
Poslední summit EU v roce 2015
Řecko schválilo další reformy - je krize v eurozóně vyřešena?
Klimatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek
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Milí čtenáři,

při pohledu z okna na padající sníh a teplotu na teploměru to vypadá, že se zima 
konečně hlásí o slovo. Slunečné Vánoce s teplotami pohybujícími se kolem 10 
stupňů Celsia, které byly před několika dny, mi přijdou ještě o to víc vzdálené. 
Upravenými slovy klasika by šlo říct, že tento způsob zimy, zdá se mi poněkud 
nešťastným. Vždyť prosinec roku 2015 se řadí k nejteplejším měsícům v historii 
pozorování. 

Změny klimatu a jeho ochrana byla také velkým tématem pařížské konference 
OSN o ochraně klimatu, probíhající na přelomu listopadu a prosince. Zde 196 
zemí světa schválilo novou dohodu, která poprvé v historii zapojuje do boje 
s klimatickou změnou celé mezinárodní společenství. Schválením textu dohody 
nicméně celý příběh odklonu od ekonomik založených na uhlíku teprve začíná. 
Až následující roky a konkrétní kroky jednotlivých států ukáží, zda je dohoda 
prázdným politickým prohlášením či účinnou zbraní v boji proti změnám klimatu. 
Více se dočtete na straně 9 v našem hlavním tématu „Klimatická změna: Pařížská 
dohoda je teprve začátek“. Téma zpracoval Tomáš Charouz z kanceláře pana 
europoslance Luďka Niedermayera a spolupracovník EU Office. 

Ač měsíc prosinec představuje často dobu dovolených, neznamená to, že 
by nebyl bohatý na události zvláště vznikající na půdě Evropské komise. 
Předvánoční shon je spojován i s vánočním úklidem a s vyhazováním starých 
a nepotřebných věcí. Třídíte odpad? Ptám se záměrně, neboť oběhovým 
hospodářstvím a tedy rozumnějším nakládáním se zdroji se zabývala Komise 
a představila balíček opatření, jakým způsobem nakládat lépe s odpady. Od 
těchto nových opatření si Evropská komise slibuje úspory ve výši 600 miliard eur 
ročně. O tom, co tento balík přinese, si můžete přečíst více na straně 4. Třídit 
se prostě vyplatí :)

Další často v poslední době probírané téma je migrace. Také na posledním 
prosincovém summitu EU byla migrace jedním z hlavních bodů programu. 
Komise navrhla vznik nové pohraniční a pobřežní stráže, která by měla chránit 
vnější hranice Evropské unie. O společné pohraniční stráží se jednalo i na půdě 
Evropské rady. Samotný návrh by měl být schválen do konce června letošního 
roku. 

To, že Řecko získá další miliardy a že řecká vláda schválila další reformy, je 
už celkem ohraná písnička. Ale jak tato opatření působí a co se děje v dalších 
státech problematického jižního křídla se podívejte na straně 8 Měsíčníku. Nad 
problematikou veřejného dluhu a přijímaných opatření se zamýšlí pan Jiří Malý, 
ředitel Institutu evropské integrace – NEWTON College.

Vím, že hodně z nás uvítalo dlouho očekávané sněžení, ale stát, který chci teď 
zmínit a o kterém píšeme v Průvodci podnikáním je spíše spojen s prosluněnou 
dovolenou u teplého Jadranu s čistým přírodním pobřežím a místními specialitami 
v čele s rakijí či pršutem. Více o Chorvatsku na straně 13.

A nyní zpátky domů. Posledním dílem seriálu o českých operačních programech 
2014-2020 je Operační program Praha – pól růstu ČR. 

Vážení čtenáři, dovolte mi vám popřát všechno nejlepší do nového roku 2016 
a hodně osobních i pracovních úspěchů. 

Tomáš Kozelský
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Poslední summit EU v roce 2015
V Bruselu se od 17. prosince 2015 konal poslední summit EU 
roku. Hlavním tématem schůzky bylo řešení migrační krize. 
Evropská komise představila návrh na vytvoření společné 
pohraničí a pobřežní stráže, která by chránila vnější hranice 
EU a v případě nutnosti by mohla zasahovat i bez souhlasu 
členské země, na jejímž území by působila (více viz strana 5). 
Dále bylo zasedání zaměřeno na boj proti terorismu, zprávu 
pěti předsedů o hospodářské a měnové unii, dokončení 
jednotného trhu a plány Spojeného království na uspořádání 
referenda. Přijaty byly také závěry o Sýrii.
Hodnotilo se také plnění společného akčního plánu vytvořeného 
s Tureckem, kterému má osmadvacítka poskytnout finance ve 
výši 3 miliard eur na pomoc syrským uprchlíkům a posílení 
kapacit pro regulaci migrace do EU. 
Podle čerstvých čísel z prvního hodnocení zatím počet 
uprchlíků a migrantů přicházejících z Turecka do EU 
výrazně nepoklesl. Podle českých diplomatů však Brusel 
především kladně hodnotí, že turecké úřady začaly lépe 
spolupracovat se svými protějšky v unijních zemích. Slíbené 
peníze tak EU Ankaře s největší pravděpodobností poskytne.
Na Evropské radě se jednalo také o reformních návrzích 
britského premiéra Davida Camerona. Všechny země se 
shodly, že EU stojí o setrvání Spojeného království ve svých 
řadách.

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalosti-
minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013072
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / c s / p r e s s / p r e s s -
releases/2015/12/18-euco-conclusions/

Předsednictví Nizozemska v Radě EU
V první polovině roku 2016 se předsednictví v Radě EU ujme 
Nizozemsko (od roku 1960 předsedalo již 12 krát), které tak 
započíná 18-ti měsíční program Trojky (předsednictví tří po 
sobě jdoucích zemí) společně se Slovenskem a Maltou. 

Systém byl zaveden Lisabonskou 
smlouvou v roce 2009. Trojice 
předsednických zemí určuje 
dlouhodobé cíle a připravuje 
společný program, v rámci kterého 
stanovuje témata, jimiž se bude Rada 
zabývat v průběhu 18-ti měsíců. 
Každá z předsednických zemí si 
pak připravuje vlastní, podrobnější 
program.
Principy nizozemského předsednictví jsou: Unie zaměřena na 
podstatné záležitosti, inovativní růst a zaměstnanost a spojení 
s občanskou společností.
Program nizozemského předsednictví je zaměřen na čtyři 
klíčové oblasti: 
• Migrace a mezinárodní bezpečnost; 
• Zdravé finance a robustní eurozóna; 
• Evropa podporující inovace a tvorbu pracovních míst;
• Progresivní politika v oblasti klimatu a energetiky.

Setkání vysokých úředníků se budou konat v Amsterdamu, 
v historické námořní loděnici. 
Za účelem zdůraznění opakujícího se cyklu předsednictví si 
Nizozemí ponechává stejné logo, které mělo během svého 
předsednictví v roce 2004.

Období Předsedající 
země Období Předsedající 

země
1. pol. 2016 Nizozemsko 2. pol. 2017 UK
2. pol. 2016 Slovensko 1. pol. 2018 Estonsko
1. pol. 2017 Malta 2. pol. 2018 Bulharsko

http://english.eu2016.nl/

Parlament v Řecku schválil reformy a získá 
tak další miliardu eur
Řecko schválilo reformy, kterými mezinárodní věřitelé podmínili 
vyplacení další miliardy z třetího záchranného programu, 
na kterém se Řecko domluvilo s eurozónou v průběhu léta 
roku 2015 a má z něj obdržet až 86 mld. eur během tří let. Již 
v listopadu uvolnil Evropský stabilizační fond Řecku 2 mld. eur.
Soubor schválených reforem obsahuje například změny 
v oblasti špatných úvěrů. Tímto je dokončeno celkem 7 ze 13 
reforem, které má Řecko provést. 
Řecká vláda také podepsala dohodu s německou letištní 
společností Fraport o dlouhodobém pronájmu regionálních 
letišť. Smlouva je prvním privatizačním kontraktem, který byl 
dokončen za vlády premiéra Tsiprase a její hodnota dosahuje 
na 1,2 mld. eur.

Události v EU

V Bruselu se od 17. prosince 2015 konal poslední 
summit EU roku. - V první polovině roku 2016 se 
předsednictví v Radě EU ujme Nizozemsko. - Parlament 
v Řecku schválil reformy a získá tak další miliardu eur. 
- Premiér Tsipras odmítá požadavky věřitelů v otázce 
reformy důchodů. - Nová globální smlouva o ochraně 
klimatu. - Přehled mezinárodních klimatických jednání.

