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Milí čtenáři,

vítám Vás v čase podzimních mlh, plískanic, inverze a chození z práce za tmy. 
Snad Vám ponuré počasí v měsíci padajícího listí projasní náš informacemi nabitý 
Měsíčník.

Ačkoliv náš Měsíčník EU aktualit popisuje hlavně aktuální témata evropská, 
nemohli jsme tentokrát vynechat i událost primárně domácí – předčasné volby 
do Poslanecké sněmovny. Na toto téma se rozepsal kolega makroanalytik Martin 
Lobotka. Podle něj je celkové vyznění pro ekonomiku lehce pozitivní, přestože 
nejspíše příští rok začneme s rozpočtovým provizoriem a vůle k významným 
strukturálním reformám zůstane omezena. Za EU Office doplním stručně evropské 
hledisko: Strany s čistě protievropským programem dopadly jak sedláci u Chlumce. 
Oproti tomu strany s největší šancí podílet se na vytvoření vlády – ČSSD, ANO 
a KDU-ČSL – mají standardní proevropský program. Osobně proto vidím šanci, 
že nová vláda nebude hrát v Evropě roli „rebela bez příčiny“ a stane se na 
nejrůznějších evropských fórech konstruktivním, respektovaným a předvídatelným 
partnerem.

Ačkoliv za necelé dva měsíce začíná nové programovací období 2014-2020, 
stále není známa finální podoba nového finančního rámce neboli sedmiletého 
evropského rozpočtu. V oblasti kohezní politiky, v jejímž rámci je vyplácena 
největší část tolik populárních i démonizovaných „evropských dotací“, si případní 
zájemci musí ještě počkat. Zatímco oficiálně nové období startuje 1. ledna, první 
výzvy k předkládání žádostí o dotaci můžeme očekávat až tak ve 3. čtvrtletí 
2014. Hlavní překážkou je skutečnost, že dosud nebyl schválen ani rozpočet, 
ani prováděcí legislativa. V tom druhém případě se snad začíná blýskat na lepší 
časy, neboť tzv. Výbor stálých zástupců jednotlivých členských států – bruselským 
ptydepe „COREPER II“ – již kompromisní variantu kohezního legislativního balíčku 
posvětil a na tahu je nyní Evropský parlament.

Hlavním tématem je nyní novinka z dílny EU Office – Erste inovační barometr. Jedná 
se o analytický produkt, jehož smyslem je identifikovat nejkonkurenceschopnější 
členské státy z hlediska inovační kapacity a vytvořit z nich žebříček od nejlepších 
k nejvíce zaostávajícím členům. Pokud vezmeme v úvahu, že barometr je 
kalkulován na základě devíti statistik od výdajů na vzdělávání, přes počet žádostí 
o patenty až po míru využívání e-Governmentu, nepřekvapí nás, že medailové 
pozice obsadily skandinávské státy. Česko skončilo na 19. místě. V čem jsou naše 
největší slabiny a v čem jsme naopak silní si přečtěte na stranách 10 až 16.

Ze stálých rubrik upozorňuji na Výlet do historie. Posledními exkurzemi Vás 
provází Jana Majchráková a tentokrát zavítala do 80. a 90. let minulého století, 
kdy Evropská unie začala rozpočtovat na několik let dopředu. Věděli jste například, 
že první finanční perspektiva byla o dva roky kratší, než jsou ty současné? Více 
informací naleznete na straně 19. 

Sloupek Evropské komise přinese dobrou zprávu pro zájemce o práci v jiných 
členských státech. Na straně 7 totiž zjistíte, jak pokročila jednání o zjednodušení 
systému regulovaných povolání v EU, například v oblasti přeshraničního uznávání 
odborných kvalifikací.

Krásný podzim a rychlé ustavení stabilní a moudré vlády přeje Jan Jedlička
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Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou 
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Evropská komise zveřejnila pracovní program klíčových priorit, 
které by chtěla stihnout do poloviny roku 2014, resp. do konce 
svého mandátu. Irský premiér Enda Kenny oznámil, že Irsko 
ukončí k 15. prosinci 2013 program finanční pomoci od Evropské 
unie a Mezinárodního měnového fondu. Evropská komise 
představila návrh standardizovaného přiznání k dani z přidané 
hodnoty. EU uzavřela dohodu o volném obchodu s Kanadou. 
Europoslanci schválili protitabákovou směrnici.
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Události

Měsíčník EU aktualit ▪ listopad 2013

Komise se chce v roce 2014 soustředit na 
mladé, tabák a banky
Evropská komise zveřejnila svůj pracovní program klíčových 
priorit, které by ještě do konce svého mandátu chtěla stihnout. 
Funkční období současné Komise skončí v polovině roku 
2014. Komisaři se v průběhu příštích několika měsíců budou 
zaměřovat na růst hospodářství i zaměstnanosti, a to 
především mezi mladou generací. 
Komise také plánuje udělat více pro konkurenceschopnost 
Evropy ve světě tím, že bude podporovat výzkum a inovace. 
Zároveň chce pracovat na dokončení jednotného trhu 
a posílit strategické sektory ekonomiky. Barrosův kabinet si 
přeje i zjednodušení evropské legislativy s cílem vytvořit 
příznivější prostředí pro podnikání. 
Mezi prioritami najdeme i hospodářskou a měnovou unii. 
Komise se bude soustředit na dokončení Bankovní unie, 
reformu bankovního sektoru nebo na opatření bojující proti 
daňovým únikům a podvodům. Na okraji zájmu nezůstanou 
ani vnější vztahy EU. Evropská komise hodlá pracovat na 
dalším rozšiřování evropské osmadvacítky a v souvislosti 
s nedávným vstupem Chorvatska do EU se dá očekávat, že se 
její pozornost zaměří na země západního Balkánu. 

Výběr z priorit
- Volný pohyb pracovních sil

- Telekomunikační balíček

- Ochrana osobních dat

- Daň z finančních transakcí

- Tabáková směrnice

- Boj proti praní špinavých peněz

- Vysílání pracovníků

- Zadávání veřejných zakázek

Důležitý bude podle komisařů i mezinárodní obchod, 
především pak uzavření transatlantického obchodního 
a investičního partnerství s USA. Pozornosti neujdou ani 
mezinárodní rozhovory o změně klimatu. 
Program Komise obsahuje v letošním roce jednu novinku. 
Představuje ji seznam priorit, které komisaři vnímají jako 
důležité a které podle nich mají šanci být schváleny Evropským 
parlamentem a Radou do konce volebního období. Program byl 
nyní předložen politickým frakcím v Evropském parlamentu, 
které se k němu vyjádří na listopadovém plenárním zasedání. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-978_en.htm
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/komise-se-
chce-v-roce-2014-soustredit-na-mlade-tabak-i-banky-011223

Irsko v polovině prosince přestane využívat 
záchranný balíček EU
Irsko v polovině 90. let zažívalo vysoký hospodářský růst 
a země dostala přezdívku „keltský tygr“. V roce 2008 se 
ale jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik v západní Evropě 
dostala do recese. Po pádu několika bank a propadu trhu 
s nemovitostmi muselo Irsko požádat Evropskou unii 
o poskytnutí finanční pomoci. 
Evropská unie poskytnutí pomoci schválila v listopadu 2010, 
ale uvolnění peněz podmínila reformními kroky rozdělenými do 
několika etap. Celkově země získala finanční pomoc ve výši 
85 miliard eur a po Řecku se tak stala druhou ekonomikou 
eurozóny, jež záchranný balíček potřebovala. Od té doby 
o evropskou finanční pomoc také zažádaly státy Portugalsko, 
Španělsko a Kypr. 
Irský premiér Enda Kenny nyní prohlásil, že Irsko bude první 
zemí eurozóny, která k 15. prosinci 2013 ukončí program 
pomoci od Evropské unie a Mezinárodního měnového 
fondu. Ukončení čerpání finanční pomoci ale neznamená, že 
by Irsko nemělo žádné finanční potíže – vláda bude i nadále 
pokračovat v úsporných opatřeních. Premiér uvedl, že do 
irského rozpočtu přibude 2,5 miliardy eur díky zvýšení daní 
a vládním škrtům. Zároveň ale prohlásil, že schodek 
veřejných financí klesne z letošních 7,2 % na 4,8 %. 

http://www.finegael.ie/latest-news/2013/speech-by-an-
taoiseach-en-2/index.xml
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/irsko-
v-polovine-prosince-prestane-vyuzivat-zachranny-balicek-
eu-011189

POLITIKA EKONOMIKA A EURO
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EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Šéf Eurogroup: Slovinsko by o pomoc EU žádat nemělo
Slovinsko bylo před šesti lety nejrychleji rostoucím členem 
eurozóny, ale malou zemi zasáhla ekonomická krize, 
kterou navíc komplikuje situace státního bankovního sektoru. 
Bankovní sektor Slovinska nebyl z velké části zprivatizován 
a v současné době jej trápí špatné úvěry ve výši 7,9 miliard 
eur (198 miliard korun). 
Pokud by se situace na Slovinsku nestabilizovala, země by se 
mohla stát již šestým členem eurozóny, který by musel vyhledat 
mezinárodní finanční pomoc. Podle šéfa ministrů financí zemí 
eurozóny (Eurogroup) Jeroena Dijsselbloema by se však 
Slovinsko mělo jakémukoliv mezinárodnímu programu 
finanční pomoci na záchranu zadlužených bank vyhnout. 
http://www.eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/10/
eurogroup-president-visits-slovenia/
http:/ /www.euract iv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/sef-
eurogroup-s lov insko-by-o-pomoc-eu-zadat-nemelo-
dijsselbloem-011217

EK představila návrh standardizovaného 
přiznání k DPH
Evropská komise představila návrh nového standardizovaného 
přiznání k dani z přidané hodnoty. To by dle ní mohlo přispět 
ke snížení administrativních nákladů podniků v EU až 
o 15 miliard eur ročně a ke zlepšení dodržování daňových 
předpisů, resp. ke snížení výpadků příjmů z DPH. 
Standardizované přiznání k dani by mělo nahradit vnitrostátní 
přiznání k DPH. Hlavním přínosem by měla být skutečnost, že 
podniky budou v rámci přiznání vyplňovat stejné základní 
informace ve stejné lhůtě v celé EU. 
V současné době se jednotlivá vnitrostátní přiznání velmi 
výrazně liší a od podnikatelů jsou požadovány různé 
informace, ve složitých formách a v různých lhůtách. Díky 
návrhu by tak fungoval jednotný soubor požadavků pro 
všechny podniky bez ohledu na to, ve kterém státě EU budou 
přiznání podávána. 
Nové prohlášení bude obsahovat pouze 5 povinných údajů 
k vyplnění. Členské státy pak mají možnost vyžádat si ještě 
další dodatečné informace v podobě standardizovaných 
otázek, ale nejvýše bude možné vyžadovat od podnikatelů 
k vyplnění 26 položek. V původním návrhu se jednalo až 
o 100 položek. Podniky budou přiznání podávat měsíčně, 
mikropodniky pak čtvrtletně. Roční souhrnné daňové 
přiznání by mělo být zrušeno. Návrh rovněž podporuje 
elektronická podání.
O daňových záležitostech se v Evropské unii rozhoduje 
jednomyslně, každý členský stát má tak právo veta. Je proto 
ve hvězdách, zda návrh vůbec bude někdy uveden v platnost. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_
documents/legislation_proposed/index_en.htm
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / c e s k a r e p u b l i k a / p r e s s / p r e s s _
releases/13_988_cs.htm

Evropská unie uzavřela dohodu o volném 
obchodu s Kanadou
Kanadský premiér Stephen Harper a předseda Evropské komise 
José Manuel Barroso v Bruselu konečně uzavřeli rozsáhlou 
obchodní dohodu. Takzvaná CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement; Souhrnná hospodářská 
a obchodní dohoda) by měla do sedmi let Unii ročně přinést 
asi 11,6 miliard eur a Kanadě okolo 8 miliard eur. Jedná se 
vůbec o první dohodu o volném obchodu uzavřenou mezi EU 
a jednou ze zemí G8. 
Dohoda se vztahuje např. na obchod se zbožím a službami, 
telekomunikační služby, energetiku a dopravu, investice 
nebo na vládní zakázky. Kanada se stane jedinou 
z ekonomicky vyspělých zemí s preferenčním přístupem na 
dva největší světové trhy (EU a USA) s více než 800 mil. 
bohatých spotřebitelů. CETA s sebou přináší nulová dovozní 
cla u drtivé většiny položek. Vzájemně budou uznávány 
kvalifikace různých profesí, např architektů nebo účetních. 
K dohodě dospěla Kanada a EU také v otázce efektivnější 
spolupráce regulačních úřadů. V rámci CETA nebudou 
odstraněny úplně všechny obchodní překážky. 
Jakmile bude dohoda podepsána, v Kanadě i ve všech 28 
státech EU proběhne ratifikační proces. Ratifikace by měla 
trvat 18-24 měsíců a předpokládá se, že by CETA mohla 
vstoupit v platnost na podzim 2015.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-972_en.htm
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/eu-a-kanada-
by-mely-dnes-uzavrit-obchodni-smlouvu-cr-ji-vloni-kvuli-vizum-
chtela-vetovat-011207
http://www.mzv.cz/ottawa/cz/obchod_a_ekonomika/bude_
ceta_pro_kanadu_skutecne_tolik.html

Europoslanci schválili protitabákovou směrnici
Europoslanci začátkem října se změnami schválili návrh revize 
tabákové směrnice. Komise původně navrhovala zvětšit 
plochu zdravotních varování na 75 % předních i zadních stran 
krabiček. Zákonodárci však nyní schválili 65 %. Varování by 
měla být umístěna v horní části krabiček. Dále odmítli zákaz 
slim cigaret a zmírnili návrh na zákaz cigaret s příchutí. 
Pro výrobky s mentolovou příchutí by mělo platit přechodné 
období pěti let.

