější formou obchodních společností ve Španělsku 
je společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 
Společnost s ručením omezeným (S.L / S.R.L) a akciovou 
společnost (S.A.) může založit jeden či více společníků. 
Minimální požadovaný kapitál u s.r.o. (S.L) činí 3 000 eur. 
Pro větší podnikatelské projekty je více využívána akciová 
společnost (S.A), jejíž základní kapitál činí minimálně 
60 000 eur.
V souhrnném indexu Světové banky Doing business se 
Španělsko umístilo na 44. místě, čímž se dostalo před ČR (65). 
Registrace firmy ve Španělsku trvá průměrně více než měsíc 
a stojí zhruba 1 100 eur.

Právní forma Minimální kapitál
Společnost s ručením omezeným 3 000 EUR
Nová společnost s ručením 
omezeným

3 000 EUR, 
max. 120 000 EUR

Akciová společnost 60 000 EUR
Komanditní společnost na akcie 60 000 EUR
Evropská společnost 120 000 EUR

Zdroj: webové stránky španělského ministerstva financí

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Obecná sazba daně z příjmu právnických osob je 30 %. 
U větších firem s ročním obratem do 10 mil. eur existuje 
progresivní zdanění se sazbami 25 % (do 300 tisíc eur zisku) 
a 30 %. Pro malé podniky do 25 zaměstnanců jsou sazby 
progresivní daně o 5 procentních bodů nižší. Progresivní 

zdanění panuje i u příjmů fyzických osob, kde existuje dokonce 
sedm pásem. Nicméně pro fyzické osoby nerezidenty platí 
u dividend srážková daň 21 %. 
Základní sazba DPH je 21 %. Vedle toho ve Španělsku mají 
sazbu sníženou 10% (některé potraviny, doprava, bydlení,…) 
a supersníženou 4% (základní potraviny, farmaceutické zboží, 
knihy a periodika). 
Systém sociálního zabezpečení je pro španělského 
zaměstnavatele poměrně finančně nákladný, odvádí 
průměrně 30-32 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanec  
přispívá na sociální pojištění ze své hrubé mzdy pouhých 
6,35 %. 

Daň/odvod Sazba
Korporátní daň 30 %
Daň z dividend nerezidentů 21 %
Daň z příjmu jednotlivců (progresivní) 24,75 - 52 %
DPH (základní / snížená / supersnížená) 21/10/4 %
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 6,35 %
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 29,9 %

Zdroj: webové stránky španělského ministerstva financí

Energetika
Cena elektřiny ve Španělsku vykazuje od počátku roku 
2008 rostoucí trend a v současné době se drží nad hranicí 
12 eurocentů za kilowatthodinu, což je skoro o 20 % více než 
v ČR. 
Co se cen plynu týče, tak v průběhu finanční krize ceny rychle 
spadly až na své dno v polovině roku 2009, kde ceny činily 
cca 7,5 eur za gigajoul, poté se po mírném stoupání v roce 
2011 odrazily a vystoupaly na dnešních 10,5 EUR/GJ, což je 
dokonce o pětinu více, než v ČR, kde byla cena plynu ještě 
před dvěma roky dražší.

Ø velkoobchodní ceny v 2H/2012 Španělsko ČR
Elektrická energie (EUR/kWh) 0,1211* 0,1029
Zemní plyn (EUR/GJ) 10,410 9,392

Zdroj: Eurostat, ceny bez DPH, *) za 1H/2012

Investiční pobídky 
Španělsko nabízí zahraničním investorům rozsáhlé investiční 
pobídky od daňových úlev přes dotace na školení až po 
podporu na tvorbu nových pracovních míst. Pobídky pro velké 
podniky závisí na lokalitě a v nejméně rozvinutých oblastech 
(regiony Extramadura a Canarias) mohou dosahovat až 40 % 
uznatelných nákladů investice. 
Španělsko nabízí také pestrou škálu investičních pobídek 
pro oblast výzkumu a vývoje, či pobídky na podporu likvidity 
a investic, díky kterým se snaží investorům ulehčit získání 
pracovního kapitálu v časech omezené likvidity.
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Rumunsko bylo první ze zemí střední a východní Evropy, 
jež navázala oficiální styky s Evropským společenstvím, a to 
uzavřením preferenčních smluv umožňujících zvýhodněný 
vstup Rumunska na jednotný vnitřní trh EU. Oficiální žádost 
o členství v Unii podala země dne 21. června 1995, nicméně 
vnitropolitická situace v zemi neumožňovala brzké zahájení 
předvstupních jednání. Co se týče Bulharska, to se o zapojení 
do Evropského společenství snažilo již od roku 1991, o čtyři 
roky později potom podalo oficiální žádost o vstup do EU. 
Ke kladnému pohledu na přijetí obou zemí přispěla jejich 
podpora Severoatlantické alianci při kosovském konfliktu. 
Přístupová jednání s Bulharskem a Rumunskem byla nakonec 
uzavřena v prosinci 2004 s tím, že datum přistoupení bylo 
stanoveno na 1. ledna 2007. 
Právě doba mezi završením přístupových jednání a datem 
přistoupení byla nezvykle delší než v předchozích případech, 
neboť Bulharsko s Rumunskem musely vynaložit značné 
úsilí na splnění zadaných vstupních podmínek. Pokud by 
nakonec jedna ze zemí nebyla schopna stanovené podmínky 
splnit, mohla Komise využít řady ochranných opatření, včetně 
možnosti odložení jejich přistoupení o jeden rok. 
Rozšíření Evropské unie v jednotlivých letech

