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Milí čtenáři,

začátek roku se většinou nese v duchu bilancování a plánování. Seznam 
očekávaných událostí pro následující měsíce už bývá známý. V tomto čísle 
Měsíčníku vám tak vedle událostí dnů minulých přinášíme i přehled toho, co by 
měl rok 2016 přinést. Z těch nejsledovanějších událostí lze bezesporu jmenovat 
britské referendum, které by se mohlo konat již letos v září. V tomto referendu 
se nebude hlasovat o ničem menším, než o setrvání Spojeného království 
v Evropské unii. Na konci roku 2015 byla aspoň dočasně zažehnána hrozba 
„grexitu“, tedy odchodu Řecka z eurozóny a vypadá to, že nejvyšší evropští 
představitelé budou muset řešit další – tentokráte „brexit“. 

Po Maďarsku se dalším státem, který v Evropské unii vyvolává velké kontroverze, 
stalo Polsko. Evropská komise zahájila s Polskem formální dialog kvůli dění 
okolo polského ústavního soudu a novele mediálního zákona. Co to vlastně 
znamená a jaké následující kroky může Evropská komise ještě učinit, se dočtete 
na straně 2.

Z lednových událostí je dobré si připomenout návštěvy místopředsedů Evropské 
komise v České republice. Federica Mogheriniová - vysoká představitelka Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku - diskutovala o globální strategii EU 
pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kterou připravuje. Momentální situace 
v Evropě napovídá, že tato strategie bude velmi sledovaná a důležitá. Prahu 
navštívil také Valdis Dombrovskis, který je v Evropské komisi zodpovědný za 
oblast „Euro a sociální dialog“. A právě přijetí společné evropské měny a její 
přínosy a rizika byly tématem konference, jež se tento místopředseda účastnil. 
Za českou stranu se debaty například účastnili zástupce české vlády, guvernér 
ČNB, prezident Hospodářské komory a také Svazu průmyslu a dopravy ČR či 
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Více k přijetí eura 
a k plnění Maastrichtských kritérií, si můžete přečíst na straně 3.

Slibovaný přehled toho, co lze očekávat v roce 2016 přináší naše rubrika 
Drobnohled na straně 7, kde Jana Radová z kanceláře Svazu průmyslu ČR 
v Bruselu představuje to nejdůležitější, na co bude v letošním roce upřena 
pozornost, ať už se jedná o balíček opatření k řízení migrace a kontroly vnějších 
hranic, či oblast digitalizace nebo energetiky.

Prostor ke zlepšení má Česká republika bezesporu v oblasti čerpání evropských 
dotací a jejich smysluplného alokování. Jak se dařilo čerpat prostředky 
z minulého programovacího období (i když možnost dočerpání prostředků byla 
v závěru roku 2015 opět projednávána s Komisí), se dozvíte v naší rubrice EU 
Seriál.

Určitému propojení věcí minulých a budoucích je věnováno naše téma týkající 
se zadlužení v členských státech Evropské unie. Co jiného ovlivňuje budoucnost 
více než závazky let minulých - tedy alespoň z ekonomického hlediska? Pokud 
vás zajímá vývoj zadlužení, jeho struktura, „vítězové“ a „poražení“, nalistujte 
si stranu 12 našeho Měsíčníku. O veřejném dluhu Řecka se toho napsalo 
už mnohé, ale který stát je vlastně, co do celkového dluhu z pohledu státu, 
domácností a podniků, na špici žebříčku? 

Nastává doba jarních prázdnin, dětem přeji, ať si ji užijí, pokud možno zimními 
radovánkami a vám, naši čtenáři, příjemné počtení v našem Měsíčníku. 

Tomáš Kozelský

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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Máte zájem o realizaci projektu s podporou 
fondů EU? Hledáte financování rozvojových 
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Chcete získat více informací? Prosím,     
obraťte se na nás.

Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou 
Zastoupení Evropské komise v ČR a portál EurActiv.cz
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Komise zahájila sledování stavu právního státu 
v Polsku. - Britské referendum o setrvání v EU – kdy 
se bude konat? - Připravenost České republiky k přijetí 
eura. Jak plníme konvergenční kritéria? - Změny, které 
čekají vnitřní trh v roce 2016. Komise chce pomoci 
hlavně malým a středním podnikům a začínajícím 
firmám růst a usnadnit jim přístup na vnitřní trh.
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Komise zahájila sledování stavu právního 
státu v Polsku
Evropská komise zahájila 13. ledna formální dialog s Varšavou 
kvůli dění okolo polského ústavního soudu a novele mediálního 
zákona. 

První místopředseda Frans Timmermans dostal na jednání 
kolegia komisařů mandát k tomu, aby polské vládě poslal 
dopis. 
Brusel by měl vyjasnit, co mu na vývoji v Polsku vadí, Varšava 
by zase měla předložit důkazy o tom, že v zemi nedochází 
k porušování zásad právního státu. 
Takový dialog je předběžnou fází takzvaného postupu na 
ochranu právního státu, který Komise vytvořila v roce 2014. 
Na postupu se dle Timmermanse shodlo celé kolegium, což 
by znamenalo, že rozhodnutí musela podpořit i komisařka pro 
vnitřní trh, průmysl a podnikání Elżbieta Bieńkowska, kterou do 
Komise nominovala předchozí polská vláda.   
Pokud se oběma stranám nepodaří dosáhnout smírného 
řešení, může Komise zaslat Varšavě formálnější stanovisko. 
Pokud ani na něj nedostane uspokojivou odpověď, může ve 
druhé fázi vydat doporučení, na jehož základě by musela 
polská vláda do určeného data odstranit problémy, na které by 
Brusel upozornil. 
Kdyby to neudělala, může Komise navrhnout aktivaci 
článku 7 Lisabonské smlouvy. To by mohlo nakonec vést 
až k omezení polských hlasovacích práv v Radě EU. 
Procedura ovšem musí probíhat v součinnosti s ostatními 
členskými zeměmi i Evropským parlamentem.
Komise se má k vývoji v Polsku znovu vrátit v polovině března. 
Do té doby lze očekávat čilou výměnu názorů mezi oběma 
stranami. Polští představitelé několikrát prohlásili, že se v jejich 
zemi neděje nic protiprávního a že jsou Komisi ochotni vše 
vysvětlit. 

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/komise-zjistuje-
jestl i-se-v-polsku-hrouti-pravni-stat-spusti la-formalni-
mechanismus-013099#sthash.Z7nhKUEM.dpuf

http://ec.europa.eu/news/2016/01/20160113_en.htm

Britské referendum o setrvání v EU – kdy se 
bude konat?
Britské referendum o setrvání v EU by se mohlo konat v září 
roku 2016. Na tomto termínu se údajně rýsuje shoda mezi 
představiteli obou táborů – příznivců takzvaného Brexitu i těch, 
kdo si přejí, aby Spojené království zůstalo členem Unie. 
Premiér David Cameron by se chtěl na finální podobě 
britských požadavků dohodnout s ostatními evropskými lídry 
už v průběhu února, kdy se sejde Evropská rada. Že se budou 
návrhem na reformu EU zabývat, se prezidenti a premiéři 
dohodli již na posledním summitu EU v prosinci 2015.   
Poté, co budou stanoveny přesné podmínky setrvání 
Spojeného království v EU, bude muset nejprve vzniknout 
legislativa upravující průběh kampaně. To může zabrat čtyři až 
šest týdnů. 
Samotná kampaň pak bude trvat minimálně deset týdnů. Jako 
první možný termín by se tedy nabízel červenec 2016. Kvůli 
školním prázdninám ve Skotsku ale nebude možné referendum 
provést. 
To může Cameronovi přinést potíže. Pokud se mu totiž podaří 
dosáhnout shody s ostatními evropskými lídry a zahájí kampaň 
za setrvání v EU, situaci mu značně ztíží další zhoršení 
migrační krize, které lze v létě očekávat. Proevropské nálady 
v zemi to pravděpodobně nezvýší.   
Referendum se však těžko může přesouvat na později, protože 
za rohem už budou číhat francouzské a německé volby, které 
se budou konat v roce 2017 a které mohou s děním v EU také 
zahýbat. 