ZAHRANIČNí OBCHOD

ZDANěNí A CELNí UNIE

JEDNOTNÝ VNITŘNí TRH
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Z Parlamentu vyšel také zcela nový návrh, podle kterého by 
elektronické cigarety neměly být klasifikovány jako léčivé 
přípravky (jak navrhuje Komise). 
Podle europoslanců je třeba, aby byly elektronické cigarety 
široce dostupné, shodují se však, že musí být zajištěna kontrola 
jejich bezpečnosti. Neměly by obsahovat více nikotinu než 
30 mg/ml, měly by nést zdravotní varování a neměly by být 
prodávány osobám mladším 18 let. 
Nyní se ke směrnici vyjádří Rada EU, poté budou moci 
začít jednání s členskými státy. Po konečném schválení 
směrnice Radou EU a Evropským parlamentem ji budou 
muset jednotlivé členské státy implementovat do svých 
národních právních předpisů, a to do 18 měsíců od jejího 
vstupu v platnost. Pro přísady bude platit 36 měsíců a pro 
mentol ještě navíc dalších pět let. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-859_en.htm
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/
tabakova-smernice-zpravodajka-veri-v-rychlou-dohodu-se-
clenskymi-staty-koureni-cigarety-tabak-tpd-evropska-unie-
europoslanci-011174

Komise schválila klíčové projekty energetické 
infrastruktury
Evropská komise zveřejnila seznam přibližně 250 klíčových 
projektů z oblasti energetické infrastruktury, na které 
vyčlenila pro nové programové období 2014-2020 rozpočet 
ve výši téměř šesti miliard eur. Seznam obsahuje na 140 
projektů v oblasti přenosu a skladování elektřiny, zhruba 
100 projektů v oblasti přepravy a skladování plynu (i 
zkapalněného zemního plynu) a několik projektů z oblasti 
ropy a inteligentních sítí. 
Na „projekty společného zájmu“ se budou vztahovat 
urychlené schvalovací procedury a lepší regulační podmínky. 
Na seznamu se nachází i několik projektů z České republiky. 
Komise například zamýšlí podpořit prodloužení trasy ropovodu 
z Litvínova do německé rafinérie ve Spergau či přípojky 
plynovodů do Rakouska či Polska. 
Podmínky, které musejí projekty splňovat, aby mohly být 
posuzovány:
• měly by být prospěšné minimálně 2 členským státům EU;
• měly by přispívat k integraci trhu i větší hospodářské 

soutěži;
• měly by zlepšovat zabezpečení dodávek energie či snižovat 

emise CO2.
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_
projects_country.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-932_en.htm

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-schvalila-
klicove-projekty-energeticke-infrastruktury-na-seznamu-je-i-
cr-011194
Studie plnění klimaticko-energetických cílů EU
Jednotlivé členské země prozatím různě pokročily v plnění 
klimaticko-energetických cílů EU do roku 2020. Dle zprávy 
Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) není ani jedna 
ze zemí EU na cestě ke splnění všech tří cílů, na druhé straně 
to vypadá, že se nenajde žádná země, která by nesplnila 
ani jeden. Belgie, Finsko, Irsko, Lucembursko, Rakousko 
a Španělsko budou mít pravděpodobně problém s plněním 
emisního cíle (snížení emisí o 20 % oproti roku 1990). 
Belgii, Francii, Lotyšsku, Maltě, Nizozemsku a Spojenému 
království se nepodařilo splnit průběžné cíle pro obnovitelné 
zdroje energie v letech 2011 a 2012. Pozadu je však většina 
států především s plněním cíle pro energetickou účinnost. 
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/climate-and-
energy-targets-2013
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/cil-pro-
energetickou-ucinnost-do-roku-2020-unie-nesplni-ukazuje-
studie-energetika-oze-uspory-011181

Nová politika EU v oblasti dopravní 
infrastruktury 2014-2020
Komise představila nové mapy devíti hlavních koridorů 
(dva severojižní, tři západovýchodní a čtyři diagonální 
koridory), které budou plnit funkci dopravní páteře jednotného 
evropského trhu. 
Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury pro období 
2014-2020 má za cíl zásadně přeměnit dopravní spojení 
mezi východní a západní částí Evropy. Mělo by dojít 
k odstranění problematických míst, k modernizaci infrastruktury 
a zjednodušení přeshraniční dopravy pro cestující i podniky po 
celé EU. 

Nová hlavní síť propojí:

•  94 hlavních evropských přístavů se železnicemi a silnicemi;

•  38 hlavních letišť s významnými městy pomocí železnice;

•  15 000 km železničních tratí zmodernizovaných na 
vysokorychlostní tratě;

•  35 přeshraničních projektů, jejichž cílem je zlepšit 
průchodnost.

Hlavní dopravní síť má být dokončena do roku 2030. Na 
dopravní politiku vyčlenila EU 26 miliard eur (dostupnost 
finančních prostředků však bude záviset na úspěšném 
schválení celkového víceletého finančního rámce 2014-2020). 
Nová politika EU v oblasti infrastruktury ve svém celku přetvoří 
stávající nesourodý systém evropských silnic, železnic, letišť 
a kanálů v ucelenou transevropskou dopravní síť (TEN-T).

EK zveřejnila seznam přibližně 250 klíčových projektů z oblasti 
energetické infrastruktury. Ze studie Evropské agentury pro životní 
prostředí vyplývá, že v rámci plnění klimaticko-energetických cílů 
EU do roku 2020 mají členské státy největší problém s plněním 
cíle pro energetickou účinnost. Komise představila novou politiku 
EU v oblasti dopravní infrastruktury na období 2014-2020. EU oživí 
přístupová jednání s Tureckem. EU zahájila jednání o uzavření 
Stabilizační a asociační dohody s Kosovem. 
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http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/climate-and-energy-targets-2013
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Zdroj: Evropská komise
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/ten-t-
corridors_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-897_cs.htm

EU oživí přístupové rozhovory s Tureckem
Rada Evropské unie koncem října potvrdila, že zahájí jednání 
v další již 14. kapitole v rámci přístupových rozhovorů 
s Tureckem. Rozhovory se budou týkat regionální politiky 
a koordinace strukturálních nástrojů. Komisař pro rozšíření 
Štefan Füle rozhodnutí o nové kapitole kvitoval a považuje ho 
za velmi důležitý krok.
Od roku 2005, kdy jednání mezi EU a Ankarou začala, se 
podařilo otevřít 13 kapitol z celkových 33. Uzavřít se 
ale zatím povedlo pouze 1, a to hned v roce 2005 kapitolu 
č. 25 o vědě a výzkumu. Každá kapitola musí být vždy 
otevřena, projednána a jednomyslně přijata Radou EU. 
Zatím poslední 13. kapitola byla otevřena k vyjednávání 
v roce 2010. 
Od té doby jsou jednání o vstupu Turecka do EU komplikována 
sporem země s Kyprem. Členský stát EU blokuje rozhovory 
v šesti přístupových kapitolách a jejich znovu otevření 
podmiňuje normalizací bilaterálních vztahů. 
Dalších 8 kapitol je zmraženo kvůli neochotě Turecka 
implementovat Ankarský protokol, který by dovolil otevření 
letišť a přístavů letadlům a lodím z řecké části Kypru, kterou 
Turecko neuznává. Zbylých 11 kapitol pak blokuje Francie 
společně s Kyprem. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-895_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/eu-otevre-novou-
kapitolu-v-pristupovych-jednanich-s-tureckem-011218

Evropská komise představila zprávu hodnotící pokrok 
kandidátských zemí
Evropská komise představila zprávu hodnotící pokrok 
jednotlivých kandidátských států. K velkému pokroku však 
u žádné země nedošlo. Nejblíže vstupu do EU je Černá Hora. 
Evropská komise také již podruhé doporučila udělit kandidátský 
status Albánii. 
Ocenila především průběh červnových voleb, upozorňuje ale 
zároveň například na to, že by se Tirana měla více zabývat 
bojem s organizovaným zločinem a korupcí. Již popáté v řadě 
doporučila evropská exekutiva zahájit přístupové rozhovory 
s Makedonií. Přestože země splňuje politická kritéria, Rada 
zatím toto rozhodnutí nepotvrdila. Důvodem je spor mezi 
Makedonií a Řeckem o oficiální název země.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-930_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/eu-predstavila-
zpravy-o-pokroku-v-oblast i - rozs i ren i - jeho-podpora-
je-historicky-nejnizsi-f le-zpryvy-o-rozsireni-progress-
report-011204
Kosovo udělalo první krok ke vstupu do EU
V kosovské Prištině byla zahájena jednání o uzavření 
Stabilizační a asociační dohody (SAA – Stability and 
Association Agreement) mezi Evropskou unií a Kosovem. 
Dohoda představuje pro Kosovo, které vyhlásilo nezávislost 
před pěti lety, důležitý krok na cestě za mezinárodním uznáním 
a evropskou integrací. 
Jakmile se podaří SAA implementovat, Evropská unie 
s Kosovem postupně vytvoří zónu volného obchodu, kde 
bude zajištěn volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. 
Kosovo bude muset přiblížit vlastní legislativu k té evropské 
v mnoha oblastech, dostane se ale opět o krok blíže ke 
vstupu do Evropské unie. Jedná se například o zadávání 
veřejných zakázek, duševní a průmyslová vlastnická 
práva či pracovní podmínky. Dalšími oblastmi spolupráce 
bude také vzdělávání, kultura či ochrana životního 
prostředí. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-938_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/kosovo-udelalo-
prvni-krok-ke-vstupu-do-eu-011236

Evropa zapracuje na přitažlivosti svých 
cloudových služeb
Evropská komise vytváří pracovní skupiny, které by měly 
připravit půdu pro výraznější nástup evropského cloudu. Jak 
Komise doufá, evropské firmy by se mohly na poli cloud 
computingu vyrovnat těm americkým. Skupiny by měly vyřešit 
různé problémy spojené s bezpečností nebo s vytvářením 
smluvních vztahů. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-895_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/eu-otevre-novou-kapitolu-v-pristupovych-jednanich-s-tureckem-011218
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/eu-otevre-novou-kapitolu-v-pristupovych-jednanich-s-tureckem-011218
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-930_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/eu-predstavila-zpravy-o-pokroku-v-oblasti-rozsireni-jeho-podpora-je-historicky-nejnizsi-fle-zpryvy-o-rozsireni-progress-report-011204
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/eu-predstavila-zpravy-o-pokroku-v-oblasti-rozsireni-jeho-podpora-je-historicky-nejnizsi-fle-zpryvy-o-rozsireni-progress-report-011204
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/eu-predstavila-zpravy-o-pokroku-v-oblasti-rozsireni-jeho-podpora-je-historicky-nejnizsi-fle-zpryvy-o-rozsireni-progress-report-011204
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/eu-predstavila-zpravy-o-pokroku-v-oblasti-rozsireni-jeho-podpora-je-historicky-nejnizsi-fle-zpryvy-o-rozsireni-progress-report-011204
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-938_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/kosovo-udelalo-prvni-krok-ke-vstupu-do-eu-011236
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/kosovo-udelalo-prvni-krok-ke-vstupu-do-eu-011236
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Komise již oznámila vznik první expertní skupiny pro vytvoření 
férových podmínek právě při vytváření kontraktů mezi 
firmami a uživateli. Spotřebitelé a malé firmy totiž podle 
Komise s využíváním cloudu často váhají, protože nemají 
k poskytovatelům dostatečnou důvěru. 
Vytvoření pracovních skupin je součástí strategie pro rozvoj 
cloud computingu, kterou Evropská komise představila 
minulý rok. V listopadu se má také v Berlíně za přítomnosti 
evropské komisařky pro digitální agendu Neelie Kroesové 
sejít tzv. Evropské partnerství pro cloud computing. Jde 
o skupinu zástupců firem a veřejného sektoru. 
Úkolem uskupení je hledat pro evropský cloud takovou 
strategii, která by umožnila nastartovat ekonomický 
růst. Skupina by se nyní měla zaměřit na vytvoření sítě 
národních digitálních koordinátorů, která má pomáhat 
rozvoji cloud computingu, dat velkého objemu (Big Data) 
a otevřených dat (Open Data). 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-990_en.htm
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/evropa-
zapracuje-na-pritazlivosti-svych-cloudovych-sluzeb-cloud-
internet-evropska-unie-kroesova-011241

