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Vážení čtenáři,

první prázdninový měsíc do České republiky, ale i části Evropské unie přinesl 
rekordní horka a sucha, které občas narušily silné bouřky. A jak se toto extrémní 
počasí projevilo v evropské politice? Mrkněte na následující stránky našeho 
Měsíčníku.

Také v červenci pokračovala „neverending story“, zda si Řecko zaslouží další 
splátku zahraniční pomoci, anebo zda již opravdu, ale opravdu dojde věřitelům 
trpělivost. Dopadlo to jako vždy. Řekové po dlouhých tahanicích a demonstracích 
nakonec schválili úsporný zákon, který povede k propuštění 25 tisíc řeckých 
státních zaměstnanců, a věřitelské duo Evropská unie & Mezinárodní měnový 
fond do Atén pošle dalších 7 miliard eur. 

Obrázek zahálčivých Řeků, kteří – jak naznačeno exprezidentem Václavem 
Klausem – sedí ve stínu pod cypřiši a popíjí ouzo, dostal vážnou trhlinu po 
zveřejnění celoevropských statistik Eurostatem. Věděli jste, že z hlediska délky 
pracovního týdne jsou Řekové naopak nejpracovitějším evropským národem? 
Podle Eurostatu se v Řecku odpracuje v průměru 42 hodin týdně, zatímco 
průměr Evropské unie představuje 37,3 hodiny. Ještě větším překvapením 
byla pro mě osobně druhá příčka. Druhý nejpracovitější národ v EU je totiž ... 
– dozvíte se na straně 8.

Nálada na finančních trzích eurozóny se již zhruba rok nese na pozitivní vlně. 
Obavy o rozpad eurozóny se odsouvají do pozadí. Má tedy eurozóna již to 
nejhorší za sebou? Můj názor si přečtěte v rubrice Drobnohled na straně 11. 
Shrnuto do jedné věty: nemá, a po německých volbách letos v září si to ještě 
všichni připomeneme.

Zastoupení Evropské komise v ČR ve své pravidelné rubrice přineslo shrnující 
a vysvětlující článek o Bankovní unii. Jedná se o téma navýsost aktuální, vždyť 
v červenci Brusel představil návrh společného mechanismu řešení problémů 
evropských bank, který si hned při svém představení vysloužil nálepku 
„kontroverzní“.

Vrcholně aktuální je rovněž naše hlavní téma Měsíčníku EU aktualit. Inspirovalo 
nás k tomu rozhodnutí nové vlády premiéra Jiřího Rusnoka, která s účinností od 
1. srpna zvýšila minimální měsíční mzdu o pětistovku na 8 500 Kč. Je zajímavé, 
že i po tomto zvýšení bude tuzemská minimální mzda jedna z nejnižších v celé 
Evropské unii. 

V rubrice Průvodce podnikáním se tentokrát podíváme těsně za hranice Evropské 
unie, a to na Ukrajinu. Ačkoliv ještě v dobách Oranžové revoluce na podzim 2004 
se zdálo, že Ukrajina má před sebou brzkou unijní perspektivu, nyní se situace 
jeví téměř opačně a je vysoce pravděpodobné, že v následujících deseti letech 
se země členem Evropské unie nestane. To nic nemění na tom, že podnikatelské 
prostředí je tam pro zahraniční investory v mnoha směrech přitažlivé, více viz 
strany 17 až 18.

Vážení čtenáři, poklidné léto s minimem extrémů, ať již v počasí nebo v evropské 
či tuzemské politice Vám přeje

Jan Jedlička
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Máte zájem o realizaci projektu s podporou 
fondů EU? Hledáte financování rozvojových 
plánů? Plánujete expanzi do zahraničí? 
Chcete získat více informací? Prosím, 
obraťte se na nás.

Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou 
Zastoupení Evropské komise v ČR a portál EurActiv.cz
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Evropská komise zveřejnila nejnovější výsledky veřejného 
mínění, tzv. Eurobarometru. Komisí byl představen legislativní 
balíček upravující pravidla pro platební služby na vnitřním trhu 
EU. Řecká vládní koalice schválila těsným poměrem zákon, který 
povede k masivnímu propouštění ve veřejném sektoru. Jako 
náplast Řecko sníží sazbu daně z přidané hodnoty za útratu 
v restauracích. Evropská komise navrhla další pilíř Bankovní 
unie.  
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Měsíčník EU aktualit ▪ srpen 2013

Výsledky eurobarometru z jara 2013
Počet Evropanů, kteří nevěří evropským institucím, se za 
posledních šest let z původních 32 % zdvojnásobil. Podle 
nejnovějšího Eurobarometru, tedy průzkumu veřejného 
mínění prováděného Evropskou komisí, 60 % občanů evropské 
osmadvacítky inklinuje k nedůvěře EU. Největší skepse byla 
naměřena mezi obyvateli Kypru (83 %) a Řecka (80 %), tedy 
ve dvou zemích, které v posledních měsících sice získávají 
finanční pomoc od Evropské unie a Mezinárodního měnového 
fondu (MMF), výměnou za to však musí splňovat mnohdy 
náročné podmínky. 
Průzkum Evropské komise ukazuje, že můžeme nalézt velký 
rozdíl mezi podporou eura v zemích eurozóny a mimo ni. 
Zatímco ve státech, které již společnou měnu používají, se 
pohybuje okolo 62 %, v ostatních dosahuje pouhých 29 %, 
tedy méně než poloviny. Samotná Česká republika se nachází 

s 25 % na úplném konci žebříčku, ještě nižší podpora byla 
zjištěna pouze ve Švédsku (19 %) a Velké Británii (15 %). 
Naopak největšími zastánci společné měny jsou na Slovensku, 
ve Slovinsku a v Lucembursku (77 %), 75 % pak překročila 
ještě Belgie a Finsko. Největší nárůst podpory společné měny 
byl zaznamenán u Lotyšska, a to o osm procentních bodů na 
současných 46 %. Tato pobaltská země vymění lotyšský lat za 
euro 1. ledna 2014, a rozšíří tak stávající sedmnáctku zemí.
Co se týká otázky občanství a práv občanů v EU, podle 
výsledků se šest z deseti občanů EU cítí být „Evropanem“ 
a přeje si znát lépe svá práva. Jen necelých 46 % dotázaných 
však ví, o jaká práva se jedná. 
Otázka občanství a práv občanů v EU

Ano Ne Nevím

Cítíte se jako občan EU?
ČR 54 % 45 %  1 %
EU 62 % 37 % 1 %

Chtěl byste vědět více 
o právech, které máte 
jako občan EU?

ČR 65 % 33 % 2 %

EU 59 % 39 % 2 %

Víte jaké máte práva jako 
občan EU?

ČR 43 % 56 % 1 %

EU 46 % 53 % 1 %
Zdroj: Evropská komise
Za největší přínos EU považují evropané možnost volného 
pohybu osob, zboží a služeb, nebo také mír mezi členy 
EU. Pozitivně občané hodnotí i možnost využití studijních 
výměnných pobytů a ekonomickou sílu EU. 
Přínosy evropské integrace
Které z následujích tvrzení si myslíte že má největší 

přínos? Od nejpřínosnějšího
Volný pohyb lidí, zboží a služeb 
v EU

ČR 71 %
EU 56 %

Mír mezi členy EU
ČR 57 %
EU 53 %

Měna euro
ČR 9 %
EU 24 %

Studijní výměnné pobyty 
(ERASMUS)

ČR 30 %
EU 23 %

Politická a diplomatický vliv EU na 
zbytek světa

ČR 20 %
EU 20 %

Ekonomická síla EU
ČR 22 %
EU 20 %

Zdroj: Evropská komise
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-725_en.htm
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/podpora-eura-je-v-
cr-treti-nejnizsi-z-evropske-osmadvacitky-011008
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Komise představila balíček upravující pravidla 
pro platební služby
Evropská komise představila dlouho očekávaný legislativní 
balíček upravující pravidla pro platební služby na vnitřním 
trhu EU. 
Balíček obsahuje: 
• revidovanou směrnici o platebních službách („PSD2“);
• návrh nařízení o mezibankovních poplatcích za platební 

transakce prováděné kartami.
Revidovaná směrnice by měla například nově zahrnovat 
takzvané služby iniciování platby, které probíhají mezi 
prodejcem a bankou kupujícího a umožňují bezpečnější 
provádění elektronických plateb bez použití kreditní karty. Na 
poskytovatele těchto služeb se nyní budou uplatňovat stejné 
vysoké standardy regulace a dohledu jako na všechny ostatní 
platební instituce. Směrnice bude také chránit spotřebitele 
před podvody a usnadní jim převod peněz mimo Evropu nebo 
platbu v jiných měnách, než je euro. 
Mnohostranné mezibankovní poplatky představují 
procentuální či paušální (případně kombinaci obojího) poplatek 
při transakci platební kartou v místě prodeje. Jsou hrazeny 
bankou obchodníka, který ve svém obchodě nabízí možnost 
platit za zboží či služby pomocí platebního terminálu, bance 
držitele platební karty, tedy zákazníka. 
Návrh nařízení počítá s omezením poplatků, které se pojí 
se všemi transakcemi spotřebitelskými debetními a kreditními 
kartami a při platbách přes internet či mobilní telefon. V případě 
debetních karet dojde k zavedení stropu ve výši 0,2 % 
a u kreditních karet na 0,3 %. Po přechodné období 22 měsíců 
bude hranice platit u přeshraničních plateb, po skončení této 
lhůty budou následovat i vnitrostátní platby. 
Zatím se jedná jen o návrh. Aby vstoupil v platnost, je potřeba 
jeho schválení ze strany Evropského parlamentu a Rady EU.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-730_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-dnes-
predstavi-navrh-regulace-mezibankovnich-poplatku-platebni-
sluzby-vnitrni-trh-eu-smernice-011005

Řecko propustí tisíce státních zaměstnanců, 
jako náplast sníží DPH v restauracích
Řecká vládní koalice schválila těsným poměrem zákon, který 
povede k masivnímu propouštění ve veřejném sektoru. 
Přijetí zákona bylo podmínkou pro odblokování další tranše 
pomoci od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu 
(MMF) ve výši téměř 7 miliard eur. 

V důsledku této legislativy dostane výpověď, nebo bude 
přemístěno přes 25 000 zaměstnanců veřejného sektoru, 
převážně učitelů a městských policistů. Příprava tohoto 
kontroverzního zákona vyvolala v ulicích Řecka řadu protestů 
a stávek. 
Hlasování vlády předcházel projev premiéra Samarase, 
ve kterém ohlásil vůbec první snížení daně od propuknutí 
ekonomické krize. Daň z přidané hodnoty za útratu 
v restauracích klesne od 1. srpna ze stávajících 23 % na 
13 %. Podle analytiků je snížení DPH symbolickým pokusem, 
jak Řekům ukázat světlo na konci tunelu. Podle premiéra 
tento krok pomůže omezit daňové úniky, které jsou velkým 
problémem celé země. Upozornil však, že v případě, že 
obcházení daňových povinností bude pokračovat, se DPH vrátí 
zpět na původních 23 %. 
Řecko se v rámci restrukturalizace svého veřejného dluhu 
již dohodlo s privátními věřiteli na odpisu poloviny nominální 
hodnoty svých státních dluhopisů. Přesto Evropská komise 
očekává, že jeho veřejný dluh letos dosáhne hodnoty 
175 % HDP. Toto je stále neudržitelně vysoké číslo, a proto 
předpokládáme, že dříve či později budou následovat další 
odpisy řeckého dluhu.
http://www.primeminister.gov.gr/2013/07/17/12283
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/recko-
propusti-tisice-statnich-zamestnancu-jako-naplast-snizi-dph-v-
restauracich-010998

Evropská komise navrhla další pilíř Bankovní 
unie
Evropská komise v červenci navrhla zavedení jednotného 
mechanismu pro řešení problémů bank eurozóny. Jedná se 
o další pilíř tzv. Bankovní unie, po již schváleném jednotném 
mechanismus dohledu, který od roku 2014 bude pro systémově 
důležité banky vykonávat Evropská centrální banka. 
Jednotný mechanismus pro řešení problémů by pracoval 
takto:
• ECB jako orgán dohledu upozorní na to, že určitá banka má 

závažné finanční obtíže, které je nutno řešit.
• Nově vytvořený tzv. Jednotný výbor pro řešení problémů 

skládající se ze zástupců ECB, Evropské komise 
a příslušných vnitrostátních orgánů (ze zemí, kde má 
banka své ústředí i pobočky a/nebo dceřiné společnosti) 
připraví návrh řešení problémů této banky. 

• Na základě doporučení Jednotného výboru pro řešení 
problémů nebo ze své vlastní iniciativy Komise rozhodne, 
zda a kdy zahájit postup řešení problémů u určité banky 
(například formou uzavření či restrukturalizace), a stanoví 
rámec pro použití nástrojů k řešení problémů a fondu. 