POLITIKA
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http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalosti-minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013072
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalosti-minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013072
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http://english.eu2016.nl/
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http://www.hellenicparliament.gr/el/

Premiér Tsipras odmítá požadavky věřitelů v otázce 
reformy důchodů
Řecký premiér Tsipras uvedl, že nevyhoví požadavkům 
věřitelů v oblasti reformy důchodů. Připustil ale, že se 
důchodový systém reformovat musí.
Snížení důchodů vláda odmítá, dle ní jde stanovených cílů 
dosáhnout omezením předčasných odchodů do penze a škrty 
ve výdajích.
Reforma důchodového systému Řecka patří k základním 
požadavkům věřitelů.
Řecku se věnuje i příspěvěk v naší ubrice Drobnohled, který 
naleznete na straně 8.

http://www.primeminister.gov.gr/

Nová globální smlouva o ochraně klimatu
Téměř dvě stovky zemí se 12. prosince po dvou týdnech jednání 
domluvily, že do konce století udrží globální oteplování pod 
hranicí 2 stupňů Celsia a budou se snažit směřovat k ještě 
nižšímu teplotnímu cíli 1,5 stupně.
Dokument musí před vstupem v platnost ratifikovat nejméně 
55 zemí a musí zahrnovat nejméně 55 % světových emisí 
skleníkových plynů. 
Podle pařížské dohody by měl svět ve druhé polovině století 
dosáhnout rovnováhy mezi vypouštěnými emisemi a emisemi 
přirozeně pohlcovanými v přírodě, tak aby byly výsledné emise 
nulové. Svého vrcholu by ovšem měly emise dosáhnout co 
nejdříve, a pak už by mělo vypuštěné množství jen klesat. 
Více než 180 států předložilo ještě před pařížskou konferencí 
své národní plány na snižování emisí, které prozatím 
k dosažení dlouhodobých cílů zdaleka nestačí. Proto bude 
hrát v budoucnu výraznou roli pětiletý mechanismus pro 
přezkoumávání závazků, které by se mohly postupně 
navyšovat. Měl by navíc vzniknout nový rámec pro posílení 
transparentnosti, který by umožnil lepší kontrolu nad reálnými 
emisemi a pokrokem v jejich snižování.
Na druhé straně to Evropě s některými požadavky nevyšlo. 
Do finálního textu dohody se nedostala opatření ke snižování 
emisí z letecké a lodní dopravy, což Unie požadovala. Hlavní 
slabinou dohody je pak podle některých názorů to, že 
jednotlivé závazky podepsaných zemí nejsou právně závazné.

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/dohoda-z-parize-je-
pro-eu-uspech-ma-vsak-sva-ale-013067
http://www.cop21.gouv.fr/en/195-countries-adopt-the-first-
universal-climate-agreement/

Přehled mezinárodních klimatických jednání
1988 – Založení Mezivládního panelu pro klimatickou 
změnu (IPCC)

Tato instituce založená v roce 1988 pod záštitou Programu 
OSN pro životní prostředí (UNEP) je hlavním orgánem pro 
mezinárodní spolupráci v otázkách klimatu. 

1992 – Schválení Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(UNFCCC)

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu byla přijata na 
konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992 známé také pod 
názvem „Summit Země“, kde se sešli zástupci více než 170 
zemí světa. Poprvé zde byla oficiálně uznána existence 
klimatické změny a zdůrazněn vliv člověka na tyto změny. 

1997 – Kjótský protokol

Na třetí konferenci smluvních stran v roce 1997 byl v 
japonském Kjótu přijat tzv. Kjótský protokol. Poprvé v něm 
bylo dohodnuto stanovení závazných cílů pro snížení emisí 
skleníkových plynů. 
Podle „principu společné, avšak rozlišené odpovědnosti“ 
mají největší podíl na nárůstu koncentrace skleníkových 
plynů v atmosféře rozvinuté země. Proto je protokolem 
stanovený závazek na snížení celkových emisí skleníkových 
plynů o 5 % oproti roku 1990 omezen pouze na vyspělé státy.

2007 – Konference smluvních stran na Bali (COP13)

Během konference na Bali se smluvní strany shodly na přijetí 
plánu pro jednání, která by měla do dvou let vést k podepsání 
nové klimatické smlouvy. Ta měla nahradit Kjótský protokol, 
jehož časový rámec byl stanoven do roku 2012. 

2009 – Konference smluvních stran v Kodani (COP15)

Očekávání v podobě podepsání nové všeobecně závazné 
klimatické smlouvy, která by nahradila Kjótský protokol, se 
na COP15 nepodařilo zrealizovat. Byl ale přijat dlouhodobý 
mezinárodní závazek na udržení globálního oteplování do 
roku 2100 pod dvěma stupni Celsia. 

2010 – Konference v Cancúnu (COP16)

O rok později byl na konferenci v Mexiku dlouhodobý teplotní 
cíl potvrzen. Zároveň se smluvní strany konference shodly 
na založení Zeleného klimatického fondu (GCF – Green 
Climate Fund). Ten má plnit funkci dlouhodobého nástroje 
pro poskytování finanční asistence pro rozvojové země. 

2011 – Konference v Durbanu (COP17)

Na konferenci v jihoafrickém Durbanu byla dojednána 
struktura Zeleného klimatického fondu. Fond začal reálně 
fungovat v roce 2014 a první projekty byly schváleny 
v listopadu 2015.  

žIVOTNí PROSTŘEDí

Události v EU

http://www.hellenicparliament.gr/el/
http://www.primeminister.gov.gr/
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/dohoda-z-parize-je-pro-eu-uspech-ma-vsak-sva-ale-013067
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/dohoda-z-parize-je-pro-eu-uspech-ma-vsak-sva-ale-013067
http://www.cop21.gouv.fr/en/195-countries-adopt-the-first-universal-climate-agreement/
http://www.cop21.gouv.fr/en/195-countries-adopt-the-first-universal-climate-agreement/
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2012 – Konference v Dauhá (COP18)

Do roku 2012 se nepodařilo podepsat novou klimatickou 
smlouvu, která by nahradila Kjótský protokol. Aby byla 
legislativní mezera vyplněna, byla na 18. konferenci v Dauhá 
prodloužena platnost protokolu do roku 2020 pomocí tzv. 
dodatku z Dauhá. 

2013 – Konference ve Varšavě (COP19)

Na konferenci ve Varšavě byla Paříž určena za místo konání 
21. konference v roce 2015. Zintenzivnily se práce na 
přípravě této konference, od které se očekává podepsání 
nové závazné smlouvy. 

2014 – Konference v Limě (COP20)

Cílem dvacáté konference smluvních stran bylo připravit 
půdu pro novou globální dohodu tak, aby mohla být v roce 
2015 v Paříži skutečně uzavřena. Ještě před zasedáním se 
USA a Čína jako dva největší světoví emitenti dohodli na 
závazcích v oblasti snižování skleníkových plynů. 

2015 – Konference v Paříži (COP21)

Během roku 2015 se několikrát sešla pracovní skupina, 
jejímž úkolem bylo připravit vyjednávací text pro novou 
klimatickou dohodu. Dokument se podařilo zkrátit přibližně 
na 50 stran, k dojednání však zůstala řada klíčových otázek 
včetně mechanismu pro pravidelné vyhodnocování závazků 
nebo financování klimatické politiky.

Tématu klimatu a konferenci COP 21 je věnováno rovněž naše  
hlavní téma, které naleznete na straně 9.

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/historie-prehled-
mezinarodnich-klimatickych-jednani-013057

Komise představila návod, jak lépe zacházet 
s odpady 
Rozumnější nakládání se zdroji a konec plýtvání - to je 
podstata tzv. oběhového hospodářství, které má v Evropě 
zajistit udržitelný růst. Jedná se o model ekonomiky, který 
se v každé fázi života určitého výrobku snaží o co nejúčelnější 
využití přírodních zdrojů.   
Komise zveřejnila 2. prosince 2015 podobu dlouho očekávaného 
a diskutovaného balíčku, který má evropským podnikům 
a spotřebitelům s přechodem k oběhovému hospodářství 
pomoci. Balík má nahradit původní návrhy, které byly zkraje 
roku 2015 kvůli přetrvávajícím neshodám mezi členskými státy 
staženy. 
Od nových opatření, která zavedou oběhové hospodářství, 
Junckerova Komise očekává úspory ve výši 600 miliard 
eur ročně a zároveň snížení celkových ročních emisí 
skleníkových plynů o 2–4 %. Nový model ekonomiky má 
rovněž přispět ke vzniku nových pracovních míst a podpoře 

konkurenceschopnosti EU. Brusel slibuje, že navrhovaná 
opatření bude možné podpořit z evropských strukturálních 
a investičních fondů, kde na ně bylo vyčleněno 5,5 miliardy 
eur, a také z programu Horizont 2020 na financování výzkumu 
a inovací. V tom se na přechod k oběhové ekonomice počítá 
s částkou 650 milionů eur. 
A jaké novinky balík vlastně obsahuje? V první řadě v něm 
najdeme nové legislativní návrhy pro oblast nakládání 
s odpady. EU totiž každým rokem přijde přibližně o 600 
milionů tun materiálů, které jsou obsaženy v odpadu a daly by 
se recyklovat a znovu využít. Například evropské domácnosti 
recyklují pouze přibližně 40 % odpadu, který vyprodukují. 
Aby se nakládání s odpady ve členských zemích EU zlepšilo, 
Komise představila několik společných cílů. Země by měly do 
roku 2030 recyklovat 65 % svého komunálního odpadu a 75 % 
obalového odpadu. Zároveň by měly přijmout závazek, aby do 
stejného roku skládkovaly maximálně 10 % veškerého odpadu. 
Zveřejnění cílů se neobešlo bez kritiky. Ve srovnání s původním 
návrhem, který předložila bývalá Barrosova Komise, jsou totiž 
navrhované cíle nižší (70 % / 80 % / 25 % do roku 2025). To 
podle mnohých nejde dohromady s prohlášením Komise, že 
balíček bude tentokrát ve svých plánech ambicióznější.