Výbor stálých zástupců odsouhlasil kohezní 
balíček
Výbor stálých zástupců (COREPER II), v němž zasedají 
zástupci členských států (velvyslanci a jejich zástupci) na 
svém zasedání na konci října posvětil kompromis s Evropským 
parlamentem, který se týkal některých sporných otázek v rámci 
legislativního balíčku ke kohezní politice po roce 2014. 
Kohezní balíček je jednou ze základních součástí víceletého 
finančního rámce 2014-2020. 
Shodu se podařilo nalézt např. v otázkách makroekonomické 
kondicionality, tedy podmíněného vyplácení evropských 
peněz. Dalším tématem, na kterém se členské státy 
s europoslanci nemohli dlouho shodnout, je tzv. výkonnostní 
rezerva, tedy vyhrazená část z rozpočtu pro kohezní politiku. 
Ta má sloužit jako rezerva pro vyplácení odměn členským 
státům a regionům, jimž se podaří splnit předem stanovené 
cíle. Na základě kompromisu byla výkonnostní rezerva 
snížena ze 7 % na 6 % alokace.
Rozdílné pohledy mezi institucemi v minulosti vyvolala i otázka 
míry spolufinancování či možnosti předfinancování projektů.   
Míra spolufinancování byla zvýšena pro dodatečné alokace pro 
nejvzdálenější regiony EU a Kypr.  Určitých změn pak dosáhl 
i způsob výpočtu předfinancování. 
Po schválení ze strany Výboru stálých zástupců v Bruselu musí 
přijít na řadu i oficiální posvěcení Evropským parlamentem. 
Očekává se, že balíček nařízení upravující kohezní politiku 
2014-2020 by měl vstoupit v platnost 1. ledna 2014.

http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/permanent-
representatives-committee-approves-compromise-on-
cohesion-package
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vybor-stalych-
zastupcu-odsouhlasil-kohezni-balicek-011238

Moravskoslezsko bude jediným krajem, který 
získá z fondů EU miliony navíc
Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP 
Moravskoslezsko) bude zřejmě jediným regionálním 
operačním programem, který získá možnost čerpat prostředky 
z jiných operačních programů. O jejich přesunu rozhodla vláda 
premiéra Jiřího Rusnoka.  
Původně se počítalo s tím, že se jednotlivé kraje rozdělí 
o 3,1 miliardu korun, které do konce současného 
programového období 2007-2013 nestihne vyčerpat Operační 
program Technická pomoc, a dále o 0,5 miliardy korun, 
které kvůli stejnému důvodu zůstanou nevyužity v Regionálním 
operačním programu Severozápad. 
Jelikož ale Monitorovací výbor ROPu Severozápad přesun 
nevyčerpaných prostředků zamítl, do krajů nakonec zamíří 
prostředky pouze z OP Technická pomoc (OP TP). Na 
nevyčerpané prostředky z OP TP si mezi regiony sáhnou 
pouze žadatelé o dotace z ROP Moravskoslezsko. Přesunem 
získají dalších 470 milionů, čímž celkový objem prostředků 
tohoto ROPu v období 2007-2013 vzroste na 20 miliard korun.  
Důvodem přesunu je vládní analýza potřebnosti dodatečných 
prostředků z evropských fondů v jednotlivých krajích. 
Získané prostředky budou využity na městskou dopravu, 
rekonstrukci a vybavení škol a sociálních služeb.  
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3564_1_1/
h t t p : / / w w w. e u r a c t i v. c z / r e g i o n a l n i - r o z v o j / c l a n e k /
moravskoslezsko-bude-jedinym-krajem-ktery-ziska-z-fondu-
eu-miliony-navic-011183
Česká republika by z EU měla získat 15,9 milionů eur na 
pomoc po povodních
EK představila návrh, díky kterému by ČR společně 
s Německem a Rakouskem měly získat z Fondu solidarity 
finanční prostředky na likvidaci škod způsobených květnovými 
povodněmi. 
Nejvíce peněz, konkrétně 360 milionů eur, by mělo získat 
Německo. Česko by mělo získat necelých 16 milionů eur, 
Rakousko pak o necelých 6 milionů více. Prostředky by měly 
putovat především na obnovu základní infrastruktury a služeb. 
Finance z tohoto fondu by navíc mělo obdržet i Rumunsko, 
které se muselo v létě 2012 vypořádávat se suchem a lesními 
požáry. 
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/eu-predstavila-
navrh-diky-kteremu-by-cr-mela-ziskat-159-milionu-eur-na-
pomoc-po-povodnich-011157

KOHEZNí POLITIKA

Události
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Evropská komise vytváří pracovní skupiny, které by měly připravit 
půdu pro výraznější nástup evropského cloudu. Výbor stálých 
zástupců COREPER II odsouhlasil kohezní balíček, který je 
součástí víceletého finančního rámce 2014-2020. Moravskoslezsko 
bude jediným krajem, který získá z fondů Evropské unie miliony 
navíc. Česká republika by měla od Evropské unie získat necelých 
16 milionů eur na pomoc po povodních.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-990_en.htm
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/evropa-zapracuje-na-pritazlivosti-svych-cloudovych-sluzeb-cloud-internet-evropska-unie-kroesova-011241
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/evropa-zapracuje-na-pritazlivosti-svych-cloudovych-sluzeb-cloud-internet-evropska-unie-kroesova-011241
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/evropa-zapracuje-na-pritazlivosti-svych-cloudovych-sluzeb-cloud-internet-evropska-unie-kroesova-011241
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/permanent-representatives-committee-approves-compromise-on-cohesion-package
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/permanent-representatives-committee-approves-compromise-on-cohesion-package
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/permanent-representatives-committee-approves-compromise-on-cohesion-package
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vybor-stalych-zastupcu-odsouhlasil-kohezni-balicek-011238
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vybor-stalych-zastupcu-odsouhlasil-kohezni-balicek-011238
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3564_1_1/
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/moravskoslezsko-bude-jedinym-krajem-ktery-ziska-z-fondu-eu-miliony-navic-011183
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/moravskoslezsko-bude-jedinym-krajem-ktery-ziska-z-fondu-eu-miliony-navic-011183
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/moravskoslezsko-bude-jedinym-krajem-ktery-ziska-z-fondu-eu-miliony-navic-011183
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/eu-predstavila-navrh-diky-kteremu-by-cr-mela-ziskat-159-milionu-eur-na-pomoc-po-povodnich-011157
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/eu-predstavila-navrh-diky-kteremu-by-cr-mela-ziskat-159-milionu-eur-na-pomoc-po-povodnich-011157
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/eu-predstavila-navrh-diky-kteremu-by-cr-mela-ziskat-159-milionu-eur-na-pomoc-po-povodnich-011157


Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU aktualit 
příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V tomto čísle se věnuje 
tématu regulovaných povolání v Evropské unii. V současné době 
je stále poměrně těžké získat práci v jiném členském státě EU. 
V jednotlivých státech existuje řada překážek, které omezují 
přístup k určitým povoláním. V následujícím článku se mimo jiné 
dočtete, jak pokročila jednání o revidované směrnici, která by 
měla zjednodušit systém regulovaných povolání.

ZJEDNODUŠENí SYSTÉMU REGULOVANÝCH POVOLÁNí 
V EVROPSKÉ UNII

Volný pohyb osob a s ním související možnost pracovat 
v kterémkoli členském státu EU jsou klíčovými vlastnostmi 
jednotného trhu. Přestože už Evropané včetně řady občanů 
ČR této výhody využívají a v zahraničí pracují, mnohým z nich 
v profesním uplatnění za hranicemi jejich domovských zemí 
brání překážky v podobě specifických opatření jednotlivých 
členských států.
Jednou z takových překážek jsou takzvaná regulovaná 
povolání. Jedná se o profese, jejichž vykonávání je podmíněno 
získáním zvláštní kvalifikace nebo jejichž specifické označení 
je chráněno, např. lékaři nebo architekti, ale v některých 
případech i méně kvalifikovaná povolání jako jsou kominíci 
nebo zedníci. 
Existují velmi dobré důvody, proč tato omezení existují, 
například ochrana zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Na druhou 
stranu, odstranění administrativních překážek a vysokých 
nároků v této oblasti by mohlo dále usnadnit volný pohyb osob 
a zlepšit fungování pracovního trhu. Mobilita odborníků v EU 
je stále nízká a podmínky pro přístup k některým povoláním 
mohou být složité, zatěžující a velmi často se v jednotlivých 
členských státech zásadně liší. To pracovníky od hledání 
zaměstnání v jiných členských státech odrazuje.
Evropská komise se proto v rámci odbourávání překážek 
na jednotném trhu dlouhodobě snaží o modernizaci tohoto 
systému. Koncem roku 2011 proto navrhla aktualizaci stávající 
směrnice z roku 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Komise 
navrhla zavést např. virtuální profesní průkaz – elektronické 
potvrzení, které urychlí uznání kvalifikace např. pro lékaře, 
lékárníky, architekty a jiné profese. 
Revidovaná směrnice rovněž zřizuje výstražný systém, 
který znesnadní těm, jimž byl výkon jejich profese zakázán 

v  d o m o v s k é  z e m i , 
vykonávat ji v ostatních 
státech EU. Evropský 
parlament na plenárním 
zasedání 9. října 2013 
návrh v pozměněné podobě 
schválil. K definitivnímu 
přijetí směrnice chybí již jen 
schválení Radou EU, které 
se očekává v průběhu listopadu.
Evropská komise v říjnu tohoto roku rovněž zahájila hodnocení 
vnitrostátních předpisů, které regulují přístup k povoláním. 
Každý členský stát bude muset nahlásit seznam povolání, která 
reguluje. Komise následně tento seznam zveřejní v podobě 
evropského přehledu regulovaných povolání. 
Z tohoto přehledu by se pak odborník, který chce pracovat 
v jiném členském státě, dozvěděl, jaké podmínky v jednotlivých 
zemích platí pro získání práce, o niž by se rád ucházel. 
Následně budou členské státy vyzvány k tomu, aby během 
příštích dvou let vzájemně vyhodnotily překážky, které zavedly 
a které přístup k určitým povoláním omezují. Po procesu 
vzájemného ohodnocení vypracuje každý členský stát Národní 
akční plán, ve kterém definuje nezbytné kroky vedoucí 
k usnadnění mobility kvalifikovaných odborníků na jednotném 
trhu.
Česká republika má v současné době 362 regulovaných 
povolání a řadí se tak mezi členské státy s nejvyšším počtem 
omezení (oproti např. Švédsku s 60 regulovanými profesemi). 
Česká republika má navíc pro výkon některých povolání 
jedny z nejpřísnějších podmínek, zejména co se týče délky 
požadované praxe. Již v roce 2012 proto vyhlásilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy veřejnou konzultaci s názvem 
„Výkon vysněné profese bez bariér“. Cílem bylo zjistit názor 
veřejnosti na požadavky k výkonu jednotlivých povolání 
a následné odstranění těch, které budou hodnoceny jako 
nepřiměřené a neadekvátní.
Přestože konzultace vedla ke zjednodušení a odstranění 
některých překážek, na rozsáhlou regulaci v České republice 
v této oblasti upozornila letos i Evropská komise. Ve svých 
doporučeních k národnímu programu reforem v květnu uvedla, 
že by Česká republika měla pokračovat v reformě a usilovat 
o snížení nebo dokonce zrušení neodůvodněných bariér.
Doufejme tedy, že přijetí nové směrnice i opatření na 
vnitrostátní úrovni odstraní výše popsané překážky a umožní 
odborným pracovníkům plně využívat výhod mobility na 
jednotném pracovním trhu.