EKONOMIKA A EURO

ROZPOČET

FINANCE

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-730_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-dnes-predstavi-navrh-regulace-mezibankovnich-poplatku-platebni-sluzby-vnitrni-trh-eu-smernice-011005
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-dnes-predstavi-navrh-regulace-mezibankovnich-poplatku-platebni-sluzby-vnitrni-trh-eu-smernice-011005
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-dnes-predstavi-navrh-regulace-mezibankovnich-poplatku-platebni-sluzby-vnitrni-trh-eu-smernice-011005
http://www.primeminister.gov.gr/2013/07/17/12283
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/recko-propusti-tisice-statnich-zamestnancu-jako-naplast-snizi-dph-v-restauracich-010998
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/recko-propusti-tisice-statnich-zamestnancu-jako-naplast-snizi-dph-v-restauracich-010998
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/recko-propusti-tisice-statnich-zamestnancu-jako-naplast-snizi-dph-v-restauracich-010998


• Bude zřízen fond pro řešení problémů bank pod dohledem 
Jednotného výboru pro řešení problémů, aby zajišťoval 
dostupnost finanční podpory během restrukturalizace 
bank. Bude financován z příspěvků bankovního sektoru 
a měl by dosáhnout objemu až 70 miliard eur. 

• Pod dohledem Jednotného výboru pro řešení problémů 
vykonají plán řešení problémů vnitrostátní orgány příslušné 
k řešení. 

V případě schválení Evropským parlamentem a Radou se 
jednotný mechanismus bude vztahovat na všechny banky 
eurozóny a ostatních zemí účastnících se Bankovní unie, 
kterých je zhruba šest tisíc. 
Mechanismus by měl vstoupit v platnost nejdříve v lednu 2015. 
Navržený fond však nabyde cílové hodnoty až s několikaletým 
zpožděním.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-674_cs.htm

Budou platit nová evropská pravidla pro 
jadernou energetiku? 
V budoucnu by mohla platit nová evropská pravidla, která 
by členským státům umožnila finančně podporovat energii 
z jaderných zdrojů. Jaderná energetika by tak mohla dostávat 
podobnou podporu, jakou mají obnovitelné zdroje. 
Evropská komise totiž plánuje na podzim představit návrh 
směrnice, která by v budoucnu upravovala pravidla pro státní 
podporu výstavby a provozu nových jaderných reaktorů. Návrh 
připravují evropský komisař pro hospodářskou soutěž Joaquín 
Almunia a jeho kolega odpovědný za energetiku Günther 
Oettinger. 
Návrh se netýká pouze jaderné energie. Státní podporu 
by mohly v budoucnu dostávat také technologie pro 
zachycování a ukládání oxidu uhličitého (Carbon Capture 
and Storage – CCS) nebo projekty energetické infrastruktury. 
Jejich podpora ze strany státu by tak měla být kompatibilní 
s evropskými pravidly.

Návrh by měl podle exekutivy přinést jistotu investorům 
na trhu s energií. Pokud chce totiž dnes některý členský stát 
podporu pro jaderné zdroje zavést, musí žádat o povolení 
od Komise. Celý proces by se měl díky návrhu v budoucnu 
zjednodušit.  
Odpůrci jaderné energie a zastánci OZE navíc upozorňují na to, 
že rozvoj obnovitelných zdrojů se může v příštím desetiletí 
dostat do fáze, kdy už zelené technologie nebudou provozní 
podporu potřebovat. Pokud ale v té době začnou elektřinu 
vyrábět nové jaderné bloky, pro které bude platit garantovaná 
výkupní cena, bude to prý pro státy znamenat další závazek na 
několik desetiletí.
Podoba klimaticko-energetické politiky 2030
Na evropské úrovni proběhla veřejná konzultace k novým 
klimaticko-energetickým cílům pro rok 2030. Do roku 2020 jsou 
stanoveny cíle pro snižování emisí CO2, podíl obnovitelných 
zdrojů (OZE) v energetice a zvyšování energetické účinnosti. 
Aktuální otázkou je, jak budou vypadat závazky pro další 
desetiletí a kolik jich vlastně bude. 
Poměrně jednoznačně se předpokládá, že stanoven bude 
nový cíl pro snižování emisí CO2. Zmiňuje se 40% snížení ve 
srovnání s rokem 1990. Uvažuje se také o závazku pro podíl 
OZE v energetickém mixu. Debata však běží nad možným 
závazkem pro zvyšování energetické účinnosti. Podle zastánců 
by měl být jedním ze základů celé politiky, podle skeptiků ale 
může přinést i negativní důsledky. 

http://blogs.ec.europa.eu/rebuttal/no-commission-plans-
encourage-or-make-state-aid-nuclear-power-easier
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-275_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/pomohou-nova-
evropska-pravidla-provozni-podpore-pro-temelin-jaderna-
energetika-garantovana-cena-oze-011004

Parlament schválil dočasné stažení emisních 
povolenek
Evropský parlament začátkem července podpořil 
kompromis ohledně dočasného stažení 900 miliónů 
emisních povolenek ze systému obchodování (EU ETS). 
Plénum vycházelo z  kompromisního návrhu, který vyjednal 
parlamentní výbor pro životní prostředí (ENVI). Právě 
tento kompromis měl zajistit, aby tzv. backloading dostal 
v Parlamentu potřebnou podporu.
V kompromisu šlo především o to, že povolenky by sice mohly 
být v roce 2014 z trhu staženy, nicméně již následující rok 
by se měly do systému aukcí vrátit. K backloadingu by navíc 
mělo dojít pouze za předpokladu, že nepovede k tzv. úniku 
uhlíku (tedy přesunu průmyslu do zemí s méně přísnou 
environmentální legislativou). Zhodnotit by to měla Komise. 
Zásadním bodem kompromisu bylo také zřízení fondu pro 
podporu zelených inovací v energeticky náročných 

Evropská komise a Čína vyřešily svůj spor o dovoz čínských 
solárních panelů do EU. Evropský parlament schválil dočasné 
stažení 900 miliónů emisních povolenek ze systému obchodování. 
V budoucnu by v EU mohla platit nová pravidla pro jadernou 
energetiku. Soudní dvůr EU se zabýval žalobami na tři členské 
státy kvůli neplnění povinností vyplývajících ze směrnice pro 
železniční dopravu. Evropská unie chce vytvořit Úřad evropského 
veřejného žalobce. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-674_cs.htm
http://blogs.ec.europa.eu/rebuttal/no-commission-plans-encourage-or-make-state-aid-nuclear-power-easier
http://blogs.ec.europa.eu/rebuttal/no-commission-plans-encourage-or-make-state-aid-nuclear-power-easier
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-275_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/pomohou-nova-evropska-pravidla-provozni-podpore-pro-temelin-jaderna-energetika-garantovana-cena-oze-011004
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/pomohou-nova-evropska-pravidla-provozni-podpore-pro-temelin-jaderna-energetika-garantovana-cena-oze-011004
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/pomohou-nova-evropska-pravidla-provozni-podpore-pro-temelin-jaderna-energetika-garantovana-cena-oze-011004
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oborech, které by měly být financovány z části vyšších 
výnosů povolenek. Díky backloadingu by se totiž měla podle 
předpokladů Komise zvýšit jejich cena. 
Plenární zasedání však nakonec backloading schválilo bez 
požadavku na zřízení fondu i na rychlé vrácení povolenek zpět 
do systému. Parlament tímto schválil svou vyjednávací pozici 
pro trojstranné rozhovory s Komisí a členskými státy. Finální 
jednání by měla začít po letních prázdninách.   
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-653_en.htm
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/parlament-
schvalil-docasne-stazeni-emisnich-povolenek-eu-ets-
backloading-emise-010949

Soudní dvůr EU kárá ČR kvůli neplnění 
povinností v železniční dopravě
Soudní dvůr Evropské unie se zabýval žalobou podanou 
Evropskou komisí na Českou republiku kvůli neplnění 
povinností vyplývajících ze směrnice, jež upravuje fungování 
odvětví železniční dopravy.  
Z rozhodnutí Soudního dvora vyplývá, že Česká republika 
nezajišťuje dostatečnou nezávislost řízení pro provozovatele 
infrastruktury. Pro zajištění nezávislosti je důležité, aby 
provozovatel mohl rozhodnout a stanovit si výši poplatků za 
přístup tak, aby mohly být tyto poplatky používány jako nástroj 
řízení. Ministerstvo financí ale stanovuje maximální ceny za 
používání železniční infrastruktury, což vede právě k zúžení 
rozhodovacího prostoru pro poskytovatele infrastruktury a není 
to v souladu s platnou směrnicí. 
Soudní dvůr se dále zabýval např. otázkou systému 
odměňování výkonu. Česká republika dle soudu nezavedla 
systém odměňování výkonu, který by motivoval železniční 
podniky a provozovatele k tomu, aby se snažily minimalizovat 
závady a zvyšovat výkon železniční sítě. V rozporu s unijním 
právem je také možnost odvolat se proti rozhodnutím Drážního 
úřadu k ministerstvu dopravy, která je zakotvena v českém 
právu. 
Pokud Česká republika nevyhoví rozsudku v co nejkratší lhůtě, 
Komise může podat novou žalobu spojenou s návrhem na 
uložení peněžité sankce.

http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-13-88_en.htm
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/234371-soudni-
dvur-eu-kara-cr-ze-neplni-povinnosti-v-zeleznicni-doprave/

Komise vyjednala dohodu s Čínou ohledně 
solárních panelů 
Evropská komise a Čína vyřešily svůj spor o dovoz čínských 
solárních panelů do EU. V květnu Komise oznámila, že na 

čínské dovozce hodlá uvalit clo ve výši 47 %. Bylo to kvůli 
stížnostem evropských výrobců na dumpingové ceny. Čína na 
tento krok reagovala vyšetřováním dovozu evropských vín na 
čínský trh. 
Nyní se obě strany dohodly na minimální ceně, za jakou 
budou Číňané panely do Evropy dovážet. Od začátku srpna 
by pak neměla platit antidumpingová cla. S dohodou jsou 
spokojeni i Číňané, kteří nyní budou moci pokrývat přibližně 
polovinu evropské poptávky po panelech.   
Smluvená cena představuje 0,56 eur za jeden watt výkonu. 
To je přibližně cena, za kterou se čínské panely v Evropě 
aktuálně prodávají. Evropští výrobci zastoupení aliancí EU 
Pro Sun jsou s tím nespokojeni. Původně prý měla Evropa 
požadovat minimální cenu ve výši 0,67 eur za watt. Konečná 
dohoda se podle aliance příliš blíží čínskému návrhu ve výši 
0,50 eur za watt.   
Kompromis se nelíbí evropským výrobcům, kteří od EU 
očekávali tvrdší přístup, ale jiné firmy navázané na fotovoltaiku 
už tak kritické nejsou. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-730_
en.htm#PR_metaPressRelease_bottom
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/vyrobci-solarnich-
panelu-kritizuji-komisi-za-dohodu-s-cinou-energetika-
fotovoltaika-oze-cla-dumping-eu-evropska-011016

EU chce lépe bojovat proti podvodům s penězi 
daňových poplatníků
EU chce v nelehké ekonomické situaci lépe a efektivněji 
chránit prostředky evropských daňových poplatníků, které jim 
každoročně působí ztráty ve výši přibližně 500 miliónů eur. 
Pomoci jí k tomu má vytvoření Úřadu evropského veřejného 
žalobce, který se má postarat o úspěšnější stíhání podvodů 
s penězi unijního rozpočtu. Úřad má být nezávislou institucí 
podléhající demokratickému dohledu.
Dle statistik Evropské komise není úroveň ochrany 
a prosazování práva v oblasti boje proti podvodům v EU 
v jednotlivých členských státech EU stejná. Liší se i počet 
úspěšné stíhaných osob, které se dopustily trestného činu 
proti rozpočtu EU, či počet odsouzených.  
Vznik nového úřadu byl měl tomuto zabránit. Se zřízením 
Úřadu evropského veřejného žalobce počítá již Lisabonská 
smlouva, která byla přijata v roce 2009. K závazku se v září 
loňského roku v projevu o stavu Unie přihlásil i předseda 
Evropské komise José Manuel Barroso a podporu si úřad 
vysloužil i u ministrů spravedlnosti Francie a Německa. 
Aby návrh vstoupil v lednu 2015 v platnost, musí jej se 
souhlasem Evropského parlamentu jednomyslně schválit 
členské státy. Pokud Rada jednomyslnou shodu nenalezne, 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-653_en.htm
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/parlament-schvalil-docasne-stazeni-emisnich-povolenek-eu-ets-backloading-emise-010949
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/parlament-schvalil-docasne-stazeni-emisnich-povolenek-eu-ets-backloading-emise-010949
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/parlament-schvalil-docasne-stazeni-emisnich-povolenek-eu-ets-backloading-emise-010949
http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-13-88_en.htm
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/234371-soudni-dvur-eu-kara-cr-ze-neplni-povinnosti-v-zeleznicni-doprave/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/234371-soudni-dvur-eu-kara-cr-ze-neplni-povinnosti-v-zeleznicni-doprave/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-730_en.htm#PR_metaPressRelease_bottom
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-730_en.htm#PR_metaPressRelease_bottom
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/vyrobci-solarnich-panelu-kritizuji-komisi-za-dohodu-s-cinou-energetika-fotovoltaika-oze-cla-dumping-eu-evropska-011016
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/vyrobci-solarnich-panelu-kritizuji-komisi-za-dohodu-s-cinou-energetika-fotovoltaika-oze-cla-dumping-eu-evropska-011016
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/vyrobci-solarnich-panelu-kritizuji-komisi-za-dohodu-s-cinou-energetika-fotovoltaika-oze-cla-dumping-eu-evropska-011016
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může se k návrhu přihlásit alespoň 9 států – v rámci tzv. 
posílené spolupráce.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-lepe-
bojovat-proti-podvodum-s-penezi-danovych-poplatniku-010997

