
Řecko se ocitlo v platební neschopnosti
Obchodní dohoda mezi EU a USA. Co by mohla přinést ČR?
Doporučení EK: Snižte korupci
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Milí čtenáři,

nástup léta je tradičně ve znamení uvolněné prázdninové nálady. Letošní přelom 
června a července si však Evropská unie (a nejen ona) zapamatuje jako hektické 
období plné stresu, změn stanovisek a vše prostupujících nejistot. 

Co mám konkrétně na mysli? Samozřejmě, že další dějství v nekonečné řecké 
tragédii, jejíž scénář by nevymysleli ani takoví velikáni antického dramatu jako 
byli Eurípidés či Sofoklés. Nechci se příliš pouštět do detailů, neboť v době, 
kdy tento Měsíčník držíte v ruce je s největší pravděpodobností vše jinak. Píši 
tento úvodník ve čtvrtek 2. července v poledne a v posledních dnech předvedl 
ministerský předseda Alexis Tsipras veletoč, za který by se nemuseli stydět ani 
mistři světa v akrobacii. Nejprve o víkendu odmítavě přerušil rozhovory s věřiteli, 
poté úterní noci napsal věřitelům dopis, že je ochotný akceptovat jejich podmínky, 
aby ve středu občany vyzval, ať hlasují v referendu proti dohodě s věřiteli. Řecký 
ministr financí Janis Varufakis je expertem na teorii her, ale kam směřuje hra 
nejvyšších řeckých představitelů, prostě nechápu. 

V červnu se konal tradiční summit Evropské rady. Nene, hlavním tématem nebylo 
Řecko, ale imigrační vlny, které zaplavují EU. Kontroverzní otázka povinných 
kvót na sdílení uprchlíků byla smetena pod stůl. Rozdělení nelegálních imigrantů 
z Afriky a Blízkého východu mezi členské země bude probíhat na dobrovolné 
bázi. Plně souhlasím s důrazem Evropy na princip solidarity, lidských práv, 
důstojnosti a lidskosti, nicméně všechny chudší obyvatele naší planety starý 
kontinent přijmout nemůže a otázka imigrace bude hlavním politických oříškem, 
který v této dekádě budou muset lídři EU rozlousknout.

V rubrice Sloupek Komise se dočtete o připravovaných změnách v konstrukci 
systémů zdanění podniků. Ty jsou zhmotněny v „Akčním plánu pro spravedlivější 
a efektivnější zdaňování příjmů právnických osob“. Klíčovým prvkem plánu je 
návrh na konsolidaci základu korporátní daně. Pokud vstoupí v platnost, budou 
v Evropě platit společná pravidla pro stanovování daňových základů, nicméně 
stanovování daňových sazeb zůstane v pravomoci členských států. Plán má svá 
pozitiva, ale i řadu úskalí a rizik. A víc neprozradím, přečtěte si to na straně 6.

V minulém čísle jsme se Vás v EUROkvízu ptali na to, jaké z doporučení 
Evropské komise pro Českou republiku považujete za nejdůležitější. Nejvíce 
z Vás označilo oblast veřejné správy, protikorupčních opatření a transparentnosti 
veřejných zakázek. No uvidíme, jak s kvalitou české veřejné správy zatočí nový 
služební zákon. Více se problematice tzv. Specifických doporučení pro země 
(Country Specific Recommendation) věnujeme v hlavním tématu čísla, které 
začíná na straně 9. 

O Eurokvíz nepřijdete ani v tomto čísle. Nyní se Vás ptáme na Řecko, tentokrát 
na Vaše doporučení týkající se dovolené v této krásné zemi, ale neklidné době.

V Drobnohledu nám Jarolím Antal, ředitel Centra evropských studií při VŠE, 
okomentoval TTIP. Za zkratkou se skrývá revoluční plán na odbourání bariér při 
obchodě a investování mezi USA a EU – Transatlantické obchodní a investiční 
partnerství. A určitě to nebyl náš poslední článek na toto téma.

Milí čtenáři, užijte si letní prázdniny a dovolené!
Jan Jedlička

Česká spořitelna, a.s.
Budějovická 1518/13a
140 00 Praha 4
tel.: +420 956 718 012
EU_office@csas.cz
http://www.csas.cz/eu
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Summit EU: Jedním z hlavních témat byla 
migrace 
Unijní prezidenti a premiéři včetně Bohuslava Sobotky se ve 
dnech 25. - 26. června sjeli do Bruselu na dvoudenní summit 
Evropské rady. 
Hlavní náplní summitu byla migrace, podmínky britského 
členství v EU, bezpečnostní výzvy a prohlubování hospodářské 
a měnové unie. Jen málokdo ale pochyboval o tom, že se na 
program dostane také aktuální situace v Řecku. 

Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku se podařilo do závěru 
Evropské rady prosadit, že realokace 40 tisíc uprchlíků 
z Itálie a Řecka do jiných zemí EU bude probíhat na 
dobrovolné bázi. Jakým způsobem, zatím není jasné. Jisté 
ale je, že některé země nepřijmou běžence žádné - jedná se 
o Řecko s Itálii, které čelí masivnímu příchodu uprchlíků již 
v současnosti, ale i Maďarsko a Bulharsko.
Lídři EU si na závěr dvoudenního jednání nechali témata, 
u kterých se nepředpokládaly žádné ostré debaty jako 
předchozí noc. Hlavním tématem byla evropská obrana 
a bezpečnost. Předseda Evropské rady Donald Tusk po 
skončení summitu oznámil, že EU bude pracovat na nové 
bezpečnostní strategii.

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/v-bruselu-
dnes-zacne-dvoudenni-summit-lidru-eu-euractiv-bude-u-
toho-012728
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-
council/2015/06/25-26/

Summit EU uzavřel evropský semestr
Summit Evropské rady, který proběhl v Bruselu 25. – 26. 
června, měl nabitý program. Zatímco hlavní stránky novin po 
celou dobu jeho trvání plnilo hlavní téma, tedy otazníky nad 
řešením stávající uprchlické krize, málokdo zaznamenal, že 
premiéři členských zemí se také nějaký čas věnovali debatě 
o ekonomice a konkurenceschopnosti kontinentu.

Kromě důrazu na to, že by Evropa měla lépe využívat 
potenciálu, který skýtají digitální technologie, summit uzavřel 
i tzv. evropský semestr. 
Pod tímto termínem se skrývá několikaměsíční cyklus, 
v němž se členské státy snaží koordinovat své politiky 
v několika důležitých oblastech. Výsledkem je přijetí 
doporučení (Country-specific recommendations; CSR). 
Doporučení vypracovává Komise a adresuje je každé členské 
zemi. Státy tak obdrží dokumenty, v nichž naleznou analýzu 
ekonomické situace doplněnou o doporučené kroky, které 
by měly v následujícím roce podniknout.
Tyto dokumenty jsou do členských států odesílány vždy 
v květnu poté, co Evropská komise vyhodnotí národní 
programy reforem, programy stability a konvergenční 
programy. V červnu jsou doporučení potvrzena Evropskou 
radou a o měsíc později přijata Radou ministrů.
Jaká doporučení vydala Evropská komise pro Českou 
republiku se dočtete v našem hlavním tématu na str. 9.

http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/summit-eu-
uzavrel-evropsky-semestr-012740#sthash.MyCTdMfr.dpuf

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-
specific-recommendations/index_en.htm

Řecko se ocitlo v platební neschopnosti
O půlnoci 30. června vypršel záchranný program pro Řecko. 
Země navíc nezaplatila splátku Mezinárodnímu měnovému 
fondu ve výši 1,5 miliardy eur (41 miliard korun) a ocitla se 
tak v platební neschopnosti.
Na této situaci nic nezměnilo ani to, že Atény krátce před 
vypršením lhůty požádaly Mezinárodní měnový fond 
o odložení splátky. Mluvčí Mezinárodního měnového fondu 
informoval o tom, že jednání o tom budou probíhat, neupřesnil 
ale kdy.

Události v EU

Summit EU: Jedním z hlavních témat byla migrace. 
- Summit Evropské rady uzavřel evropský semestr. - 
Řecko nezaplatilo splátku Mezinárodnímu měnovému 
fondu ve výši 1,5 miliardy eur a ocitlo se tak v platební 
neschopnosti. - Evropská unie završuje obchodní 
jednání s Vietnamem. - Hlasování o TTIP? Bylo 
odloženo.

POLITIKA
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Mezinárodní věřitelé také odmítli řeckou žádost 
o několikadenní prodloužení stávajícího mezinárodního 
záchranného programu a také o nový dvouletý program 
financování a restrukturalizace dluhu. 
Prodloužení bylo podle nich technicky neproveditelné 
a u nového programu chtějí od Atén znát, co jsou ochotny 
nabídnout, pokud by jim vyhověli a nový program odsouhlasili.
Jednání o tom budou probíhat 1. července. Oficiální reakci ale 
lze očekávat nejspíše až po výsledcích referenda o obsahu 
dohody s věriteli, které proběhne v Řecku v neděli 5. července.
Řecko se stalo první vyspělou zemí v historii MMF, která svou 
půjčku nesplatila včas. Řecká splátka je také největší, jaká 
kdy nebyla vyrovnána, a tak jsou Řekové největším dlužníkem 
MMF.