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/komise-
p r e d s t a v i l a - n a v o d - j a k - l e p e - z a c h a z e t - s - o d p a d y -
013038#sthash.ghE3dUUt.dpuf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm

Komise zveřejnila návrh nové směrnice 
o terorismu
Evropská komise zveřejnila 2. prosince návrh nové směrnice 
o terorismu, který by umožnil stíhat evropské radikály 
cestující do Sýrie a Iráku. Trestná by mohla být například 
účast na teroristickém výcviku nebo třeba financování 
takových aktivit. Ukotvení trestání tzv. zahraničních bojovníků 
do právních řádů má vytvořit pro jednotlivé členské země 
dodatečnou motivaci pro důsledný boj s terorismem. 
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Komise představila návod, jak lépe zacházet s odpady. 
- Evropská komise zveřejnila 2. prosince návrh nové 
směrnice o terorismu, který by umožnil stíhat evropské 
radikály cestující do Sýrie a Iráku. - Nová pohraniční 
a pobřežní stráž EU, která by měla chránit vnější hranici 
EU, vznikne díky propojení agentury Frontex s úřady 
odpovídajícími za správu hranic členských států. 

JUSTICE A ZÁLEžITOSTI VNITRA
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V případě jeho neplnění by je totiž Komise mohla žalovat 
u Soudního dvora EU. Komise tak reaguje na stále větší 
počet zahraničních bojovníků, kterých je dnes podle 
Europolu na 5 000.
Další novinkou je návrh plánu boje proti nezákonnému 
obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami v EU. Posílená 
spolupráce členských zemí a Europolu by měla omezit přístup 
k nelegálním zbraním.
Už v polovině listopadu 2015 Brusel navrhl zpřísnit pravidla 
pro legální držení a obchodování střelných zbraní. Komise 
navrhla zakázat legální držení některých poloautomatických 
zbraní tak, aby se nedostávaly do rukou teroristů. 

O protiteroristických opatřeních jednali evropští ministři vnitra 
a spravedlnosti 3 - 4. prosince 2015. Ve světle letošních 
pařížských atentátů bylo po letech diskuzí dosaženo dohody 
o zavedení jmenné evidence cestujících v letecké dopravě 
(označováné zkratkou PNR – Passenger Name Record). 
Bezpečnostní složky z celé EU tak zřejmě brzy budou mít 
přístup k údajům o pasažérech. Půjde například o jméno, 
datum cesty, plán cesty, způsob platby za letenku, číslo 
sedadla, informace o zavazadle a kontaktní údaje. Tyto údaje 
pak budou zmrazené na čtyři a půl roku a přístup k nim bude 
pouze na speciální vyžádání.

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalosti-
minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013042

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6218_en.htm

Návrh na vznik nové pohraniční a pobřežní 
stráže EU
Evropská Komise navrhla 15. prosince 2015 vznik nové 
pohraniční a pobřežní stráže (European Border and Coast 
Guard – EBCG), která by měla chránit vnější hranici EU. 
Vznikne díky propojení stávající agentury na ochranu hranic 
Frontex, která však nemá dostatečný mandát, s úřady 

odpovídajícími za správu hranic členských států. Stráž by měla 
být akceschopnější než Frontex mimo jiné díky rezervnímu 
fondu expertů a technického vybavení, které poskytnou 
jednotlivé členské státy. 
Komise zatím počítá, že by nová agentura disponovala 1 500 
odborníky, kteří mohou být nasazeni do tří dnů. Co je však 
skutečně revoluční, je právo zasahovat na hranici států i bez 
jeho souhlasu. Takový mechanismus by však měl být využit 
pouze v krajním případě. Některé členské státy, jako například 
Řecko, které svou hranici dlouhodobě dostatečně nechrání, 
s tím ale nesouhlasí.
Stráž by měla mít také vlastní středisko pro monitorování 
a analýzu rizik, díky kterému bude moci sledovat migrační 
proud směřující do Evropy. Agentura také bude moci vysílat 
své styčné důstojníky do zemí mimo EU. Komise navíc počítá 
s významnější úlohou agentury při vyhošťování nelegálních 
migrantů. Přijímání těchto lidí ve třetích zemích by mělo být 
usnadněno díky novému „evropskému cestovnímu dokladu pro 
účely vyhoštění“. Stráž by tak měla spíš funkci organizační, než 
pouze koordinační, jako má dnes Frontex.
Kromě toho Komise přišla s návrhem, podle kterého by se 
systematickým kontrolám na vnější hranici měli podrobovat 
nejen občané třetích zemí, ale i ti s pasem země EU, a to 
i při opouštění Evropy. Cestující by měl být zkontrolován 
prostřednictvím databáze Interpolu, nebo Schengenským 
informačním systémem.
Součástí návrhu byla i zpráva o pokroku dosaženém 
v Řecku, Itálii a na západobalkánské trase. V každé ze dvou 
jižních zemí zatím funguje pouze jeden hotspot a velký pokrok 
nebyl zaznamenán ani v případě relokace uprchlíků, na kterém 
se země EU v září dohodly.
O společné pohraniční stráži jednali i lídři EU v rámci Evropské 
rady. Návrh získal podporu většiny zemí. Detaily by se měly 
doladit do konce června 2016, kdy má být návrh schválen.

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalosti-
minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013072

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_cs.htm
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Až do poloviny března bude otevřená veřejná konzultace, 
ve které Evropská komise sbírá náměty, jak využít výhod 
jednotného trhu v oblasti retailových finančních služeb. 
Jednotný trh Evropské unie skýtá pro občany EU skvělé 
příležitosti. V oblastech, kde je dobře rozvinutý – např. v oblasti 
letecké dopravy - přináší jednotný trh spotřebitelům díky 
fungující hospodářské soutěži větší výběr, lepší služby a nižší 
ceny. Podobných přínosů  pro spotřebitele chce Evropská 
komise dosáhnout i v oblasti retailových finančních služeb, jako 
je pojištění, půjčky, hypotéky, platby a bankovní účty. 
V oblasti retailového financování zatím ovšem celoevropský trh 
neexistuje. Pouze asi 3 % nákupů v rámci retailových finančních 
služeb probíhají přes hranice. Na vnitrostátních trzích existuje 
mnoho dobrých produktů, pro spotřebitele v jednom členském 
státě EU je však obtížné koupit produkty v jiném členském 
státě. To nejenom omezuje volbu, ale vytváří i neopodstatněné 
cenové rozdíly: například pojištění motorového vozidla pro 
téhož zákazníka může být v některých členských státech 
dvakrát dražší než v jiných členských státech. 
Příkladem bariér mezi národními trhy je situace, kdy si chcete 
otevřít bankovní účet nebo zakoupit spořící produkt v jiném 
členském státě, ale to je umožněno pouze rezidentům daného 
státu. Na jiné bariéry můžete narazit, pokud si chcete zakoupit 
produkt (např. hypotéku) od poskytovatele z jiného členského 
státu. Nejeden občan EU, který se přestěhoval do jiné členské 
země, se setkal se situací, kdy nemohl nadále používat své 
pojištění (auta, nemovitosti či odpovědnost za škody) nebo se 
jeho pojištění výrazně zdražilo.
Přetrvávající bariéry a nevyužité příležitosti na jednotném trhu 
zmapovala Evropská komise v Zelené knize o retailových 
finančních službách, kterou zveřejnila 10. prosince loňského 
roku.   Komise v Zelené knize i navrhuje způsoby, jimiž by 
bylo možné tyto překážky překonat, včetně nejlepšího využití 
nových technologií, a přitom udržet odpovídající úroveň 
ochrany spotřebitele a ochrany investorů. Cílem je usnadnit: 
• společnostem se sídlem v jednom členském státě EU 

nabízet retailové finanční služby v jiných členských státech 
EU; 

• spotřebitelům možnost nakupovat retailové finanční služby 
nabízené v jiných členských státech EU a 

• občanům brát s sebou své produkty finančních služeb, 
pokud se stěhují z jednoho členského státu do druhého, ať 
už za účelem studia, práce či odchodu do důchodu – tzv. 
„přenositelnost“. 

Zelená kniha se ve značné míře věnuje digitalizaci, ve 
které spatřuje cestu k odstranění řady přetrvávajících 

bariér. Díky digitalizaci se 
fyzické umístění účastníků 
transakce stává méně 
důležitým a národní hranice 
tak ztrácejí opodstatnění. 
Informace o finančních 
produktech jsou snadno 
dostupné, což umožňuje lépe 
srovnávat produkty a posílit  
postavení spotřebitelů při jejich finančním rozhodování. 
V dlouhodobém horizontu by měla digitalizace umožnit 
podnikům, aby své produkty učinily dostupnými kdekoli v Unii, 
čímž se jednotný evropský trh přiblíží realitě.
Zároveň s vydáním Zelené knihy zahájila Evropská komise 
veřejnou konzultaci, kterou chce získat od evropské veřejnosti 
zpětnou vazbu o tom, s jakými překážkami se v oblasti 
retailového financování setkávají a jak evropský trh retailových 
finančních služeb dále otevírat. 
Do veřejné konzultace se mohou přihlásit zájmové skupiny, 
spotřebitelské organizace, podnikatelské asociace, ale 
i jednotliví občané. Veřejná konzultace bude otevřena do 
18. března 2016 
Paralelně probíhá i diskuse na sociálních sítích pod hashtagem 
#MyMoneyEU, kde mohou lidé nahrát krátké video, ve kterém 
mohou popsat problémy s využíváním finančních služeb na 
evropském trhu. 