Původní 
členové

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko,

1973 Dánsko, Irsko, Velká Británie

1981 Řecko

1986 Portugalsko, Španělsko

1995 Finsko, Rakousko, Švédsko

2004 Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko,  
Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko

2007 Bulharsko, Rumunsko

2013 Chorvatsko
Zdroj: Evropská komise
Jedním ze závažných problémů, kterému muselo Rumunsko 
před vstupem do EU čelit, byl vzestup xenofobie v rámci 
společenských a politických hnutí, namířené proti etnickým 
Maďarům, a naopak radikalizace maďarské národnostní 
menšiny protestující proti přijetí nového vysokoškolského 
zákona výrazně zvýhodňujícího rumunský jazyk. Další 
záležitostí se stala situace nezaopatřených dětí v zemi. 
Evropská unie totiž po Rumunsku požadovala zpřísnění 
zákonů zabývajících se adopcí rumunských dětí do zahraničí. 
Proběhlé balkánské války, respektive změna pašeráckých 
tras z nich pramenící, se negativně podílely na zvýšení 
organizovaného zločinu v Bulharsku. Evropská unie zemi 

vytýkala a stále vytýká zejména nedostatečný boj proti obchodu 
s lidmi a drogami, nedostatečnou kontrolu hranic a zapojení 
politických elit do ilegálního obchodu. 
Dalším bodem sváru při vyjednávání Bulharska o vstupu se 
stala jaderná elektrárna Kozloduj. Díky této, ač zastaralé 
a bezpečnosti nevyhovující elektrárně, bylo Bulharsko 
energetickým lídrem regionu, kdy mělo jednak zajištěnou 
energii pro své potřeby, jednak profitovalo z exportu energie 
do ostatních zemí. Požadavek EU o postupném uzavření 
elektrárny tak byl v zemi politicky neprůchodný a ze strany 
Bulharska z počátku nepřijatelný. 
Nesplnění nastavených vstupních podmínek pak v případě 
Bulharska vedlo k zastavení financování země z evropských 
fondů, konkrétně o zmrazení prostředků ve výši 500 mil. eur 
z předvstupní pomoci z programu PHARE.
Obě nejnověji přijaté země mají ovšem smělé cíle v oblasti 
přijetí eura. Bulharsko a Rumunsko mají vytyčený cíl co 
nejrychlejšího vstupu do eurozóny, nicméně hospodářská 
realita toto nadšení poněkud brzdí. Rumunsko má totiž 
z hlediska plnění konvergenčních kritérií problémy s inflací 
a vysokými úrokovými sazbami. Bulharsko trpí stejnými 
problémy, navíc s Evropskou centrální bankou vede spor o to, 
jak by mělo být v bulharštině psáno slovo „euro“.
Chorvatsku cestu do Evropské unie otevřel již před deseti 
lety summit Evropské rady v Thessaloniki, jehož výsledkem 
bylo prohlášení o možném rozšíření Unie směrem na západní 
Balkán v případě, že kandidátské země budou splňovat 
tzv. „Kodaňská“ kritéria. V roce 2004 se pak Chorvatsko 
stalo oficiální kandidátskou zemí, nicméně zároveň s tímto 
statutem mu byla na jeho bedra naložena řada podmínek 
a závazků v oblasti práva a politiky životního prostředí. Ve 
stejném roce bylo oznámeno zahájení přístupových rozhovorů 
s Chorvatskem na jaře roku 2005, ovšem za předpokladu, že 
se země domluví na úplné spolupráci s Mezinárodním trestním 
tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu.
Jelikož ale nebyla tato podmínka ze strany kandidátské země 
splněna, přístupové rozhovory byly v roce 2005 ukončeny 
s tím, že mohou být v případě splnění závazku kdykoliv opět 
obnoveny. V říjnu stejného roku se situace změnila a ze strany 
EU bylo rozhodnuto, že nyní již Chorvatsko všechny stanovené 
požadavky splňuje a jednání o jeho vstupu bylo opět zahájeno. 
Výsledek těchto jednání je dnes známý - Chorvatsko se jako 
druhá země bývalé Jugoslávie stane v červenci 2013 již 
28. členem Evropské unie. 
Tímto konstatováním končí náš třídílní exkurz do historie 
evropské integrace. V budoucnu se k němu v rámci našich 
Měsíčníků možná opět vrátíme, o status členského státu Unie 
usiluje například Turecko nebo Island.

19EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Výlet do 
historie

HISTORIE ROZŠIŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE III.

Poslední dva měsíce jsme se na této stránce věnovali historii 
integračního procesu EU tak, jak přicházel celkově v pěti vlnách. 
V červnovém čísle Měsíčníku se z historie daleké přesuneme 
do historie nedávné a současnosti. Věnovat se totiž budeme 
šestému rozšíření Unie z roku 2007, kdy se členy Společenství 
staly Rumunsko a Bulharsko, a rozšíření sedmému, které nás 
čeká již za měsíc – v červenci letošního roku. To se EU rozroste 
o osmadvacátou členskou zemi – Chorvatsko.
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Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické ukazatele 
všech 27 členských zemí Evropské Unie. Zahrnují srovnatelná 
data z oblasti trhu práce (míra nezaměstnanosti, průměrné hrubé 
mzdy k průměru EU, produktivita práce k průměru ČR), či cenové 
charakteristiky (meziroční inflace na bázi indexu HICP, průměrné 
úročení hypoték, ceny elektřiny k průměru EU 1000-2500 kWh). 
Pro srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele za celou EU. 
Zdrojem dat je Eurostat a ECB.

Měsíčník EU aktualit ▪ červen 2013

Belgie 1,5 1,4 1,3 1,1 7,6 7,7 8,0 8,2 135,1 138,1 134,3 128,9
Bulharsko 2,6 2,2 1,6 0,9 12,3 12,4 12,5 12,4 11,1 12,7 12,6 13,1
ČR 1,8 1,8 1,5 1,7 6,9 7,0 7,2 7,2 36,3 35,9 36,8 35,6
Dánsko 1,0 1,0 0,7 0,4 7,9 7,4 7,3 7,1 160,0 166,1 163,5 155,0
Německo 1,9 1,8 1,8 1,1 5,5 5,4 5,4 5,4 137,5 138,5 137,3 132,2
Estonsko 3,7 4,0 3,8 3,4 10,0 10,0 9,8 n/a 33,4 32,0 31,0 29,9
Irsko 1,5 1,2 0,6 0,5 14,9 14,8 14,2 13,7 108,1 107,1 104,6 99,0
Řecko 0,0 0,1 -0,2 -0,6 23,9 25,4 26,1 n/a 55,5 62,5 66,2 47,4
Španělsko 2,8 2,9 2,6 1,5 24,7 25,5 26,1 26,5 77,2 81,4 80,2 76,1
Francie 1,4 1,2 1,1 0,8 10,2 10,3 10,5 10,9 111,5 115,0 112,8 108,1
Itálie 2,4 2,0 1,8 1,3 10,6 10,8 11,4 11,9 89,1 92,4 91,4 87,5
Kypr 2,0 1,8 1,3 0,1 11,4 12,3 13,3 14,1 n/a n/a n/a n/a
Lotyšsko 0,6 0,3 0,3 -0,4 15,3 14,4 13,8 12,4 26,9 27,9 26,6 25,8
Litva 2,7 2,3 1,6 1,4 13,3 13,0 13,2 12,5 24,6 23,2 21,9 21,0
Lucembursko 2,1 2,4 2,0 1,7 5,1 5,1 5,2 5,5 156,2 162,3 159,7 150,4
Maďarsko 2,8 2,9 2,3 1,8 11,0 10,7 10,9 n/a 30,8 29,3 29,5 28,3
Malta 2,4 1,8 1,4 0,9 6,6 6,3 6,5 6,6 55,7 57,7 58,1 59,4
Nizozemsko 3,2 3,2 3,2 2,8 5,2 5,3 5,6 6,2 143,3 149,6 146,4 138,4
Rakousko 2,8 2,6 2,4 2,1 4,3 4,5 4,6 n/a 123,7 127,5 124,6 118,4
Polsko 1,6 1,2 1,0 0,8 10,0 10,2 10,4 10,6 31,9 27,2 29,3 28,2
Portugalsko 0,4 0,2 0,7 0,4 15,6 16,1 17,0 17,7 55,4 57,7 56,2 53,0
Rumunsko 5,1 4,8 4,4 4,4 7,1 7,0 6,7 7,1 18,1 16,8 18,0 18,0
Slovinsko 2,8 2,9 2,2 1,6 8,5 9,4 9,4 9,8 52,4 54,2 54,8 51,5
Slovensko 2,5 2,2 1,9 1,7 13,9 14,0 14,4 14,5 28,2 30,5 30,2 29,1
Finsko 2,6 2,5 2,5 2,4 7,7 7,8 7,9 8,1 124,1 129,5 129,4 125,0
Švédsko 0,7 0,5 0,5 0,0 7,8 8,0 8,1 8,2 121,7 114,9 125,0 125,4
UK 1-00 2,8 2,8 n/a 7,9 7,8 7,7 n/a 139,2 126,3 129,4 119,1
EU 2,1 2,0 1,9 1,4 10,4 10,5 10,7 10,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Meziroční inflace Míra nezaměstnanosti Průměrné mzdy k Ø EU
v % I-13 II-13 III-13 IV-13 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 2008 2009 2010 2011