Sloupek 
Komise

7EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1562_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1562_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_cs.htm
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vysledky-verejne-konzultace-vykon-vysnene-profese-bez-barier-1


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/. 
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Zasedání klíčových institucí EU
4. – 7. 11. 2013  Brusel, Belgie
- CORDEX 2013 - Mezinárodní konference zaměřená na regionální klima

7. 11. 2013   Frankfurt, Německo
- Zasedání Rady guvernérů ECB

8. 11. 2013     Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti (Rozpočet)

11. 11. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti (Rozpočet)

11. 11. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny 

14. 11. 2013    Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Euroskupiny

15. 11. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti

18. 11. 2013    Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

18. – 19. 11. 2013  Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

18. – 21. 11. 2013   Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu

19. 11. 2013   Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti 

22. 11. 2013   Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Euroskupiny

25. – 26. 11. 2013  Brusel, Belgie
- Zasedání Rady pro vzdělání, mládež, kulturu a sport

26. 11. 2013   Vilnius, Litva
- Neformální setkání ministrů pro kohezní politiku

Zdroj: www.europa.eu, http://www.eu2013.lt/en/, přístup ke dni 1. 11. 2013

Informační 
servis

Měsíčník EU aktualit ▪ listopad 2013

http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://www.eu2013.lt/en/
www.europa.eu
http://www.eu2013.lt/en/


V letošních parlamentních volbách překročilo 5% práh pro 
vstup do Poslanecké sněmovny celkem 7 stran. Počty 
získaných křesel pro jednotlivé strany jsou zobrazeny v grafu 
níže. Graf ukazuje, že ustálené pravicové strany (TOP 09, 
ODS) a ani zavedené levicové strany (ČSSD, KSČM) nejsou 
schopny sestavit vládní koalici. Tyto volby byly poznamenány 
novými (či staronovými) stranami a tyto strany (ANO, Úsvit 
přímé demokracie, Křesťanští demokraté) budou hrát klíčovou 
roli v povolebním vyjednávání.
Ačkoliv ČSSD vyhrála volby, její vítězství není tak přesvědčivé, 
jak očekávala, což je jedno z dvou největších překvapení těchto 
voleb. Letošní volební zisk ČSSD je vůbec ten nejnižší, jaký 
strana v moderních dějinách ČR pamatuje, což je faktor, který 
naznačuje, že povolební vyjednávání budou komplikovaná. 
Druhým velkým překvapením je ohromný úspěch protestního 
hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše, který z nuly vystřelil 
na necelých 19 %. Naopak slabý výsledek pravicových stran 
bývalé koalice, ODS a TOP 09, asi nikoho nepřekvapuje.

Jak bylo řečeno, povolební vyjednávání budou velmi obtížná 
a mohou trvat dlouhou dobu (řádově měsíce). Důvody jsou 
následující:
1) Neuspokojivý výsledek ČSSD vylučuje spolupráci 

s komunisty, která by se zamlouvala přinejmenším části 
ČSSD. Navíc nyní eskalují stranické rozpory uvnitř ČSSD.

2) Roztříštěnost politické reprezentace – ve Sněmovně je nyní 
7 stran, což znesnadňuje uzavírání dohod.

3) Silný výsledek neznámého a ideologicky těžko 
zařaditelného, čistě protestního hnutí ANO, bez kterého se 
smysluplná vláda patrně sestavit nedá.

Vzhledem k deklarovanému úmyslu TOP 09 a ODS být 
v opozici a vzhledem k neochotě Úsvitu přímé demokracie 

přímo podporovat jakoukoliv vládu, se v této situaci jako 
nejpravděpodobnější koalice zdá být ta mezi Sociálními 
demokraty, Křesťanskými demokraty (KDU-ČSL) a ANO. 
Taková koalice by měla pohodlnou většinu 111 hlasů 
ve Sněmovně. Hlavní roli hraje ANO, které musí být 
překvapené svým volebním úspěchem a které se jako druhá 
nejsilnější strana a „hlas nespokojených“ nemůže držet svého 
předvolebního záměru vyhýbat se spolupráci se zavedenými 
stranami, které považuje za zdiskreditované.
Přestože se nepovažujeme za experty na české politické 
prostředí, všímáme si nezanedbatelného rizika předčasných 
voleb. Dá se předpokládat, že členská základna ANO bude 
nestálá a náchylná na propady v popularitě – ANO získalo své 
voliče na úkor téměř všech konkurenčních stran, od Sociálních 
demokratů po TOP 09 a dá se očekávat, že nezávisle na svých 
dalších krocích musí zákonitě část svých voličů zklamat. To 
může ohrozit obecnou politickou stabilitu.
Výsledek těchto voleb jasně staví politickou reprezentaci do 
patové situace. Ovšem pro ekonomiku jsou tyto výsledky spíše 
pozitivní (neočekáváme žádné dopady na české dluhopisy ani 
kurz koruny a eura). Proč?
• Škodlivá hospodářská opatření ČSSD a zvláště komunistů 

nebudou implementována. Vzhledem ke slabé pozici 
ČSSD a odporu ANO ke zvyšování korporátních daní se 
domníváme, že idea vyšších daní z příjmu právnických 
osob či speciálních daní pro vybraná odvětví je bez šance. 
Neočekáváme ani zvýšení daně z příjmu fyzických osob.

• Pokud ANO dodrží, co předsevzalo, penzijní reforma 
by měla pokračovat a druhý pilíř by neměl být zrušen. 
Minimální starobní penze a nižší DPH mají šanci na 
schválení (podle možností rozpočtu).

• Všechny tři strany prohlašují, že chtějí dostát 
Maastrichtskému kritériu a udržet schodek státního 
rozpočtu pod 3 %.  Což nezní tak dobře jako slib TOP 09 
mít do roku 2018 vyrovnaný rozpočet, ale vzhledem k tomu, 
co mohlo být (vláda ČSSD a KSČM), se ve víc snad ani 
doufat nedalo.

Jsou tu ale i špatné zprávy. Vzhledem k fragmentaci 
Sněmovny i očekávané vládní koalice se v kombinaci s určitou 
nezkušeností nových politických stran obáváme, že nebudou 
prosazovány zásadní ekonomické reformy a že zde nebude 
jasný konsensus ohledně směřování hospodářské politiky. 
A nakonec, s ohledem na fakt, že vyjednávání mohou trvat 
dlouhou dobu, je tu reálná možnost rozpočtového provizoria. 
Nicméně z toho nevyvozujeme žádné negativní důsledky pro 
ekonomiku. Pokud by se provizorium drželo vzoru roku 2013, 
tak by ve spojení s hospodářským oživením mohlo dokonce 
snížit deficit pod 3 %.

Martin Lobotka, analytik ČS

VOLBY ČR: POLITICKÝ PAT A MALÉ EKONOMICKÉ POžEHNÁNí
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Drobnohled

V listopadovém „Drobnohledu“ se věnujeme předčasným volbám, 
které se uskutečnily na konci října v České republice. Článek 
pochází z pera analytika Martina Lobotky z České spořitelny. 
Předčasné volby v ČR skončily očekávaným vítězstvím Sociálních 
demokratů (ČSSD), s hnutím ANO českého magnáta Andreje 
Babiše na druhém místě a s komunisty (KSČM) na místě třetím. 
Do Poslanecké sněmovny se dostalo celkem sedm politických 
stran.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

0

10

20

30

40

50

KDU-ČSLÚsvitODSTOP09KSČMANOČSSD

Výsledky parlamentních voleb
v ČR 2013 – počet poslanců

Zdroj: Český statistický úřad

osob

33

47
50

14

26

16 14



V hlavním tématu listopadového Měsíčníku Vám představíme 
Erste inovační barometr 2013, který pochází z dílny EU Office 
a je to nástroj sledující inovační potenciál, konkurenceschopnost 
a budoucí prosperitu zemí Evropské unie. Podle něj Česká 
republika zaujala 19. místo z 28 zemí EU. Erste inovační barometr 
sleduje devět relevantních ukazatelů jako např. výdaje na výzkum 
a vývoj, počet patentů či počet absolventů technických univerzit. 
Jak jsou na tom jednotlivé země, se dočtete níže.
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Smysl a cíle indexu
EU Office České spořitelny připravil tzv. Erste inovační 
barometr, tedy nástroj, který je vodítkem pro porovnání 
atraktivity všech 28 ekonomik Evropské unie z hlediska jejich 
inovační schopnosti a budoucí konkurenceschopnosti. 
Aktuální fáze pokročilé globalizace totiž ukazuje, že pokud 
chtějí jednotlivé evropské ekonomiky ve stále silnější 
mezinárodní hospodářské soutěži dlouhodobě uspět, musí se 
soustředit na inovace, výzkum a vývoj, informační společnost, 
znalostní ekonomiku a výrobky s vysokou přidanou hodnotou. 
Jak je jejich snaha úspěšná, měří právě tento barometr. 
Erste inovační barometr se skládá z devíti statistik, které 
determinují inovační potenciál, konkurenceschopnost a budoucí 
prosperitu země. Důležitou součástí inovačního barometru je i 
dynamický rozměr – na základě jeho výsledků se dá posoudit, 
zda se inovační potenciál v dané zemi vyvíjel pozitivním 

způsobem nebo naopak převažovaly negativní aspekty. 
Pro tyto účely byl index dopočítán zpětně až do roku 2010. 
Barometr tak není jen jednorázová analýza - bude každoročně 
obnovován v reakci na měnící se klíčové charakteristiky. 

Sledované oblasti
Jak již bylo zmíněno výše, Erste inovační barometr je sestaven 
z devíti ukazatelů. Jejich výběr se řídil několika pravidly. 
Samozřejmostí bylo, že statistika musí být relevantní z hlediska 
konkurenceschopnosti ekonomiky. Bylo vytipováno několik 
oblastí, které inovační potenciál každé ekonomiky determinují 
a mezi nimi byly nalezeny co nejreprezentativnější statistiky. 
Důležitou roli při výběru statistik také hrála jejich dostupnost 
pro všech 28 členských zemí EU, možnost pravidelné 
aktualizace a zejména vysoká kredibilita – veškeré statistiky 
musí pocházet od renomované instituce tak, aby data byla 
nezpochybnitelná.

1. CO JE ERSTE INOVAČNí BAROMETR?

ERSTE INOVAČNí BAROMETR 2013

Seznam zahrnutých proměnných
Proměnná Popis Jednotka Zdroj

Výdaje na R&D Celkové výdaje na vědu a výzkum k HDP % Eurostat
Patenty Počet podaných žádostí o patenty na 1 000 obyvatel země původu žadatele ks WIPO
Absolventi ve věku 20-29 Počet absolventů VŠ technických oborů na 1 000 obyvatel ks Eurostat
Publikace Počet ocitovaných vědeckých publikací na 1 000 obyvatel ks SCImago
Venture Capital Investice fondů riz. kapitálu do seed a start-up firem k HDP % EVCA
Broadband internet Podíl domácností s přístupem k širokopásmovému připojení internetu % Eurostat
Výdaje na vzdělávání Veřejné výdaje na vzdělávání k HDP % Eurostat
High-tech export Podíl exportu high-tech produktů na exportu země % Eurostat
E-Government Podíl osob komunikujících s veřejnou správou elektronickou formou % Eurostat

WIPO - World Intellectual Property Organisation, SCImago = agency SCImago Journal & Country Rank, EVCA = European Private 
Equity and Venture Capital Association

Výdaje na R&D
V každé publikaci věnující se konkurenční schopnosti země 
patří mezi klíčové ukazatele výdaje vynaložené na výzkum 
a vývoj, proto tato charakteristika nechybí ani v Erste 
inovačním barometru. 
Údaj sleduje Eurostat a jedná se o celkové výdaje veřejné 
i privátní sféry směřované do oblasti výzkumu a vývoje 
vztažené k HDP dané ekonomiky. 
Čím vyšší jsou tyto výdaje, tím jsou vytvořeny lepší 
předpoklady pro růst konkurenční schopnosti země a posílení 
jejího inovačního potenciálu.

Patenty
Vyšší orientaci na inovace a konkurenceschopnou výrobu 
s vysokou přidanou hodnotou určuje i množství patentů, 
tedy výhradních práv k průmyslovému využití vynálezů, které 
subjekty dané ekonomiky přihlásí. Proto jsme ukazatel žádostí 
o udělení patentové ochrany dle země původu žadatele 
o patent zahrnuli do Erste inovačního barometru. 
Jedná se o celkový počet žádostí o udělení mezinárodních 
patentů v rámci Patent Cooperation Treaty v přepočtu na 1 000 
obyvatel podle země původu žadatele. Zdrojem dat je World 
Intellectual Property Organisation.

Téma
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Absolventi
Země, která chce být dlouhodobě úspěšná v mezinárodní 
konkurenci, se musí soustředit rovněž na budování znalostní 
ekonomiky. Mezi její významné měřítko patří počet absolventů 
universit technického směru, čím je jich více, tím jsou vytvořeny 
lepší předpoklady pro vyšší orientaci na znalostní ekonomiku. 
Z tohoto důvodu jsme do Erste inovačního barometru 
zařadili ukazatel absolventů matematických, vědeckých 
a technologických oborů univerzit v přepočtu na 1 000 obyvatel 
ve věku 20 až 29 let. Data pochází ze statistik Eurostatu.