Bankroty v zemích EU od roku 1800
Stát Rok Celkem

Rakousko 1802, 1816, 1868, 1915, 1938, 
1940, 1945 7

Řecko 1826, 1843, 1860, 1894, 1932, 
2010 6

Španělsko 1809, 1820, 1831, 1834, 1851, 
1882 6

Německo 1812, 1814, 1850, 1930 4
Portugalsko 1827, 1837, 1852, 1890 4

Zdroj: National Bureau of Economic Research

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/horke-chvilky-pro-
recko-euro-nebo-drachma-zive-012735

http://www.primeminister.gov.gr/english/2015/07/01/prime-
minister-alexis-tsipras-message/

EU završuje obchodní jednání s Vietnamem
EU se blíží k finále jednání o obchodní dohodě s Vietnamem, 
které běží od roku 2012. Vyjednavači obou stran chtějí 
rozhovory uzavřít ještě před srpnovou letní přestávkou. 
K dosažení politické dohody ovšem ještě zbývá doladit 
některé problematické otázky, jak se ukázalo při posledních 
jednáních.
Mezi ně patří například otevření vietnamského trhu pro 
evropské investice v oblasti telekomunikace, bankovnictví 
a finančních služeb nebo námořní a letecké dopravy. Podobně 
jako další rozvojové země se totiž Vietnam v těchto sektorech 
obává příliš vysokého podílu zahraničních firem. Na druhé 
straně se během posledního kola podařilo pohnout s otázkou 
veřejných zakázek, které EU přikládá značnou prioritu, nebo 
odstraňování celních tarifů na zboží. 

V konečném výsledku by mohlo být díky dohodě odstraněno 
až 98 % cel, i když v některých oblastech by měla platit 
dlouhá přechodná období. Týká se to například automobilů 
a alkoholických výrobků na straně Vietnamu a rýže či 
produktů rybolovu na straně EU. Bylo by to však poprvé, co 
by v obchodu mezi Evropskopu unií a rozvojovou zemí k tak 
významnému snížení cel vůbec došlo. 
Unie si od dohody slibuje, že se jí podaří vyrovnat zápornou 
obchodní bilanci, kterou s Vietnamem má. V roce 2014 
Vietnamci do EU dovezli zboží v hodnotě 22 mld. eur, zatímco 
na opačnou stranu putovalo zboží za 6 mld. eur. EU do asijské 
země vyváží hlavně elektrické stroje, letadla, automobily nebo 
farmaceutické výrobky. Mezi hlavní vývozní artikly Vietnamu do 
EU patří elektronika, obuv, textil, potraviny a nábytek.

http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/eu-finisuje-v-
obchodnich-jednanich-s-vietnamem-zajimat-to-bude-i-ceske-
firmy-012723

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
countries/vietnam/

Hlasování o TTIP? Odloženo
Evropský parlament měl ve středu 10. června hlasovat 
o své závěrečné zprávě k probíhajícímu jednání 
o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství 
(TTIP). Europoslanci ve zprávě vymezují základní linie pro 
jednání o jednotlivých otázkách, které budou do obchodní 
dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy zahrnuty. 
Evropská komise by se jako hlavní vyjednavač za evropskou 
stranu měla těmito vodítky řídit. Zároveň europoslanci ve 
zprávě vyjadřují Komisi v jednáních svou podporu. Předseda 
Parlamentu Martin Schulz ale hlasování na poslední chvíli 
odložil. Zrušena nakonec byla i plánovaná rozprava na plénu. 
Ačkoliv výbor pro mezinárodní obchod (INTA) zprávu 
i vyjednávání o TTIP podpořil, celé plénum by podle 
očekávání shodu nenašlo. 

ZAHRANIČNí OBCHOD

Události v EU

Bilance obchodních vztahů EU-Vietnam (v mld. eur)

Zdroj: Eurostat
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Kamenem úrazu se stala otázka ISDS (mechanismus 
urovnávání sporů mezi investorem a státem). Frakce 
socialistů totiž požadovala, aby TTIP s mechanismem 
investorských arbitráží vůbec nepočítal. 

http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/europoslanci-
hlasuji-o-ttip-komise-veri-v-novy-globalni-system-pro-obchod-
a-investice-012693

ht tp: / /www.europar l .europa.eu/news/en/news-room/
content/20150610IPR64803/html/Debate-and-vote-on-TTIP-
postponed

Rada EU se shodla na nařízení o ochraně 
osobních údajů. Trialog může začít
Patnáctý den měsíce června byl úspěchem jak pro Komisi, tak 
pro členské státy. Slavit může i lotyšské předsednictví, které 
si uzavření kompromisu mezi evropskými zeměmi stanovilo 
jako jednu z hlavních priorit. Závazek pro své půlroční funkční 
období splnilo a žezlo může předat Lucembursku, které ho 
v červenci nahradí. Díky přijetí obecného přístupu může 
započít tzv. trialog mezi Komisí, Radou EU a Parlamentem, 
jehož vyústěním má být schválení reformy ochrany osobních 
údajů do konce roku. Vyjednávání mezi třemi institucemi 
odstartovalo ve středu 24. června. 
Reforma reaguje na obrovský technologický pokrok, jehož 
vedlejším účinkem se stalo i šíření osobních dat uživatelů 
internetu, ne vždy však známo kam. Údaje jsou totiž 
často využívány k jiným účelům, než k jakým je uživatelé 
původně poskytli. Evropská legislativa, která se problematice 
v současnosti věnuje, navíc letos oslaví dvacetileté výročí. Pro 
dnešní potřeby je proto nedostačující. 
Firmy však mají k nařízení mnoho výtek. Například jim vadí to, 
že jim z nové úpravy vyplynou další náklady. 
Některé evropské firmy také nesouhlasí se zavedením sankcí 
při porušení povinností. Návrhy na jejich podobu se různily, 
evropští ministři spravedlnosti se nakonec dohodli na pokutách 

ve výši jednoho milionu eur, nebo 2 % celosvětového ročního 
obratu firmy. Kompromis Rady také počítá s posílením tzv. 
práva být zapomenut, díky kterému budou internetová osobní 
data občanů EU v případě jejich žádosti smazána. 
Pokud navíc dojde k nabourání do osobních údajů, občan 
o tom musí být informován. Novými pravidly se nově 
nebudou muset řídit pouze firmy pocházející z Evropy, ale 
i společnosti založené mimo ni. 

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/rada-eu-se-
shodla-na-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-trialog-muze-
zacit-012709#sthash.SRYUFnXi.dpuf

h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / p r e s s / p r e s s -
releases/2015/06/15-jha-data-protection/

Brusel chce pomoci státům s čerpáním 
strukturálních fondů
V programovém období 2014-2020 budou mít členské státy 
EU možnost získat více než 351 miliard eur. Evropská komise 
nechce riskovat, že některé z nich zůstanou nevyužity, a hodlá 
proto na investice lépe dohlížet.
Aby se neopakovala situace z období 2007-2013, kdy už je 
jasné, že některé státy nezvládnou využít celou svou přidělenou 
obálku, rozhodl se Brusel zřídit zvláštní pracovní skupinu. 
Kromě čerpání v novém období se bude tým odborníků 
soustředit i na záchranu prostředků z minulé „sedmiletky“.
Skupinu vede bývalý místopředseda Komise Siim Kallas 
a její pozornost se upíná na několik priorit. Mezi ně v první 
řadě patří zjednodušení dostupnosti financování pro 
malé a střední podniky, boj proti nadměrným a zbytečným 
administrativním překážkám, například při výběru projektů, 
zjednodušení postupů pro proplácení nákladů či větší využívání 
online platforem.
Kallasův tým se nyní věnuje skupině zemí, která podprůměrně 
čerpá evropské prostředky. 
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Rada EU se shodla na nařízení o ochraně osobních 
údajů. Trialog může začít. - Brusel chce pomoci státům 
s čerpáním strukturálních fondů. Rozhodl se proto zřídit 
zvláštní pracovní skupinu. - Premiér v Bruselu podepsal 
české operační programy. - Studenti se zájmem 
o studium v zahraničí si na něj mohou půjčit. První 
zemí, kde je tato půjčka možná, se stalo Španělsko.

INFORMAČNí SPOLEČNOST

KOHEZNí POLITIKA
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Mezi těchto osm zemí patří vedle Bulharska, Chorvatska, 
Itálie, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Slovinska i Česká 
republika. 
Česká republika v roce 2013 nezvládla využít 12 miliard korun 
a o rok později 9 miliard. V programovém období 2007-2013 
lze vyčerpat více než 700 miliard korun, poslední příležitost je 
v tomto roce.

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/brusel-
chce-pomoct-statum-s-cerpanim-fondu-eu-012697#sthash.
vH3AuINE.dpuf

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5128_cs.htm

Premiér v Bruselu podepsal české operační programy
Dne 11. června proběhla v Bruselu slavnostní ceremonie, 
při níž český premiér Bohuslav Sobotka podepsal schválené 
české operační programy. Svůj podpis pod ně připojila 
i eurokomisařka pro regionální rozvoj Corina Cretuová.
Oficiálně tak bylo možné spustit vyhlašování výzev. Čeští 
žadatelé mohou v období 2014-2020 vyčerpat z evropských 
fondů až 660 miliard korun.
První výzvy již na konci května vypsalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, a to v OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK), který byl Komisí schválen 
v dubnu. 
Po schválení OP PIK následovala zelená od Evropské 
komise pro další operační programy, mj. OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, OP Životní prostředí a OP Zaměstnanost. 
Zatím poslední balík programů schválila Komise 11. června. 
Patří mezi ně poslední dva strukturální programy, OP Praha 
– pól růstu ČR a OP Technická pomoc, a dva programy pro 
přeshraniční spolupráci (s Německem a Slovenskem).