ht tp: / /www.euract iv.cz/evropa-dnes0/c lanek/br i tske-
referendum-o-setrvani-v-eu-by-se-mohlo-konat-v-zari-
013091#sthash.t4fHwkhb.dpuf

h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / n e w s / e n / n e w s -
room/20160129STO11957/UK-referendum-Prime-Minister-
Cameron-visits-European-Parliament

POLITIKA

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/komise-zjistuje-jestli-se-v-polsku-hrouti-pravni-stat-spustila-formalni-mechanismus-013099#sthash.Z7nhKUEM.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/komise-zjistuje-jestli-se-v-polsku-hrouti-pravni-stat-spustila-formalni-mechanismus-013099#sthash.Z7nhKUEM.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/komise-zjistuje-jestli-se-v-polsku-hrouti-pravni-stat-spustila-formalni-mechanismus-013099#sthash.Z7nhKUEM.dpuf
http://ec.europa.eu/news/2016/01/20160113_en.htm
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/britske-referendum-o-setrvani-v-eu-by-se-mohlo-konat-v-zari-013091#sthash.t4fHwkhb.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/britske-referendum-o-setrvani-v-eu-by-se-mohlo-konat-v-zari-013091#sthash.t4fHwkhb.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/britske-referendum-o-setrvani-v-eu-by-se-mohlo-konat-v-zari-013091#sthash.t4fHwkhb.dpuf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160129STO11957/UK-referendum-Prime-Minister-Cameron-visits-European-Parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160129STO11957/UK-referendum-Prime-Minister-Cameron-visits-European-Parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160129STO11957/UK-referendum-Prime-Minister-Cameron-visits-European-Parliament
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Připravenost České republiky k přijetí eura
V pátek 29. ledna 2016 se v Praze uskutečnila konference 
s názvem „Přijetí společné evropské měny v ČR - přínosy 
a rizika“ a jejími hlavními řečníky byli premiér Bohuslav Sobotka 
a místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, který 
uvedl, že Česká republika je v současnosti z ekonomického 
hlediska připravena přijmout euro, a vstup do eurozóny je tak 
nyní hlavně otázkou politického rozhodnutí a vůle. Zatímco 
premiér Bohuslav Sobotka si myslí, že by se Česko mohlo 
stát díky euru konkurenceschopnějším a stabilnějším, ministr 
financí Andrej Babiš a guvernér České národní banky Miroslav 
Singer v něm vidí naopak ekonomickou hrozbu. Kabinet už 
dřív rozhodl, že v tomto volebním období termín přijetí eura 
nestanoví. 
Česká republika se podpisem přístupové smlouvy k Evropské 
unii k přijetí eura zavázala. Časově přijetí jednotné měny 
vymezeno není, avšak je zde předpoklad, že euro přijmeme, 
jakmile budou plněna všechna kritéria:

1. Kritérium cenové stability
Posuzuje míru spotřebitelské inflace, která nesmí být o více 
než 1,5 p. b. vyšší než průměr tří zemí s nejlepšími výsledky 
v oblasti cenové stability.
Od roku 2013 ČR toto kritérium plní a také za rok 2015 
jej velmi pravděpodobně dodrží. Podle výhledu cenového 
vývoje by mělo být plnění tohoto kritéria zajištěno do roku 
2018 s rezervou téměř 1 p. b.

2015 2016 2017 2018
Průměr 3 zemí EU 
s nejnižší inflací -0,5 0,9 1,2 1,4

Hodnota kritéria 1,0 2,4 2,7 2,9
Česká republika 0,4 1,0 1,9 1,9

2. Kritérium stavu veřejných financí
Kritérium je splněno pouze tehdy, jsou-li udržitelně plněny 
obě složky fiskálního kritéria, tj. deficit pod 3 % HDP i dluh 
sektoru vládních institucí pod 60 % HDP.
Česká republika plní. Jeho dodržení je pravděpodobné i ve 
střednědobém horizontu s dostatečnou rezervou (více než 
1 p. b. u schodku, 20 p. b. u dluhu).