Více informací o iniciativě Evropské komise v oblasti retailových 
finančních služeb (včetně přístup k české verzi Zelené knihy) 
najdete na adrese: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6286_en.htm?locale=en
Do veřejné konzultace je možné se přihlásit na adrese: 
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-
services/index_en.htm. 
Informace o kampani na sociálních sítích najdete na adrese: 
http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/mymoneyeu/
index_en.htm

RETAILOVÉ FINANČNí SLUžBY: VěTší VÝBěR A NIžší 
CENY PRO SPOTŘEBITELE I PODNIKY

Měsíčník EU aktualit | leden 2016

Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU 
aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V lednovém 
vydání Měsíčníku EU aktualit se příspěvek věnuje oblasti 
retailových finančních služeb, kde zatím celoevropský trh 
neexistuje - pouze asi 3 % nákupů v rámci retailových 
finančních služeb probíhají přes hranice. Více informací se 
dočtete na dalších řádcích.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6286_en.htm?locale=en
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Zasedání klíčových institucí EU
14. 1. 2016   Brusel, Belgie 18. - 21. 1. 2016   Štrasburk, Francie 

- Euroskupina - Plenární zasedání Evropského parlamentu

15. 1. 2016   Brusel, Belgie 19. 1. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti - Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

15. 1. 2016   Brusel, Belgie 25. 1. 2016    Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti - Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

18. 1. 2016   Brusel, Belgie 1. – 4. 2. 2016   Štrasburk, Francie

- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti - Plenární zasedání Evropského parlamentu

Zdroj: www.europa.eu, english.eu2016.nl, přístup ke dni 31. 12. 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://
english.eu2016.nl/.

www.europa.eu
http://english.eu2016.nl/
http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://english.eu2016.nl/
http://english.eu2016.nl/


Dne 15. prosince 2015 schválil řecký parlament další reformy, 
kterými mezinárodní věřitelé podmínili vyplacení další tranše 
z již třetího záchranného programu pro Řecko. Tato věta dnes 
zní jako klišé. 
Avšak když koncem roku 
2009 Řecko přiznalo, že jeho 
rozpočtové deficity v roce 
2009 i v následujících letech 
budou několikanásobně 
překračovat povolený limit 
3 % HDP, asi málokdo si 
tehdy představoval, že tento 
problém se bude řešit ještě 
o šest let později. Řecké 
doznání totiž nakonec 
vyústilo v dluhovou krizi nejen v Řecku, ale i v dalších zemích 
eurozóny. Podařilo se ji však po šesti letech vyřešit?
Když v květnu 2010 eurozóna a Mezinárodní měnový fond 
přijaly první balík finanční pomoci pro Řecko, argumentovalo 
se tím, že je nutné odvrátit bankrot Řecka, aby se zabránilo 
nákaze dalších ekonomicky slabších zemí eurozóny dluhovou 
krizí. Skutečný vývoj se však ubíral jinou cestou. 
Dluhová krize propukla na podzim 2010 v Irsku, v roce 2011 
v Portugalsku a v roce 2013 na Kypru. španělsko pak bylo od 
roku 2012 zasaženo bankovní krizí. I tyto čtyři země musely 
přijmout mezinárodní finanční pomoc. Navíc nedocházelo ke 
stabilizaci ekonomické situace Řecka, naopak řecký veřejný 
dluh nadále rychle narůstal, zejména kvůli dlouhodobému 
a hlubokému poklesu řeckého reálného HDP a razantnímu 
nárůstu řecké míry nezaměstnanosti v důsledku zavádění 
úsporných rozpočtových opatření. 
Proto byl v únoru 2012 spuštěn další záchranný program pro 
Řecko – byla odepsána část řeckého vládního dluhu v držení 
soukromých investorů a byl přijat druhý balík mezinárodní 
finanční pomoci pro Řecko. Ani to však nakonec nestačilo 
k vyřešení řeckých ekonomických problémů. že bude Řecko 
potřebovat třetí balík finanční pomoci, prohlásil již 20. srpna 
2013 německý ministr financí Wolfgang Schäuble. A o dva roky 
později se to stalo skutečností. Eurozóna schválila třetí balík 
finanční pomoci pro Řecko v srpnu 2015. 
Irsko, španělsko a Portugalsko již čerpání finanční pomoci 
ukončily, Řecko a Kypr v čerpání finanční pomoci pokračují. 
Celková výše finanční pomoci pro těchto pět států eurozóny 
dosáhla 498 mld. eur, z toho pro Řecko 302 mld. eur. A jaké 
je veřejné zadlužení této pětice zemí eurozóny dnes? V roce 
2015 měly všechny tyto země vyšší veřejný dluh než v době, 
kdy v nich dluhová krize vypukla a kdy začala být realizována 

protikrizová opatření. Veřejný dluh Irska se zpětinásobil 
z předkrizové úrovně 24 % HDP na 120 % HDP v roce 2013, 
avšak od roku 2014 významně klesá. Podle prognózy Evropské 
komise by se měl irský veřejný dluh v roce 2015 snížit na 
necelých 100 % HDP, což je ale stále čtyřnásobek předkrizové 
úrovně. V Portugalsku a na Kypru se nárůst veřejného dluhu 
zastavil, avšak nedochází k významnému snižování veřejného 
dluhu jako v Irsku. Veřejný dluh v Portugalsku (128 % HDP 
v roce 2015) a na Kypru (107 % HDP v roce 2015) tak zůstává 
zhruba dvojnásobný v porovnání s předkrizovou úrovní.
V Řecku a ve španělsku se veřejný dluh navzdory realizovaným 
protikrizovým opatřením stále zvyšuje. Řecký veřejný dluh 
se z předkrizové úrovně 103 % HDP zvýšil na 179 % HDP 
v roce 2014 a podle prognózy Evropské komise by měl v roce 
2015 dále vzrůst na 195 % HDP, což je nejvyšší úroveň ze 
všech zemí eurozóny. Veřejný dluh španělska se v porovnání 
s předkrizovou úrovní zvýšil téměř trojnásobně na 101 % HDP 
v roce 2015.

Nejhorší fázi dluhové krize v eurozóně z let 2010-2012 se 
sice podařilo přijetím řady protikrizových opatření překonat, 
avšak události z období 2013-2015 ukazují, že dluhová krize 
v eurozóně stále doutná a její symptomy občas vyplavou na 
povrch. 
Přijímaná opatření totiž pouze tlumí projevy krize v eurozóně, 
avšak neřeší její skutečné příčiny. Proto se projevy stále 
vracejí. Navíc během šesti let realizace protikrizových opatření 
se veřejné dluhy pěti zemí eurozóny postižených dluhovou krizí 
výrazně zvýšily a zatím ve většině případů nezačaly významně 
klesat. Proto nelze považovat dluhovou krizi v eurozóně za 
vyřešenou.

Jiří Malý, ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College
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ŘECKO SCHVÁLILO DALší REFORMY - JE KRIZE 
V EUROZóNě VYŘEšENA?
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Drobnohled

První příspěvek nového roku v rubrice Drobnohled se 
věnuje tématu dluhové krize v eurozóně a poskytl nám 
jej pan PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské 
integrace NEWTON College. S jakou výší veřejného 
dluhu se potýkají země Evropské unie a jsou záchranné 
programy opravdu efektivní? Nejen to si můžete přečíst na 
dalších řádcích.

Veřejný dluh v zemích EU (v % HDP)

Zdroj: EK, AMECO
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KLIMATICKÁ ZMěNA: PAŘížSKÁ DOHODA JE TEPRVE 
ZAČÁTEK

ÚVOD

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

V Paříži se na přelomu listopadu a prosince minulého roku 
konala 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu. Přijelo téměř 50 tisíc delegátů z celého světa 
skrze jednání o vzniku nové globální klimatické dohody, která 
má nahradit Kjótský protokol a do boje s klimatickou změnou 
poprvé v historii zapojit celou planetu. 

Text dohody byl podepsán 12. prosince zástupci 196 zemí 
světa po 13 dnech složitých, ale konstruktivních vyjednávání. 
Mnozí světoví lídři uzavření dohody považují za historický 
okamžik a zlomový bod pro celý svět. Teprve nadcházející 
roky však určí, zda je pařížská dohoda účinnou zbraní v boji 
s klimatickou změnou či prázdným politickým gestem.

Hlavní téma

Dopady změny klimatu lze pozorovat napříč celou 
planetou. V některých regionech si lidé zvykají na 
mírnější zimy, teplejší léta a častější sucho či povodně. 
S klimatickou změnou je možné bojovat omezováním 
produkce skleníkových plynů a právě EU si před lety dala 
za cíl stát se lídrem v této oblasti. Podívejme se, jak se daří 
tento závazek plnit. 