Publikace
Větší orientace na ekonomiku založenou na znalostech 
a inovacích do značné míry určuje i množství ocitovaných 
článků, recenzí a konferenčních paperů. Tuto statistiku 
sleduje agentura SCImago Journal & Country Rank a pro 
možné porovnání mezi různě velkými státy toto množství 
ocitovaných publikací autory z každé země vztahujeme 
k 1 000 obyvatelům dané země.

Venture Capital
Řada úspěšných firem vytvářejících výrobky a služby s vysokou 
přidanou hodnotou se při svém vzniku nemohla z důvodu 
vysokého rizika spolehnout na standardní externí financování 
a byla podpořena kapitálovou injekcí z fondů rizikového 
kapitálu. Můžeme říci, že vyšší investice venture kapitálových 
fondů do začínajících společností (často z progresivních 
odvětví typu ICT, biotechnologie, nanotechnologie,…) vytváří 
podhoubí pro snazší rozvoj inovativně zaměřených firem a 
zprostředkovaně i konkurenceschopnosti celé ekonomiky. 
Proto jsme zahrnuli statistiku European Private Equity 
and Venture Capital Association o objemu investic venture 
kapitálových fondů do seed a start-up společností v přepočtu 
na HDP ekonomiky příjemce investice.

Broadband internet
Inovační potenciál každé ekonomiky do značné míry určuje 
i vybavení ekonomických subjektů moderními prostředky 

informačních a komunikačních technologií. Jejich širší 
vybavení a využívání odráží i lepší perspektivu země do 
budoucna. V zájmu zachycení této sféry je součástí Erste 
inovačního barometru i statistika Eurostatu sledující podíl 
domácností, které jsou vybaveny rychlým širokopásmovým 
připojením k internetu.

Výdaje na vzdělání
Přímou vazbu na budování znalostní ekonomiky 
a zprostředkovaně i na konkurenční schopnost země uspět 
na mezinárodních trzích má i objem výdajů směřujících 
do systému vzdělávání. Erste inovační barometr je proto 
obohacen i o data Eurostatu, která sledují veřejné výdaje do 
všech tří vzdělávacích stupňů – tedy primární, sekundární 
i terciární – vůči HDP dané země.

High-tech export
Schopnost každé země konkurovat na náročných mezinárodních 
trzích vyplývá i ze statistik zahraničního obchodu, které sledují 
objem high-tech exportů každé země. Nedílnou součástí 
Erste inovačního barometru je tudíž i podíl high-tech exportů 
na celkových exportech dané země, který sleduje Eurostat. 
Vyšší podíl znamená, že země se více orientuje na výrobky 
s vysokou přidanou hodnotou a dokáže s nimi uspět na 
mezinárodních trzích.

E-government
Znalostní ekonomika a informační společnost je do značné 
míry dána nejen vybaveností ICT infrastrukturou, ale i stupněm 
a smyslem jejího využití. Dobrým měřítkem této charakteristiky 
je nabídka služeb E-governmentu a jejich reálné využívání 
subjekty daného státu. 
Dalším ukazatelem je proto procentuální podíl jednotlivců, 
kteří za posledních dvanáct měsíců komunikovali s veřejnou 
správou prostřednictvím internetu. Čím vyšší je tento podíl, tím 
více se využívá e-government a tím větší má země inovační 
a znalostní potenciál. Statistika vychází z Eurostatu.

Metodologie v kostce
Po sesbírání dat byly statistiky převedeny na bezrozměrná 
čísla od 0 do 100. Nejhorší výsledky znamenaly 0, naopak 
ty výsledky, které jsou pro konkurenční schopnost země 
velmi výhodné, byly ohodnoceny 100 body. Abychom se 
vyhnuli extrémům, tak byly výsledky omezeny na vzdálenost 
dvou směrodatných odchylek od celounijního aritmetického 
průměru. Výsledný index je prostým neváženým průměrem ze 
všech bodů. 
Index tak měří konkurenční schopnost zahrnutých 28 
členských zemí EU nikoliv v absolutní, ale v relativní hodnotě. 
Například, pokud se statistiky země v zahrnutých ukazatelích 
zlepšily méně, než o kolik se zlepšil průměr celé EU, v žebříčku 
daném Erste inovačním barometrem se země propadá na nižší 
příčku...

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu



Země CEE musí projít strukturální změnou, 
část cesty již ušly
Za posledních dvacet let (se zintenzivněním od největšího 
rozšíření Evropské unie v roce 2004) jsme byli v Evropě svědky 
přesunu kapitálu a výrobních kapacit ze západní Evropy do 
postkomunistických zemí střední a východní Evropy (CEE), 
respektive jihovýchodní Evropy (SEE). 
Motiv podnikatelských subjektů byl zřejmý: nižší pracovní 
náklady, levnější vstupy do podnikání, nižší daně. Tyto výhody 
mnohdy překryly nedostatky v podobě větší byrokracie, menší 
vybavenosti infrastrukturou, větší nestability právního prostředí 
a celkového vyššího rizika. 
Masivní příliv kapitálu do zemí CEE a SEE tak vedl 
k výraznému vzestupu jejich ekonomické i životní úrovně 
a podporoval proces ekonomické konvergence vůči západní 
Evropě či průměru EU jako celku. 
První trhliny dostal tento dosud fungující model nástupem 
finanční krize v roce 2008 a nyní se zdá být čím dál více 
jisté, že k dlouhodobé prosperitě a vyrovnání se ekonomické 
vyspělosti západní Evropy „low costová“ hra nevede. 
Ještě levnější ekonomické prostředí totiž nabízejí další 
státy východní Evropy či země jihovýchodní Asie, kam se 
v nedávné minulosti přesunula řada výrobních kapacit, která 
do středoevropských zemí před deseti a více lety přicházela. 
Aby si země CEE a SEE udržely atraktivitu pro zahraniční 
investory, musí pokročit se strukturálními změnami a své 
hospodářství více orientovat na produkci výrobků s vyšší 
přidanou hodnotou, na znalostní ekonomiku, na vyšší 
využívání inovací, na větší investice do vzdělávání a R&D, 
apod. Jak se jim to daří, resp. příliš nedaří ukazuje Erste 
inovační barometr. 
Nelichotivý výsledek zemí CEE a SEE odráží skutečnost, že 
do první poloviny 28 sledovaných zemí se zařadily pouze dvě 
země tohoto regionu: 10. Estonsko a 13. Slovinsko. Ostatní 
země se krčí v druhé polovině. žebříček Erste inovační 
barometr měřící konkurenceschopnost uzavírají předposlední 
Rumunsko a poslední Bulharsko. 
Podprůměrný výsledek těchto zemí není výsledek selhání 
v několika málo sledovaných kategoriích, ale spíše napříč 
všemi relevantními statistikami s občasnými výjimkami. Kromě 
Slovinska a Estonska státy střední a jiho-/východní Evropy 
zaostávají v investicích do vědy a výzkumu. 
V kategorii sledující patentovou ochranu vynálezů ani jedna 
země z této množiny nebyla lepší než průměr EU. Kdyby 
nebylo Slovinska, mohli bychom totéž říct u ukazatele množství 
citovatelných publikací, resp. u kategorie investic venture 
kapitálových fondů do start-up společností a zde ojediněle 
úspěšného Maďarska. 

Maďarsko je vedle České republiky a Estonska světlou 
výjimkou i u podílu exportů high-tech výrobků, kde jakž 
takž mohou konkurovat zemím západní Evropy. S výjimkou 
Estonska a částečně Slovinska a Lotyšska je v zemích CEE 
a SEE zatím v plenkách i využívání e-governmentu, kterému 
nepomáhá ani podprůměrné vybavení domácností přístupem 
k rychlému širokopásmovému internetu. 
Víceméně jedinou kategorií, kde země střední a jiho-/východní 
Evropy za svými západními protějšky výrazně nezaostávají 
je podíl absolventů technických oborů vysokých škol. Děje 
se tak i přesto, že objem veřejných prostředků do vzdělávání 
je v tomto regionu z evropského hlediska většinou značně 
poddimenzovaný.
Ačkoliv aktuální stav stále poukazuje na vyšší inovační 
potenciál a konkurenční schopnost západní a severní Evropy, 
situace se pro státy CEE a SEE pozvolně zlepšuje. Za poslední 
čtyři roky můžeme v celé Evropské unii identifikovat 13 států, 
které na základě Erste inovačního barometru relativně zvýšily 
svůj inovační potenciál. 
Z těchto 13 zemí je hned devět států z regionu střední a (jiho)
východní Evropy vč. České republiky. Naopak státy, které si 
relativně na žebříčku daným inovačním barometrem pohoršily, 
pochází v drtivé většině ze západní části starého kontinentu. 
Můžeme tak konstatovat, že konvergence mezi západní 
a východní Evropou probíhá nejen v reálné ekonomice 
(měřeno zejména HDP na obyvatele), ale i v oblasti inovačního 
potenciálu a konkurenceschopnosti. 
Změna bodů barometru v letech 2010 - 2013

Země Δ bodů Země Δ bodů
1. Estonsko +10,7 15. Německo -0,0

2. Maďarsko +6,3 16. Chorvatsko -0,7

3. Slovinsko +5,7 17. Řecko -1,2

4. Slovensko +4,6 18. Rumunsko -2,1

5. Litva +4,4 19. Portugalsko -2,1

6. Irsko +3,6 20. Kypr -2,9

7. Lotyšsko +2,9 21. UK -3,0

8. Španělsko +2,3 22. Nizozemsko -3,5

9. Bulharsko +0,5 23. Dánsko -3,6

10. Rakousko +0,5 24. Lucembursko -4,1

11. Polsko +0,5 25. Itálie -4,1

12. ČR +0,4 26. Belgie -5,2

13. Francie +0,3 27. Švédsko -5,2

14. Malta +0,0 28. Finsko -7,6
Zdroj: Erste inovační barometr ČS - EU Office
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2. ERSTE INOVAČNí BAROMETR 2013 - CELKOVÉ VÝSLEDKY
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Skandinávie tahounem konkurenceschopnosti 
a prosperity
Erste inovační barometr potvrdil, že kolébka konkurenční 
a inovační síly starého kontinentu se nachází v její severní 
části. Za všechny čtyři sledované roky se první trojlístek zemí 
nemění, v aktuálním roce 2013 je pořadí 1. Švédsko, 2. Dánsko 
a 3. Finsko. Rozdíly mezi těmito zeměmi jsou minimální. A to 
jak v aktuálním roce, tak i za všechny tři další sledované období 
v minulosti. Významný je naopak zřetelný odstup od zbytku 
Evropy.
A co je příčinou takto excelentních výsledků skandinávských 
zemí? Zjednodušeně všechno, resp. téměř všechno. Výjimku 
ze silně nadprůměrných výkonů tvoří pouze jediný ukazatel. 
V podílu exportů s high-tech výrobky dosahuje skandinávská 
trojka pouze průměrných až mírně podprůměrných výsledků. 
U ostatních ukazatelů je komentář velmi prostý – skandinávské 
země dosahují vždy silně nadprůměrných výsledků (výjimkou 
může být pouze průměrný podíl absolventů technických 
univerzit ve Švédsku a high-tech exporty u Finska a Dánska). 
Skandinávský model tak i v „post-krizovém“ období zůstává 
vzorem pro ostatní evropské státy, ať již západní Evropy, tak 
obzvláště zemím střední a jiho-/východní Evropy. Zatím na tom 
příliš nemění ani ústup ze slávy dosavadní firemní vlajkové 
lodi tohoto regionu – výrobce mobilních telefonů Nokia. I když 
určitým varováním může být skutečnost, že celý vedoucí 
skandinávský trojlístek si v bodovém vyjádření za poslední čtyři 
roky zřetelně pohoršil. 