2015 2016 2017 2018
Saldo sektoru vládních institucí
Hodnota kritéria -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Česká republika -1,9 -1,2 -0,8 -0,5
Dluh sektoru vládních institucí
Hodnota kritéria 60,0 60,0 60,0 60,0
Česká republika 40,9 40,9 40,7 40,1

3. Kritérium konvergence úrokových sazeb
Dlouhodobé úrokové sazby (výnosy z dluhopisů se zbytkovou 
splatností 10 let) nesmí být o více než 2 p. b. vyšší než ve 
třech státech s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability.
Česká republika tradičně bez problémů plní a totéž bude 
zřejmě platit i podle výhledu do roku 2018 (s rezervou 
minimálně 1 p. b.).

2015 2016 2017 2018
Průměr 3 zemí EU 
s nejnižší inflací 1,6 1,0 1,3 1,3

Hodnota kritéria 3,6 3,0 3,3 3,3
Česká republika 0,7 1,2 1,5 1,8

4. Kritérium účasti v mechanismu směnných kurzů
Přijetí členského státu EU do eurozóny je podmíněno 
úspěšným, minimálně dvouletým setrváním národní měny 
v Mechanismu směnných kurzů II (ERM II). Předpokládá 
se tak pohyb kurzu v rámci fluktuačního rozpětí ±15 % bez 
devalvace centrální parity a nadměrných tlaků na kurz.
Česká republika neplní, protože se uvedeného mechanismu 
neúčastní. Jeho vyhodnocení tak bude možné teprve poté, 
co Česká republika vstoupí do ERM II a bude stanovena 
centrální parita koruny k euru, vůči níž by se fluktuace 
měnového kurzu sledovaly.

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních 
kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2015

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalosti-
minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013129
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/pristoupeni-cr-
k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2015/
vyhodnoceni-plneni-maastrichtskych-konve-23412

Změny, které čekají vnitřní trh v roce 2016
Komise chce v roce 2016 pomoci hlavně malým a středním 
podnikům a začínajícím firmám růst a usnadnit jim přístup na 
vnitřní trh. Díky jedné z plánovaných iniciativ by po úpadku 
mohl podnikatel dostat druhou šanci. Komise také hodlá 
pokračovat v realizaci unie kapitálových trhů, která má 
evropským podnikům usnadnit přístup k finančním prostředkům 
a zatraktivnit EU pro investory z celého světa. 
Během roku 2016 Komise navrhne i balíček mobility 
pracovních sil, díky kterému má mimo jiné dojít k omezení 
zneužívání některých systémů sociálního zabezpečení v EU. 
Tím mají být chráněny země s vyšší životní úrovní a štědrým 
sociálním systémem, které lákají Evropany z chudších států 
Unie. Takovým příkladem je i Velká Británie, jejíž list požadavků 
na reformu EU zahrnuje právě i zabránění využívání tamního 

Události v EU

JEDNOTNÝ VNITŘNí TRH

EKONOMIKA A EURO

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalosti-minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013129
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalosti-minuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013129
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2015/vyhodnoceni-plneni-maastrichtskych-konve-23412
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2015/vyhodnoceni-plneni-maastrichtskych-konve-23412
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2015/vyhodnoceni-plneni-maastrichtskych-konve-23412
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sociálního systému. Komise chce rovněž revidovat směrnici 
o vysílání pracovníků tak, aby stejná práce byla na jednom 
místě ohodnocena stejnou mzdou pro všechny občany EU. 
Představena bude i nová strategie umožňující, aby evropští 
občané i firmy mohli plně využívat výhody evropských 
vesmírných programů, jako je Galileo nebo Copernicus. 