ZMěNA KLIMATU A VLIV ČLOVěKA

Dohoda byla přijata v kontextu sílícího povědomí o závažných 
a často nevratných dopadech klimatické změny. Ta je 
způsobena vyššími koncentracemi skleníkových plynů 
v atmosféře, zejména oxidu uhličitého. Jak vyplývá z rozborů 
ledovců, k uvolňování těchto plynů do ovzduší běžně dochází 
v rámci přírodních procesů a jejich koncentrace byla během 
posledních 3 dob ledových proměnlivá.
V posledních staletích se nicméně přidaly i skleníkové 
plyny vznikající v důsledku lidské činnosti. Jde o takzvané 
antropogenní emise, které nejčastěji vznikají při spalování 
fosilních paliv, zejména uhlí. V součtu pak dochází k neustálému 
zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, což 
naklání pomyslnou misku klimatických vah směrem, který 
pro lidstvo nemusí být bezpečný. Aktuální koncentrace oxidu 
uhličitého ve vzduchu je nejvyšší za posledních 650 tisíc let.
Nárůst koncentrace CO2 v atmosféře

Zdroj: NASA 2015
Největší podíl na tvorbě emisí má sektor energetiky. Za zmínku 
stojí i zemědělský sektor, který je s 11% druhým největším 
producentem skleníkových plynů. Podle jiných výpočtů jde až 
o 15%. 
Významná část zemědělských emisí (až 65%) vzniká při chovu 
dobytka a využívání přírodních či syntetických hnojiv. Pro 
zajímavost, 1kg vyprodukovaného hovězího masa odpovídá 
3 hodinám cesty automobilem, tvrdí vědci.
Napříč vědeckou komunitou převažuje názor o nutnosti udržet 

globální oteplení na hranici 2°C oproti předindustriálnímu 
věku. Při takové teplotě sice dojde k některým nevratným 
změnám, udržitelnost života na zemi ale zůstane zachována. 
Pro představu, mezi lety 1880 a 2012 se planeta oteplila již 
o 0,85°C, rok 2014 byl nejteplejší v historii a rok 2015 jej 
pravděpodobně předstihne. 
S rostoucí teplotou tají ledovce, hladina oceánů roste, živočišné 
a rostlinné druhy mizí, lidé migrují. Podle NASA vzrostla 
celosvětová hladina oceánu za posledních 100 let o téměř 18 
centimetrů a jen v Grónsku zmizí ročně 287 miliard tun ledu.

Průměrný nárůst globální teploty

Zdroj: Mezivládní panel pro klimatickou změnu 2015

Produkce skleníkových plynů dle odvětví 

 Text:

Zdroj: Mezinárodní energetická agentura 2015 
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Hlavní téma

Mezinárodní společenství chce v právě schválené klimatické 
dohodě udržet globální oteplení hluboko pod hranicí 2°C 
a co nejvíce se přibližovat hodnotě 1,5°C. V polovině století 
pak máme dosáhnout rovnováhy mezi produkovanými 
a pohlcovanými emisemi. Klimatický cíl dohody je společný, 
ale cesty k jeho dosažení budou různé. Základ totiž tvoří 
individuální vnitrostátní závazky. 
Každý stát (či společenství států) má vypracovat a následně 
plnit svůj vlastní redukční cíl. Závazky se mají aktualizovat na 
základě nových vědeckých poznatků a dostupných technologií 
každých 5 let. První dobrovolné přehodnocení je naplánováno 
na rok 2018, povinně pak od roku 2023. Výše cílů nicméně 
zůstává na dobrovolné bázi a sankční mechanismy neexistují. 
Dohoda zároveň respektuje národně specifické podmínky 
a nastavuje (finanční) mechanismy tak, aby ke klimatické akci 
docházelo na celé planetě.
Jde o takzvaný princip „společné, ale rozdílné zodpovědnosti“, 
který respektuje fakt, že průmyslové země historicky přispěly 
podstatně více k růstu emisí skleníkových plynů v porovnání 
s chudšími státy. Velkou diplomatickou výzvou při vyjednávání 
dohody byly právě přetrvávající rozpory mezi rozvojovými 
a rozvinutými zeměmi. Již dávno totiž neplatí, že hlavními 
znečišťovateli jsou pouze bohaté státy. Pokud má mít dohoda 
smysl, musí se jí účastnit všechny státy, zejména ty rozvojové. 

Ty si nicméně svou účast podmiňovaly finanční pomocí 
od rozvinutých států jako kompenzaci za náklady spojené 
s redukcí emisí a náklady spojené s dopady klimatické změny. 
Výsledkem je příslib dobrovolné alokace minimálně 100 miliard 
dolarů ročně počínaje rokem 2020. Peníze jsou určeny na 
opatření pro přizpůsobení se změnám klimatu v rozvojových 
zemích. Hlavním nástrojem bude Zelený klimatický fond 
a nejchudší země mají mít k financím zjednodušený přístup.

Svět teď stojí před velkou výzvou. Dohodu musí ratifikovat 
alespoň 55 zemí zodpovědných za alespoň 55% globálních 
emisí. Celková dohoda je sice závazná, ale závazky z ní 
plynoucí zůstávají dobrovolné a jsou v rukou každého státu, 
což může být problém. 

Navíc v období před pařížskou konferencí měly státy přijít 
s vlastními návrhy redukce emisí. Již po sečtení všech 
zaslaných návrhů ale bylo jasné, že nepovedou ani k 2°C, 
natož k nově preferovanému 1,5°C cíli (hovoří se o 2,7 - 3,5°C). 
Vnitrostátní závazky by nyní měly být navýšeny, pokud nemá 
dohoda zůstat pouze na papíře. 
Bude velmi záviset na dlouhodobé vůli jednotlivých států 
dostát právě složenému slibu. že to nemusí být cesta trnitá 
naznačují signály z byznysu. V rámci konference byl ohlášen 
vznik aliancí soukromého a veřejného sektoru pro investice do 
výzkumu a vývoje čistých technologií a omezení závislosti na 
fosilních palivech. Navíc, zelené technologie jsou již řadu let 
nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem energetiky. Očekává 
se, že investice do zelených pracovních míst by mohly v EU 
vytvořit či udržet až 5 milionů pracovních míst k roku 2020. 
Solární sektor v USA generuje pracovní místa 10x rychleji 
v porovnání se zbytkem ekonomiky. Nové místo zde vznikne 
průměrně každých 20 minut. Do roku 2020 se očekává 
zdvojnásobení celosvětového průmyslového trhu v oblasti 
životního prostředí oproti roku 2010. Boj s klimatickou změnou 
má tržní potenciál a právě uzavřená dohoda vytváří stabilní 
rámec pro investice do čistých technologií. Již nyní je zřejmé, 
že přijetím dohody příběh nekončí, ale začíná.
Emise CO2 u 5 nejvíce znečišťujících zemí a EU*

*zahrnuty emise při využívání fosilních paliv a výrobě cementu

Zdroj: The Emissions Database for Global Atmospheric 
Research 2015

PAŘížSKÁ KLIMATICKÁ DOHODA JE TEPRVE ZAČÁTEK

EVROPSKÁ UNIE: AMBICIóZNí KLIMATICKÝ HRÁČ

EU je zodpovědná za 9 % celosvětových emisí skleníkových 
plynů (Čína 25 %, USA 11 %). V oblasti klimatické politiky je 
již řadu let ambiciózním aktérem, což se projevilo i při jednání 
v Paříži, kde jako celek přislíbila 40% redukci vlastních emisí 
k roku 2030 oproti úrovním z roku 1990. 
Zamýšlený příspěvek vychází z vlastních klimatických 
strategií, které se etablovaly řadu let. Historicky prvním plánem 
Evropského společenství bylo znevýhodnit paliva s vysokým 

obsahem uhlíku prostřednictvím uhlíkové daně. To mělo vést 
k útlumu jejich využívání a upřednostňování čistějších zdrojů 
energie.
Uhlíková daň ale nebyla skrze odpor tehdejších členských 
států průchozí a díky tomu se otevřela cesta novému přístupu. 
Počátkem nového tisíciletí byl představen návrh Evropského 
systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), který 
redukuje emise na tržní bázi (viz box na straně 12). 



11EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Postupně byla klimatická politika rozšířena i o obnovitelné 
zdroje a energetickou účinnost. I jejich zaváděním totiž dochází 
ke snižování emisí skleníkových plynů.
Postupně tak vznikly cíle do roku 2020, 2030 a dlouhodobá 
vize nízkouhlíkové ekonomiky do roku 2050. Symbolické 
završení klimatických a energetických ambicí EU ztělesňuje 
Energetická unie. Ta vznikla v únoru minulého roku a má ji na 
starosti místopředseda Evropské komise, charismatický Slovák 
Maroš šefčovič. 
Energetická unie zahrnuje veškeré aktivity EU v oblasti 
energetiky a klimatu do jednoho velkého zastřešujícího 
projektu. Bezesporu jde o největší energetickou událost 
posledních let. S nadsázkou však můžeme říci, že nová 
klimatická dohoda z Paříže a Energetická unie mají společné 
dvě věci. Obě se dotýkají ochrany klimatu a obě zatím zůstávají 
spíše na papíře. Plný rozvoj Energetické unie očekává v roce 
2016. Rok 2015 byl spíše marketingovou záležitostí s cílem co 
nejlépe přiblížit podstatu projektu členským zemím a posbírat 
národně specifická data pro co nejlepší kalibraci řízení celého 
projektu. Základem Energetické unie v oblasti klimatu jsou již 
existující klimaticko-energetické strategie stanovující cíle do 
roku 2020 a 2030.

Právě cíle do roku 2030 jsou v současnosti velkým evropským 
tématem. Evropskou radou schválený Klimaticko-energetický 
rámec do roku 2030 se postupně rozpadá do konkrétních 
legislativních návrhů a je předmětem vyjednávání na evropské 
i národní úrovni. 