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/brusel-schvalil-
posledni-varku-operacnich-programu-budou-podepsany-dnes-
012702#sthash.RTOWiXXP.dpuf

https://ec.europa.eu/avservices/video/shotlist.cfm?ref=I104541

Studenti se zájmem o studium v zahraničí si 
mohou na Erasmus půjčit 
Evropská komise 11. června oznámila, že první zemí EU, 
kde je možné si na magisterské studium vzít půjčku, je 
Španělsko. V rámci systému záruk za půjčky na magisterské 
studium spadajícího do programu Erasmus+, do něhož je 
zapojena i Česká republika, je k dispozici až 30 milionů eur. 
Garance poskytuje Evropská komise. 
Systém záruk za půjčky odstartoval letos v lednu. Jeho 
cílem je poskytnout půjčky, které částečně uhradí náklady za 
studium, 200 tisícům studentů z celé Evropy. Po Španělsku 
bude systém postupně zaváděn i v dalších zemích. 
Žádat o půjčky je možné přímo u zúčastněných bank nebo 
finančních subjektů poskytujících studentské půjčky, v případě 
Španělska se jedná o banku MicroBank. 
Na jednoleté magisterské studium si může student půjčit až 
12 tisíc eur, na dvouleté studium o šest tisíc více. Půjčky 
je možné získat za zvýhodněných podmínek - úvěr není 
podmíněn ručením ze strany studentů nebo rodičů a lze jej 
obdržet s výhodnou úrokovou sazbou a s odkladem splácení. 
Studenti se zájmem o půjčku se mohou obrátit na nové 
sdružení studentů a absolventů programu Erasmus+, 
které svou činnost zahájilo 12. června 2015. Sdružení bude 
zastupovat více než tři miliony studentů zapojených do 
programu Erasmus+ v období do roku 2020. 
Sedmiletý program Erasmus+ (2014-2020) má rozpočet ve 
výši 14,7 miliardy eur a poskytuje příležitost studovat, odborně 
se vzdělávat, získávat pracovní zkušenosti nebo se účastnit 
dobrovolnické činnosti v zahraničí více než čtyřem milionům 
mladých Evropanů. 

http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/studenti-se-
zajmem-o-studium-v-zahranici-si-mohou-na-erasmus-pujcit-
012704#sthash.0rUSWGgF.dpuf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/
masters-loans_en.htm
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Základy dnešních systémů korporátních 
daní byly nastaveny ve 30. letech, 
kdy byly objemy mezinárodního 
obchodu proti dnešním podstatně 
menší, obchodní modely jednodušší 
a většina produktů hmotná. Od té doby 
se svět podnikání i obchodu výrazně 
proměnil. V prostředí globalizace, 
digitalizace a vysoce mobilního obchodování je nutné 
modernizovat i systém zdaňování právnických osob.
Současná pravidla poskytují firmám prostor, aby se s pomocí 
sofistikovaných, ač legálních, postupů placení daní z velké 
části vyhnuly. Zejména nadnárodní společnosti často vytvářejí 
na území Evropské unie velké zisky, ale odvádějí zde jen 
minimální nebo dokonce žádné daně. 
To vede k distorzi trhu a k větší daňové zátěži lokálních firem 
a obyvatelstva, které svůj díl daní poctivě platí. V porovnání 
s nadnárodními společnostmi odvádějí lokální podniky na 
daních o 30 % více. 
Zároveň takové praktiky vedou k daňové soutěži mezi členskými 
státy, které se snaží nastavit co nejvýhodnější podmínky, aby 
zdanění zisků nadnárodních společností protékalo právě skrze 
jejich daňové systémy.
V zájmu narovnání této situace předložila Evropská komise 
17. června Akční plán pro spravedlivější a efektivnější 
zdaňování příjmů právnických osob. Navrhovaná opatření 
mají zajistit odvádění daní tam, kde firmy vytvářejí zisky, 
a zamezit znevýhodnění daňově „počestných“ podniků oproti 
těm „vynalézavým“. Komise chce dále dosáhnout toho, aby 
preferenční systém v jedné zemi nezpůsoboval ztráty jiným 
členským státům EU a aby třetí země nemohly lákat evropské 
firmy k vyvádění zisků mimo Unii.
Klíčovým opatřením navrhovaným v Akčním plánu je zavedení 
společného konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB). S tímto návrhem přišla Komise 
již v roce 2011, avšak kvůli nejednotnosti členských států 
jednání vázla. Komise proto tentokrát navrhuje dvoustupňový 
postup. V prvním kroku by byl definován společný daňový 
základ, tedy jeden systém pravidel nahrazující dosavadních 
28 systémů. 
Pro firmy by to představovalo významné snížení administrativní 
zátěže a zároveň by přestalo být výhodné přesouvat sídlo 
do zemí s nízkým daňovým základem. Nejedná se přitom 
o sjednocení daňových sazeb; ty zůstávají plně na 
rozhodnutí členských států. 
V druhé fázi by se přistoupilo ke konsolidaci, která byla doposud 

nejspornějším prvkem jednání. Její podstatou je aplikování 
společného základu daně na celkový zisk po sečtení zisků 
a ztrát ze všech zemí, kde dané konsorcium působí. 
Daň ze zisku se potom 
rozdělí mezi dotyčné země 
podle daného klíče. Nový 
legislativní návrh Komise 
plánuje předložit v roce 
2016. 
Další balíček navrhovaných 
o p a t ř e n í  s m ě ř u j e 
k efektivnímu zdaňování v EU. Aby firmy platily spravedlivý 
díl daně v zemi, v níž své zisky vytvářejí, navrhuje Komise 
řadu opatření pro odstranění mezer v právních předpisech 
a zavedení přísnějších pravidel pro preferenční systémy 
(poskytování daňových výhod pro konkrétní aktivity nebo 
konkrétním firmám). Komise se rovněž chystá zlepšit systém 
určování převodních cen, které jsou hlavním kanálem 
přesouvání zisků mezi zeměmi. Nemělo by tak již docházet 
k tomu, že nadnárodní společnosti si nastavením umělých cen 
pro transakce mezi svými pobočkami převedou zisk do zemí 
s nižším zdaněním, a sníží tak odvedené daně.
Akční plán také stanoví další kroky k větší daňové 
transparentnosti, jak uvnitř EU, tak ve vztahu ke třetím zemím. 
Komise například zveřejnila seznam třiceti třetích zemí 
a území, které byly členskými státy zařazeny na černou listinu 
(tzv. daňové ráje). Seznam může být použit pro účely prověření 
nespolupracujících daňových jurisdikcí a vypracování společné 
strategie EU pro řešení tohoto problému. 
Komise zároveň zahájila veřejnou konzultaci, aby získala 
zpětnou vazbu na otázku, zda by podniky měly zveřejňovat 
určité informace o daních. Komise tak navazuje na svůj 
březnový balíček daňové transparentnosti, jehož hlavním 
prvkem byl návrh automatické výměny informací týkajících 
se rozhodnutí o daňovém režimu. Opatření obsažená v Akčním 
plánu jsou navržena tak, aby byla v souladu s reformami 
připravovanými na globální úrovni, zejména s jednáními 
o snižování základu a přesouvání zisků (BEPS) v rámci OECD. 
Společný evropský postup má zajistit jednotnou implementaci 
mezinárodních dohod všemi 28 členskými státy, aby 
nedocházelo k narušování vnitřního trhu.
Podrobnější informace o Akčním plánu pro spravedlivější 
a efektivnější zdaňování příjmů právnických osob i zahájené 
konzultace k daňové transparentnosti najdete na stránkách 
Evropské komise: 
http://ec.europa.eu/news/2015/06/20150617_en.htm

KOMISE CHCE MODERNIZOVAT ZDANěNí PODNIKů

Měsíčník EU aktualit | červenec 2015

Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník 
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. 
V červencovém čísle se článek věnuje tématu zdanění 
právnických osob. V Evropě totiž již několik let získává na 
síle názor, že systém zdanění právnických osob je třeba 
změnit. Jak plán Komise zní se dočtete na dalších řádcích 
příspěvku.

http://ec.europa.eu/news/2015/06/20150617_en.htm


Minule jsme se ptali, jaká doporučení EK pro ČR jsou 
nejzávažnější. Více než třetina respondentů označila oblast 
veřejné správy, korupce a transparentnosti veřejných 
zakázek. Nejméně důležitá byla označena reformní opatření 
ve zdravotnictví. S prioritním zaměřením na veřejnou správu 
naprosto souhlasíme. Větší vážnost by si dle našeho pohledu 
zasloužilo doporučení, které se týká vzdělávání a školství. 
O něm v současné době rozhodně nemůžeme říct, že 
produkuje absolventy v souladu s potřebami trhu práce.
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Zasedání klíčových institucí EU
3. 7. 2015  Lucemburk, Lucembursko 14. 7. 2015  Brusel, Belgie 

- Oficiální zahájení lucemburského předsednictví - Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti

6. 7. 2015  Lucemburk, Lucembursko 16. 7. 2015  Lucemburk, Lucembursko

- Neformální setkání ministrů pro vzdělání, mládež, 
kulturu a sport

- Neformální setkání ministrů pro zaměstnanost, sociální 
záležitosti a rovné příležitosti

6. - 9. 7. 2015  Štrasburk, Francie 20. 7. 2015   Brusel, Belgie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu - Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

9. 7. 2015  Lucemburk, Lucembursko 20. 7. 2015  Lucemburk, Lucembursko  

- Neformální setkání ministrů spravedlnosti a domácích 
záležitostí - Neformální setkání ministrů pro konkurenceschopnost

13. 7. 2015  Brusel, Belgie 22. 7. 2015  Lucemburk, Lucembursko 

- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov - Neformální setkání ministrů pro životní prostředí

13. 7. 2015   Brusel, Belgie 23. 7. 2015  Lucemburk, Lucembursko

- Euroskupina - Neformální setkání ministrů pro evropské záležitosti

Zdroj: www.europa.eu, http://www.eu2015lu.eu/, přístup ke dni 30. 6. 2015

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

InfoServis

V rubrice InfoServis zobrazujeme nadcházející zasedání 
klíčových rozhodovacích orgánů EU, která jsou doplňována 
dalšími významnými událostmi. Agenda jednání těchto 
klíčových orgánů je připravována často jen několik dní 
před vlastním jednáním a je možno ji vyhledat na těchto 
odkazech: http://europa.eu/newsroom/calendar/; http://
www.eu2015lu.eu/.