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/rok-2016-v-eu-co-
se-da-ocekavat-013083#sthash.lMtdBGkn.dpuf
https://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_en

Evropská komise spustila online platformu pro řešení 
spotřebitelských sporů
Komise spustila 9. ledna 2016 online platformu pro řešení 
spotřebitelských sporů. Díky tomu budou moci uživatelé 
internetu řešit problémy s firmami při nákupu zboží a služeb 
online mimosoudní cestou. 
A jak bude nová platforma vlastně fungovat? Spotřebitelé 
i obchodníci budou moci podat stížnost vyplněním formuláře 
online ve všech úředních jazycích EU. Spolu s ní zašlou 
i potřebné dokumenty. Stížnost bude do 90 dnů prozkoumána 
právním arbitrem, který rozhodne, jak spor řešit. Služba bude 
bezplatná, Evropané tak ušetří za drahé soudní tahanice. 
Platforma je od ledna otevřená zatím pouze pro subjekty, 
které budou při řešení sporů působit jako rozhodci. Ty mají do 
15. února čas, aby se do systému zaregistrovaly a seznámily 
se s ním. Následně budou službu moci využívat i samotní 
spotřebitelé a internetoví prodejci. 

http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/resit-
spory-pri-obchodu-online-bude-od-unora-levnejsi-a-rychlejsi-k-
soudu-uz-spotrebitele-nemusi-013094#sthash.sG6Vi3mC.dpuf
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Co by znamenalo zvýšení cíle EU pro 
energetickou účinnost?
Evropská komise propočítá, jaké přínosy a dopady by měl 
pro EU vyšší cíl pro energetickou účinnost, než na jakém 
se Evropská rada dohodla v říjnu 2014. Ve svých modelech 
připravovaných kvůli nové verzi směrnice o energetické 
účinnosti bude počítat s různými cíli v rozsahu od 27 % až do 
40 % (procenta vyjadřují zvýšení energetické účinnosti oproti 
výchozím projekcím z roku 2007). 
Právě na nezávazném cíli ve výši 27 % se dohodli prezidenti 
a premiéři členských zemí, kteří schvalovali obecný politický 
rámec pro klimaticko-energetickou politiku EU pro období 2020 
až 2030. Například Evropský parlament ale dlouhodobě žádá, 
aby byl cíl navýšen na 40 % a byl závazný, zatímco Komise se 
klaní k názoru, že ideální výše by byla 30 %. 

V souvislosti s přijetím mezinárodní klimatické dohody 
v Paříži se znovu začaly ozývat názory, že úsilí EU na cestě 
k nízkouhlíkové ekonomice by se mělo zvýšit, a proto by měly 
být přísnější i klimaticko-energetické cíle. 
Původně se chtěla Komise ve svých modelech zaměřit na 
případné zvýšení cíle maximálně na 33 %. Komisař pro 
klima a energetiku Miguel Arias Cañete ale dostal od skupiny 
europoslanců dopis, podle kterého by se tak do budoucna 
uzavřela cesta k vyšším úsporám. Ze studie dopadů totiž 
bude Komise vycházet v legislativním návrhu, který má 
v průběhu roku 2016 předložit a který pak budou schvalovat 
členské země a europoslanci. 

http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/komise-
propocita-co-by-znamenalo-zvyseni-cile-eu-pro-energetickou-
ucinnost-013122#sthash.kFoue0RG.dpuf
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency

Šéfka evropské diplomacie Mogheriniová 
navštívila Prahu
V pondělí 11. ledna Prahu navštívila vysoká představitelka Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně 
Komise Federica Mogheriniová, aby s českými představiteli 
prodiskutovala krize, kterým Evropa v současnosti čelí. 
Hlavním tématem její návštěvy byla připravovaná globální 
strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kterou 
vysoká představitelka připravuje. Evropským lídrům má být 
představena do června roku 2016. EU se dle ní potýká s celou 
řadou krizí a konfliktů a mít jasnou strategii do budoucna je pro 
Evropu jedinou možností, jak na ně reagovat.
Na podobě nové strategie pracuje Mogheriniová od června 
2015, kdy dostala její vypracování za úkol od Evropské rady. 
Současná globální strategie totiž pochází z roku 2003, kdy bylo 
bezpečnostní prostředí za hranicemi Unie velmi odlišné. 
Mezi klíčové hrozby definované strategií z roku 2003 
patřil například terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, 
organizovaný zločin nebo regionální konflikty a rozpadlé 
státy za hranicemi Unie. Dá se očekávat, že terorismus bude 
klíčové téma i nově vznikající strategie. Kromě teroristické 
hrozby se EU v nové strategii zřejmě zaměří také na obrannou 
politiku, energetiku a změnu klimatu, migraci, kybernetickou 
bezpečnost nebo ekonomickou prosperitu nejen evropských 
občanů, ale lidí na celé planetě.
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/mogherini-v-praze-
pro-zvladnuti-budoucich-krizi-eu-potrebuje-novou-globalni-
strategii-013097
http://eeas.europa.eu/top_stories/2016/110116_mogherini_in_
prague_en.htm
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Komise spustila 9. ledna 2016 online platformu pro 
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propočítá, jaké přínosy a dopady by měl pro EU vyšší cíl 
pro energetickou účinnost. - Šéfka evropské diplomacie 
Mogheriniová navštívila Prahu. Hlavním tématem její 
návštěvy byla připravovaná globální strategie EU pro 
zahraniční a bezpečnostní politiku.