První legislativní várka byla zveřejněna v červnu 2015 a je 
známa jako letní energetický balíček. 
Klimaticko-energetické cíle EU do roku 2020 a 2030

Cíle do r. 2020 Cíle do r. 2030

Redukce emisí 
skleníkových plynů* 20% 40%

Podíl obnovitelných 
zdrojů energie 20% 27%

Zvýšení energetické 
účinnosti 20% 27%

* vzhledem k 1990

Zdroj: Evropská komise

Obsahuje například revizi systému ETS či komunikační sdělení 
k novému designu trhu s elektřinou. Další legislativní balíček je 
naplánovaný na únor. Jeho podstatou budou návrhy ohledně 
bezpečnosti dodávek zemního plynu, plynových kontraktů se 
třetími zeměmi a strategie využívání zkapalněného zemního 
plynu. 
V létě pak přijde legislativní balíček zaměřený na redukci emisí 
v sektorech mimo ETS, zemědělství a lesnictví. Představeny 
budou i nové cíle v oblasti budov a dopravy. Závazné sdělení 
k novému designu trhu s elektřinou je naplánované na letošní 
podzim. Bezesporu půjde o nejdůležitější událost roku 2016. 

Zmíněné kroky vycházejí z časové osy představené v únoru 
2015 společně s rámcovou strategií Energetické unie.

Hlavní téma

EU PLNí KLIMATICKÉ CíLE A ODPOUTALA RůST OD PRODUKCE EMISí

Přejděme nyní od vizí k datům a podívejme se, jak se daří 
plnit stanovené závazky. EU je podle nejnovějších dat na 
cestě k splnění všech vytyčených cílů do roku 2020. U cílů do 
roku 2030 je však situace odlišná. Pokud se má stanovených 
závazků v nadcházejícím období dosáhnout, bude třeba zvýšit 
úsilí.
Právě nyní projednávaná legislativa a její rychlá implementace 
bude v tomto ohledu klíčová. Dle nejnovějších dat byly emise 
EU v roce 2013 o 19,8 % nižší v porovnání s úrovněmi z roku 
1990, což je na hraně splnění cíle do roku 2020. Skrze klesající 
emisní trend je vysoce pravděpodobné, že ke splnění cíle došlo 
již v letech 2014-2015. K roku 2020 by pak reálně mohlo dojít 
k 24-25% poklesu emisí.
V poslední době byl vývoj produkce emisí významně ovlivněn 
hlavně finanční krizí. V jejím důsledku došlo k útlumu 
průmyslové výroby a tím pádem i poptávky po energiích. 
Z pohledu klimatické politiky šlo o dvousečnou zbraň. 
Na jednu stranu došlo k výraznému útlumu produkovaných 
emisí skrze dočasný útlum ekonomické aktivity. To je z hlediska 
plnění cílů dobrá zpráva. Na stranu druhou šlo o krátkodobou 
záležitost, která navíc negativně ovlivnila systém ETS. 

Při oživení ekonomických aktivit pak došlo k mírnému navýšení 
emisí. 
Poslední roky nicméně pokračují v dlouhodobě klesajícím trendu. 
Zajímavé je zejména období po krizi. Environmentální regulace 
bývá často osočována ze snižování konkurenceschopnosti 
Evropy a ohrožování růstu.
Ekonomický růst při poklesu emisí

Zdroj: EEA, Evropská komise, Eurostat 2015
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Z dlouhodobého vývoje i vývoje posledních let je však jasně 
patrné odpoutání růstu od produkce emisí. To je důležitým 
argumentem v diskusi o smysluplnosti dekarbonizace 
ekonomik. 
Zároveň platí, že nelze generalizovat na celou ekonomiku. 
Je pravdou, že některé evropské sektory mohou být 
environmentální regulací ohroženy více než jiné. Jde zejména 
o energeticky náročný průmysl, který může v důsledku 
zvyšujících nákladů přesunout svou výrobu do zemí s nižší 
úrovní regulace. Tento jev se označuje jako „únik uhlíku“ a je 
často řešeným evropským tématem. 
Právě nová Pařížská dohoda je uklidňujícím signálem pro 
znepokojený evropský průmysl. Celý svět se totiž zavazuje ke 
klimatické akci a EU nezůstane ve svém úsilí osamocena, což 
může znamenat konkurenční výhodu z důvodu již proběhlých 
investic do šetrných technologií.

ETS příběh s dobrým koncem?
ETS funguje na „cap-and-trade“ principu, jehož podstatou 
je stanovení celounijního stropu pro vypouštění emisí 
v sektorech emitujících velké množství skleníkových plynů. 
Tento strop je přepočítán na povolenky v počtu o něco nižším 
než je celkové změřené množství produkovaných emisí 
u zahrnutých zařízení. 

Počet povolenek vypuštěných do oběhu je každoročně 
snižován, čímž je dosaženo postupného snižování emisí. 
V rámci snižujícího se objemu pak podniky obchodují 
s povolenkami. Je na každém z nich, zda produkované emise 
vykryjí nákupem povolenek na trhu či provedou opatření do 
omezení produkce emisí. Pro správnou funkčnost emisního 
trhu je třeba dostatečně vysoká cena povolenky. Nižší 
poptávka po povolenkách v důsledku ekonomické krize ale 
společně s neočekávaně velkým přísunem mezinárodních 
kreditů za investice do zelených projektů v zemích mimo EU 
a nadhodnocením reálné poptávky po kreditech ze strany 
členských států měly za důsledek klinickou smrt celého 
systému ETS. 

Na trhu se objevil přebytek zhruba 2 miliard povolenek, 
což srazilo jejich cenu na hodnotu, která není motivací 
pro dekarbonizační investice. Nákup povolenek prakticky 
zadarmo (okolo 4-6 EUR za povolenku oproti plánovaným 
30EUR) zkrátka vyšel lépe než nákladné modernizace. ETS 
nicméně prochází řadou okamžitých i strukturálních revizí, 
které jej směřují zpět k akceschopnosti. 
V rámci takzvaného „backloadingu“ je od roku 2014  z trhu 
dočasně stahováno 900 000 milionů povolenek. V létě 
minulého roku byla navíc odsouhlasena rezerva tržní stability. 
Jde o automatický mechanismus, který bude z oběhu 
postupně odebírat povolenky až do doby, kdy se jejich objem 
ustálí na přijatelné úrovni. Do této rezervy budou navíc 
umístěny i backloadované povolenky. 
Současně projednávaná dlouhodobá revize pak upraví 
parametry ETS tak, aby byl v souladu s emisním cílem do 
roku 2030. Smyslem revizí je zajištění dostatečně vysoké 
ceny povolenky, která bude motivovat k dekarbonizaci. Až 
budoucí léta ukážou, zda je revidovaný ETS životaschopný. 
Rostoucí cena povolenky je slibným signálem. 

Závěr
Klimatická změna hýbe nejen hladinou oceánů, ale i světovou 
politikou. Situaci dobře shrnují slova Baracka Obamy, podle 
kterého jsme první generace, která pociťuje její dopady 
a poslední, která s tím může něco udělat. 
Změna klimatu se může jevit jako méně akutní problém 
v porovnání s jinými společenskými hrozbami, protože její 
důsledky přicházejí pozvolna. Je však velmi důležité konat 
nyní, jelikož i výstupy klimatické akce se nedostaví přes noc. 
Svět nyní stojí před nelehkým úkolem a právě pařížská dohoda 
je dobrým začátkem. Je pravdou, že nyní představené závazky 
jednotlivých států k tomuto cíli nesměřují a bude třeba je 
navýšit celosvětově. Jsme členy EU, která je ambiciózním 
klimatickým hráčem již řadu let. 

Lze proto očekávat pokusy o navýšení stávajících ambicí, což 
bude provázeno vypjatou debatou. Zdaleka ne všichni členové 
evropského společenství jsou v boji s klimatickou změnou na 
jedné vlně, zatím.

Hlavní téma
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Základní údaje
Oficiální název Republika Chorvatsko (Republika Hrvatska)
Počet obyvatel 4 246 809 (2014)
Rozloha 56 594 km2

Měna Kuna (HRK)

Etnické složení Chorvati 90,4 %, Srbové 4,4 %, ostatní 
5,2 %

Zdroj: The World Factbook
Po druhé světové válce se Chorvatsko stalo součástí 
Federativní lidové (později socialistické) republiky Jugoslávie. 
V roce 1991 bylo vyhlášeno referendum, ve kterém se 
většina obyvatel vyslovila pro samostatnost Chorvatska a na 
základě kterého byla vyhlášena nezávislost. V roce 2011 byla 
podepsána Přístupová smlouva s EU a dne 1. července 2013 
se země stala plnohodnotným 28. členem Evropské unie. 
Výkonná moc spočívá v rukou prezidenta a vlády. Prezident 
je volen na pět let přímo lidem. Zákonodárná moc je svěřena 
jednokomorovému parlamentu (Sabor), který se skládá 
z nejméně 100 a nejvíce 160 poslanců volených na čtyři roky. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Mezi nejdůležitější exportní partnery Chorvatska patří Itálie 
(13,9 %), Bosna a Hercegovina (11,9 %) či Německo (11,3 %). 
Chorvatsko vyváží dopravní vybavení, stroje, textil, chemikálie 
a potraviny. Dováží zboží (zejména stroje, dopravní a elektrické 
zařízení, chemikálie a paliva) především z Německa (15,1 %), 
Itálie (14,2 %) a Slovinska (10,8 %).