Island se rozhoduje ohledně členství v EU
Island podal přihlášku ke členství v EU v létě 2009 poté, co 
ostrovní ekonomikou výrazně otřásla hospodářská krize. O půl 
roku později Evropská komise rozhodla o zahájení přístupových 
rozhovorů. Přístupové rozhovory byly ale zmraženy poté, 
co v dubnu letošního roku zvítězily v parlamentních volbách 
euroskeptické strany, které se otevřeně staví proti evropské 
integraci a členství Islandu v EU. 
Premiér Sigmundur Gunnlaugsson v polovině července 
navštívil Brusel a setkal se s předsedou Evropské komise 
Josém Manuelem Barrosem. Tématem schůzky byla kromě 
navýšení kvóty pro lov makrel právě i otázka dalšího 
přibližování Islandu EU. I přesto, že Evropská komise 
respektuje rozhodnutí nové islandské vlády zmrazit stávající 
přístupové rozhovory, Island by si podle Barrosa měl v nejbližší 
době ujasnit, zda chce tento proces v budoucnosti obnovit 
nebo myšlenku na členství v EU definitivně opustit. 
Pokud se Island k jednacímu stolu vrátí, členské státy EU 
jsou připraveny s ním hovořit. V rozhovorech bude poskytnut 
i dostatečný prostor pro projednání specifických islandských 
témat, jako je palčivá otázka rybolovu. Rybolov totiž 
představuje polovinu islandského exportu a podílí se 10 % na 
hrubém domácím produktu. 
Islandský premiér se k případnému obnovení přístupových 
jednání po schůzce s Barrosem blíže nevyjádřil, jasněji prý 
bude na podzim po debatě v islandském parlamentu. 
Proti přístupu země do Evropské unie se tradičně staví mocná 
rybolovná lobby. Pokud by se stal Island členskou zemí EU, 
platila by totiž pro něj pravidla společné rybolovné politiky, 
která by mimo jiné znamenala povinnost otevřít své teritoriální 
vody evropské konkurenci.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/
archives/2013/07/20130716_1_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/barroso-island-se-
musi-ohledne-clenstvi-v-eu-rozhodnout-010993

Německo i země V4 jsou skeptické vůči 
nástrojům pro snižování emisí CO2 z aut
Na žádost Německa členské státy odložily finální rozhodnutí 
o svém postoji k evropským nařízením, která se týkají 

snižování emisí CO2 z aut a dodávek. Na snižování množství 
CO2 z osobních automobilů a dodávek v EU se zaměřují dvě 
aktuálně projednávaná nařízení, jejichž návrhy představila 
Evropská komise v létě roku 2012. Měla by stanovit nástroje, 
pomocí kterých mají evropské automobilky do roku 2020 snížit 
množství emisí u nových osobních automobilů na 95 g 
CO2/km a u dodávek na 147 g CO2/km. V současné době je 
projednávají europoslanci a členské země. 
Podle automobilek jsou stanovené cíle sice náročné, hodlají 
se s nimi ale vyrovnat. Česká republika, podobně jako ostatní 
země Visegrádské čtyřky, zastává k nařízením skeptický 
postoj. Přestože se totiž prozatím jedná o cílech pro rok 
2020, hovoří se již také o dalších závazcích, které by měly být 
stanoveny do roku 2025. Komise navrhuje, aby redukční cíle 
do roku 2025 nebo 2030 stanovila Unie již příští rok. 
Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) 
se ve své dubnové zprávě usnesl, že by k tomu mělo dojít až 
v roce 2017. V té době by již měla být používána nová metoda 
pro zkušební postup, díky kterému by mělo měření emisí více 
odpovídat skutečnosti. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR proto přivítalo iniciativu 
SAP ČR, která by měla napomoci koordinaci pozic států 
Visegrádské čtyřky, u nichž patří automobilový průmysl 
k nejvýznamnějším odvětvím. 
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/interview/antonin-
sipek-k-emisnim-cilum-pro-automobily-je-treba-pristupovat-
vyvazene-emise-co2-automobilovy-prumysl-eu-010981
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/nemecko-
i-visegradska-ctyrka-jsou-skepticke-vuci-nastrojum-pro-
snizovani-emisi-co2-z-automobilu-automobilovy-prumysl-
010982

Europoslanci hlasovali o omezeních ve 
využívání biopaliv
Evropská komise v říjnu 2012 navrhla, aby se limitovalo 
využívání biopaliv v EU. Podle evropských plánů by se 
měla biopaliva vyráběná ze zemědělských plodin podílet 
10 % na splnění cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
pro dopravu do roku 2020. Podíl biopaliv první generace, 
vyráběných z potravin a energetických plodin by pak dle 
Komise nesměl přesáhnout 5% hranici. Nyní o návrhu 
evropské budoucnosti biopaliv hlasoval Evropský výbor pro 
životní prostředí. 
Cílem navrhovaných opatření je snížení emisí skleníkových 
plynů v důsledku rostoucího využívání zemědělské půdy 
k produkci plodin pro biopaliva. Výbor podpořil návrh Evropské 
komise. Svým hlasováním však schválil zvýšení původní 5% 
hranice pro podíl biopaliv první generace na 5,5 %. 
Pokročilá biopaliva vyrobená z jiných zdrojů, například 
z mořských řas nebo určitých typů odpadů, pak musí 
představovat nejméně 2 % celkové spotřeby v roce 2020. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Island se musí rozhodnout, zda bude chtít být členem Evropské 
unie či nikoli. Německo i země Visegrádské čtyřky zaujímají 
skeptický postoj vůči nástrojům pro snižování emisí CO2 z aut. 
Evropský výbor pro životní prostředí hlasoval o limitech ve 
využívání biopaliv. Dle výroční zprávy Evropské komise byla Česká 
republika zemí, která měla největší potíže při čerpání prostředků 
z evropských strukturálních fondů. Výbor pro regionální rozvoj 
schválil balíček ke kohezní politice 2014-2020.

ROZŠÍŘENÍ

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-lepe-bojovat-proti-podvodum-s-penezi-danovych-poplatniku-010997
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-lepe-bojovat-proti-podvodum-s-penezi-danovych-poplatniku-010997
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/07/20130716_1_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/07/20130716_1_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/barroso-island-se-musi-ohledne-clenstvi-v-eu-rozhodnout-010993
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/barroso-island-se-musi-ohledne-clenstvi-v-eu-rozhodnout-010993
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/interview/antonin-sipek-k-emisnim-cilum-pro-automobily-je-treba-pristupovat-vyvazene-emise-co2-automobilovy-prumysl-eu-010981
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http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/interview/antonin-sipek-k-emisnim-cilum-pro-automobily-je-treba-pristupovat-vyvazene-emise-co2-automobilovy-prumysl-eu-010981
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/nemecko-i-visegradska-ctyrka-jsou-skepticke-vuci-nastrojum-pro-snizovani-emisi-co2-z-automobilu-automobilovy-prumysl-010982
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/nemecko-i-visegradska-ctyrka-jsou-skepticke-vuci-nastrojum-pro-snizovani-emisi-co2-z-automobilu-automobilovy-prumysl-010982
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/nemecko-i-visegradska-ctyrka-jsou-skepticke-vuci-nastrojum-pro-snizovani-emisi-co2-z-automobilu-automobilovy-prumysl-010982
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/nemecko-i-visegradska-ctyrka-jsou-skepticke-vuci-nastrojum-pro-snizovani-emisi-co2-z-automobilu-automobilovy-prumysl-010982
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Legislativní zpráva bude ještě předložena k hlasování na 
plenárním zasedání ve Štrasburku v září.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR168
25%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=CS
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/europoslanci-
budou-hlasovat-o-omezenich-ve-vyuzivani-biopaliv-potraviny-
bioetanol-010976

Brusel poukázal na špatný dohled ČR nad 
čerpáním z fondů EU
Česká republika se potýkala s vážnými problémy při čerpání 
prostředků, které jsou jí k dispozici v evropských strukturálních 
fondech. Podle pravidelně publikované výroční zprávy 
Evropské komise, se Češi v minulosti nezvládali vypořádat 
s vhodným nastavením kontrolních a auditních mechanismů 
v jednotlivých operačních programech. Česká republika 
byla vyhodnocena jako nejhorší země mezi sledovanými 
problémovými státy. 
Nedostatky v kontrole čerpání odhalily audity Komise, které 
si všimly právě špatně nastaveného auditního systému, 
který nezaručuje jeho úplnou nezávislost. Kritizován byl také 
nešikovný způsob, jakým řídící orgány operačních programů 
řešily odhalené nesrovnalosti, a také neefektivní personální 
politika některých řídících orgánů.   
Výroční zpráva, která se věnuje čerpání prostředků 
z evropských fondů, si nevšímá zvýšené chybovosti 
v administraci projektů jen v případě České republiky. Mezi 
státy, které se potýkají s obdobně vážnými problémy, patří 
například i Maďarsko, Španělsko, Itálie či Rumunsko. 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/regio_aar_
2012.pdf
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komise-
poukazala-na-spatny-dohled-cr-nad-cerpanim-z-fondu-eu-
010947

Europoslanci schválili balíček ke kohezní 
politice 2014-2020
Europoslanci ve Výboru pro regionální rozvoj (REGI) schválili 
důležité body reformy kohezní politiky, která se bude 
v příštím programovém období 2014-2020 více zaměřovat 
na hospodářský růst a tvorbu nových pracovních míst. 
Hlasování se týkalo celkem pěti zpráv.  I přesto, že některé 
body reformy zůstávají stále nedořešeny, dohoda poskytuje 
podle europoslanců dobrý základ pro uzavření jednání mezi 
jednotlivými členskými zeměmi EU a Evropskou komisí o tzv. 
Dohodě o partnerství. Reforma kohezní politiky pro období 
2014-2020, kterou hlasování europoslaneckého výboru 

potvrdilo, kromě zmiňovaných investic do hlavních oblastí růstu 
a zaměstnanosti vytyčených strategií Evropa 2020, obsahuje 
i tzv. koncentraci. 
Členské státy tak budou muset v rámci svých alokací soustředit 
hlavní objem prostředků na několik předem stanovených 
priorit. Konkrétně půjde o to, že 50-80 % rozpočtu Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) odejde na podporu inovací, 
výzkumu a vývoje, digitální agendy, konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku. V jejím rámci budou muset členské země věnovat 
minimálně 12-20 % prostředků na podporu energetické 
účinnosti a obnovitelnou energii.  
Schválený legislativní balíček, který již na podzim roku 2011 
představila Komise, obsahuje i povinnost lépe měřit investice 
a omezovat byrokracie. Na podzim bude o balíčku ke kohezní 
politice 2014-2020 hlasovat plénum Evropského parlamentu.
Jednání o fondech EU ještě není u konce
Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj sice 
schválil sérii důležitých zpráv k legislativnímu balíčku k podobě 
kohezní politiky po roce 2013. Podle českého europoslance 
a místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka 
ale nejsou ani zdaleka u konce jednání mezi členskými státy 
a institucemi EU o konečné podobě tohoto balíčku. To nejtěžší 
je tedy teprve před nimi. 
Podle Vlasáka europoslanci na jednání výboru kývli na 
pravidla, jak mají vypadat operační programy a také tzv. 
Dohoda o partnerství. Mělo by být také již dohodnuto, na co 
bude možné evropské fondy využít. I přesto ale zbývají některé 
oblasti, které na meziinstitucionální kompromis teprve čekají. 
Otazníky stále panují například nad otázkou výkonnostní 
rezervy, která má být vyčleněna z celkového přídělu každého 
členského státu a země na ni dosáhne až poté, co splní 
předem stanovené milníky. Evropský parlament její zavedení 
dlouhodobě kritizuje.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR168
38%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=CS
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/europoslanci-
schvalili-balicek-ke-kohezni-politice-2014-2020-010978

Podle Komise pomáhá Erasmus Evropě 
z hospodářské krize
Jednou z cest, jak překonat současnou hospodářskou krizi, 
je podle Komise i podpora vysokoškolského vzdělávání 
a mobility studentů. Oblíbeného programu Erasmus se jen 
v loňském roce zúčastnilo přes 250 000 převážně mladých lidí 
a od doby jeho vzniku v roce 1987 byla udělena stipendia již 
více než třem miliónům studentů. 

VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

KOHEZNÍ POLITIKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR16825%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR16825%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR16825%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=CS
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/europoslanci-budou-hlasovat-o-omezenich-ve-vyuzivani-biopaliv-potraviny-bioetanol-010976
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/europoslanci-budou-hlasovat-o-omezenich-ve-vyuzivani-biopaliv-potraviny-bioetanol-010976
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/europoslanci-budou-hlasovat-o-omezenich-ve-vyuzivani-biopaliv-potraviny-bioetanol-010976
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/regio_aar_2012.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/regio_aar_2012.pdf
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komise-poukazala-na-spatny-dohled-cr-nad-cerpanim-z-fondu-eu-010947
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komise-poukazala-na-spatny-dohled-cr-nad-cerpanim-z-fondu-eu-010947
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komise-poukazala-na-spatny-dohled-cr-nad-cerpanim-z-fondu-eu-010947
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR16838%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR16838%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR16838%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=CS
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/europoslanci-schvalili-balicek-ke-kohezni-politice-2014-2020-010978
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/europoslanci-schvalili-balicek-ke-kohezni-politice-2014-2020-010978


Události

Podle Evropské komise může Evropě z hospodářské krize pomoci 
také podpora vysokoškolského vzdělávání a mobility studentů. 
Proto plánuje v příštím programovém období velké změny 
programu Erasmus. Evropská unie chce také zavést svůj vlastní 
žebříček univerzit. Sloužit by jí k tomu měl žebříček hodnocení 
s názvem U-Multirank. Dle průzkumu ČSÚ a Eurostatu tráví Češi 
týdně v práci téměř nejvíce hodin z celé EU. Oproti jiným členským 
státům zaměstnávají méně pracovníků na zkrácené úvazky.
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Ze zprávy EK vyplývá, že do zahraničí vysílá nejvíce studentů 
Španělsko, následované Německem a Francií. Tyto země 
jsou také nejoblíbenějšími destinacemi mladých studentů. 
Vůbec nejvíce studentů z programu v loňském roce studovalo 
ve španělské Granadě, která je následovaná Madridem 
a italskou Bolognou. Univerzita Karlova se s 1 172 studenty 
nachází v pomyslném žebříčku na jedenáctém místě, o čtyři 
příčky níže pak nalezneme Masarykovu univerzitu v Brně. 
Česká republika však není pouze oblíbenou cílovou zemí. 
V loňském roce se zmiňovaného programu zúčastnilo 
přes 7 000 mladých Čechů, tedy skoro o 9 % více než 
v letech 2010-2011. Jejich nejčastější destinací je Německo 
následované Francií a Španělskem. 
Erasmus se však netýká pouze studentů. V loňském roce 
z něj získalo finanční podporu 46 500 akademických 
a administrativních pracovníků, kteří tak mohli vyučovat 
nebo se školit v zahraničí. 
EU chce pro období 2014-2020 vyčlenit 8 miliard eur na 
Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a také 
chce do roku 2020 dosáhnout 20% mobility studentů v rámci 
programu Erasmus.
Evropská unie zavede vlastní žebříček univerzit
Evropská komise představila novou strategii nazvanou 
Evropské vysokoškolské vzdělání ve světě. Jejím cílem je 
zajistit, aby absolventi z Evropy získali zkušenosti, které jim 
usnadní práci kdekoli ve světě. 
Jedním z nástrojů, který chce Unie ke změnám využít, je nový 
žebříček hodnocení univerzit s názvem U-Multirank. Kromě 
výzkumu by měl žebříček zohledňovat také kvalitu výuky, 
uplatňování znalostí v zaměstnání, mezinárodní orientaci 
a regionální angažovanost. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-657_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-678_en.htm
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/podle-komise-
pomaha-program-erasmus-evrope-z-hospodarske-krize-eu-
erasmus-vzdelavani-univerzita-vs-010969

Češi tráví v práci téměř nejvíce hodin týdně 
z celé Evropské unie
Z analýzy, kterou zpracoval Český statistický úřad, vyplývá, 
že je Česká republika jednou ze zemí s nejmenším podílem 
úvazků se zkrácenou pracovní dobou. Podle výsledků 
výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS) za rok 2012 
bylo v České republice zaměstnáno na zkrácený pracovní 
úvazek pouhých 5 % lidí ve skupině 15-64letých. 
Na kratší pracovní úvazky byly zaměstnávány především ženy 
(179 tisíc), a to zejména ve zdravotnictví, školství a v obchodních 
organizacích. Mužů pracovalo na zkrácený úvazek necelých 60 

tisíc především ve zpracovatelském průmyslu. Průměr za celou 
EU pak dle údajů z Eurostatu činil 19,2 %. 
Kvůli nízké míře zkrácených úvazků se v České republice 
prodlužuje průměrná obvyklá délka týdenní pracovní doby 
v hlavním zaměstnání. Zaměstnanci v ČR pracují v průměru 
40,9 hodin týdně oproti 37,3 hodinám v EU-27. Ještě více než 
Češi už pracují jen Řekové, jejichž průměrná týdenní délka 
odpracované doby je 42,0 hodin. Na třetím místě se umístilo 
Slovensko s 40,8 hodinami. 
Na druhé straně nejméně se pracuje v Nizozemsku (30,5 
hodiny v roce 2011). Nizozemci tedy tráví v práci téměř 
o deset hodin méně než Češi. I v ostatních severských státech 
a také např. v Irsku, Německu,  Belgii či Spojeném království 
je týdenní pracovní doba kratší, resp. zde více lidí pracuje na 
zkrácené pracovní úvazky ve svém hlavním zaměstnání. 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam080513.doc
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/pocet_odpracovanych_hodin_
je_v_ceske_republice_jeden_z_nejvyssich_v_evropske_unii_
20130802

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-657_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-678_en.htm
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/podle-komise-pomaha-program-erasmus-evrope-z-hospodarske-krize-eu-erasmus-vzdelavani-univerzita-vs-010969
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/podle-komise-pomaha-program-erasmus-evrope-z-hospodarske-krize-eu-erasmus-vzdelavani-univerzita-vs-010969
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/podle-komise-pomaha-program-erasmus-evrope-z-hospodarske-krize-eu-erasmus-vzdelavani-univerzita-vs-010969
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam080513.doc
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/pocet_odpracovanych_hodin_je_v_ceske_republice_jeden_z_nejvyssich_v_evropske_unii_20130802
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/pocet_odpracovanych_hodin_je_v_ceske_republice_jeden_z_nejvyssich_v_evropske_unii_20130802
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/pocet_odpracovanych_hodin_je_v_ceske_republice_jeden_z_nejvyssich_v_evropske_unii_20130802
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BANKOVNÍ UNIE – PROČ A JAK VZNIKÁ? 
V průběhu minulých let EU zavedla řadu významných 
opatření s cílem omezit rizika opětovného propuknutí krize 
– a to zejména v oblasti dohledu nad hospodářskou politikou 
a finančním sektorem a vybudováním finančních záchranných 
sítí (tzv. „Eurovalu“).  
Navzdory těmto změnám, jejichž pozitivní dopad se plně 
projeví až po určité době jejich správného fungování, 
nebylo v minulosti možné zabránit eskalaci krize veřejných 
financí v některých zemích a zpochybňování integrity 
samotné eurozóny. Krize zejména potvrdila, že potíže ve 
finančním sektoru (a to i v malých bankách), mohou mít 
významný nepříznivý dopad na finanční stabilitu členských 
států. Vzhledem k vysoké finanční propojenosti eurozóny 
a přeshraničnímu šíření bankovních krizí se rovněž ukázalo, 
že pouhá koordinace mezi orgány dohledu finančního sektoru 
v rámci eurozóny nepostačuje a že je třeba rozhodovat 
v oblasti dohledu společně.
Finanční trhy citlivě reagovaly na stav „finančního zdraví“ 
bankovního a státního sektoru v jednotlivých členských zemích. 
Následkem došlo k fragmentaci finančních trhů v rámci 
eurozóny, kdy podniky a domácnosti v různých členských 
státech čelí výrazně odlišným finančním podmínkám. Ke 
zpřísnění úvěrových podmínek pro soukromý sektor došlo 
zejména v členských státech nejvíce postižených krizí, kde 
ekonomická aktivita v průběhu krize klesala či stagnovala, 
což dále zhoršovalo podmínky pro „přizpůsobení“ a oživení 
ekonomik. 
Tento stav ohrožuje jednotný trh s finančními službami a oslabuje 
účinné uskutečňování měnové politiky v eurozóně. Vyšší úroky 
a nižší úvěrová aktivita zároveň prohloubily negativní „zpětnou 
vazbu“ mezi finanční stabilitou bank, fiskální rovnováhou a 
(nižším) růstem postižených ekonomik. 
V reakci na tento stav přišla Evropská komise, v druhé polovině 
roku 2012, s návrhem plánu na ustanovení tzv. bankovní 

unie1. Cílem je stabilizovat 
bankovní sektor a obnovit 
důvěru v euro jako 
součásti dlouhodobějšího 
výhledu pro hospodářskou 
integraci. Klíčovou 
součástí tohoto procesu 
je přesun dohledu nad 
bankami na evropskou 
úroveň. Návrh ale počítá i s dalšími kroky, jako jsou 
integrovaná řešení bankovních krizí a společný systém pro 
pojištění vkladů. Sjednocení dohledu a řešení problémů bank 
na úrovni EU, spolu se zapojením příslušných vnitrostátních 
účastníků, umožní zvládat krize v bankovní unii účinněji 
a přispěje k přerušení propojení mezi krizemi států a bankami 
v úpadku.
Prvním klíčovým krokem směrem k bankovní unii bylo 
schválení návrhu Komise na jednotný mechanismus dohledu 
Radou ministrů financí v prosinci 2012. Ten zajistí, aby 
Evropská centrální banka (ECB) přímo dohlížela na banky 
v eurozóně i v jiných členských státech, které se rozhodnou 
připojit se k bankovní unii2. Po dohodě v rámci tzv. Trialogu 
(mezi Komisí, Radou a Evropským parlamentem) na jaře 2013 
se s uvedením mechanismu do provozu počítá v současné 
době v druhé polovině roku 2014. 
Evropská komise učinila v červenci 2013 další krok směrem 
k plnohodnotné bankovní unii a prezentovala návrh na 
zavedení jednotného mechanismu pro řešení problémů 
bank3. Pokud by banka podléhající jednotnému mechanismu 
dohledu měla i přes silnější dohled vážné problémy, jednotný 
mechanismus pro řešení problémů by umožnil jejich řešení 
s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou 
ekonomiku. Součástí návrhu je rovněž zřízení jednotného 
fondu pro řešení problémů bank, který bude financován 
z příspěvků bankovního sektoru. 
Evropská rada se v březnu 2013 zavázala dokončit projekt 
bankovní unie a potvrdila, že návrh Komise na vytvoření 
jednotného mechanismu řešení problémů by měl být 
prozkoumán a přijat ještě před koncem stávajícího volebního 
období Evropského parlamentu v roce 2014. S uvedením 
mechanismu pro řešení problémů bank do provozu se počítá 
v roce 2015.

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2012:0510:FIN:CS:HTML
2 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/
index_en.htm
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-674_cs.htm

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU 
aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V tomto čísle se 
věnuje tématu „bankovní unie“. Ekonomická krize se nevyhla ani 
bankovnímu sektoru některých členských zemí Evropské unie. 
Aby Unie v budoucnu zabránila problémům bank, rozhodla se 
bankovní sektor stabilizovat a přesunout dohled nad bankami na 
evropskou úroveň. Další důvody toho proč a jak bankovní unie 
vzniká se dočtete v následujícím článku.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0510:FIN:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0510:FIN:CS:HTML
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-674_cs.htm
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V rubrice Informační servis zobrazujeme nadcházející zasedání 
klíčových rozhodovacích orgánů Evropské unie, které jsou 
doplňovány dalšími významnými událostmi typu mezinárodních 
summitů se světovými velmocemi apod. 
Agenda jednání těchto klíčových orgánů je s ohledem na její 
maximální aktuálnost připravována často jen několik dní před 
vlastním jednáním a je možno ji vyhledat na těchto odkazech: 
http://europa.eu/newsroom/calendar/; http://www.eu2013.lt/en/ 

Zasedání klíčových institucí EU
29. – 30. 8. 2013  Vilnius, Litva
- Neformální setkání Rady pro všeobecné záležitosti 

2. 9. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Evropského parlamentu

4. – 6. 9. 2013  Vilnius, Litva

- Neformální setkání rozpočtového výboru Rady

5. 9. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Evropského parlamentu

5. 9. 2013     Brusel, Belgie
- Zasedání Rady guvernérů ECB

5. – 6. 9. 2013  Petrohrad, Ruská federace
- Summit G20

5. – 6. 9. 2013  Vilnius, Litva
- Neformální setkání ministrů obrany

6. – 7. 9. 2013    Vilnius, Litva
- Neformální setkání ministrů zahraničí

8. – 10. 9. 2013  Vilnius, Litva
- Neformální setkání ministrů zemědělství

9. – 12. 9. 2013   Vilnius, Litva
- Plenární zasedání Evropského parlamentu

13. – 14. 9. 2013   Vilnius, Litva
- Neformální setkání ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti

15. – 16. 9. 2013  Vilnius, Litva
- Neformální setkání ministrů dopravy

18. – 19. 9. 2013  Brusel, Belgie
- Plenární zasedání Komise pro ekonomické a sociální záležitosti

23. 9. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

Zdroj: www.europa.eu, http://www.eu2013.lt/en/, přístup ke dni 2. 8. 2013

http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://www.eu2013.lt/en/
www.europa.eu
http://www.eu2013.lt/en/
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MÁ EUROZÓNA JIŽ TO NEJTĚŽŠÍ ZA SEBOU? 
Francouzský prezident François Hollande má jasno: „Je třeba, 
abyste si tady v Japonsku uvědomili, že krize v eurozóně 
pominula“, poučoval v červnu japonské hostitele. V disciplíně 
o nejoptimističtější výrok vrcholného evropského politika 
k budoucnosti eurozóny vyhrál, i když měl zdatné soupeře. 
Stříbrnou medaili získal předseda Evropské komise José 
Manuel Barroso výrokem při dubnové návštěvě Prahy: „Přes 
všechny výzvy, kterým se stále musíme postavit, už EU, jak 
věřím, prošla tím nejhorším z krize“. Za vítězným francouzským 
prezidentem zaostal díky tomu, že krizi ve svých představách 
úplně neukončil, ale pouze odsunul do její méně vážné fáze.