EUROkvíz

Které z doporučení EK pro ČR považujete za 
nejzávažnější?

Zdroj: EUROkvíz EU Office Česká spořitelna

36% 

18% 
18% 

9% 

18% 

Veřejná správa: provést protikorupční
plán, transparentnost zadávání veřejných
zakázek
Fiskální politika: dosáhnout fiskální
korekce ve výši 0,5 % HDP v roce 2016

Zaměstnanost: snížit vysoké daňové 
zatížení práce u nízkopříjmových skupin 

Zdravotnictví: zlepšit nákladovou
efektivnost a správu ve zdravotnictví

Vzdělávání: přijmout reformu vysokého
školství, podniknout opatření ke zvýšení
školní docházky u znevýhodněných dětí

Dětmi a určitě i dospělými tolik očekávaná doba prázdnin 
a dovolených je tu. Bezesporu oblíbenou destinací je Řecko 
a jeho ostrovy. Mnoho z Vás se tam chystá nebo jste už 
v Řecku dovolenou trávili. 

Jak hodnotíte momentální situaci v Řecku z pohledu 
cestovního ruchu?

Dovolená v Řecku je:

• Bezproblémová, není důvod zemi nenavštívit;
• Spojena jen s mírnými komplikacemi, kdy je lepší mít 

s sebou hotovost;
• Problematická - turisty čeká velké snížení komfortu 

a služeb;
• Pro letošní rok určitě nedoporučitelná - nevyrazili byste tam.

Vaše odpovědi na tuto otázku nám můžete zasílat 
prostřednictvím formuláře, který naleznete na: bit.do/eurokviz3

OTáZKA PRO TENTO MěSíC

ODPOvěď NA MINULOU OTáZKU

www.europa.eu
http://www.eu2015lu.eu/
http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://www.eu2015lu.eu/
http://www.eu2015lu.eu/
http://bit.do/dotaznikeu1
http://bit.do/eurokviz3


Světová ekonomika zažívá v posledních letech turbulentní 
období, které poznamenala nejen hospodářská dluhová krize 
ale i pozastavení multilaterální liberalizace obchodu na půdě 
Světové obchodní organizace. 
Řada států pokračuje v liberalizaci bilaterálními dohodami, 
které umožňují posílit hospodářské vazby s různými regiony 
světa a dále tak přispět k ekonomickému růstu, který je na 
mezinárodní obchod a investice přímo navázán.
Obchodní dohoda, kterou Evropská unie vyjednává se 
Spojenými státy od léta 2013 jako tzv. Transatlantické 
obchodní a investiční partnerství (TTIP) není v tomto ohledu 
výjimkou. I když už v současnosti lze hovořit mezi EU a USA 
o velice robustních a integrovaných vztazích, založených 
primárně na investicích a každodenním obchodu v objemu 
cca 2 miliardy EUR, každé další odstranění tarifních nebo 
netarifních překážek může pomoci dalšímu posilnění 
vzájemných vazeb. 
I navzdory tomu, že již teď jsou celní překážky v průměru jen 
cca 3%, řada odvětví bojuje zejména s překážkami netarifního 
charakteru. Právě ty komplikují obchod v transatlantickém 
prostoru nejvíc. 
Nová dohoda má tedy v první řadě odstranit zbylé tarifní 
překážky avšak jejím jádrem je především odstranění 
překážek, které jsou skryté v administrativních procesech 
a dvojitých kontrolách velice podobných standardů.
Odstranění tarifních překážek by znamenalo lehčí dostupnost 
řady produktů v Evropě a naopak. Lze tedy předpokládat větší 
konkurenci na trhu, co by na jedné straně znamenalo výhodu 
pro spotřebitele. Vystává také otázka, jak se s konkurencí 
vyrovnají evropské a posléze i české firmy. 

Opačným směrem je také možno očekávat nové možnosti 
a vyšší konkurenceschopnost evropského a českého zboží 
na americkém trhu. 
Efekt liberalizace by měl zásadnější vliv na státy EU, které 
mají s USA podstatně silnější vazby - jde např. o Velkou 
Británii, Irsko, Nizozemsko a další. Jiná je situace ve střední 
Evropě, která nemá tak propojené hospodářské vazby s USA. 
Přímý obchod ČR s USA má v posledním období rostoucí 
charakter, a USA se tak řadí mezi nejdůležitější trhy mimo EU. 
Celkově je podíl na zahraničním obchodu ČR s USA jen 5%. 
Jeho intenzita za poslední roky rostla asi o třetinu. I proto jsou 
Spojené státy řazeny mezi prioritní země pro český export. 
Z hlediska přímých zahraničních investic je podíl těch 
amerických proudících do ČR zanedbatelný a to zejména 
vzhledem na orientaci české ekonomiky na trhy západní 
Evropy. 
Nicméně pro ČR by TTIP znamenalo nové a prozatím 
nevyčerpané možnosti, které by americký trh mohl otevřít 
a to nejen přímo ale i nepřímo. České firmy v mnoha případech 
obchodují s USA prostřednictvím jiných západoevropských 
států, pro něž jsou jejich výstupy součástí finálních produktů. 
Lehčí přístup na americký trh a snížení cen sjednocením 
některých podobných standardů, by tedy mohlo mít i pozitivní 
vliv na objednávky pro české firmy například ve strojírenství či 
automobilovém průmyslu. 
Lze tedy hovořit o potenciálu pro firmy, jež jsou již teď 
konkurenceschopné na trzích v EU a dosud o expanzi do USA 
neuvažovaly. 
Americký trh je velice zajímavým z hlediska stability, vysoké 
absorpční schopnosti ale i stability prostředí pro investice. 
Odstranění administrativních překážek by také umožnilo 
malým a středním podnikům prosadit se v USA. Jako příklad 
lze zmínit české tramvaje, které navzdory protekcionistickým 
opatřením ve veřejných zakázkách jezdí v Seattlu, Portlandu 
a dalších amerických městech. 
Šanci mají také české potraviny, sklo, zdravotnická technika 
nebo textil, které by se po liberalizaci obchodu mohli více 
v USA prosadit. 
TTIP má potenciál také ve zvýšení atraktivity ČR jako investiční 
příležitosti. Americké firmy investují nejvíce do výzkumu 
a vývoje v Evropě - to znamená tvorbu lépe placených 
pracovních míst a větší přidané hodnoty. Investice tohoto 
charakteru jsou těmi, které by měly ČR zajímat nejvíce. 

Jarolím Antal
ředitel Centra evropských studií při VŠE v Praze
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OBCHODNí DOHODA MEZI EU A USA. CO BY MOHLA 
PŘINÉST ČR?

Měsíčník EU aktualit | červenec 2015

Drobnohled

V prázdninovém vydání Měsíčníku EU aktualit se v rámci 
rubriky Drobnohled blíže zaměříme na obchodní dohodu, 
kterou Evropská unie vyjednává se Spojenými státy od léta 
2013 - Transatlantické obchodní a investiční partnerství 
(TTIP). Pro Českou republiku by TTIP znamenalo nové 
a prozatím nevyčerpané možnosti, které by americký trh 
mohl otevřít a to nejen přímo ale i nepřímo. 
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DOPORUČENí EK: SNIŽTE KORUPCI

ÚVOD

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Tato doporučení pro státy Evropské unie jsou odrazem 
hospodářského a sociálního programu Komise, který stojí na 
třech vzájemně propojených pilířích: na podpoře investic, na 
provádění strukturálních reforem a na fiskální odpovědnosti. 
Plnění těchto doporučení by mělo napomoci, aby se obnovený 
evropský hospodářský růst i nadále udržel, dále se prohluboval 
a stál na pevných základech. 
Doporučení se týkají eurozóny jako celku a 26 členských zemí. 
Zbylé dvě země - Řecko a Kypr – doporučení nedostávají 
z důvodu toho, že by měly plnit makroekonomický ozdravný 
program. Samotná doporučení odrážejí priority, které byly 
stanoveny na základě roční analýzy růstu v listopadu loňského 
roku. 
Následovaly měsíce analýz a dialogů s jednotlivými členskými 
státy. Na konci února 2015 vydala Evropská komise pracovní 
dokumenty útvarů Komise, ve kterých nastínila směr, kterým by 
se mohly doporučení ubírat. Státy Evropské unie pak v dubnu 
předložily své programy hospodářských reforem. 

vláda České republiky schválila 29. dubna 2015 na svém 
jednání Národní program reforem České republiky 2015. 
Jsou zde nastíněna hlavní opatření týkající se posílení 
hospodářského růstu a zaměstnanosti v České republice. 
Tato opatření jsou nastavena tak, aby byly dodrženy zásady 
zodpovědného rozpočtového hospodaření. Evropská komise 
zveřejnila doporučení členským státům Evropské unie 
13. května 2015. Na konci června (25. a 26. června) se 
konalo zasedání Evropské rady. Evropská rada zde uzavřela 
evropský semestr tím, že obecně potvrdila doporučení 
Komise pro jednotlivé státy Evropské unie a vyzvala k jejich 
provádění. 
Dne 14. července by měla tato doporučení ještě formálně 
schválit na svém zasedání Rada ministrů financí. Evropská 
komise ještě navíc na podzim, v zimě a na jaře vydává 
ekonomické prognózy, které umožňují nejen srovnávat 
jednotlivé členské státy z mnoha hledisek a ukazatelů, ale 
i zhodnotit vývoj v těchto státech.