Makroekonomický výhled
Chorvatské hospodářství má za sebou zatím nejtěžší 
období své novodobé historie, jelikož se až po šesti letech 

recese vrátilo v roce 2015 na růstovou 
trajektorii. Úspěšná turistická sezóna 
tradičně nakopne domácí poptávku ve 
třetím čtvrtletí 2015. 
Chorvatská ekonomika by měla za 
celý rok 2015 vykázat 1,1% růst HDP, 
k dlouhodobě pozitivnímu příspěvku čistých exportů se přidá 
i zmíněná domácí poptávka, která do té doby byla v červených 
číslech. Ekonomice příliš nepřispívá tlak na oddlužování 
domácností, což naopak působí protichůdně na růst domácí 
poptávky. Jediným významným zdrojem investic budou fondy 
EU. V dalších letech se také počítá s mírným růstem ve výši 
1,4 % v roce 2016, respektive 1,7 % v roce 2017.
Co Chorvaty příliš nepotěší je vývoj zadlužení země, které se 
za pět let téměř zdvojnásobilo a v roce 2016 podle odhadu 
Komise překročí veřejný dluh hranici 90 % HDP. Schodky 
veřejných rozpočtů jsou na Jadranu dlouhodobě velice špatné, 
stále se drží okolo 5 % HDP i přes zvyšování daní.  

Základní makro ukazatele 2014 2015e 2016e 2017e

Růst HDP (%) -0,4 1,1 1,4 1,7

Míra nezaměstnanosti (%) 17,3 16,2 15,6 14,7

Inflace (%) 0,2 -0,1 0,9 1,7

Saldo veř. financí (% HDP) -5,6 -4,9 -4,7 -4,1

Veřejný dluh (% HDP) 85,1 89,2 91,7 92,9

Zdroj: Evropská komise; e - odhad 

Trh práce
Míra nezaměstnanosti je v Chorvatsku vyšší než činí průměr 
EU, patří po Řecku a španělsku ke státům s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti mezi členskými státy. Průměrná produktivita 
práce v Chorvatsku dosahuje 80,2 % průměru EU, tedy o něco 
málo vyšší  než v České republice. Minimální měsíční mzda 
v Chorvatsku představuje ekvivalent 408 EUR.

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (říjen 2015) 15,8 %

Produktivita práce k Ø EU (2014) 80,2 %

Minimální měsíční mzda (1H/2016) 408 EUR

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2014) Chorvatsko ČR

Zpracovatelský průmysl 1 197 € 1 475 €

Velkoobchod a maloobchod 1 231 € 1 434 €

Doprava a skladování 1 468 € 1 389 €

Ubytovací a stravovací služby 1 174 € 916 €

Informační služby a komunikace 1 174 € 2 895 €

Zdroj: Ministry of Labour and Pension System

CHORVATSKO

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 lednovém vydání se 
zaměříme na podnikatelské prostředí Chorvatska.

Sektory národního hospodářství 

Zdroj: Eurostat, data za rok 2014
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S výjimkou cestovního ruchu jsou ve všech významných 
hospodářských sektorech pracovní náklady v Chorvatsku 
o více než desetinu nižší než v ČR.

Základy pracovního práva
Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Je možné ji 
uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou, ta ale nesmí překročit 
tři roky. V pracovní smlouvě může být stanovena zkušební 
doba v délce max. 6 měsíců.
Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr z ekonomických, 
technologických a organizačních důvodů, pokud zaměstnanec 
přestane být schopen nadále vykonávat práci a pro hrubé 
porušení pracovní kázně. Délka výpovědní lhůty se liší 
v závislosti na délce trvání pracovního poměru od dvou 
týdnů v případě, že zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele 
méně než rok, až po tři měsíce, pokud zaměstnanec pracoval 
u zaměstnavatele déle než 20 let.

Základy obchodního práva
Nejrozšířenější formou společností v Chorvatsku je společnost 
s ručením omezeným (d.o.o.), kterou může založit jedna či 
více osob. Společníci ručí za závazky společnosti jen do výše 
svých nesplacených vkladů. Minimální požadovaný kapitál 
činí 20 000 HRK, což je ekvivalent 72 000 CZK. Pro větší 
podnikatelské projekty je více využívána akciová společnost 
(d.d.), jejíž základní kapitál činí min. 200 000 HRK (cca 720 
tisíc Kč).
Z průzkumu Světové banky vyplývá, že proces založení 
průměrné s. r. o. v Chorvatsku trvá 12 dní a celkové náklady 
činí více jak 2 600 chorvatských kun.

Právní forma Minimální kapitál
Společnost s ručením omezeným 
– Joint Stock Company 20 000 HRK

Akciová společnost – Public 
Limited Company 200 000 HRK

Zdroj: Ministry of Entrepreneurship and Crafts

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Sazba daně z příjmů právnických osob je stanovena ve výši 
20 %. Daňovým nerezidentům je z přijatých dividend sraženo 
12 %. Daň z příjmů fyzických osob má tři pásma 12/25/40 
% Měsíční příjmy nad 13 200 kun (cca 47 tisíc korun) jsou 
zdaněny nejvyšší 40% sazbou. 
Náklady na pracovní sílu zvyšuje i příspěvek zaměstnavatele 
na sociální a zdravotní pojištění, který činí 17,2 % (zaměstnanci 
je na tento účel ze mzdy strhnuto 20 %). Základní sazba DPH 
je 25 %, snížená sazba ve výši 13 % se vztahuje na ubytovací 
služby, denní tisk, časopisy a periodika. Některé druhy zboží 
(základní potraviny, učebnice, zdravotní pomůcky) jsou 
zdaněny 5% sazbou.

Daň/odvod Sazba
korporátní daň 20 %

daň z dividend nerezidentům 12 %

daň z příjmu jednotlivců (progresivní 
daň) 12 / 25 / 40 %

DPH (základní / snížená / nulová sazba) 25 / 13 / 5 %

sociální a zdravotní pojištění - 
zaměstnanec 20 %

sociální a zdravotní pojištění - 
zaměstnavatel 17,2 %

Zdroj: Ministry of Finance

Energetika
Téměř polovina elektrické energie se v Chorvatsku vyrábí 
z obnovitelných zdrojů – 49,5 % (předevsím z vody). Přesto 
jsou tu ceny elektřiny levnější než v ČR. Podle statistik 
Eurostatu zaplatil velkoodběratel v Chorvatsku za 1 kWh 
v prvním pololetí roku 2015 v průměru o 1,5 eurocentů méně 
než velkoodběratel sídlící v Česku. Cena zemního plynu je na 
Jadranu mnohem stabilnější než v ČR, od roku 2014 však také 
dražší, v roce 2015 o 2,5 eura za GJ.

Investiční pobídky
Chorvatsko nabízí zahraničním investorům široké spektrum 
pobídek: daňové úlevy, celní preference, podporu na vytváření 
nových pracovních míst, podporu technologických center, 
podporu vzdělávání spojeného s investováním do tvorby 
nových pracovních míst a strategickou podporu obchodní 
činnosti a podporu významných investičních projektů. Konkrétní 
výše pobídky záleží na regionu, kam směřuje investice, a na 
velikosti investované částky a vytvořených pracovních míst. 
Minimální investovaná částka pro získání veřejných pobídek 
v Chorvatsku činí 150 000 eur a podmínka vytvoření alespoň 
5 nových pracovních míst.  

Měsíčník EU aktualit | leden 2016

Průvodce 
podnikáním

Vývoj cen energií

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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Proč právě pól růstu? Hlavní město Praha představuje klíčový 
region České republiky a důležité centrum, které přispívá ke 
zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu.
Globální cíl programu není stanoven, respektive je definován 
nepřímo, a to ve vazbě na cíle strategie Evropa 2020. 
„Globálním cílem je dosáhnout či se alespoň přiblížit těmto 
výzvám, popřípadě stabilizovat situaci v oblastech, jejichž 
hodnoty již v roce 2011 dosáhly strategických milníků pro rok 
2020“. 
Je přitom třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, 
které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako 
rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života 
obyvatel.
Mezi oblasti, na které se program zaměřuje, patří následující:
• Výzkum, vývoj a technologické inovace;
• Energetické úspory a lepší veřejná doprava;
• Sociální začleňování a boj proti chudobě;
• Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Region Praha patří jako jediný z České republiky mezi tzv. 
více rozvinuté regiony (HDP/ob. >= 90 % průměru EU-27) 
a má proto stanovenu podmínku, že míra spolufinancování 
z národních zdrojů dosáhne 50 %. Alokace Evropské unie 
na program činí 201,6 mil. eur a po přičtení stejné částky 
z národních zdrojů činí celková alokace 403,2 mil. eur. 
Financování programu ze strany EU bude probíhat jak 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak z Evropského 
sociálního fondu. Řídícím orgánem je Hlavní město Praha – 
Odbor evropských fondů.
Program má celkem 5 prioritních os, které zastřešují 
12 specifických cílů. Nejvíce finančních prostředků bude 
vynaloženo v rámci PO 1 (31 %) a PO 2 (30 %).

PO 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje 
a inovací 

PO 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

PO 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě

PO 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

PO 5 - Technická pomoc

Pro svůj operační program si hl. m. Praha zvolilo jako 
nosný koncept Strategii SMART Prague 2014-2020, která 
je vstupním materiálem pro přípravu intervencí z fondů EU 
v období 2014–2020 a vychází z platného Strategického plánu 
hl. m. Prahy. 