Ještě těsnější rozdíl panoval mezi druhou a třetí příčkou, 
kterou obsadil německý ministr financí Wolfgang Schäuble 
svou prostou odpovědí na otázku týkající se výhledu eurozóny: 
„Domnívám se, že máme nejhorší za sebou“. Při fakticky 
shodném významu obou výroků tak rozhodlo pomocné 
kritérium, kde na plné čáře dominoval šéf bruselské exekutivy. 
„Já myslím, že můžeme říci, že ta existenční hrozba proti euru 
už byla v zásadě zažehnána,“ vzkázal z lednové tiskovky 
v rodném Portugalsku. Vrcholní politici Evropské unie či 
eurozóny mají optimismus v popisu práce, ale mají pravdu?

Podle trhů to nejhorší odeznělo
Názor na odeznění nejhorší fáze dluhové krize sdílejí i finanční 
trhy. Od památného výroku prezidenta Evropské centrální 
banky Maria Draghiho z loňského července radikálně opadla 
nervozita mezi investory, snižují se marže výnosů dluhopisů 
rizikových zemí (PIIGS) vůči těm bezpečným (Německo, 
Švýcarsko), klesají swapy úvěrového selhání jižního křídla 
eurozóny, kurz eura nabývá ztracené pozice vůči dolaru. 
Připomeňme si, že šéf ECB před rokem řekl, že „V rámci svého 
mandátu je ECB připravena udělat cokoliv, aby ubránila euro. 
A věřte mi, bude to opravdu stačit.“ Pro případné nevěřící 
Tomáše ještě v září představil program na neomezený odkup 
státních dluhopisů problémových států Evropskou centrální 
bankou. ECB jakožto měnová autorita eurozóny disponuje de 
facto neomezeným množstvím eur a není se tak co divit, že 
investoři Mariu Draghimu uvěřili.
V jasnou budoucnost zóny eura věří i Lotyšsko. Začátkem 
července Rada ministrů financí členských států EU (Ecofin) 
definitivně posvětila lotyšskou přihlášku do společné evropské 
měnové oblasti a od 1. 1. 2014 dosavadní lotyšský lat nahradí 
euro. 

Strukturální problémy bublají pod povrchem
Situace na finančních trzích i nálada podnikatelů v eurozóně 
se za poslední rok zlepšily, ale fundamentální situace řady 
členských států eurozóny i celé EU zůstává tristní. Podle 

jarní ekonomické prognózy Evropské komise ani letos žádná 
z 28 unijních zemí nedosáhne vyrovnaného stavu veřejných 
rozpočtů.
Omračující výsledky se nečekají ani u hospodářského růstu. 
V letošním roce by eurozóna měla v průměru poklesnout 
o 0,4 %, EU jako celek o 0,1 %. Doslova alarmující je situace 
na trhu práce. Dvouciferná nezaměstnanost se letos očekává 
u devíti států eurozóny, resp. u 15 členů celé Unie. V Řecku 
a Španělsku je podle oficiálních čísel čtvrtina lidí bez práce. 
Je s podivem, že v těchto zemích zatím nevypukly masové 
sociální nepokoje.
Evropské státy za poslední roky sice zahájily potřebné 
reformy, ale ne vždy postupují dostatečným tempem. Navíc 
rychlejší tempo ani razantnější kroky není průměrný volič 
ochotný akceptovat. Důkazem je například demise architekta 
portugalských reforem Vitora Gaspara z funkce ministra 
financí, která hrozí s sebou strhnout lavinu vážné politické 
krize. Stále křehká je politická situace v Řecku, kde podmínky 
spojené s uvolněním každé další části vnější pomoci zvyšují 
nebezpečí koaliční roztržky.

Další škrtání veřejných dluhů na obzoru
V závěrečných měsících letošního roku proto očekávám 
navrácení tématu dluhové krize na scénu médií i finančních 
trhů. V pozitivnějším scénáři vyústí v další odpisy veřejných 
dluhů privátními investory. 
Kromě 50% „sestřihu“ nominální hodnoty dluhu u řeckých 
státních dluhopisů, na kterém se již dříve s vládou dohodli 
zástupci investorů, se dají očekávat další odpisy. Pravděpodobné 
jsou i odpisy dluhů držených veřejnými institucemi jako je 
ESM, ECB a Mezinárodní měnový fond. Nevylučoval bych, 
že i u Portugalska, Kypru, Španělska a případně i Itálie také 
dříve či později dojde k částečným odpisům hodnoty státních 
dluhopisů v rukách finančních investorů. Výhoda je v tom, že 
oproti situaci před dvěma a více roky je evropský bankovní 
sektor v mnohem lepší kondici a odpisy by drtivé většině bank 
nezpůsobily existenční problémy.
Negativnější a méně pravděpodobný scénář počítá s tím, že 
kromě škrtání dluhů nastane odchod zemí z eurozóny. Při tom 
exit i jen relativně malého Řecka má ambici rozpoutat dominový 
efekt doprovázený „runy“ vystresovaných klientů na banky 
a úprkem větších investorů z postižených zemí. V konečném 
důsledku by tento scénář vedl minimálně k zavedení 
kapitálových kontrol a přerušení fungování vnitřního trhu EU, 
který charakterizuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. 
V krajním případě nelze vyloučit i obrácení dosavadního trendu 
celé evropské integrace a počátek drolení Evropské unie. 

Jan Jedlička, EU Office ČS

Pohled na vývoj evropských finančních trhů i nedávné schválení 
vstupu Lotyšska do eurozóny napovídají, že to nejhorší má již 
eurozóna za sebou. Ale skutečně se podařilo vyřešit fundamentální 
problémy, které krizi vyvolaly, a čekají nás již jen světlé zítřky? 
Přečtěte si v aktuálním čísle Měsíčníku v komentářové rubrice 
Drobnohled. Rozšířená verze článku vyšla v Hospodářských 
novinách dne 15. 7. 2013. 
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Od 1. srpna platí v České republice nová výše minimální mzdy. 
Byla stanovena na 8 500 Kč měsíčně, respektive 50,6 Kč za 
hodinu. Po několika neúspěšných pokusech zvýšit od roku 
2007 „zmraženou“ minimální mzdu ve výši 8 000 Kč se to 
podařilo až nedávno sestavené vládě Jiřího Rusnoka. Neprošly 
předchozí návrhy na zvýšení minimální mzdy ani od ministra 
Jaromíra Drábka a ministryně Ludmily Müllerové. Její návrh 
navýšit minimální mzdu o 500 Kč byl schválen až za nového 
ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka. 
Je třeba si uvědomit, že samotné stanovení výše minimální 
mzdy není jednoduchá záležitost a je nutné přihlédnout 
k jejím funkcím, které by měla plnit. Výše minimální mzdy je 
totiž důležitá jak ze sociálního, tak i z ekonomického hlediska. 
Minimální mzda by měla vytvářet motivaci zaměstnance 
k vyhledávání a vykonávání legální zaměstnanecké pracovní 
činnosti. Vůči zaměstnavatelům však její výše vytváří i jakousi 
ochrannou funkci ve formě vymezení nejnižších nákladů 
práce a stanovení základních podmínek konkurence mezi 
podnikatelskými subjekty a omezení tak mzdového dumpingu. 
Její nastavení však má svá úskalí. 
Vysoká úroveň minimální mzdy by mohla vést k vytlačování 
některých pracovníků z trhu práce a tím zvyšovat 
nezaměstnanost. Naopak nízká minimální mzda nejen 
svou výší, ale i vztahem k průměrné mzdové hladině, může 
vést ke snižování životní úrovně pobírajících a k možnému 
vyhýbání se práci a zneužívání sociálních dávek. S nižší 
minimální mzdou a od ní odvozených úrovní zaručené mzdy 
souvisí i nižší odvody do sociálního pojištění. Jednání o jejím 
stanovení bývají proto často složitá, dlouhá a někdy i konfliktní. 
Jedná se o problematiku bezprostředně odrážející rozdílné 
zájmy sociálních partnerů. Ať už se jedná o odbory, firmy či 
stát, každý se snaží hájit při vyjednávání výše minimální mzdy 
své zájmy.

Minimální mzda je definována jako nejnižší přípustná výše 
odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní 
úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů). Výši základní sazby minimální 
mzdy, další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním 
uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální 
mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto nařízení byla taky naposledy s platností 
od 1. ledna 2007 zvýšena minimální mzda ze 7 955 Kč na 
8 000 Kč měsíčně, respektive na 48,1 Kč za hodinu. 
Nynější navýšení na 8 500 Kč není však jediná změna, která 
letos proběhla. Nařízením č. 246/2012 Sb. byl zrušen § 4 
výše zmiňovaného nařízení o minimální mzdě z roku 2006. 
S účinností od 1. ledna 2013 byly zrušeny všechny nižší 
(měsíční i hodinové) sazby minimální mzdy při omezeném 
pracovním uplatnění zaměstnance:
§ 90 % stanovené výše minimální a zaručené mzdy, jde-li 

o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 
let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního 
poměru, 

§ 80 % stanovené výše minimální a zaručené mzdy, jde-li 
o mladistvého zaměstnance

§ 75 % stanovené výše minimální a zaručené mzdy, jde-li 
o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu 
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, 

§ 50 % stanovené výše minimální a zaručené mzdy, 
jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo o mladistvého 
zaměstnance, který je invalidní ve třetím stupni a nepobírá 
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

1. ÚVOD

2. HISTORIE A SOUČASNOST MINIMÁLNÍ MZDY V ČESKÉ REPUBLICE

MINIMÁLNÍ MZDA V ČR A EU

Historie minimální mzdy na území České republiky v podobě 
jak ji známe dnes, sahá až do roku 1991 do ještě tehdejšího 
Československa. Statutární jednotná minimální mzda byla 
stanovena vládou od 1. února 1991 pro všechna odvětví 
v měsíčním a hodinovém vyjádření. Československo totiž 
ještě do roku 1991 nemělo minimální mzdu stanovenou 
ani zákonem, vládním nařízením, jiným právním úkonem či 
kolektivním vyjednáním. Její funkce byly zajišťovány direktivně 
stanovenými mzdovými tarify, které byly diferencované podle 
odvětví a oborů národního hospodářství a podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti pracovních činností a pracovních 
podmínek. Od roku 1991 byla na základě doporučení 
sociálních partnerů stanovována vládou. Výši a podmínky pro 
poskytování minimální mzdy stanovuje vláda svým nařízením 
většinou od začátku roku a v některých letech i v polovině 
roku. V podnikatelské sféře je prostřednictví kolektivní smlouvy 
možné dohodnout minimální mzdu vyšší. 
Letošní navýšení platné od 1. srpna je v pořadí již 16. změnou 
minimální mzdy. Svou výší patří však spíše k těm nižším 
nárůstům. Nominálně je 500 Kč sice mírně nad průměrem 