Hlavní téma

Evropská komise i letos vydala ekonomická doporučení 
pro jednotlivé státy Evropské unie, tentokráte na roky 
2015 a 2016. Komise vyzvala členské státy k opatřením 
týkajícím se podpory růstu a tvorby pracovních míst. 
Jednotlivá doporučení jsou navržena na základě 
podrobných ekonomických analýz členských zemí na 
období následujících dvanácti až osmnácti měsíců. 

DOPORUČENí EVROPSKÉ KOMISE PRO ČLENSKÉ STáTY EU 

Pro tento rok - stejně jako pro rok 2014 – se doporučení týkala 
26 členských zemí (krom Řecka a Kypru). Komise učinila 
několik změn v koordinaci hospodářské politiky Evropského 
semestru. Tyto změny byly nastaveny tak, aby podpořily lepší 
provádění jednotlivých doporučení a zvýšení odpovědnosti na 
vnitrostátní úrovni. Změnilo se též publikování ekonomických 
analýz pro danou zemi, které se vydávají o tři měsíce dříve, 
než tomu tak bylo v předchozích letech, aby zůstal prostor na 
diskusi o klíčových otázkách vycházející z dané analýzy. Dále 
dochází k intenzivnější diskusi mezi partnery o provádění 
minulých a budoucích doporučení. 
Jednotlivá navrhovaná doporučení Komise mají vytyčené tyto 
priority:
1) Státy Evropské unie mají podněcovat investice, aby 
podpořily budoucí hospodářský růst. V tomto směru je nutné 
odstranit překážky, které ztěžují získávání financí a realizaci 
investičních projektů. V návaznosti na doporučení na rok 2014 
přijalo mnoho členských států opatření k řešení zranitelnosti 
a problémů ve finančním sektoru. Dále je třeba urychleně 
plnit investiční plán pro Evropu, na který Komise vyčlenila 
315 miliard eur. 
Pro zvýšení investic a dosažení plného potenciálu Investičního 
plánu je potřeba zlepšit investiční prostředí a to například 
odstraněním nefinančních a administrativních překážek, zvýšit 

účinnost správy a další kroky, jež pomohou dostat finance do 
reálné ekonomiky.
2) Očekávají se ambiciózní strukturální reformy na trzích 
výrobků, služeb a práce, které mají zvýšit produktivitu, 
konkurenceschopnost a investice. Podporou růstu a tvorby 
pracovních míst přispějí takové reformy k blahobytu a větší 
sociální spravedlnosti. Díky reformám ve finančním sektoru se 
zjednoduší přístup investorů k financím a zmírní se negativní 
důsledky, které s sebou nese snižování páky v bankovním, 
soukromém a veřejném sektoru.
3) Ve fiskální oblasti je třeba přijímat taková opatření, 
která přinesou rovnováhu mezi krátkodobou stabilizací 
a dlouhodobou udržitelností. Ještě je totiž stále mnoho 
členských států, které vykazují vysoké schodky veřejných 
rozpočtů nebo vysoké zadlužení. Proto by se tyto státy měly 
snažit o nápravu svých rozvah. 
Členské státy EU, které disponují určitým fiskálním prostorem, 
by pak měly přijímat opatření na podporu produktivních 
investic. Změny ve složení veřejných financí by tak měly 
více napomáhat růstu. Většině členských států se podařilo 
snížit schodek veřejných financí pod hranici 3 % HDP. 
Vysoký schodek je však pro letošní rok predikován ve státech 
Chorvatsko (-5,6 % HDP), Spojené království a Španělsko 
(-4,5 % HDP).
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Hlavní téma

Očekávaná výše veřejného dluhu a salda veřejných rozpočtů v EU v % HDP (2015)
Veřejný dluh Saldo veřejných rozp. Veřejný dluh Saldo veřejných rozp.

Řecko 180,2 -2,1 Nizozemí 69,9 -1,7
Itálie 133,1 -2,6 Malta 67,2 -1,8
Portugalsko 124,4 -3,1 Finsko 62,6 -3,3
Irsko 107,1 -2,8 Slovensko 53,4 -2,7
Kypr 106,7 -1,1 Polsko 50,9 -2,8
Belgie 106,5 -2,6 Švédsko 44,2 -1,5
Španělsko 100,4 -4,5 Litva 41,7 -1,5
Francie 96,4 -3,8 ČR 41,5 -2,0
Chorvatsko 90,5 -5,6 Rumunsko 40,1 -1,6
UK 89,9 -4,5 Dánsko 39,5 -1,5
Rakousko 87,0 -2,0 Lotyšsko 37,3 -1,4
Slovinsko 81,5 -2,9 Bulharsko 29,8 -2,9
Maďarsko 75,0 -2,5 Lucembursko 24,9 0,0
Německo 71,5 0,6 Estonsko 10,3 -0,2

EU 88,0 -2,5 Eurozóna 94,0 -2,0

Zdroj: Evropská komise

I když se zlepšuje situace ve veřejných rozpočtech, veřejný 
dluh ve většině členských států nadále narůstá. Evropská 
komise v oblasti veřejných rozpočtů doporučila, aby Rada 
ministrů EU v případě Malty a Polska ukončila postup při 
nadměrném schodku, vzhledem k tomu, že oběma státům se 
podařilo nadměrný schodek korigovat.
4) Určitým evergreenem pro 
zlepšení je pro členské státy 
oblast politiky zaměstnanosti 
a sociálního zabezpečení. Je 
třeba řešit nepříznivou situaci 
na trhu práce a vysokou míru 
nezaměstnanosti (hlavně v případě 
mladých lidí). 
Proto je potřeba podporovat vytváření pracovních míst 
a snižovat tak negativní dopady nezaměstnanosti. Jednou 
z cest by mělo být i zjednodušení pravidel pro nabírání 
a propouštění pracovníků, aby se zamezilo zdlouhavým 
pracovním sporům, jež mohou bránit uzavírat pracovní 
smlouvy na dobu určitou. Pro podporu vytváření pracovních 
míst je též nutné, aby se vývoj reálných mezd pohyboval 
v souladu s vývojem produktivity. 
Dlouhodobou nezaměstnanost a nepříznivé životní situace by 
měla pomoci mírnit sociální pomoc a zabezpečení, tak aby 
lidem zajistily podporu a ochranu po celý jejich život a aby 
docílily silnější sociální soudržnosti, která je klíčovou součástí 
udržitelného hospodářského růstu.

Míra nezaměstnanosti mladých v EU (2014)

Zdroj: Eurostat; podíl nezaměstnaných mladších 25 let 
z ekonomicky aktivního obyvatelstva mladších 25 let
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Mezi nejčastější doporučení státům Evropské unie patří 
náprava či zlepšení v oblastech veřejné finance, zdanění a trh 
práce. Tyto oblasti se týkají většiny členských států. 
Naopak jen několik jednotlivých zemí má zlepšit oblasti inovace 
a podnikatelské prostředí a chudobu a sociální vyloučení. 
Počet doporučení a detaily mají jednotlivé státy rozdílné. 
Státy s nadměrnou nerovnováhou (Bulharsko, Chorvatsko, 
Francie, Itálie a Portugalsko) nebo státy s nerovnováhou, které 
vyžadují rozhodná politická opatření a (zvláštní) monitorování 
(Maďarsko, Německo, Irsko, Španělsko a Slovinsko) mají větší 

počet nebo více podrobná doporučení. To platí i pro Rumunsko, 
kde se uplatňuje preventivní program finanční pomoci 
s podporou Evropské unie a MMF. 
Česká republika společně s Dánskem, Estonskem, Litvou, 
Lotyšskem, Lucemburskem, Maltou, Polskem, Rakouskem 
a Slovenskem patří mezi státy bez nerovnováh. 
Pro posledně jmenovaný stát a našeho východního 
souseda Slovensko Evropská komise na období 2015-2016 
doporučuje:
• Zvýšit nákladovou efektivnost ve zdravotnictví, a to mimo 

jiné zlepšením řízení nemocniční péče a posílením primární 
zdravotní péče. Přijmout opatření, která zlepší výběr daní.

• Dále řešit dlouhodobou nezaměstnanost, a to zavedením 
aktivačních opatření, vzdělávacích programů druhé šance 
a vysoce kvalitní odborné přípravy uzpůsobené konkrétním 
potřebám jednotlivců. Zlepšit nabídku zařízení péče o děti, 
a více tak motivovat ženy, aby zůstaly v zaměstnání nebo 
se do něho vrátily. 

• Zlepšit odbornou přípravu učitelů a zvýšit atraktivnost 
učitelského povolání, aby se zamezilo zhoršování, 
pokud jde o výsledky vzdělávání. Zajistit větší zapojení 
romských dětí do běžného vzdělávání a vysoce kvalitního 
předškolního vzdělávání. 

• Podpořit investice do infrastruktury a zlepšit a racionalizovat 
správní postupy k získání územních a stavebních 
povolení. Zajistit větší hospodářskou soutěž ve veřejných 
nabídkových řízeních a zlepšit mechanismy dohledu nad 
zadáváním veřejných zakázek.