Belgie 251,3 264,5 259,3 257,3 n/a n/a n/a n/a 120,5 121,8 115,1 115,7
Bulharsko 30,5 33,0 33,7 36,4 10,9 9,7 8,8 8,5 45,1 43,4 42,1 45,2
ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 5,8 5,2 4,5 4,1 118,5 118,7 114,8 110,4
Dánsko 267,2 277,2 282,8 279,6 4,4 3,7 4,0 3,5 163,9 167,2 163,7 155,7
Německo 202,2 207,1 204,4 202,7 4,3 3,8 4,0 3,4 145,6 142,8 140,7 139,0
Estonsko 81,2 80,9 83,0 83,9 4,3 3,9 3,7 3,3 55,0 52,9 55,5 54,3
Irsko 280,5 294,0 281,3 282,4 3,1 3,1 3,5 3,2 117,8 125,0 129,5 132,4
Řecko 157,8 168,1 156,6 150,8 4,1 3,8 4,7 4,0 57,0 56,4 61,0 60,8
Španělsko 173,3 190,8 184,9 184,3 3,4 2,6 3,5 3,6 111,3 116,1 120,0 119,5
Francie 232,3 246,3 236,7 235,0 5,0 4,3 4,4 4,6 82,4 81,5 77,6 78,3
Itálie 207,1 217,2 211,0 207,1 3,8 2,8 3,6 4,4 88,9 86,6 91,8 95,7
Kypr 142,8 150,6 146,8 146,2 5,9 4,6 5,3 5,6 105,7 114,6 137,8 137,6
Lotyšsko 66,7 66,0 63,5 75,2 22,0 21,3 22,2 22,2 57,4 60,9 64,8 57,9
Litva 70,1 66,2 68,2 72,2 9,9 6,0 4,2 3,7 66,3 65,0 63,8 61,3
Lucembursko 573,5 582,9 599,8 604,5 n/a n/a n/a n/a 105,1 95,5 93,3 90,0
Maďarsko 89,6 85,0 84,8 84,2 14,6 10,5 10,5 12,2 93,9 87,2 80,5 78,0
Malta 122,0 130,7 128,3 125,4 3,8 3,7 3,6 3,6 109,6 102,9 99,0 95,0
Nizozemsko 227,8 236,1 229,9 226,1 4,9 4,6 4,6 4,4 52,7 54,9 57,2 54,4
Rakousko n/a n/a n/a n/a 4,0 3,1 3,4 3,4 117,4 113,5 109,9 107,1
Polsko 75,7 68,9 73,8 73,7 8,0 7,1 7,0 8,9 80,1 78,0 74,5 74,8
Portugalsko 109,0 117,3 115,3 112,6 3,4 3,4 4,8 5,1 100,4 102,3 110,7 108,3
Rumunsko 47,6 43,7 43,5 45,1 12,6 11,7 9,5 7,7 57,4 56,6 53,6 52,4
Slovinsko 123,0 127,1 122,6 122,2 4,4 3,5 4,0 3,9 92,4 86,9 86,5 84,1
Slovensko 87,2 93,4 94,4 94,5 6,2 5,6 5,2 5,4 97,4 97,9 96,4 92,8
Finsko 239,6 243,8 239,2 242,4 2,6 2,1 2,6 2,3 93,8 100,5 96,6 93,7
Švédsko 240,4 230,0 257,8 270,3 2,1 2,4 3,9 3,7 112,6 116,0 109,5 107,6
UK 202,4 191,1 195,6 192,5 n/a n/a n/a n/a 83,6 83,9 90,2 93,3
EU n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100,0 100,0 100,0 100,0

 Produktivita k Ø ČR  Průměrné úročení hypoték Ceny elektřiny k Ø EU 
v % 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 1H-12 2010 2011 1H-12 2H-12
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