Irský tygr se chystá k návratu a Francie 
konkurenceschopnější než Německo
Nevděčnou bramborovou medaili si za 4. místo v žebříčku 
odnáší Nizozemsko, které s výjimkou nízkého podílu absolventů 

technických univerzit ve všech sledovaných kategoriích 
vykazuje nadprůměrné výsledky. Země tulipánů a větrných 
mlýnů o vlásek přeskočilo páté Irsko. 
To přitom patří mezi pětici států eurozóny odkázaných na 
pomoc z evropských záchranných mechanismů, ale vzhledem 
k podmínkám pro růst konkurenceschopnosti a inovační 
potenciál odhadujeme, že pozici problémových “periferních” 
ekonomik eurozóny v nejbližších letech opustí a dostane se 
opět do pozice “keltského tygra”. 
Země nemá výraznou slabinu, pro ještě lepší pozice v žebříčku 
Erste inovačního barometru by mělo zvýšit dosud podprůměrný 
podíl domácností se širokopásmovým připojením k internetu. 
Kromě absolutní pozice v letošním roce dává naději na budoucí 
restart Irska i vývoj v čase. Za poslední čtyři roky se Irsko 
neustále zlepšuje, když v roce 2010 obsadilo sedmou příčku.
Zajímavé je umístění na šesté příčce, které okupuje Francie. 
Přitom vzhledem k nelichotivé situaci v růstových vyhlídkách 
a stavu veřejných financí se o zemi galského kohouta 
spekuluje jako o dalším “nemocném muži Evropy”. 
Z hlediska inovačního potenciálu to však není vůbec špatné. 
Francie produkuje vůbec nejvyšší počet absolventů vysokých 
škol technického zaměření na 1 000 obyvatel ve věku 20 až 
29 let v celé EU. 
Naopak velký prostor pro zlepšení mají francoužští autoři 
odborných statí – množství citovatelných publikací je jedinou 
kategorií, kde země dosáhla zřetelně podprůměrného výsledku. 
Bez zajímavosti – i když tentokrát s opačným znaménkem 
– není ani umístění Německa. Dosavadní lídr a tahoun 
evropské ekonomiky se umístil “až” na 8. příčce. Ekonomická 
prosperita bude do budoucna určována čím dál více znalostní 
ekonomikou či vědou a výzkumem, a pro udržení německé 
hospodářské hegemonie bude důležité, aby Německu neujel 
v těchto oblastech vlak. 

Téma
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3. ERSTE INOVAČNí BAROMETR - SOUVISLOSTI

Vztah měsíčních nákladů práce a Erste 
inovačního barometru
Erste inovační barometr dává přehled inovačních schopností 
a budoucí konkurenceschopnosti každé členské země EU, ale 
odhaluje i některé zajímavé souvislosti. 
Jednotlivé státy, které chtějí uspět v globální hospodářské 
soutěži, mohou jít cestou nízkých vstupů nebo právě 
zvýšením svého inovačního potenciálu. Pokud srovnáme 
měsíční náklady práce v podnikatelské sféře a výsledky 
Erste inovačního barometru 2013, zjistíme silnou korelaci 
(viz. graf vpravo nahoře). 
V levé dolní části grafu se nachází skupina zemí, většinou 
z regionu střední, východní a jižní Evropy, která se díky 
nižšímu inovačnímu potenciálu orientuje spíše na výrobu zboží 
s nižší přidanou hodnotou. Aby tyto státy zůstaly nadále pro 
investory atraktivní, nemohou si dovolit vyplácet vyšší mzdy, 
resp. celkové osobní náklady. 
Z této skupiny zemí částečně vyčnívá Itálie, Řecko a Španělsko. 
Tamější náklady práce jsou vyšší, než by odpovídalo inovačnímu 
potenciálu těchto zemí. I to může být jedním z vysvětlení jejich 
pokulhávající konkurenceschopnosti a aktuálních problémů, 
které se nejvíce projevují v oblasti zadlužení. 
Naopak vpravo nahoře jsou země západní Evropy 
a Skandinávie, které sice mají výrazně vyšší náklady práce, 
ale vzhledem ke své současně vysoké konkurenceschopnosti 
si to mohou dovolit. Analýza Erste inovačního barometru 

Prvotním problémem Řecka a Itálie nejsou 
veřejné finance
Výsledky Erste inovačního barometru 2013 vyvrátily i jedno 
klišé: Řecko a Itálie primárně trpí krizí veřejných rozpočtů. Ano, 
veřejná kasa v obou státech není zrovna napěchovaná eury, 
ale není to příčina, ale spíše důsledek. 
Hlavním důvodem slabých veřejných financí je nedostatečný 
ekonomický růst, který vyplývá ze strukturálních příčin. Ani 
v jedné z devíti sledovaných statistik tyto země nevykázaly 
evropsky nadprůměrné hodnoty. 
V některých ukazatelích byly země zcela nejslabší v celé 
EU-28. To je případ Itálie a nejnižšího podílu jednotlivců, 
kteří komunikují s veřejnou správou prostřednictvím internetu 
(necelá pětina osob), resp. případ Řecka a nejmenšího počtu 
žádostí o udělení patentů v přepočtu na 1 000 obyvatel. 
Obě země se liší ve vývoji v čase. U Řecka je patrná 
dlouhodobá stagnace na 26. místě, u Itálie panuje naopak 
zhoršující se trend. Zatímco ještě v roce 2011 Itálie obsadila 
21. místo, za poslední dva roky se o čtyři místa zhoršila a letos 
ji patří 25. příčka. 

Situace je alarmující zejména v Itálii, u které si dovolujeme 
tvrdit, že pokud v nejbližší době nesáhne ke strukturálním 
reformám posilujícím konkurenční schopnost a inovační 
potenciál země, může se stát další obětí dluhové krize a dalším 
klientem Evropského stabilizačního mechanismu. 
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ČR – vyšší konkurenceschopnosti brání 
podprůměrné výdaje na vzdělávání
Údaje za Erste inovační barometr 2013 potvrdily, že 
Česká republika má ve své snaze zvýšit svou budoucí 
konkurenceschopnost a inovační sílu stále co dohánět. 
Z 28 členských zemích Evropské unie obsadila Česká 
republika 19. místo s podprůměrnými 41,0 body (průměrná 
hodnota znamená 50 bodů). V porovnání s předchozím rokem 
si Česko dokonce pohoršilo o tři příčky.
Mezi významné hnací síly budoucí prosperity země patří 
podíl absolventů univerzit technických oborů na populaci ve 
věku 20 až 29 let. V této kategorii dosáhla ČR 12. nejlepšího 
výsledku v EU s hodnotou 16,6 absolventů na 1000 obyvatel. 
Ještě lepší umístění – 8. příčku – obdržela Česká republika za 
relativně vysoké podíly exportů high-tech výrobků na celkových 
exportech. 
Česká republika patří zároveň mezi země, které nepodceňují 
výdaje na výzkum a vývoj. Aktuální číslo hovoří o tom, že 
Česká republika je 11. zemí v žebříčku nejvyšších investic 

do oblasti R&D vůči svému hrubému domácímu produktu.
Významná překážka přechodu země ke znalostní ekonomice 
leží na základě Erste inovačního barometru v nízkých 
veřejných výdajích na vzdělávání. V tomto ukazateli je Česká 
republika na 24. místě v Evropské unii s výdaji ve výši 4,24 % 
HDP (průměr EU představuje 5,44 %). 
Pro zvýšení inovační síly české ekonomiky je třeba rovněž 
významně zvýšit využívání e-governmentu. Ze statistiky 
Eurostatu vyplývá, že za posledních 12 měsíců s veřejnou 
správou komunikovalo elektronicky pouze 30 % občanů, 
horšího výsledku dosáhly jen tři členské země Evropské 
unie. 
Bariéru budoucímu zvyšování konkurenceschopnosti země 
tvoří i nedostatečné zapojení fondů rizikového kapitálu 
do financování začínajících firem, které často podnikají 
v progresivních oborech s vysokou přidanou hodnotou (ICT, 
biotechnologie, nanotechnologie,...) a je pro ně obtížné získat 
standardní dluhové financování. 
Z hlediska časového vývoje si Česká republika v letošním 
hodnocení pohoršila o tři příčky, z loňského 16. místa na 

4. ERSTE INOVAČNí BAROMETR - VÝSLEDKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

a nákladů práce nám tedy říká, že podmínkou pro zvýšení 
mezd, resp. celých nákladů práce je současné zvýšení 
inovačního potenciálu země: větší investice do vzdělávání, 
rozvinutá informační společnost, výkonný výzkum a vývoj,… 

Vztah výkonnosti veřejné správy a Erste 
inovačního barometru
Naše analýza prokázala i silný vztah mezi výkonností veřejné 
správy měřenou indexem Světové banky „Doing business 

index“ a inovačním potenciálem. Vztah je pozitivní a uvádí, 
že státy s výkonnou veřejnou správou a nízkou úrovní 
byrokracie neboli úspěšné v hodnocení Doing business jsou 
současně země s vyšším inovačním potenciálem. 
Na základě tohoto vztahu můžeme konstatovat, že 
nezbytnou podmínkou pro zvýšení inovačního potenciálu 
země a budoucí konkurenceschopnosti je efektivní výkon 
veřejné správy a minimalizace byrokratického zatížení 
podnikatelského sektoru. 
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5. ZÁVěREČNÉ SHRNUTí

Erste inovační barometr je vhodným nástrojem na rychlé 
porovnání všech 28 členských zemí Evropské unie z hlediska 
budoucí konkurenceschopnosti a inovační síly jejich ekonomik 
a skládá se z devíti relevantních oblastí. 
Výsledky Erste inovačního barometru za rok 2013 přinesly 
některá zajímavá zjištění, například týkající se skutečnosti, 
že náklady na pracovní sílu mají přímou souvislost s inovační 
kapacitou země měřenou Erste inovačním barometrem. 
Toto srovnání přineslo významný vzkaz státům střední a jiho-/
východní Evropy: ”Pokud chcete do budoucna zvyšovat své 
průměrné mzdy a nepřímo i životní úroveň, musíte zvýšit 
svou inovační schopnost. Jinak se můžete dostat do vážných 
makroekonomických problémů jako státy jižního křídla 
eurozóny, kde úroveň tamějších nákladů práce neodpovídá 
inovačnímu potenciálu ekonomik.”
Státy CEE/SEE sice do současnosti dokázaly přilákat významné 
zahraniční investory, ale pro jejich udržení a posunutí se na 
hodnotovém řetězci směrem nahoru musí nabídnout více 
než jen příznivé zdanění, levné vstupy do podnikání a levnou 
pracovní sílu. 
Většina těchto zemí zaostává v relevantních statistikách 
měřících konkurenční schopnost ekonomiky, její inovační 
potenciál, rozvoj znalostní ekonomiky a informační společnosti 
a kvalitu lidského kapitálu. Pokud tyto země ve střednědobém 
horizontu nepodniknou významné strukturální reformy směřující 
k posílení ve výše uvedených oblastech, hrozí jim, že se 
proces ekonomického dohánění západní Evropy zpomalí či 
zadrhne. 
Aktuálně slabé umístění však kompenzuje trvalý zlepšující se 
trend. Vždyť ze třinácti členských států Evropské unie, které za 
poslední čtyři roky dle Erste inovačního barometru zvýšily svou 
konkurenceschopnost, jich je plných devět z regionu střední, 
východní a jihovýchodní Evropy.
Výsledky Erste inovačního barometru 2013 potvrdily, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropské unie sídlí ve Skandinávii. 
Trojlístek severních států – v roce 2013 v pořadí 1. Švédsko, 
2. Dánsko a 3. Finsko překonal ostatní státy víceméně ve 
všech kategoriích, odstup od čtvrtého Nizozemska byl výrazný 
a nutno dodat, že za poslední čtyři roky se snižuje jen pomalu.
Určitým zklamáním může být “až” 8. příčka Německa. Naši 
západní sousedé jsou sice stále lokomotivou evropského růstu, 
ale pokud v některých oblastech – tedy zejména v oblasti 
nedostatečně financovaného vzdělávání – nepřidají, může jim 
do budoucna dojít pára. 

Poslední příčka patří nejchudším členům Evropské unie – 
Rumunsku a Bulharsku. 
Erste inovační barometr 2013 prokázal, že konkurenceschopnost 
těchto zemích je stále na nízké úrovni, a tak pozice nejchudších 
členů Evropské unie budou okupovat i v nejbližší budoucnosti. 
Erste inovační barometr 2013 také odhalil jedno mylné 
klišé: dluhová krize Řecka (26. místo) a Itálie (25. místo) 
není způsobena primárně jen špatným stavem veřejných 
financí, ale i nízkou (a v italském případě navíc snižující se) 
konkurenceschopností a inovačním potenciálem. 

Výsledky Erste inovačního barometru jsou důležitým příspěvkem 
k tématu udržení budoucí prosperity, ale je třeba je brát do 
určité míry s rezervou. Důvodem je skutečnost, že z logiky věci 
nemohou postihnout zcela všechny aspekty určující budoucí 
konkurenceschopnost a prosperitu jednotlivých členských 
států. 
Aktuální klíčovou podmínkou budoucí prosperity je bezesporu 
makroekonomická stabilita země, zdravý finanční sektor, 
případně daňové zatížení, které Erste inovační barometr 
z definice svého zaměření nepostihuje. A zrovna tyto dvě 
oblasti patří mezi disciplíny, ve kterých státy střední a východní 
Evropy nemají takové problémy jako jejich západoevropské 
protějšky.