Hlavní téma

DOPORUČENí PRO ČESKOU REPUBLIKU NA OBDOBí 2015-2016

V letošním roce se počet doporučení oproti předchozímu 
roku snížil. Na období 2014-2015 jich Evropská komise 
pro ČR navrhla sedm: 1. Rozpočtová strategie; 2. Daňová 
politika; 3. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí; 4. Služby 
zaměstnanosti a péče o děti; 5. Kvalitní a inkluzivní vzdělávání, 
hodnocení a financování výzkumných institucí; 6. Reforma 
regulovaných profesí a snížení energetické náročnosti; 
7. Kvalitní státní správa, boj proti korupci, administrace fondů 
EU, zadávání veřejných zakázek.
Česká republika předložila ke konci dubna 2015 svůj národní 
program reforem na rok 2015 a svůj konvergenční program 
z roku 2015. Oba programy byly posuzovány současně. 
Komise 13. května zveřejnila aktuální doporučení pro členské 
státy, tedy i pro Českou republiku. 
Doporučení pro Českou republiku na období 2015-2016:
1. Dosáhnout fiskální korekce ve výši 0,5 % HDP v roce 

2016. Dále zlepšit nákladovou efektivnost a správu ve 
zdravotnictví.

Dlouhodobá udržitelnost zůstává pro veřejné finance ČR 

problémem, i když se očekává určité zlepšení výhledu. 
I vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji a stárnutí 
populace se dá předpokládat, že výdaje na zdravotní péči 
v budoucnu porostou. Je proto nutné snižovat nákladové 
neefektivity a ušetřené prostředky by tak mohly pomoci tam, 
kde chybí. Další důležitým krokem je zlepšení transparentnosti 
ve smlouvách o poskytování služeb mezi pojišťovnami 
a poskytovateli zdravotní péče.
2. Bojovat s daňovými úniky, zjednodušit daňový systém 

a provést protikorupční plán. Podniknout opatření ke 
zvýšení transparentnosti a efektivnosti při zadávání 
veřejných zakázek, zejména zavedením centrálního registru 
veřejných zakázek a posílením vedení a dohledu. 

Podle Zprávy o České republice 2015 Evropské komise jsou 
v České republice rozšířené daňové úniky, zejména v oblasti 
DPH a spotřebních daní. 
Stálým problémem i přes nedávno učiněné reformní kroky 
zůstává kvalita a transparentnost veřejných institucí, které se 
tak stávají určitou překážkou dalšího růstu. 

Vývoj míry nezaměstnanosti mladých ve vybraných 
státech EU 

Zdroj: Eurostat; podíl nezaměstnaných mladších 25 let z ekonomicky 
aktivního obyvatelstva mladších 25 let
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Oblast korupce a obecně ukazatele kvality veřejných institucí 
jsou v České republice pod unijním průměrem, což může mít 
přímý dopad na další vývoj, protože tato neefektivnost ovlivňuje 
rozdělování veřejných prostředků a zhoršuje podnikatelské 
prostředí. Česká republika je v ukazateli hluboko pod průměrem 
Evropské unie a patří ji sedmá nejhorší příčka.

3. Snížit vysoké daňové zatížení práce u osob s nízkými příjmy 
přesunutím daňové zátěže do jiných oblastí. Dále zvýšit 
dostupnost cenově přijatelných služeb péče o děti.

Česká republika se vrátila ke kladnému hospodářskému 
růstu, což pomohlo i na trhu práce, kde klesá míra 
nezaměstnanosti a roste zaměstnanost. Stále však přetrvávají 
určité problémy, ať už je to nízká účast některých skupin na 
trhu práce nebo v oblasti vysokého daňového zatížení práce.

4. Přijmout reformu vysokého školství. Zajistit odpovídající 
odbornou přípravu učitelů, podpořit školy vykazující slabé 
výsledky a podniknout opatření ke zvýšení školní docházky 
u znevýhodněných dětí, včetně Romů.

I přes nižší veřejné výdaje v České republice na vzdělávání 
než je průměr Evropské unie se daří zlepšovat výsledky ve 
vzdělávání v posledních letech. V oblasti zvyšování terciárního 
vzdělávání dosahuje Česká republika rychlého pokroku, i když 
procentem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel patří mezi 
podprůměrné členské státy. Za Českou republikou se ještě 
umístilo Slovensko, Malta, Rumunsko a Itálie. Vedle pozitivní 
změny v podobě zvyšujícího se terciárního vzdělávání jsou 
však i negativní poznatky týkající se kvality a vysokoškolsky 
vzdělaných a jejich následného uplatnění na trhu práce. 
Jak vyplývá z průzkumu OECD, došlo k poklesu dovedností 
mladších osob s dosaženým terciárním vzděláním oproti 
starším generacím se stejným druhem vzdělání. 
Základní a středoškolské vzdělání dokončí v tuzemsku velká 
část obyvatel. Stále však v některých skupinách se slabším 
sociálně-ekonomickým zázemím či zdravotním postižení je 
míra předčasného ukončení školní docházky poměrně vysoká.

V závěru lze dodat, že Česká republika patří mezi ty méně 
problematické členské státy. České hospodářství se dočkalo 
růstu, který však může být do budoucna ovlivněn a omezován 
některými faktory jako je nízká efektivita realizování investičních 
projektů, výběru daní, nepružnosti trhu práce či nedostatečné 
podpory růstu založené na znalostech. Uvidíme, jaké pokroky 
dosáhne Česká republika v doporučených oblastech od 
Evropské komise v následujících letech a jak ji to pomůže ve 
stabilizaci hospodářství pro dlouhodobý udržitelný růst a k růstu 
tolik potřebné konkurenceschopnosti. 

Hlavní téma

Celosvětové ukazatelé správy v ČR a EU (2013)

Zdroj: Světová banka; Evropská komise: Zpráva o České republice 2015; 
(1) Každý ukazatel se pohybuje v rozmezí – 2,5 (slabý) do 2,5 (silný). 
Údaje za EU jsou vypočítány jako prosté průměry výsledků členských 
států. (2) Politická stabilita a neexistence násilí/terorismu.
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Zdroj: Světová banka; pozn.: každý ukazatel se pohybuje v rozmezí – 
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Dosažené terciární vzdělání v členských státech EU 

Zdroj: Eurostat
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Základní údaje
Oficiální název Islandská republika
Počet obyvatel 325 671 (2014)
Rozloha 103 000 km2

Měna Islandská koruna (ISk)
Úřední jazyk islandština

Zdroj: The World Factbook
Ostrovní stát Island se nachází v severní části Atlantského 
oceánu přibližně 800 km od západního břehu Skotska. Hlavním 
městem islandské republiky je Reykjavík. V hlavním městě 
a jeho okolí žijí téměř dvě třetiny Islanďanů. Island stáhl 
v březnu 2015 přihlášku do Evropské unie, nicméně nadále 
chce udržovat úzké vztahy a spolupráci se zeměmi EU. 
Island je parlamentní republikou s jednokomorovým 
parlamentem, který se skládá z 63 poslanců. Premiérem je od 
roku 2013 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, který vede tradiční 
pravicovou Pokrokovou stranu. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Největšími exportními partnery Islandu je Nizozemsko (30 %), 
následované Německem (12,1 %) a Spojeným královstvím 
(9,5 %). Dováží se především z Norska (15,6 %), Spojených 
států (10 %) a Německa (8,4 %). Hlavní vývozní komoditou 
Islandu jsou ryby a rybí produkty (40 %), významnou vývozní 
komoditou je i hliník. Importují se hlavně ropné produkty, stroje 
a příslušenství.

Makroekonomický výhled
Domácí poptávka byla hlavním tahounem růstu v roce 2014 
především díky turistickému boomu v roce 2013, jehož pozitivní 

efekt na ekonomiku se přelil i do 
následujícího roku. Nemálo k tomu 
přispěl také nárůst disponibilních 
příjmů obyvatel. Tyto faktory budou 
podporovat silnější růst ekonomiky 
i do budoucna. Komise očekává 
zrychlení HDP na 2,8 %, resp. 
2,5 % v roce 2015 a 2016 za pomoci turismu a soukromé 
spotřeby. Inflace v roce 2014 oproti předchozímu roku znatelně 
poklesla o necelé dva procentní body na 2 %. 
V průběhu roku 2015 by se měla míra inflace odrazit ode 
dna a zakončit rok na 1,5 %, aby příští rok mohla zrychlit 
na hodnotu okolo 2,7 %. Island byl jednou ze zemí nejvíce 
postižených finanční krizí, což se mj. podepsalo na obřím 
nárůstu jeho dluhu. Každoroční deficity veřejných financí se 
však nyní drží blízko nuly a v posledních letech jsme svědky 
pravidelného poklesu veřejného dluhu země, který by v roce 
2016 měl klesnout na zhruba 74 % HDP.

Základní makro ukazatele 2013 2014 2015e 2016e

Růst HDP (%) 3,6 1,9 2,8 2,5

Míra nezaměstnanosti (%) 5,4 5,0 4,5 4,3

Inflace (%) 3,9 2,0 1,5 2,7

BÚ plat. bilance (% HDP) 5,8 3,6 2,0 0,4

Saldo veř. financí (% HDP) -1,7 -0,2 0,0 -0,3

veřejný dluh (% HDP) 85,9 81,2 77,4 73,8

Zdroj: Evropská komise; e - odhad 

Trh práce
Zlepšuje se i situace na trhu práce. Zaměstnanost meziročně 
vzrostla o 1,6 procentního bodu v roce 2014. Většina nových 
pracovních míst však byla v nízkopříjmových sektorech kvůli 
expanzi turismu. Míra nezaměstnanosti pravidelně klesá a za 
posledních 9 měsíců se zlepšila ze 4,9 % na 4,2 %. 
Minimální měsíční mzda není centrálně stanovená, ale je 
upravená kolektivními smlouvami.