V aktuálním čísle našeho Měsíčníku se v rámci hlavního tématu 
zaměříme na historii a vývoj výše minimální mzdy. Podíváme 
se na situaci v České republice, kde po několika předchozích 
neúspěšných pokusech došlo k 1. srpnu 2013 k jejímu navýšení. 
Zmapovali jsme také minimální mzdy v ostatních zemích Evropské 
unie. Tato problematika není řešena na nadnárodní evropské 
úrovni, v jednotlivých členských státech tak panují rozdíly.
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všech změn od roku 1991, ale procentuálně patří k těm 
nejnižším. Nejnižší navýšení proběhlo k 1. lednu 2007, kdy 
byla minimální mzda prakticky jen kosmeticky zvýšena o 45 Kč 
na 8 000 Kč. 
Nejdelší intervaly beze změn byly v letech 1992 až 1996 a od 
roku 2007 do srpna letošního roku. Jinak ještě s výjimkou 
roku 1997 byla minimální mzda upravována každoročně 
a v letech 1999, 2000 a 2006 dokonce i dvakrát ročně vždy 
k 1. lednu a podruhé k 1. červenci. Letošní navýšení tedy není 
jen ojedinělé tím, že ukončilo nejdelší dobu bez úprav výše 
minimální mzdy, ale i svým začátkem doby účinnosti od srpna. 
Tím jak se navyšuje minimální mzda a vyvíjí se průměrná mzda, 
mění se i jejich poměr. V posledních šesti letech se vlivem 
„zmrazení“ výše minimální mzdy otvíraly pomyslné nůžky mezi 
měsíční minimální a průměrnou mzdou. V roce 2012 tak poměr 
minimální mzdy k průměrné mírně překročil 30 %, v roce 2007 
to bylo necelých 40 %. Nebyl to však ani nejnižší či nejvyšší 
podíl mezi těmito ukazateli. Při zavádění minimální mzdy v roce 
1991, byla tato stanovena na více jak 50 % tehdejší průměrné 
mzdy. Tento podíl však v dalších letech klesal až do roku 1998, 
kdy měsíční minimální mzda představovala zhruba pětinu 
průměrné mzdy. 
V následujících dvou letech byla minimální mzda každoročně 
jak k 1. lednu, tak i k 1. červenci navýšena. Minimální 
mzda platná v roce 1998 ve výši 2 650 Kč byla zvýšena až 
na 4 500  Kč s platností od 1. července roku 2000, což 
představovalo meziroční navýšení 35,9 % v roce 1999 a 25 % 
v roce 2000. 
Přehled vývoje minimální mzdy v ČR v letech 1991-2013

Platné 
od:

Hodinová 
sazba

Měsíční 
sazba

Změna měs. 
sazeb

1. 2. 1991 10,8 Kč 2 000 Kč -
1. 1. 1992 12,0 Kč 2 200 Kč 10,0 %
1. 1. 1996 13,6 Kč 2 500 Kč 13,6 %
1. 1. 1998 14,8 Kč 2 650 Kč 6,0 %
1. 1. 1999 18,0 Kč 3 250 Kč 22,6 %
1. 7. 1999 20,0 Kč 3 600 Kč 10,8 %
1. 1. 2000 22,3 Kč 4 000 Kč 11,1 %
1. 7. 2000 25,0 Kč 4 500 Kč 12,5 %
1. 1. 2001 30,0 Kč 5 000 Kč 11,1 %
1. 1. 2002 33,9 Kč 5 700 Kč 14,0 %
1. 1. 2003 36,9 Kč 6 200 Kč 8,8 %
1. 1. 2004 39,6 Kč 6 700 Kč 8,1 %
1. 1. 2005 42,5 Kč 7 185 Kč 7,2 %
1. 1. 2006 44,7 Kč 7 570 Kč 5,4 %
1. 7. 2006 48,1 Kč 7 955 Kč 5,1 %
1. 1. 2007 48,1 Kč 8 000 Kč 0,6 %
1. 8. 2013 50,6 Kč 8 500 Kč 6,3 %

Zdroj: MPSV

S účinností od 1. srpna 2013 došlo nařízením vlády č. 210/
2013 Sb. ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální 
mzdě a zvyšuje se základní sazba minimální mzdy a umožňuje 
se, aby zaměstnancům, kteří jsou poživateli invalidních 
důchodů při jejich omezeném pracovním uplatnění, zůstala 
sazba minimální mzdy na úrovni platné pro tyto zaměstnance 
od 1. ledna 2013. 
Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance 
v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném 
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda 
o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje 
se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo 
o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu 
vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu 
založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní 
poměr samostatně.
Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro 
zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se 
uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých 
kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, 
než uvádí nařízení vlády o minimální mzdě. V ostatních 
organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena 
kolektivní smlouva, nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní 
smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy nejnižší úrovně 
zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu 
prací je shodná s výší minimální mzdy.
V nepodnikatelské sféře (veřejných službách a správě) se 
uplatňuje, vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené 
mzdy, systém platových tarifů. Tyto nejnižší úrovně mezd 
(i v případě omezeného pracovního uplatnění zaměstnance) 
jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 
vykonávaných prací, zařazených do osmi skupin. Výše hrubé 
minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 
40 hodin činí 8 500 Kč za měsíc nebo 50,6 Kč za hodinu.
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Nejnižší úrovně zaručené mzdy
Skupina prací za hodinu za měsíc

1. 50,6 Kč 8 500 Kč
2. 55,9 Kč 9 400 Kč
3. 61,7 Kč 10 400 Kč
4. 68,1 Kč 11 400 Kč
5. 75,2 Kč 12 600 Kč
6. 83,0 Kč 13 900 Kč
7. 91,7 Kč 15 400 Kč
8. 101,2 Kč 17 000 Kč

Zdroj: MPSV a nařízení vlády č. 210/2013 Sb.
Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 
40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního 
důchodu, činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,1 Kč za hodinu.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním 
uplatnění zaměstnance

Skupina prací za hodinu za měsíc
1. 48,1 Kč 8 000 Kč
2. 53,1 Kč 8 900 Kč
3. 58,6 Kč 9 800 Kč
4. 64,7 Kč 10 800 Kč
5. 71,5 Kč 12 000 Kč
6. 78,9 Kč 13 200 Kč
7. 87,1 Kč 14 600 Kč
8. 96,2 Kč 16 100 Kč

Zdroj: MPSV a nařízení vlády č. 210/2013 Sb.
Uvedené výše minimální mzdy a zaručené mzdy se vztahují 
ke stanovené 40hodinové týdenní pracovní době. Podle § 79 
zákoníku práce však mohou mít zaměstnanci stanovenou 
i jinou týdenní pracovní dobu. Stanovená týdenní pracovní doba 
zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 
hodiny týdně. Týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících 
v podzemí a zaměstnanců pracujících v nepřetržitém nebo 
třísměnném pracovním režimu činí 37,5 hodiny týdně. 
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy 
může obsahovat také kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. 

Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší 
úměrně ke zkrácené pracovní době. Tím je zajištěn při různé 
délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance 
(při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální 
mzdy za týden, resp. měsíc. Konkrétní sazby na hodinu podle 
stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze 
základní nebo nižší (v případě zaměstnance při omezeném 
pracovním uplatnění) hodinové sazby podle vzorce:
MMx = MMz krát k 
k = 40 / x 
MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 
z = 40 hodin 
x = jiná stanovená týdenní pracovní doba, například 37,5 hod 
Výše minimální mzdy podle délky týdenní pracovní doby

Týdenní pracovní 
doba

Minimální mzda za hodinu
základní sazba nižší sazba*

40 hod 50,6 Kč 48,1 Kč
38,75 hod 52,2 Kč 49,7 Kč
37,5 hod 54,0 Kč 51,3 Kč

Zdroj: MPSV, *při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance 
s invalidním důchodem
Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má 
sjednánu kratší pracovní dobu (§ 80 zákoníku práce) nebo který 
neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu 
odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se minimální 
mzda snižuje úměrně odpracované době. Nedosáhne-li 
mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci 
výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci 
poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či 
nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance 
odměňované úkolovou mzdou. 
Do dosažené mzdy nebo platu rozhodného pro vznik nároku 
na doplatek do minimální mzdy se zahrnují všechna mzdová 
plnění, s výjimkou mzdy a platu za práci přesčas, příplatku 
za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Do mzdy 
(platu) se rovněž nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní 
náhrady, odměna za pracovní pohotovost.

3. MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

Problematika minimální mzdy jednotlivých členských států 
v Evropské unii zůstává v jejich samostatné kompetenci, 
není řešena na nadnárodní evropské úrovni. Minimální 
mzda je stanovena statutárně nebo národní meziodvětvovou 
smlouvou v 21 státech Evropské unie (Belgie, Bulharsko, 
Česká republika, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Spojené království a Španělsko). Tím 21. státem se 1. července 

2013 stalo vstupem do EU Chorvatsko. Minimální mzda však 
v těchto státech nemá jednotnou podobu či nastavení. 
Panují zde například rozdíly týkající se některých skupin 
pracovníků (učni, mladí pracovníci atd.), na které se základní 
minimální mzdy nemusí vztahovat. Zvláště zaměstnanost 
mladých a nezkušených pracovníků může být postihnuta 
vysokým počtem příjemců minimální mzdy. Některé z těchto 
států se proto rozhodly stanovit snížené minimální mzdy 
pro mladé pracovníky. Další výjimky se mohou týkat tělesně 
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postižených zaměstnanců, kteří často buď nejsou zahrnuti do 
minimálních mezd, nebo se na ně vztahují zvláštní předpisy. 
V některých dalších případech nebývají rovněž zahrnuti státní 
zaměstnanci. Další rozdíly mohou nastat při posuzování délky 
praxe pracovníků, rodinného stavu atd. 
Ve zbylých sedmi státech EU (Dánsko, Finsko, Itálie, Kypr, 
Německo, Rakousko a Švédsko) sice nejsou stanoveny 
statutární minimální mzdy, ale mzdy bývají stanoveny na 
základě vyjednávání mezi sociálními partnery. Často se zde 
uplatňují smlouvy na úrovni jednotlivých odvětví či oborů, 
které mají závazný charakter.  Například u našeho západního 
souseda Německa sice jednotná minimální mzda platná ve 
všech odvětvích pro všechny zaměstnance není stanovena, 
ale je zde určena minimální mzda pro některá konkrétní 
odvětví s rozlišením území bývalé východní Německé 
demokratické republiky (včetně Berlína) a západní Spolkové 
republiky Německo. Rozdíl mezi „novými“ spolkovými zeměmi 
z bývalé NDR a „starými“ z NSR může činit až cca jedno euro 
v hodinové minimální mzdě. 
Takto je stanovena hodinová minimální mzda například pro 
stavební odvětví (stavebnictví, malířské a lakýrnické práce, 
elektrikáři a montáž střešních krytin), dále pro odpadové 
hospodářství, úklid budov, pečovatelskou činnost a prádelny 
a také bezpečnostní složky. U některých z těchto odvětví se 
dále rozlišují kvalifikovaní a nekvalifikovaní pracovníci. Nejnižší 
hodinová minimální mzda v daných odvětvích se pohybuje 
kolem 7 eur (bývalá NDR, u bývalé NSR je to zhruba o euro 
více) v odvětví komerčního čištění a u bezpečnostních složek, 
naopak nejvyšší hodinové minimální mzdy činí zhruba 13 eur.
Minimální mzdy jsou stanoveny buď jako hodinové, denní, 
týdenní nebo měsíční, pro možnost přepočítávat minimální 
mzdy z jedné základny na druhou. V některých státech se 
minimální mzdy automaticky zvyšují proporcionálně k inflaci 
cen, v jiných se podmínečně nebo bezpodmínečně zohledňují 
pohyby cen a mezd při každoročním přezkoumávání 
minimálních sazeb. Dále mohou být při plánování změn 
minimálních mezd zohledňována i další kritéria, jako jsou vliv 
na zaměstnanost, nezaměstnanost a konkurenceschopnost. 
Statistiku minimálních mezd za EU a některé další státy 
sleduje Eurostat. Tyto publikované statistiky se přepočítávají 
na měsíční národní minimální mzdy, neboť některé státy ji 
mají stanovenou jako týdenní nebo hodinovou. Na měsíční 
minimální mzdy se pak tyto přepočítávají dle poskytnutých 
informací příslušných zemí: 
• Irsko: hodinová sazba x 39 hodin x 52 týdnů / 12 měsíců; 
• Francie: údaje leden 1999 až leden 2005: hodinová sazba x 

39 hodin x 52 týdnů / 12 měsíců; údaje od července 2005: 
hodinová sazba x 35 hodin x 52 týdnů / 12 měsíců; 

• Malta: týdenní sazba x 52 týdnů / 12 měsíců; 
• Spojené království: (hodinová sazba x průměr základních 

placených hodin týdně u zaměstnanců s plným pracovním 
úvazkem ve všech sektorech x 52,18 týdnů) / 12 měsíců. 