Koordinace a realizace konceptu 
SMART Prague je v gesci Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Město Praha chápe koncept 
šířeji, tedy nejen jako dopravní, 
energetické, telekomunikační 
a environmentální sí tě, ale 
i podnikání, kulturu a vzdělanost. 
Koncept SMART Prague 2014–2020 
tvoří tři základní osy:
• SMART Infrastructure – zajištění dobrého propojení 

jednotlivých částí města moderní a udržitelnou dopravní, 
ale i energetickou, environmentální a telekomunikační 
infrastrukturou.

• SMART Specialization – vybudování konkurenční výhody 
regionu vhodnou volbou hospodářských oblastí, na něž 
by se mělo specializovat (zvýšený důraz na výzkum, 
technologický rozvoj a inovace).

• SMART Creativity se soustředí na vazbu mezi 
rozvojem kreativity a ekonomickou prosperitou 
a konkurenceschopností států i měst. Spadá sem podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě.

První výzvy byly vyhlášeny již 14. října 2015. Jednalo se 
o výzvu 6 v rámci PO 3 a výzvy 1, 2, a 3 v rámci PO 4. Příjem 
žádostí v rámci výzvy 2 a 3 byl ukončen 16. prosince 2015. 
Celkově bylo předloženo 85 žádostí o podporu, v celkovém 
objemu 362, 78 mil. korun. Posouzení předložených žádostí by 
mělo být ukončeno v průběhu ledna 2016.
Příjem žádostí v rámci výzvy 1 a 6 bude ukončen spolu 
s uzávěrkou našeho lednového Měsíčníku, tedy 5. ledna 2016.  
V první polovině ledna budou vyhlášeny další čtyři výzvy. 
Dvě v rámci PO 1 (o celkové alokaci cca 600 mil. korun) a dvě 
v rámci PO 2 (o celkové alokaci cca 650 mil. korun).
Informace o výzvách naleznete na: http://www.prahafondy.eu/
cz/opppr/vyzvy.html
Oprávněnými příjemci dotace jsou hlavní město Praha, 
městské části a organizace jimi zřizované, výzkumné 
a neziskové organizace, vzdělávací instituce, profesní 
a zájmová sdružení či podnikatelské subjekty. Na peníze 
mohou dosáhnout i klíčové městské podniky a organizace 
jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID, Správa železnic 
(SžDC) nebo Technická správa komunikací.

Více informací o OP Praha - pól růstu ČR naleznete na 
stránkách programu, Ministerstva pro místní rozvoj či stránkách 
Magistrátu hl. m. Prahy.
prahafondy.eu | oppraha.cz I mmr.cz I praha.eu
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OPERAČNí PROGRAM PRAHA - PóL RůSTU ČR

EU Seriál

Sotva nám začal nový rok, přicházíme s jedním závěrem, 
a sice posledním dílem naší minisérie o českých 
operačních programech pro období 2014 – 2020. Ten je 
věnován programu Operační program Praha - pól růstu 
ČR, který slouží k rozvoji našeho hlavního města. Program 
byl Evropskou komisí schválen 11. června 2015. Jaké 
oblasti budou podpořeny a další informace se dočtete níže.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_cs.htm
Pro sv�j opera�n� program si Praha zvolila jako nosn� koncept Strategii SMART Prague 2014-2020, kter� je vstupn�m materi�lem pro p��pravu intervenc� z fond� EU v obdob� 2014�2020 a vych�z� z platn�ho Strategick�ho pl�nu hl. m. Prahy. Koordinace a realizace konceptu SMART Prague je v gesci Institutu pl�nov�n� a rozvoje hl. m. PrahyPraha ch�pe koncept ���eji, tedy nejen jako dopravn�, energetick�, telekomunika�n� a environment�ln� s�t�, ale i podnik�n�, kulturu a vzd�lanost. Koncept SMART Prague 2014�2020 tvo�� t�i z�kladn� osy:�	SMART Infrastructure � zaji�t�n� dobr�ho propojen� jednotliv�ch ��st� m�sta modern� a udr�itelnou dopravn�, ale i energetickou, environment�ln� a telekomunika�n� infrastrukturou.�	SMART Specialization � vybudov�n� konkuren�n� v�hody regionu vhodnou volbou hospod��sk�ch oblast�, na n� by se m�lo specializovat (zv��en� d�raz na v�zkum, technologick� rozvoj a inovace).�	SMART Creativity se soust�ed� na vazbu mezi rozvojem kreativity a ekonomickou prosperitou a konkurenceschopnost� st�t� i m�st. Spad� sem podpora soci�ln�ho za�le�ov�n� a boj proti chudob�.
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/vyzvy.html
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/vyzvy.html
www.prahafondy.eu
www.oppraha.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
www.praha.eu
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Belgie 1,6 0,1 0,3 1,1 120,5 120,0 120,0 118,7 110,2 109,8 110,8 109,2
Německo 3,6 0,4 0,1 1,6 119,5 122,6 123,2 124,2 102,2 100,5 102,2 101,5
Estonsko 8,3 4,7 1,6 2,1 64,6 69,0 71,5 73,0 76,0 76,4 78,1 79,4
Irsko 2,8 -0,3 0,2 4,8 128,3 128,5 128,8 126,3 119,2 118,8 120,0 120,7
Řecko -8,9 -6,6 -3,9 0,8 88,5 80,9 76,4 n/a 95,1 92,5 89,2 86,2
španělsko -0,6 -2,1 -1,2 1,4 99,0 96,0 95,0 94,9 97,0 94,9 93,5 92,7
Francie 2,1 0,2 0,7 0,2 108,8 108,9 108,6 108,2 109,9 109,0 109,8 107,8
Itálie 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 102,6 101,3 100,4 98,2 103,1 103,4 103,2 101,9
Kypr 0,3 -2,4 -5,4 -2,3 96,7 93,4 91,4 86,1 93,4 92,5 91,4 89,4
Lotyšsko 5,0 4,8 4,2 2,4 55,1 59,8 64,1 67,3 72,6 72,9 71,2 72,0
Litva 6,1 3,8 3,3 2,9 61,9 67,4 71,6 74,2 64,8 64,5 63,5 64,0
Lucembursko 2,6 -0,2 2,0 3,1 261,9 265,4 262,9 264,1 120,6 118,8 121,4 120,1
Malta 2,1 2,5 2,3 3,5 87,2 86,1 86,5 88,2 79,5 80,3 82,5 82,5
Nizozemsko 1,7 -1,1 -0,5 1,0 129,7 129,1 127,4 126,8 108,4 108,4 111,1 110,7
Rakousko 3,1 0,9 0,2 0,3 126,4 128,6 129,8 129,0 105,8 105,6 107,2 106,8
Portugalsko -1,8 -4,0 -1,6 0,9 80,2 76,8 75,9 75,5 85,0 83,3 81,3 81,1
Slovinsko 0,6 -2,6 -1,0 2,6 84,2 84,3 83,7 82,7 85,4 83,4 83,1 82,6
Slovensko 2,7 1,6 1,4 2,4 74,2 75,2 76,0 76,3 70,8 70,4 69,4 68,6
Finsko 2,6 -1,4 -1,3 -0,1 114,1 115,6 115,1 111,7 122,1 121,3 123,1 123,2
Bulharsko 2,0 0,5 1,1 1,7 44,1 46,4 47,5 46,5 50,2 49,6 49,0 48,4
ČR 2,0 -0,8 -0,7 2,0 80,6 80,9 80,9 79,9 73,7 71,2 68,7 64,2
Dánsko 1,2 -0,7 -0,5 1,1 127,7 125,2 125,8 124,9 141,3 139,0 139,4 138,0
Chorvatsko -0,3 -2,2 -0,9 -0,4 60,1 60,4 61,0 60,8 72,6 68,5 67,5 66,6
Maďarsko 1,8 -1,5 1,5 3,6 65,9 67,1 66,5 66,8 61,8 61,2 59,7 57,1
Polsko 4,8 1,8 1,7 3,4 63,0 65,1 67,0 68,0 58,5 56,4 55,8 55,8
Rumunsko 1,1 0,6 3,4 2,8 50,7 51,3 53,1 54,1 55,2 52,5 54,0 54,3
švédsko 2,7 -0,3 1,3 2,3 123,4 125,0 126,0 127,0 125,8 128,7 131,6 124,7
UK 1,6 0,7 1,7 3,0 107,7 105,1 104,3 105,7 109,1 116,4 114,6 121,6
EU 1,7 -0,5 0,1 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 0,8 1,6 4,4 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 -0,4 0,9 2,0
Kypr -5,8 -5,8 -4,9 -8,8 66,0 79,5 102,2 107,5 -3,4 -5,7 -2,0 -4,0
Lotyšsko -3,3 -0,8 -0,7 -1,4 42,7 40,9 38,2 40,0 -3,1 -3,5 -2,0 -2,9
Litva -8,9 -3,1 -2,6 -0,7 37,2 39,8 38,8 40,9 -3,8 -0,9 1,5 0,6
Lucembursko 0,4 0,1 0,9 0,6 19,1 21,9 24,0 23,6 5,8 5,7 4,9 5,3
Malta -2,6 -3,6 -2,6 -2,1 69,7 67,4 69,2 68,0 -1,7 3,5 3,0 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 -2,0 0,9 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 -1,9 -1,8
Bulharsko -2,0 -0,7 -0,9 -2,8 15,7 18,0 18,3 27,6 0,9 -1,2 1,6 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 4,7 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 0,0 0,1 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 -1,3 -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 6,9 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 81,4 85,1 87,3 88,6 0,2 1,0 1,5 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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