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (květen 2015) 4,6 %

Minimální měsíční mzda (2015) -

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2014) Island ČR

Zpracovatelský průmysl 2 971 € 934 €

Stavebnictví 2 869 € 831 €

Peněžnictví a pojišťovnictví 4 696 € 1 756 €

Doprava a skladování 3 046 € 876 €

Zdroj: Statistics Iceland

ISLAND

Sektory národního hospodářství – Island (ČR a EU)

Zdroj: World Bank, odhad pro rok 2014
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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. V červencovém vydání 
se zaměříme na podnikatelské prostředí Islandu.
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Průměrné měsíční mzdy jsou, po přepočtu do eur, cca 3krát 
vyšší, než v ČR. Podobné jako v tuzemsku jsou nejvyšší mzdy 
vypláceny v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví.

Základy pracovního práva
Pokud bude zaměstnanec najat na práci alespoň 8 hodin 
v týdnu v délce jednoho měsíce, tak musí mít psanou pracovní 
smlouvu do dvou týdnů od nástupu do práce. 
Průměrná týdenní pracovní doba nesmí za období 4 měsíců 
překročit 48 hodin včetně přesčasů. 
Minimální doba dovolené je 24 pracovních dní v roce. 
Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavatele je odvozená od 
odpracovaných let zaměstnance a dosahuje od jednoho do tří 
měsíců. 

Základy obchodního práva
K založení akciové společnosti jsou potřeba alespoň dva 
společníci a alespoň jeden z nich musí být rezident Islandu 
nebo rezident a občan země EHS nebo OECD. Pro založení 
s.r.o. stačí jedna osoba, na kterou se vztahují stejná pravidla 
jako u akciové společnosti. 
Podle Světové banky je podnikání na Islandu 12. nejjednodušší 
na světě. Založení podniku trvá 4 dny, obsahuje 5 procedur 
a poplatky jsou zhruba ve výši 130 500 ISK. 

Právní forma Minimální kapitál

Společnost s ručením omezením – 
Private Limited Company 500 000 ISK

Akciová společnost – Public 
Limited Company 4 000 000 ISK

Zdroj: Ministerstvo financí a hospodářských záležitostí Islandu

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Islandský daňový systém je, obdobně jako u dalších 
severských států, poměrně složitý. Komunální daň (průměrně 
14,44 %) a daň z příjmu se dohromady uplatňuje až po 
odpočtu příspěvku do penzijního fondu. 
Základní sazba DPH je 24 %, snížená 12% sazba se vztahuje 
na hotely, noviny, muziku a základní potraviny. 
Základní sazba korporátní daně pro a.s. a s.r.o. je 20 %, pro 
ostatní právnické osoby je to 36 %. Srážková sazba daně 
z dividend činí 20 % pro islandské rezidenty, respektive 18 % 
pro nerezidenty. 
Příspěvek do systému sociálního zabezpečení je pro 
zaměstnance 7,49 %, pro námořníky je zde 0,65% příplatek. 
Cizinci platí 0,425 %. 
Minimální příspěvek do penzijního systému je 12 % (4 % 
zaměstnanec, 8 % zaměstnavatel). Kolektivní smlouvy mohou 
stanovit vyšší částky. 

Daň/odvod Sazba

Korporátní daň 20 % / 36 %

Daň z příjmu + komunální 37,3 % / 39,74 % / 46,24 %

Soc. zabezpečení 
(zaměstnanec) 4 %

Soc. zabezpečení 
(zaměstnavatel) 8 %

DPH 24 % / 12 %

Zdroj: Ministerstvo financí a hospodářských záležitostí Islandu

Energetika
Island, především díky své poloze, nedováží ani nevyváží 
žádnou elektřinu. Tu generuje především z hydroelektráren 
(71 %) a z geotermálních zdrojů (28,9 %). Jedna kilowatthodina 
elektřiny pro domácnosti stojí na Islandu přibližně 0,11 eur, 
zatímco v ČR je to přibližně 0,05 eur/kWh. 
Nutno však dodat, že finální cena je až o polovinu nižší, protože 
4 ze 7 druhů vytápění jsou výrazně dotovány státem. 

Investiční pobídky
Island nabízí všeobecné i regionální pobídky. Všeobecné 
zahrnují školení zaměstnanců, proplacení až 20 % investice 
pro malé a střední podniky, pobídky pro výzkum a vývoj 
a investiční projekty pro oblast životního prostředí. 
Velkou část pobídek zahrnují právě ty regionální, které se 
prakticky vztahují na všechny regiony, kromě oblasti hlavního 
města Reykjavíku. 
Zde může investor požádat o fixní sazbu daně z příjmu na 
10 let, osvobození od některých daní a poplatků, snížení 
kolkovného na 0,15 % původní hodnoty, snížení daně 
z nemovitosti o 30 % na 10 let, snížení příspěvku do systému 
sociálního a zdravotního zabezpečení o 20 % na 10 let, přímé 
hotovostní granty, nebo možnost prodeje či pronájmu pozemku 
pro investiční projekt pod jeho tržní cenou. 

Vrchní strop pro granty malým a středním podnikům je 35 % 
investičních nákladů (projekty do 50 milionů eur). Jednou 
z podmínek pro udělení investičních grantů je např. založení 
firmy na Islandu, kde alespoň 20 % nákladů musí hradit 
investor a 65 % nákladů nesmí být hrazeno z veřejných peněz. 

Měsíčník EU aktualit | červenec 2015

Průvodce 
podnikáním



Stejně jako předešlé dva programy, kterým jsme se věnovali 
(OP PIK, OP ŽP), i Operační program Zaměstnanost (OP Z) 
navazuje na program z období 2007 – 2013, konkrétně na 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Jeho hlavním cílem je „zlepšení lidského kapitálu 
obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků 
konkurenceschopnosti“.
Mezi oblasti, které program pokrývá patří podpora 
zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního 
začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy 
a veřejných služeb a podpora mezinárodní spolupráce 
a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního 
začleňování a veřejné správy.
Řídícím orgánem OP Z je Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR (MPSV).
Finanční prostředky v celkové výši 2 146 mil. eur bude OP Z 
čerpat z Evropského sociálního fondu (ESF) a prostřednictvím 
Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI). 
V rámci tematických cílů politiky soudržnosti pro období 2014-
2020, kterých je celkem 11, pokrývá OP Z tři z těchto cílů:
8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla;
9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě; 
11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce.
Co se prioritních os týká, je OP Z rozdělen do celkem 5 PO, 
které zastřešují dohromady 14 specifických cílů:

PO 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní 
síly

PO 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

PO 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

PO 4 - Efektivní veřejná správa

PO 5 - Technická pomoc

Největší část finančních prostředků bude alokována na 
podporu zaměstnanosti, tedy v rámci PO 1 (59,3 %). Přesto, 
že celková míra zaměstnanosti (osoby ve věku 20-64 let) 
dosahuje v České republice vyšší hodnoty (73,5 % v roce 
2014), než je průměr EU-28 (69,2 % v roce 2014), nedosahuje 
cíle stanoveného v Národním programu reforem ČR pro rok 
2020 - tedy 75% zaměstnanosti.

Téměř třetina prostředků pak připadá na PO 2 (29,8 %) - 
aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě 
a diskriminaci zejména financováním sociálních služeb.

Sedm „uzavřených“ výzev (tedy pro předem stanovené 

příjemce typu Úřad práce ČR, kraje apod.) bylo vyhlášeno již 
v průběhu června. První „otevřená“ výzva (tedy na „grantové“ 
projekty) pak byla vyhlášena 30. června. Přehled jednotlivých 
výzev naleznete v tabulce níže.
Zveřejněny byly také kontakty na pracovníky řídicího orgánu 
OP Z, kterým je možné zasílat dotazy týkající se jednotlivých 
investičních priorit OP Z.
Žádosti budou přijímány prostřednictvím portálu IS KP14+ 
aplikace MS2014+, která nahrazuje tři rozdílné systémy řízené 
třemi ministerstvy v období 2007-2013 (Benefit7, BENE-FILL, 
eAccount).
Více informací o OP Z a jednotlivých výzvách naleznete na 
stránkách Evropského sociálního fondu v ČR, Ministerstva 
práce a sociálních věcí či Ministerstva pro místní rozvoj.

www.esfcr.cz | www.mpsv.cz I www.mmr.cz

výzvy vyhlášené v OP Zaměstnanost (stav k 1. 7. 2015)
výzva

Typ Platná od - do Alokace (mil. CZK)
Realizace projektů zaměřených na řešení specifických 
problémů na regionální úrovni pomocí kombinace 
nástrojů APZ
uzavřená 1. 7. 2015 - 31. 5. 2018 1 592,0

Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů
uzavřená 1. 7. 2015 - 31. 12. 2016 298,1

Budování kapacit sociálních partnerů
otevřená 30. 6. - 31. 12. 2015 350,0

Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných 
sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány 
rozvoje sociálních služeb
uzavřená 26. 6. 2015 - 31. 12. 2016 525,2

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)
uzavřená 26. 6. 2015 - 13. 12. 2019 919,2

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro 
Hlavní město Prahu)
uzavřená 26. 6. 2015 - 13. 12. 2019 80,8

Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných 
sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé 
plány rozvoje sociálních služeb
uzavřená 26. 6. 2015 - 13. 12. 2019 5 974,8

Záruky pro mladé
uzavřená 8. 6. 2015 - 30. 5. 2018 1 000,0

Zdroj: Operační program Zaměstnanost

15EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

OP ZAMěSTNANOST

EU Seriál

Třetím schváleným operačním programem byl Operační 
program Zaměstnanost (OP Z), kterému Komise udělila 
svůj souhlas dne 6. května 2015. Program si klade za 
cíl zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy 
v ČR - tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Více 
informací o programu, jeho prioritních osách a výzvách se 
dozvíte na dalších řádcích letního vydání rubriky EU Seriál.