U některých států (Portugalsko, Řecko a Španělsko) jsou 
mzdy vypláceny ve 14 platbách, proto jsou minimální mzdy 
přepočteny na 12 plateb. 
Výše měsíčních mezd jsou mezi jednotlivými státy Evropské 
unie velmi rozdílné. Všechny minimální mzdy jsou uvedeny jako 
hrubé částky, tj. před odpočtením daně z příjmů a příspěvků na 
sociální zabezpečení. Tyto odpočty jsou v každém z těchto států 
rozdílné. Rumunská minimální mzda (157 EUR) nedosahuje 
v euro vyjádření ani desetiny výše lucemburské minimální mzdy 
(1 874 EUR), která dlouhodobě patří mezi nejvyšší v Evropské 
unii. Při pohledu na graf měsíčních mezd v eurech jsou patrné 
velké rozdíly mezi skupinou států bývalého východního bloku, 
pobaltských států a západních členských států. 
ČR patří svou výší minimální mzdy mezi státy s nejnižší 
minimální mzdou. Navýšení minimální mzdy, které u nás 
proběhlo 1. srpna, toto pořadí moc nezmění, neb toto navýšení 
činí přibližně 20 eur, což nás za situace nezměněných ostatních 
minimálních mezd posune jen před Estonsko. Další zajímavou 
skupinou jsou státy, kde jejich minimální mzda je vyšší než 
průměrná mzda v České republice (Spojené království, Francie, 
Irsko, Nizozemsko, Belgie a už zmiňované Lucembursko).
Další zajímavé srovnání minimálních mezd nám dá jejich 
vyjádření ve standardu kupní síly (PPS), což je uměle vytvořená 
měnová jednotka, která se používá právě při mezinárodním 
srovnávání. Tato data v PPS získáme z hodnoty vyjádřené 
v národní měně vydělením paritou kupní síly (PPP). Parita 
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kupní síly nám vyjadřuje počet jednotek národní měny, za 
které je možné nakoupit stejné množství výrobků a služeb jako 
za jednotku jiné měny na zahraničním trhu. Tímto odstraníme 
dopad rozdílů v cenových úrovních mezi jednotlivými zeměmi.
Nárůst nominálních min. mezd v národní měně v EU

 2013/2000 2013/2007
Rumunsko 1 456 % 79 %
Bulharsko 363 % 72 %
Lotyšsko 300 % 67 %
Maďarsko 284 % 50 %
Estonsko 258 % 39 %
Slovensko 154 % 34 %
Slovinsko 153 % 50 %
Polsko 139 % 71 %
Litva 133 % 67 %
ČR 100 % 0 %
UK 72 % 16 %
Lucembursko 57 % 19 %
Irsko 55 % 4 %
Portugalsko 52 % 20 %
Španělsko 52 % 13 %
Malta 43 % 16 %
Belgie 37 % 19 %
Francie 36 % 14 %
Nizozemsko 35 % 13 %
Řecko 30 % -6 %

Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty, min. mzdy k 1. 1. daného roku
Toto vyjádření minimálních mezd v PPS snížilo jejich rozpětí. 
Obecně lze říci, že si státy s nižší cenovou úrovní „polepšily“ 
a země s vyšší cenovou úrovní pak mají tyto minimální 
mzdy v PPS nižší než v euro vyjádření. Nejnižší minimální 
mzda v PPS je v Rumunsku (274) a nejvyšší v Lucembursku 
(1 524). 
Vzhledem k individuálnímu přístupu ke změnám ve výši 
minimálních mezd je jejich četnost a výše v plné kompetenci 
jednotlivých států. Nejméně změn od roku 2000 proběhlo 

v Irsku a to celkem 6, do ledna roku 2013 u nich proběhla 
poslední změna ve druhé polovině roku 2007. Méně než deset 
jich pak bylo ještě v Litvě a Lotyšsku. Následuje ČR s deseti 
navýšeními minimální mzdy. Naopak nejvíce změn ve výši 
minimální mzdy (přes 20) bylo v Nizozemsku. Pokud se na 
tyto změny podíváme v nárůstu procent, pomyslným vítězem 
se stává Rumunsko, které v roce 2000 mělo měsíční minimální 
mzdu 45 RON a na konci roku 2012 to bylo 700 RON. Vzhledem 
k tomu, že minimální mzda byla od té doby navýšena dvakrát 
o dalších 50 RON, je tento nárůst ještě vyšší. 
V České republice to byl nárůst o 100 % ze 4 000 Kč na 
8 000 Kč. Jediné snížení minimální mzdy proběhlo v Řecku ve 
druhé polovině roku 2012 zhruba o 22 %. K „poklesu“ měsíční 
minimální mzdy došlo ještě v roce 2005 ve Francii. Tady se 
však nejednalo o snížení výše minimální mzdy, ale o snížení 
týdenního počtu prakcovních hodin z 38 na 35. 
Pokud vyjádříme podíl měsíční minimální mzdy na hrubé 
měsíční mzdě v souhrnu odvětví průmyslu a služeb (bez odvětví 
státní správy), vyjde nám další zajímavé srovnání. Tento poměr 
se pohybuje zhruba od 30 % do 50 %. Česká republika má 
v roce 2011 minimální mzdu na cca 32 % průměrných hrubých 
mezd. Nejvyšší je tento poměr ve Slovinsku, v Maltě a ve 
Francii dosahující téměř 50 %.

4. ZÁVĚR
Nejen kolem posledního navýšení minimální mzdy se v poslední 
době rozhořela bouřlivá debata. Každá strana tohoto sporu 
o výši minimální mzdy má své argumenty. Je mnoho zastánců 
stejně tak i mnoho odpůrců zvyšování minimální mzdy, která 
se týká v České republice podle kvalifikovaného odhadu z dat 
Informačního systému o průměrném výdělku (pro MPSV vytváří 
Trexima s.r.o) dlouhodobě zhruba 3 % zaměstnanců. Jak je na 
tom však česká minimální mzda v evropském srovnání? 
Je pravda, že minimální mzda byla v České republice dlouho 
zmražena na úrovni 8 000 Kč. Podobná situace je však 

i v Irsku, kde téměř stejně dlouhou dobu je jejich minimální 
mzda beze změn. Svou absolutní výši vyjádřenou v eurech 
či v PPS patří česká minimální mzda k nejnižším mezi státy 
Evropské unie, kde je stanovena minimální mzda a mnoho na 
tom nezmění ani aktuální navýšení o 500 Kč. Kde jsme však 
na „chvostu“, je úroveň minimální mzdy ve vztahu k průměru 
hrubých měsíčních mezd. Oblast minimálních mezd je velice 
citlivé téma, ale určitý prostor na zvýšení tady byl a i stále je. 
Určitě by nebylo dobré zvyšovat ji v řádech tisíců, ale taky ji 
nechat na nízké úrovni, kdy by neplnila své základní funkce. 
A co si o tom myslíte Vy?
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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 naleznete: www.csas.cz/eu. V červencovém Měsíčníku 
EU aktualit Vás blíže seznámíme s podnikatelským prostředím 
Ukrajiny.

Základní údaje
Oficiální název Ukrajina 
Počet obyvatel 45 372 700 (2013)
Rozloha 603 550 km2

Měna Ukrajinská hřivna (UAH)
Etnické složení Ukrajinci 77,8 %; Rusové 17,3 %; 

Bělorusové 0,6 %; Moldavané 0,5 %; ostatní 
3,8 %

Zdroj: CIA World Factbook
Ukrajina získala svou nezávislost po rozpadu Sovětského 
svazu v roce 1991. Přesto na Ukrajině dodnes zůstává silná 
státní kontrola a korupce.
Výkonná moc je svěřena do rukou prezidenta republiky a vlády. 
Prezident je volen přímo lidem na 5 let. Ústava umožňuje jedno 
znovuzvolení. Od roku 2010 je prezidentem Viktor Janukovyč. 
Vláda je odpovědná parlamentu a prezidentovi. Současným 
premiérem je Mykola Azarov. 
Ukrajinský parlament je jednokomorový – Nejvyšší rada 
(Vjerchovna Rada) Ukrajiny. Poslední řádné volby proběhly 
28. října 2012 novým volebním systémem (225 poslanců 
volených proporčně, 225 poslanců volených většinovým 
způsobem na 4 roky). Vyhrála Strana Regionů prezidenta 
Janukovyče.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Ukrajinská ekonomika stále oproti ekonomikám Evropské 
unie zaostává. Podíl zemědělství na tvorbě HDP tvoří 9,6 % 
a pracuje zde bezmála 16 % pracovní síly, což je ve srovnání 
s EU 3x větší podíl. Zajímavá je situace v průmyslu – přestože 

v něm pracuje jen 23,4 % 
obyvatelstva, tak vytváří přes 
31,7 % produktu. Ve službách 
pracuje 60,7 % pracovní 
síly, která vytvoří 58,7 % 
produktu.
V zahraničním obchodě je 
pro Ukrajinu klíčové Rusko 
– vyváží se do něj více než čtvrtina (27,1 %) exportu a také 
se z něj nejvíce dováží, až 30,5 %. Z dalších států je důležitá 
Čína (8,9 % dováženého zboží), Německo (9 % dovozu) či 
Turecko (5,8 % vývozu), Itálie (4,6 % vývozu) a Polsko (5,3 % 
vývozu).

Makroekonomický výhled
V roce 2011 se země dočkala poměrně vysokého růstu o více 
než 5 %. Markantní podíl na pozitivním vývoji roku 2011 měla 
spotřeba domácností, která byla hnána především vládními 
intervencemi, respektive zvýšením sociálních transferů 
a minimální mzdy. O rok později už ale ekonomika stagnovala. 
Viníkem stagnace byl propad poptávky způsobený zpomalením 
stavebního boomu v Číně, který na Ukrajině prudce zasáhl 
zejména ocelářský sektor. Ten tvoří čtvrtinu HDP a třetinu 
celkových vývozů.
V letošním roce by měla ukrajinská ekonomika podle odhadu 
MMF růst šnečím tempem. Na vyšší rychlostní stupeň 
hospodářství země zařadí až v příštím roce, kdy by měl růst 
HDP představovat na evropské poměry slušné 2,8 %.

Základní makro ukazatele 2011 2012 2013e 2014e

Růst HDP (%) 5,2 0,2 0,6 2,8
Míra nezaměstnanosti (%) 7,9 8,0 8,2 7,9
Inflace (%) 8,0 0,6 0,5 4,7
BÚ plat. bilance (% HDP) -6,3 -8,2 -7,9 -7,8
Deficit veřejných rozp. (% HDP) -2,8 -4,6 -4,5 -5,4

Zdroj: MMF; e - odhad 
Pro rok 2013 se očekává pouze mírný růst HDP ve výši 
0,6 procentního bodu. Blýskat na lepší časy by se mělo od 
roku 2014, kdy by ekonomika měla posílit o bezmála 3 %.

Trh práce
S příchodem ekonomické krize začala nezaměstnanost na 
Ukrajině růst rychleji než v České republice a v loňském roce 
představovala 8 %. Podle prognózy MMF se nečeká žádná 
výrazná změna ani v nejbližších letech.
Minimální měsíční mzda na Ukrajině byla v minulých letech 
často zvyšována, ale i tak oproti minimální mzdě v České 
republice je na velmi nízké úrovni a dosahuje zhruba třetiny její 
výše. Do budoucna lze očekávat snižování rozdílu mezi českou 
a ukrajinskou minimální mzdou. Z hlediska průměrných mezd 
je zaměstnávání ukrajinských pracovníků o cca 2/3 levnější 
než tuzemských.

UKRAJINA
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Základní ukazatele trhu práce

Míra nezaměstnanosti (2012) 8,0 %

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (2011) 20 393 tis.

Minimální měsíční mzda (1H/2013) 108 EUR

Ø měsíční mzdy v odvětvích (2012) Ukrajina ČR

Zpracovatelský průmysl 300 € 1 023 €

Stavebnictví 242 € 953 €

Doprava a komunikace 338 € 964 €

Ubytování, stravování 200 € 573 €
Zdroj: Statistické úřady Ukrajiny a ČR

Základy pracovního práva
Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Je možné ji 
uzavřít na dobu určitou či neurčitou. Pracovní poměr na dobu 
určitou lze uzavřít jen v ospravedlnitelných případech, jako např. 
práce na projektech, sezónní zaměstnanost apod. Pracovní 
smlouva může být rozvázána buď na základě oboustranné 
dohody nebo na popud pouze jedné či druhé strany. 
Výpovědní lhůta ze strany zaměstavatele představuje 2 měsíce 
a ze strany zaměstnance 14 dní u smlouvy na dobu neurčitou. 
Pracovní doba činí 40 hodin týdně, práce přesčas je možná 
v max. výši 120 hodin ročně. Zákonná dovolená činí 24 dní. 
Ukrajinský zákon nově od roku 2013 zavádí kvóty pro 
zaměstnávání lidí spadajících do určitých kategorií, jako 
jsou matky s malými dětmi a rodiče samoživitelé nebo rodiče 
postiženého dítěte. Ve firmě s více jak 20 zaměstnanci má být 
alespoň 5 % zaměstnanců z těchto kategorií.

Základy obchodního práva
Ukrajinská legislativa nabízí potenciálním investorům několik 
způsobů provozování podnikatelské činnosti. Jedná se 
o možnost založení některé z forem obchodních společností, 
založení reprezentační kanceláře, nebo je možné i podnikání 
formou různých smluvních partnerství jako např. joint venture. 