16 Měsíčník EU aktualit ▪ listopad 2013
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aktuální 19. příčku. Hlavním důvodem je pokles v kategoriích, 
které patří mezi významné slabiny konkurenční schopnosti 
ekonomiky: v podílu občanů, kteří využívají služby 
e-governmentu, v rozšíření širokopásmového připojení 

k internetu a v absolventech technických oborů, kde jinak 
patříme mezi nadprůměrné země. Celkově zhoršující se 
výsledek nedokázaly zvrátit ani výdaje na výzkum a vývoj, 
které v meziročním porovnání vzrostly.
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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 listopadovém 
Měsíčníku EU aktualit Vás blíže seznámíme s podnikatelským 
prostředím Srbska.

Základní údaje
Oficiální název Republika Srbsko (Republika Srbija)
Počet obyvatel 7 276 604
Rozloha 77 474 km2

Měna Srbský dinár (RSD)
Etnické složení Srbové 83 %, Maďaři 4 %, Bosňáci 1,8 %

Zdroje: CIA World Factbook, Eurostat
Od druhé světové války bylo Srbsko součástí Jugoslávie. 
Od začátku 90. let se zahájil rozpad Jugoslávie oddělením 
Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie. 
Následný státní útvar Srbsko a Černá Hora zanikl v roce 2006, 
od kdy se počítá vznik samostatného Srbska. 
Výkonná moc je svěřena prezidentu republiky a vládě. 
Prezident je volen přímo lidem na 5 let s možností jednoho 
znovuzvolení. Od roku 2012 je prezidentem Tomislav Nikolić 
(Srbská pokroková strana – SNS). Funkci premiéra zastává od 
července 2012 Ivica Dačić (Socialistická strana Srbska – SPS). 
Současná vláda je proevropsky orientovaná.
Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu 
– Národnímu shromáždění (Skupština). Národní shromáždění 
se skládá z 250 poslanců volených na 4 roky. Následující řádné 
volby by měly proběhnout v květnu 2016. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
V Srbsku je na první pohled patrný větší podíl zemědělství. 
V zemědělských sektorech pracuje více než 20 % pracovní 
síly. Srbské zemědělství je ale poměrně náročné na pracovní 
sílu – vytvoří pouze 10 % z celkového produktu. 

Podíl průmyslu přibl ižně 
odpovídá průměru Evropské 
unie. Mírně podprůměrný je 
podíl služeb na HDP – cca 
60 %.
Hlavními exportními partnery 
Srbska jsou  Německo 
(11 %), Itálie (10 %) a Bosna 
a Hercegovina (9 %). Srbové vyvážejí hlavně železo a ocel 
a produkty gumárenského průmyslu. Dovoz tvoří zejména 
stroje, chemikálie, polotovary a paliva. Nejvíce se dováží 
z Ruska (11 %), Německa (11 %), Itálie (10 %) a Číny (7 %).

Makroekonomický výhled
Srbská ekonomika patří mezi výrazné oběti finanční krize. 
Od roku 2008 do současnosti se jeho veřejný dluh téměř 
zdvojnásobil. Země trpí dvojím deficitem. Chronický schodek 
běžného účtu platební bilance, který loni překonal dokonce 
10% hranici, je doprovázen dlouhodobým deficitem veřejných 
financí.
Ani ekonomický výkon nedosahuje oslnivých hodnot. Loni se 
srbská ekonomika propadla o 1,7 % zejména pod vlivem slabé 
poptávky domácností. Letos se očekává růst o 1,7 %.
Základní makro ukazatele 2011 2012 2013e 2014e

Růst HDP (%) 1,6 -1,7 1,7 1,9
Míra nezaměstnanosti (%) 23,0 23,9 24,0 23,2
Inflace (%) 11,1 7,3 8,4 5,7

BÚ plat. bilance (% HDP) -8,8 -10,6 -8,0 -8,2

Deficit veřejných rozp. (% HDP) -4,9 -6,4 -4,5 -4,1

Zdroj: Evropská komise; e - odhad 

Trh práce
Srbsko se dlouhodobě potýká s velmi vysokou nezaměstnaností, 
srovnatelnou i s takovými zeměmi jako je Španělsko či Řecko. 
V roce 2012 dosahovala průměrná míra nezaměstnanosti 
24 %.

Základní ukazatele trhu práce

Míra nezaměstnanosti (2012) 23,9 %

Minimální měsíční mzda (2H/2013) 188 EUR

Ø měsíční mzdy v odvětvích (2012) Srbsko ČR

Zpracovatelský průmysl 435 € 945 €

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 877 € 1 607 €

Stavebnictví 426 € 903 €

Obchod, opravy motorových vozidel 377 € 904 €

Doprava a skladování 532 € 930 €

Ubytování, stravování a pohostinství 277 € 541 €

Zdroj: Statistické úřady Srbska a ČR
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I v Srbsku je zaveden institut minimální mzdy, která aktuálně 
představuje ekvivalent 188 eur. Nejnižší měsíční mzdy jsou 
v ubytování, stravování a pohostinství. 
Naopak velmi vysoké jsou ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu 
a tepla. Průměrné mzdy jsou v Srbsku cca o 40 % nižší než 
v České republice. 

Základy pracovního práva
Pracovní smlouvy uzavírané na dobu určitou či neurčitou musí 
být písemné. Smlouvu na dobu neurčitou může vypovědět 
jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. Oba přitom musejí 
respektovat zákonem stanovené minimální výpovědní lhůty. 
Zkušební lhůta je zákonem omezena na maximálně 6 měsíců. 
Standardní pracovní doba činí 40 hodin týdně, práce 
přesčas je možná v max. výši 4 hodiny denně a 8 hodin 
týdně. Za přesčasy náleží zaměstnanci 26% příplatek. Po 
6 odpracovaných měsících mají zaměstnanci nárok na 20 dní 
placené dovolené. 

Základy obchodního práva
Srbské typy obchodních společností se příliš neliší od těch 
tuzemských. Velké podnikatelské entity mají většinou formu 
akciové společnosti s minimálním základním kapitálem ve výši 
3 mil. dinárů (ekvivalent 670 tisíc korun), kterou tvoří vydané 
akcie s minimální nominální hodnotou 100 dinárů (tedy cca 
25 korun). 
Stejná částka je minimálním základním jměním u společnosti 
s ručením omezeným. Tu může založit jedna až padesát 
fyzických a/nebo právnických osob. Právě společnost s ručením 
omezením – v originále društvo sa ograničenom odgovornošcu 
– je pro svou administrativní jednoduchost nejpopulárnější 
formou vstupu zahraničních investorů na srbský trh.
Srbské obchodní právo zná i komanditní společnost a obdobu 
tuzemské veřejné obchodní společnosti. Zahraniční společnosti 
mohou v zemi působit i ve formě pobočky či reprezentace, tedy 
entit bez vlastní právní subjektivity. 

Právní forma Minimální kapitál

Akciová společnost (a.d.) 3 000 000 RSD

Společnost s ručením omezeným (d.o.o.) 100 RSD

Komanditní společnost (k.d.) není požadován

Veřejná obchodní společnost (o.d.) není požadován

Zdroj: Ministerstvo hospodářství srbské republiky

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Srbsko se může pochlubit příznivým daňovým systémem. 
Sazba korporátní daně ve výši 15 % patří mezi nejnižší 
v Evropě. 
Příjmy ze zaměstnání jsou standardně zdaňovány 10% sazbou, 
ale pokud celoroční příjmy přesáhnou určitou hladinu, je 

vyměřena dodatečná progresivní tzv. „daň z ročních příjmů“ ve 
výši 10 % či 15 %. Na sociální pojištění přispívá rovným dílem 
zaměstnanec i zaměstnavatel, a to odvodem v „baťovské“ výši 
19,9 % z hrubé mzdy. 
Daň z přidané hodnoty má dvě sazby. Většina zboží a služeb 
podléhá základní sazbě 20 %, na sociálně citlivé položky je 
aplikována snížená sazba 8 %.

Daň/odvod Sazba

Korporátní daň 15 %

Daň z dividend nerezidentů 20 %

Daň z příjmu jednotlivců 10 %

DPH (základní / snížená) 20 % / 8 %

Sociální zabezpečení - zaměstnanec 19,9 %

Sociální zabezpečení - zaměstnavatel 19,9 %

Zdroj: webové stránky srbského ministerstva financí

Energetika
Ceny elektřiny jsou v Srbsku za poslední 4 roky poměrně 
stabilní a vůči cenám v České republice jsou zhruba třetinové. 
Ve víceletém srovnání se navíc příliš nemění. 
Na začátku roku 2009 stála 1 kWh průměrného srbského 
podnikatele méně než 4 eurocenty a okolo této hranice se 
pohybuje dodnes. Pro srovnání se česká energie prodává za 
cca 10–11 eurocentů.

Investiční pobídky 
Srbsko zahraničním investorům nabízí propracovaný systém 
investičních pobídek. Hlavní roli hrají finanční příspěvky na 
nově vytvořené místo, které například ve zpracovatelském 
průmyslu činí 4-10 tisíc eur. U větších projektů mimořádného 
významu s investicí nad 200 milionů euro jsou finanční pobídky 
ještě výrazně štědřejší. 
Další část systému lákání zahraničních investorů tvoří daňové 
úlevy, které mohou nabýt podoby například 10letých prázdnin 
od placení korporátní daně. 
Mezi pobídky patří i úleva od placení cel při dovozu strojů 
a technologií zahraničním investorem. Při podnikání ve 
svobodné ekonomické zóně navíc investor získává daňové 
benefity v oblasti daně z přidané hodnoty či korporátní daně. 
Na lokální úrovni je časté vyjednání úlevy od placení 
nejrůznějších místních poplatků spojených se stavbou 
výrobních kapacit. 
Srbsko také získává jako kandidátské země předvstupní 
pomoc z tzv. Instrumentu předvstupní pomoci IPA. Pomoc 
je zaměřena pouze na dvě složky: Předvstupní asistence 
a budování institucí a Přeshraniční spolupráce, které 
podnikatelským subjektům nabízejí spíše nepřímou podporu 
podnikání.
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Průvodce  
podnikáním



Finanční perspektiva 1988-1992
Za účelem stabilizace finanční oblasti Společenství navrhla 
Evropská komise kompletní reformu evropského balíčku, která 
je známa pod názvem: „Delorsův balíček I“ (Jacques Delors byl 
v letech 1985–1995 předsedou Evropské komise  a mimo jiné 
se zabýval důležitými reformami rozpočtu). 
Návrhy Delorsova balíčku byly schváleny v únoru 1988 
na zasedání Evropské rady v Bruselu. Aby mohl systém 
financování navrhovaný v Delorsově balíčku fungovat, bylo 
zapotřebí, aby veškeré instituce podílející se na schvalování 
rozpočtu respektovaly daná pravidla. 
Proto byla vytvořena tzv. meziinstitucionální dohoda, kterou 
uzavřel Evropský parlament, Evropská komise a Evropská 
rada 1. 7. 1998. Tato dohoda měla zajistit konstruktivní jednání 
v průběhu rozpočtového řízení a obsahovala pětiletý finanční 
výhled Společenství pro období let 1988-1992. Hlavním cílem 
tohoto nástroje střednědobého plánování financování rozpočtu 
Společenství bylo posílení rozpočtové kázně a snazší a včasné 
přijímání každoročních rozpočtů jednotlivými institucemi. 
Reforma měla zabránit nerovnováze mezi příjmy a výdaji 
rozpočtu a brala v potaz také vznik vnitřního trhu a možnost 
přistoupení dalších evropských států. Mezi hlavní priority 
finanční perspektivy patřila hospodářská a sociální soudržnost, 
která vycházela z Jednotného evropského aktu z roku 1986. 
Následující tabulka zobrazuje rámce pro roky 1988 a 1992.
Finanční perspektiva pro roky 1988 až 1992 (v mil. eur)
 úvodní a závěrečný rok perspektivy 1988 1992
Položky na závazky
1. EAGGF (záruční část)*) 27 500 35 039
2. Strukturální fondy 7 790 18 109
3. Politiky s víceletými alokacemi 1 210 2 905
4. Ostatní politiky 2 103 5 936
5. Administrativa 5 700 3 893
6. Rezervy 1 000 1 000
Položky na závazky celkem 45 303 66 882
Položky na platby celkem 43 779 64 081
Strop vlastních zdrojů jako % HNP 1,15 1,20

Zdroj: The Community budget: The facts in figures 2000, *) The 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – z jeho 
záruční části je financována Společná zemědělská politika
Jedním z bodů balíčku byla snaha postupně omezovat výdaje 
na Společnou zemědělskou politiku (SZP) a naopak navyšovat 
finanční prostředky do strukturálních fondů. Co se týče příjmů 
rozpočtu – výpočet příspěvku na bázi DPH byl diferenciován 
podle jednotlivých zemí. Mezi lety 1988-1994 byl stanoven 
horní limit pro příspěvek ve výši max. 55 % hrubého národního 
produktu (HNP) pro členské země s HNP na hlavu menším než 
90 % průměru Společenství. 