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
http://www.esfcr.cz/kontakty-opz
http://www.esfcr.cz/kontakty-opz
http://www.esfcr.cz/modules/calls/index.php?data%5Btitle%5D=&data%5Bid_arranges%5D%5B%5D=program_8&data%5Bnumber%5D=&data%5Bis_running%5D=1&data%5Bis_grant%5D=1&data%5Bis_individual%5D=1&data%5Bfind%5D=less
http://www.esfcr.cz/
http://www.mpsv.cz/cs/
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
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Belgie 1,6 0,1 0,3 1,0 120,0 120,0 120,0 119,0 110,2 109,8 110,8 109,2
Německo 3,6 0,4 0,1 1,6 119,0 122,0 123,0 122,0 102,2 100,5 102,2 101,5
Estonsko 8,3 4,7 1,6 2,1 63,0 68,0 71,0 73,0 76,0 76,4 78,1 79,4
Irsko 2,8 -0,3 0,2 4,8 129,0 130,0 130,0 130,0 119,2 118,8 120,0 120,7
Řecko -8,9 -6,6 -3,9 0,8 87,0 77,0 74,0 73,0 95,1 92,5 89,2 86,2
Španělsko -0,6 -2,1 -1,2 1,4 98,0 95,0 94,0 94,0 97,0 94,9 93,5 92,7
Francie 2,1 0,3 0,3 0,4 108,0 108,0 107,0 107,0 109,9 109,0 109,8 107,8
Itálie 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 60,0 61,0 62,0 62,0 103,1 103,4 103,2 101,9
Kypr 0,3 -2,4 -5,4 -2,3 : 75,0 73,0 69,0 93,4 92,5 91,4 89,4
Lotyšsko 5,0 4,8 4,2 2,4 102,0 96,0 94,0 89,0 72,6 72,9 71,2 72,0
Litva 6,1 3,8 3,3 2,9 53,0 57,0 60,0 64,0 64,8 64,5 63,5 64,0
Lucembursko 2,6 -0,2 2,0 3,0 60,0 65,0 69,0 73,0 120,6 118,8 121,4 120,1
Malta 2,3 2,5 2,7 3,5 42,0 44,0 44,0 45,0 79,5 80,3 82,5 82,5
Nizozemsko 1,7 -1,6 -0,7 0,8 86,0 84,0 85,0 86,0 108,4 108,4 111,1 110,7
Rakousko 3,1 0,9 0,2 0,3 110,0 111,0 107,0 107,0 105,8 105,6 107,2 106,8
Portugalsko -1,8 -3,3 -1,4 0,9 59,0 61,0 64,0 65,0 85,0 83,3 81,3 81,1
Slovinsko 0,6 -2,6 -1,0 2,6 56,0 57,0 58,0 59,0 85,4 83,4 83,1 82,6
Slovensko 2,7 1,6 1,4 2,4 100,0 98,0 97,0 97,0 70,8 70,4 69,4 68,6
Finsko 2,6 -1,4 -1,3 -0,1 50,0 49,0 51,0 52,0 122,1 121,3 123,1 123,2
Bulharsko 2,0 0,5 1,1 1,7 43,0 44,0 45,0 45,0 50,2 49,6 49,0 48,4
ČR 2,0 -0,8 -0,7 2,0 81,0 83,0 82,0 82,0 73,7 71,2 68,7 64,2
Dánsko 1,2 -0,7 -0,5 1,0 126,0 126,0 125,0 124,0 141,3 139,0 139,4 138,0
Chorvatsko -0,3 -2,2 -0,9 -0,4 28,0 28,0 28,0 27,0 72,6 68,5 67,5 66,6
Maďarsko 1,8 -1,5 1,5 3,6 254,0 265,0 264,0 258,0 61,8 61,2 59,7 57,1
Polsko 4,8 1,8 1,7 3,3 131,0 133,0 133,0 134,0 58,5 56,4 55,8 55,8
Rumunsko 1,1 0,6 3,4 2,9 79,0 77,0 72,0 74,0 55,2 52,5 54,0 54,3
Švédsko 2,7 -0,3 1,3 1,8 136,0 135,0 143,0 140,0 125,8 128,7 131,6 124,7
UK 1,6 0,7 1,7 2,6 124,0 124,0 122,0 121,0 109,1 116,4 114,6 121,6
EU 1,7 -0,5 0,0 1,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Růst HDP HDP v PPS per capita k Ø EU Cenová hladina k Ø EU
v % 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014

Belgie -4,1 -4,1 -2,9 -3,2 102,0 103,8 104,4 106,5 0,3 0,6 -1,5 0,4
Německo -0,9 0,1 0,1 0,7 77,9 79,3 77,1 74,7 6,2 7,2 6,9 7,6
Estonsko 1,2 -0,2 -0,2 0,6 6,0 9,7 10,1 10,6 1,4 -2,4 -0,4 0,1
Irsko -12,7 -8,1 -5,8 -4,1 111,2 121,7 123,2 109,7 0,1 0,9 3,8 6,2
Řecko -10,2 -8,7 -12,3 -3,5 171,3 156,9 175,0 177,1 -10,4 -4,4 -2,3 -2,2
Španělsko -9,4 -10,3 -6,8 -5,8 69,2 84,4 92,1 97,7 -3,3 -0,4 1,5 0,6
Francie -5,1 -4,8 -4,1 -4,0 85,2 89,6 92,3 95,0 -2,2 -2,5 -2,0 -1,7
Itálie -3,5 -3,0 -2,9 -3,0 116,4 123,1 128,5 132,1 -3,1 -0,5 0,9 2,0
Kypr -5,8 -5,8 -4,9 -8,8 66,0 79,5 102,2 107,5 -3,0 -5,5 -1,3 -4,0
Lotyšsko -3,3 -0,8 -0,7 -1,4 42,7 40,9 38,2 40,0 -3,1 -3,5 -2,2 -2,9
Litva -8,9 -3,1 -2,6 -0,7 37,2 39,8 38,8 40,9 -4,5 -1,7 0,6 0,6
Lucembursko 0,4 0,1 0,9 0,6 19,1 21,9 24,0 23,6 6,5 5,7 5,2 5,3
Malta -2,6 -3,6 -2,6 -2,1 69,7 67,4 69,2 68,0 -1,8 0,8 0,9 2,9
Nizozemsko -4,3 -4,0 -2,3 -2,3 61,3 66,5 68,6 68,8 7,1 8,8 8,5 9,9
Rakousko -2,6 -2,2 -1,3 -2,4 82,1 81,5 80,9 84,5 2,1 2,6 2,3 2,3
Portugalsko -7,4 -5,6 -4,8 -4,5 111,1 125,8 129,7 130,2 -5,6 -2,6 -0,3 0,5
Slovinsko -6,6 -4,0 -14,9 -4,9 46,5 53,7 70,3 80,9 0,9 3,0 4,8 5,3
Slovensko -4,1 -4,2 -2,6 -2,9 43,4 52,1 54,6 53,6 -3,8 0,3 0,8 1,9
Finsko -1,0 -2,1 -2,5 -3,2 48,5 52,9 55,8 59,3 -1,5 -1,9 -2,0 -1,8
Bulharsko -2,0 -0,7 -0,9 -2,8 15,7 18,0 18,3 27,6 1,1 -0,7 2,2 0,9
ČR -2,7 -3,9 -1,2 -2,0 39,9 44,6 45,0 42,6 -4,6 -2,2 -2,2 -0,9
Dánsko -2,1 -3,7 -1,1 1,2 46,4 45,6 45,0 45,2 5,7 5,6 7,2 6,2
Chorvatsko -7,5 -5,3 -5,4 -5,7 63,7 69,2 80,6 85,0 -0,6 0,1 0,4 0,6
Maďarsko -5,5 -2,3 -2,5 -2,6 81,0 78,5 77,3 76,9 0,8 1,7 4,2 4,4
Polsko -4,9 -3,7 -4,0 -3,2 54,8 54,4 55,7 50,1 -5,0 -3,8 -1,5 -1,4
Rumunsko -5,3 -2,9 -2,2 -1,5 34,2 37,3 38,0 39,8 -4,7 -4,7 -1,2 -0,5
Švédsko -0,1 -0,9 -1,4 -1,9 36,2 36,6 38,7 43,9 5,9 6,3 6,8 5,8
UK -7,6 -8,3 -5,7 -5,7 81,8 85,8 87,3 89,4 -1,7 -3,7 -4,5 -5,5
EU -4,5 -4,2 -3,2 -2,9 80,9 83,7 85,5 86,8 0,2 0,9 1,4 1,6

 Saldo veř.rozpočtů k HDP veřejný dluh k HDP Saldo běžného účtu k HDP
v % 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Statistické 
okénko

Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické 
ukazatele všech 28 členských zemí Evropské unie, které 
zahrnují statistická data ekonomické výkonnosti, fiskální 
stability, cenové hladiny k průměru EU a saldo běžného 
účtu k HDP. Pro srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele 
za celou Evropskou unii. Zdrojem dat je Eurostat 
a Evropská komise.
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