Právní forma Minimální kapitál
Společnost s ručením omezeným není stanoveno

Soukromá akciová společnost 

1 250 násobek 
minimální mzdy; 

1 433 750 UAH v roce 
2013 (cca 3,5 mil. CZK)

Veřejná akciová společnost

1 250 násobek 
minimální mzdy; 

1 433 750 UAH v roce 
2013 (cca 3,5 mil. CZK)

Zahraniční firmy většinou volí podobu společnosti s ručením 
omezeným, u které není zákonem stanoveno minimální 
základní jmění. U akciové společnosti, ať již soukromé 
(akcie jen mezi zakladateli) či u veřejné (akcie obchodovány 

na burze), je minimální základní jmění navázáno na vývoj 
měsíční minimální mzdy a pro rok 2013 představuje ekvivalent 
3,5 milionů korun. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Sazba korporátní daně je stanovena na 19 % a dle platného 
zákona by příští rok měla klesnout na 16 %. Dividendy 
nerezidentům jsou na Ukrajině zdaněny srážkovou daní 
ve výši 15 %. Daň z příjmu fyzických osob je progresivní 
a činí 15 % z celkových příjmů do hodnoty rovnající se 
desetinásobku minimální mzdy a 17 % z celkových příjmů 
nad tuto částku. 
DPH disponuje základní sazbou 20 %, některé sociálně 
citlivé komodity jsou od této daně osvobozeny. Pro účely 
sociálního a zdravotního zabezpečení odvádí zaměstnanec 
3,6 % své mzdy a zaměstnavatel 36,76 % až 49,7 % dle 
míry rizik profese. Povinné příspěvky do systému sociálního 
zabezpečení jsou shora omezeny stropem (u zaměstnanců 
i zaměstnavatelů), a sice měsíčně do výše maximálně 
17násobku minimální mzdy.

Daň/odvod Sazba

Korporátní daň 19 %

Daň z dividend nerezidentů 15 %

Daň z příjmu jednotlivců 15 % / 17 %

DPH (základní) 20 %

Sociální zabezpečení - zaměstnanec 3,6 %

Sociální zabezpečení - zaměstnavatel 36,76-49,7 %

Energetika
Za poslední čtyři roky si ukrajinské podniky užívaly zhruba 
o polovinu nižších cen elektřiny než jejich čeští konkurenti. 
V poslední době se však nůžky mezi našimi a ukrajinskými 
cenami energií začaly zavírat. 
Ačkoliv se nad ukrajinskou energetikou stále vznáší stín 
černobylské tragédie, země stále zhruba z poloviny spoléhá 
na jádro. Významná část je také produkována z pevných 
paliv – 36,9 %. Spíše marginální podíl ve výši 7,2 % zaujímají 
obnovitelné zdroje.

Investiční pobídky 
Z hlediska přístupu k lákání zahraničních investorů Ukrajina 
učinila nedávno významný pokrok a od začátku letošního roku 
zavedla propracovanější systém investičních pobídek.
Ty mají podobu daňových pobídek (existují 4 typy: základní, 
regionální, speciální a sektorové) či existenci průmyslových 
parků, kde investice z oblastí průmyslové výroby, výzkumu 
a vývoje či informačních a telekomunikačních služeb získávají 
benefity ve formě bezúročných půjček či osvobození dovozů 
zásob, materiálu i technologií od cla. 

Měsíčník EU aktualit ▪ srpen 2013

Průvodce 
podnikáním



Až do konce sedmdesátých let bojovaly Evropské země se 
zvýšenou kurzovou nestabilitou a Evropu navíc v roce 1979 
zasáhl ropný šok, který následně stupňoval růst inflace. 
V hospodářských politikách členských zemí sílila divergence. 
Politici Společenství se začali soustředit především na řešení 
hospodářských problémů a budování základů měnové unie šlo 
stranou. Bylo také upuštěno od Wernerova plánu. 

Fourcadeho plán 
Jako reakce na Wernerův plán byl v roce 1974 předložen plán 
francouzského ministra financí J. P. Fourcadeho, jehož cílem 
bylo zejména vytvoření krátkodobých a střednědobých nástrojů 
pro stabilizaci „hada“, vytvoření společné politiky vůči dolaru 
a Evropské zúčtovací jednotky (ECU). Plán byl ale Radou 
ministrů zamítnut. 

Evropský měnový systém (EMS)
Na konci sedmdesátých let se Společenství stále potýkalo 
s úkolem, jak stabilizovat evropské měnové kurzy. Úkolu se 
ujal nový předseda Komise Roy Jenkins, který v roce 1977 
představil projekt Evropského měnového systému. Projekt 
byl předstupněm společné evropské měny. Jeho cílem bylo 
především stabilizovat měnové kurzy, podpořit konvergenci 
členských států a výhledově přispět k podpoře hlubší měnové 
integrace směrem k hospodářské a měnové unii. Třemi 
základními pilíři byly:
• Evropská měnová jednotka ECU; 
• Evropský směnný mechanismus a 
• Úvěrové mechanismy Evropského fondu pro měnovou 

spolupráci. 

ECU
ECU byla uměle vytvořená měnová jednotka, kterou tvořil 
koš členských měn. Váhy měn v koši byly vytvořeny podle 
síly členských států a vždy po pěti letech byly dle potřeby 
upravovány. ECU byla přijata Radou v roce 1978. Systém byl 
spuštěn 13. 3. 1979. ECU fungovala jako zúčtovací jednotka 
orgánů Společenství a mimo jiné také jako rezervní měna 
centrálních bank pro případ intervencí na devizovém trhu. 
Původní měny ECU k 13. 3. 1979: německá marka, francouzský 
frank, nizozemský gulden, belgický frank, lucemburský frank, 
italská lira, dánská koruna, irská libra, britská libra.

Evropský mechanismus směnných kurzů (ERM)
Evropský mechanismus směnných kurzů představoval kurzové 
uspořádání měn členských zemí vůči ECU. Každá členská 
země měla stanovenu centrální paritu vůči ECU a z těchto 
jednotlivých parit byly určeny vzájemné parity všech měnových 

párů a ty pak tvořily paritní mřížku. Dvoustranné směnné kurzy 
měly stanovené fluktuační pásmo ± 2,25 % od centrální parity 
(země, které se potýkaly s měnovými výkyvy, mohly dočasně 
využít výjimečného pásma ± 6 %), ve kterém se mohly volně 
pohybovat. Pokud došlo k vychýlení některého z měnových 
kurzů mimo povolené pásmo, centrální banky dotyčných dvou 
zemí zahájily devizové intervence tak, aby svou měnu udržely 
v žádaném rozpětí. Centrální parita mohla být změněna pouze 
po odsouhlasení všech členů ERM a Evropské komise. 

Úvěrové mechanismy
Součástí EMS byly také úvěrové nástroje, které sloužily 
pro financování intervencí, které byly zapotřebí pro obranu 
fluktuačních pásem a také ke zmírnění a překlenutí problémů 
platebních bilancí jednotlivých členských zemí. Institucí, která 
měla tyto úvěrové nástroje na starosti, byl Evropský fond pro 
měnovou spolupráci. Činnost fondu byla ukončena v prosinci 
roku 1993. Následně jeho funkce převzal Evropský měnový 
institut, předchůdce Evropské centrální banky.
EMS byl rozdělen do dvou etap. V prvním období let 1979-1983 
docházelo k častému přenastavování parit. Ve druhém období, 
které trvalo od roku 1983 do září roku 1992, došlo k rozšíření 
počtu měn zapojených do ERM (přidala se španělská peseta 
a portugalské escudo; v roce 1990 se přidala také Velká 
Británie, která do té doby jako jediná ze členských států nebyla 
členem ERM). 
V důsledku měnových výkyvů a různých spekulačních útoků 
(především útoku známého finančního spekulanta George 
Sorose na britskou libru) došlo v letech 1992-1993 k devalvaci 
britské libry a italské liry. Obě měny neudržely ani dočasně 
povolené 6% pásmo a musely ERM opustit. Následně v srpnu 
roku 1993 došlo k rozšíření fluktuačního pásma na ± 15 % od 
centrální parity. Toto rozšíření bylo nazváno tzv. „Bruselským 
kompromisem“. Nizozemsko s Německem na rozšíření 
nepřistoupili a dohodli se na zachování původního fluktuačního 
pásma svých směnných kurzů ve výši max. ± 2,25% vychýlení 
od centrální parity. 
Základní principy EMS, které byly stanoveny při jeho vzniku, 
byly platné až do roku 1987, kdy došlo k revizi EMS v rámci tzv. 
Basilejsko-nyborgské dohody. Hlavním principem dohody byla 
úprava intervenčního mechanismu, tzn. úprava podmínek pro 
nutnou podporu měn. Centrální banky mohly nově zasahovat 
do vývoje kurzu preventivně, tzn. dříve, než příslušná měna 
dosáhla horní či dolní hranice povoleného pásma. V rámci 
dohody došlo také k zesílení postavení Výboru guvernérů 
centrálních bank. EMS pak působil v této podobě až do doby, 
kdy byl fakticky nahrazen koncepcí HMU, která byla navržena 
v roce 1989 a byla začleněna do Smlouvy o EU. EMS fungoval 
paralelně spolu s přípravou HMU až do konce roku 1998.

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

Výlet do 
historie

VÝVOJ MĚNOVÉ UNIE II.

V minulém Měsíčníku jsme se věnovali počátkům vývoje měnové 
spolupráce v Evropské unii. Zmíněn byl Brettonwoodský systém, 
akční plány ze strany Společenství, které měly vést ke zformování 
a vytvoření měnové unie. První část byla zakončena zhruba 
v polovině sedmdesátých let, kdy se evropské země začaly 
potýkat s výraznou kurzovou nestabilitou a budování měnové unie 
šlo stranou. Na to, jak se Společenství s problémy vypořádalo, 
a jaký byl další vývoj, se zaměříme v aktuálním srpnovém čísle.
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Statistické okénko zobrazuje důležité mikroekonomické ukazatele 
všech 28 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 ▪ srpen 2013

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

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

Belgie 264,5 259,8 257,8 270,1 n/a n/a n/a n/a 120,5 121,8 115,1 115,7
Bulharsko 33,0 33,8 36,1 40,2 10,9 9,7 8,8 8,3 45,1 43,4 42,1 45,2
ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 5,8 5,2 4,5 4,0 118,5 118,7 114,8 110,4
Dánsko 280,2 286,6 283,1 294,2 4,4 3,7 4,0 3,4 163,9 167,2 163,7 155,7
Německo 207,1 204,8 203,1 211,5 4,3 3,8 4,0 3,2 145,6 142,8 140,7 139,0
Estonsko 80,9 83,2 84,0 89,9 4,3 3,9 3,7 3,1 55,0 52,9 55,5 54,3
Irsko 290,9 279,5 283,2 296,4 3,1 3,1 3,5 3,3 117,8 125,0 129,5 132,4
Řecko 168,1 156,9 151,0 158,0 4,1 3,8 4,7 3,6 57,0 56,4 61,0 60,8
Španělsko 190,8 185,3 184,6 196,4 3,4 2,6 3,5 3,4 111,3 116,1 120,0 119,5
Francie 246,3 237,2 235,3 246,7 5,0 4,3 4,4 4,4 82,4 81,5 77,6 78,3
Chorvatsko 98,1 97,1 96,1 102,1 n/a n/a n/a n/a 62,0 60,7 65,6 71,1
Itálie 217,2 211,2 207,3 212,7 3,8 2,8 3,6 4,3 88,9 86,6 91,8 95,7
Kypr 150,3 147,2 146,5 156,8 5,9 4,6 5,3 5,5 105,7 114,6 137,8 137,6
Lotyšsko 66,0 63,7 75,3 83,2 10,5 7,4 4,7 3,8 57,4 60,9 64,8 57,9
Litva 66,2 68,4 72,4 85,4 9,9 6,0 4,2 3,3 66,3 65,0 63,8 61,3
Lucembursko 582,9 601,0 605,6 637,1 2,4 2,2 2,5 1,4 105,1 95,5 93,3 90,0
Maďarsko 85,0 85,0 84,3 83,7 14,6 10,5 10,5 11,9 93,9 87,2 80,5 78,0
Malta 130,4 128,7 126,2 131,7 3,8 3,7 3,6 3,6 109,6 102,9 99,0 95,0
Nizozemsko 236,1 229,6 225,4 233,1 4,9 4,6 4,6 4,3 52,7 54,9 57,2 54,4
Rakousko n/a n/a n/a n/a 4,0 3,1 3,4 3,2 117,4 113,5 109,9 107,1
Polsko 68,9 76,3 76,8 81,3 8,0 7,1 7,0 7,4 80,1 78,0 74,5 74,8
Portugalsko 117,3 115,6 112,8 117,4 3,4 3,4 4,8 4,8 100,4 102,3 110,7 108,3
Rumunsko 43,7 43,6 45,2 46,2 12,6 11,7 9,5 8,0 57,4 56,6 53,6 52,4
Slovinsko 127,1 122,8 122,4 n/a 4,4 3,5 4,0 3,6 92,4 86,9 86,5 84,1
Slovensko 93,4 94,6 94,7 102,0 6,2 5,6 5,2 5,2 97,4 97,9 96,4 92,8
Finsko 243,8 239,6 241,6 254,5 2,6 2,1 2,6 2,2 93,8 100,5 96,6 93,7
Švédsko 230,0 258,3 270,8 293,5 2,1 2,4 3,9 3,5 112,6 116,0 109,5 107,6

 Produktivita k Ø ČR Průměrné úročení hypoték Ceny elektřiny k Ø EU
v % 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2010 2011 1H-12 2H-12

UK 193,2 198,6 195,6 217,0 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



Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o 
údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. Použité informační zdroje jsou všeobecně 
považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při 
použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden.
Některé obrázky použité v této publikaci pochází z audiovizuální knihovny Evropské komise.
Vydáváno pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16338, ISSN on-line: 1801-5042, ISSN tisk: 1801-5034.
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