Pro ostatní země žádný horní limit stanoven nebyl. Díky 
balíčku byly dále příjmy navýšeny o doplňkový čtvrtý zdroj, 
který je vytvářen na základě podílu HNP (později od roku 
2002 hrubý národní důchod - HND) Společenství. Nejednalo 
se o automatický příspěvek, ale o finanční prostředky, 
o které bylo nezbytné jednotlivé členské státy žádat. Výše 
příspěvku byla stanovená na 1,14 % HNP vyprodukovaného 
Společenstvím. V rámci dohody byly také udrženy kompenzace 
Velké Británie (tzv. Britský rabat). 

Finanční perspektiva 1993-1999
Po skončení prvního pětiletého období a také v souvislosti 
s přijetím Smlouvy o EU bylo nutné upravit finanční výhled na 
další roky. Na základě 2. Delorsova balíčku vznikla pro roky 
1993-1999 další finanční perspektiva, tentokráte sedmiletá, 
která byla schválena na zasedání Evropské rady v Edinburghu 
v prosinci roku 1992. V roce 1994 byl přijat upravený finanční 
rámec, který bral v potaz i nově přistoupivší země Rakousko, 
Finsko a Švédsko. I tato perspektiva byla ukotvena zcela mimo 
primární právo jen meziinstitucionální dohodou. 
Finanční perspektiva pro roky 1993 až 1999 (v mil. eur)
 úvodní a závěrečný rok perspektivy 1993 1999
Položky na závazky
1. Společná zemědělská politika 36 657 45 205
2. Strukturální fondy 22 192 39 025
3. Vnitřní politiky 4 109 6 386
4. Vnější vztahy 4 120 6 870
5. Administrativa 3 421 4 723
6. Rezervy 1 522 1 192
7. Kompenzace - -
Položky na závazky celkem 72 021 103 401
Položky na platby celkem 68 611 96 680
Strop vlastních zdrojů jako % HNP 1,20 1,27

Zdroj: The Community budget: The facts in figures 2000
Stejně jako v prvním rámci, tak i v tomto, byl kladen důraz 
na snižování podílu výdajů na SZP - roční růst výdajů na 
SZP nesměl přesáhnout 74 % reálného tempa růstu HNP 
Společenství. Naopak pro toto období došlo k navyšování 
výdajů na regionální a strukturální politiku. Tyto výdaje v roce 
1999 tvořily téměř 40 % celkového rozpočtu. 
Byl zřízen Fond soudržnosti, ze kterého byla nabízena pomoc 
hospodářsky slabším státům. Navyšovány byly i prostředky na 
vnitřní politiky (zejména na výzkum a dopravu) a vnější politiky. 
Byl zvýšen celkový strop rozpočtu, který ještě v roce 1995 tvořil 
1,21 % HNP Společenství, zatímco v roce 1999 již 1,27 %. 
Horní limit pro příspěvek na bázi DPH se postupně snižoval až 
na 50 % HNP v roce 1999. Navíc byl samotný příspěvek DPH 
pro období 1995-1999 snížen z 1,4 % na původní 1 %. 
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Výlet do  
historie

FINANČNí PERSPEKTIVY V 80. A 90. LETECH

V minulém čísle našeho Měsíčníku jsme se v rubrice „Výlet do 
historie“ věnovali počátkům financování Společenství. Zabývali 
jsme se vývojem evropského rozpočtu, podobou rozpočtu nebo 
například jeho schvalovacím postupem. V aktuálním listopadovém 
čísle budeme pokračovat dále a zaměříme se na první dvě víceleté 
finanční perspektivy (resp. jednotlivé finanční rámce), které jsou 
nástrojem plánování financování rozpočtu Společenství. Jejich 
cílem je snazší a včasné schvalování každoročních rozpočtů 
Společenství.



Statistické 
okénko
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Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické ukazatele 
všech 28 členských zemí Evropské unie. Zahrnují ukazatele 
ekonomické výkonnosti (růst HDP, HPD per capita k průměru 
EU v PPS), fiskální stability (salda veřejných rozpočtů k HDP 
a veřejného dluhu k HDP), cenové hladiny k průměru EU a saldo 
běžného účtu k HDP. Pro srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele 
za celou EU. Zdrojem dat je Eurostat.
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Belgie -2,8 2,4 1,8 -0,3 118,0 119,0 119,0 119,0 112,2 111,2 111,0 109,4
Bulharsko -5,5 0,4 1,8 0,8 44,0 44,0 46,0 47,0 51,2 50,9 49,4 48,9
ČR -4,5 2,5 1,9 -1,3 83,0 80,0 80,0 79,0 73,0 75,6 76,5 74,5
Dánsko -5,7 1,6 1,1 -0,5 123,0 128,0 125,0 125,0 142,8 141,3 143,5 141,9
Německo -5,1 4,2 3,0 0,7 115,0 119,0 121,0 121,0 106,8 104,4 103,2 101,8
Estonsko -14,1 3,3 8,3 3,2 63,0 63,0 67,0 68,0 77,2 76,3 77,9 79,9
Irsko -5,5 -0,8 1,4 0,9 128,0 127,0 127,0 129,0 125,4 118,1 116,3 115,0
Řecko -3,1 -4,9 -7,1 -6,4 94,0 87,0 79,0 75,0 94,8 95,7 95,6 93,0
Španělsko -3,7 -0,3 0,4 -1,4 103,0 99,0 98,0 97,0 97,6 97,0 97,2 95,5
Francie -3,1 1,7 2,0 0,0 109,0 108,0 109,0 108,0 112,1 110,7 110,2 109,1
Chorvatsko -6,9 -2,3 0,0 -2,0 62,0 58,0 61,0 61,0 76,2 75,9 73,3 71,2
Itálie -5,5 1,7 0,4 -2,4 104,0 101,0 100,0 98,0 104,7 102,9 104,4 104,5
Kypr -1,9 1,3 0,5 -2,4 100,0 97,0 94,0 91,0 89,7 89,5 88,9 88,0
Lotyšsko -17,7 -0,9 5,5 5,6 54,0 54,0 58,0 62,0 75,9 73,2 73,8 74,8
Litva -14,8 1,5 5,9 3,7 58,0 61,0 66,0 70,0 66,9 65,0 65,8 65,9
Lucembursko -4,1 2,9 1,7 0,3 255,0 267,0 271,0 271,0 121,4 122,0 123,0 121,8
Maďarsko -6,8 1,3 1,6 -1,7 65,0 65,0 66,0 66,0 63,1 64,6 64,3 61,8
Malta -2,8 3,2 1,8 1,0 84,0 87,0 87,0 86,0 77,9 77,4 77,9 78,2
Nizozemsko -3,7 1,6 1,0 -1,0 132,0 131,0 131,0 128,0 107,7 108,3 108,2 108,1
Rakousko -3,8 2,1 2,7 0,8 125,0 127,0 129,0 131,0 107,8 105,3 106,4 105,8
Polsko 1,6 3,9 4,5 1,9 61,0 63,0 65,0 66,0 58,1 61,2 59,3 58,3
Portugalsko -2,9 1,9 -1,6 -3,2 80,0 80,0 78,0 75,0 89,1 87,7 87,1 86,6
Rumunsko -6,6 -1,1 2,2 0,7 47,0 47,0 47,0 49,0 57,5 59,5 60,3 57,4
Slovinsko -7,8 1,2 0,6 -2,3 87,0 84,0 84,0 82,0 87,8 86,9 85,8 85,0
Slovensko -4,9 4,4 3,2 2,0 73,0 73,0 74,0 75,0 73,1 71,2 72,4 71,5
Finsko -8,5 3,3 2,8 -0,2 114,0 113,0 115,0 115,0 123,9 123,0 124,7 124,0
Švédsko -5,0 6,6 3,7 0,7 120,0 124,0 127,0 128,0 107,5 121,8 126,4 128,4
UK -4,0 1,8 1,0 0,3 111,0 111,0 109,0 110,0 96,7 100,8 102,0 107,8
EU -4,3 2,1 1,6 -0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Růst HDP HDP v PPS per capita k Ø EU Cenová hladina k Ø EU
v % 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Belgie -5,6 -3,8 -3,7 -3,9 95,7 95,5 97,8 99,6 -1,4 1,9 -1,1 -1,4
Bulharsko -4,3 -3,1 -2,0 -0,8 14,6 16,2 16,3 18,5 -8,9 -1,5 0,1 -1,3
ČR -5,8 -4,8 -3,3 -4,4 34,2 37,8 40,8 45,8 -2,4 -3,9 -2,7 -2,5
Dánsko -2,7 -2,5 -1,8 -4,0 40,7 42,7 46,4 45,8 3,4 5,9 5,6 5,2
Německo -3,1 -4,1 -0,8 0,2 74,5 82,4 80,4 81,9 6,0 6,2 6,2 7,0
Estonsko -2,0 0,2 1,2 -0,3 7,2 6,7 6,2 10,1 3,4 2,9 2,1 -1,2
Irsko -13,9 -30,8 -13,4 -7,6 64,8 92,1 106,4 117,6 -2,3 1,1 1,1 4,9
Řecko -15,6 -10,7 -9,5 -10,0 129,7 148,3 170,3 156,9 -11,2 -10,1 -9,9 -3,1
Španělsko -11,2 -9,7 -9,4 -10,6 53,9 61,5 69,3 84,2 -4,8 -4,5 -3,7 -1,1
Francie -7,5 -7,1 -5,3 -4,8 79,2 82,4 85,8 90,2 -1,3 -1,6 -1,9 -2,3
Chorvatsko -4,1 -5,2 -5,7 -3,8 35,3 42,2 46,7 53,7 -4,9 -0,9 -0,8 0,0
Itálie -5,5 -4,5 -3,8 -3,0 116,4 119,3 120,8 127,0 -2,0 -3,5 -3,1 -0,7
Kypr -6,1 -5,3 -6,3 -6,3 58,5 61,3 71,1 85,8 -10,7 -9,8 -4,7 -11,7
Lotyšsko -9,8 -8,1 -3,6 -1,2 36,9 44,4 41,9 40,7 8,6 2,9 -2,2 -1,7
Litva -9,4 -7,2 -5,5 -3,2 29,3 37,9 38,5 40,7 3,7 0,1 -3,7 -0,5
Lucembursko -0,8 -0,9 -0,2 -0,8 15,3 19,2 18,3 20,8 7,2 8,2 7,1 5,6
Maďarsko -4,6 -4,3 4,3 -1,9 79,8 81,8 81,4 79,2 -0,2 1,1 0,8 1,6
Malta -3,7 -3,6 -2,8 -3,3 66,4 67,4 70,3 72,1 -7,4 -4,7 -0,2 0,4
Nizozemsko -5,6 -5,1 -4,5 -4,1 60,8 63,1 65,5 71,2 5,2 7,8 10,1 9,9
Rakousko -4,1 -4,5 -2,5 -2,5 69,2 72,0 72,5 73,4 2,7 3,4 1,4 1,8
Polsko -7,4 -7,9 -5,0 -3,9 50,9 54,8 56,2 55,6 -3,9 -5,1 -4,9 -3,5
Portugalsko -10,2 -9,8 -4,4 -6,4 83,7 94,0 108,3 123,6 -10,9 -10,6 -7,0 -1,5
Rumunsko -9,0 -6,8 -5,6 -2,9 23,6 30,5 34,7 37,8 -4,2 -4,4 -4,5 -4,0
Slovinsko -6,2 -5,9 -6,4 -4,0 35,0 38,6 46,9 54,1 -0,7 -0,6 0,0 2,3
Slovensko -8,0 -7,7 -5,1 -4,3 35,6 41,0 43,3 52,1 -2,6 -3,7 -2,1 2,3
Finsko -2,5 -2,5 -0,8 -1,9 43,5 48,6 49,0 53,0 1,8 1,5 -1,5 -1,9
Švédsko -0,7 0,3 0,2 -0,5 42,6 39,4 38,4 38,2 6,7 6,8 7,0 7,1

 Saldo veř. rozpočtů k HDP Veřejný dluh k HDP Saldo běžného účtu k HDP
v % 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

UK -11,5 -10,2 -7,8 -6,3 67,8 79,4 85,5 90,0 -1,4 -3,3 -1,4 -3,7
EU -6,9 -6,5 -4,4 -4,0 74,6 80,0 82,5 85,3 0,3 0,4 0,7 1,3
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