ENERGETIKA A DOPRAVA

VNěJŠí VZTAHY

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/rok-2016-v-eu-co-se-da-ocekavat-013083#sthash.lMtdBGkn.dpuf
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/rok-2016-v-eu-co-se-da-ocekavat-013083#sthash.lMtdBGkn.dpuf
https://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_en
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/resit-spory-pri-obchodu-online-bude-od-unora-levnejsi-a-rychlejsi-k-soudu-uz-spotrebitele-nemusi-013094#sthash.sG6Vi3mC.dpuf
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/resit-spory-pri-obchodu-online-bude-od-unora-levnejsi-a-rychlejsi-k-soudu-uz-spotrebitele-nemusi-013094#sthash.sG6Vi3mC.dpuf
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/resit-spory-pri-obchodu-online-bude-od-unora-levnejsi-a-rychlejsi-k-soudu-uz-spotrebitele-nemusi-013094#sthash.sG6Vi3mC.dpuf
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/komise-propocita-co-by-znamenalo-zvyseni-cile-eu-pro-energetickou-ucinnost-013122#sthash.kFoue0RG.dpuf
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/komise-propocita-co-by-znamenalo-zvyseni-cile-eu-pro-energetickou-ucinnost-013122#sthash.kFoue0RG.dpuf
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/komise-propocita-co-by-znamenalo-zvyseni-cile-eu-pro-energetickou-ucinnost-013122#sthash.kFoue0RG.dpuf
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/mogherini-v-praze-pro-zvladnuti-budoucich-krizi-eu-potrebuje-novou-globalni-strategii-013097
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/mogherini-v-praze-pro-zvladnuti-budoucich-krizi-eu-potrebuje-novou-globalni-strategii-013097
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/mogherini-v-praze-pro-zvladnuti-budoucich-krizi-eu-potrebuje-novou-globalni-strategii-013097
http://eeas.europa.eu/top_stories/2016/110116_mogherini_in_prague_en.htm
http://eeas.europa.eu/top_stories/2016/110116_mogherini_in_prague_en.htm
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Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU 
aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V únorovém 
vydání je článek věnován programu, díky kterému mohou 
studenti vycestovat na zahraníční univerzity. Kolik osob 
se do něj doposud zapojilo, jaký je počet financovaných 
projektů a které státy jsou mezi studenty nejoblíbenějsí? 
To vše se dozvíte na dalších řádcích.

ERASMUS+ A JEHO PRVNí ROK FUNGOVÁNí
Již po prvním roce plní Erasmus+ očekávání. Program pro 
vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport je rozsáhlejší 
a lépe navržený než jeho předchůdci. S rozpočtem více 
než 2 miliardy eur v prvním roce nabídl Erasmus+ již více 
než jednomu milionu osob příležitost zapojit se do 18 000 
financovaných projektů.
Statistiky programu za školní rok 2013/14: Španělsko, 
Německo a Francie stále vedou žebříček nejoblíbenějších 
cílových zemí. Z ČR vyjelo 7 510 studentů. Typický student 
Erasmu+ má v průměru 23 let, délka pobytu v zahraničí je 
6 měsíců a dostává grant 274 euro. Celkem 61 % všech 
účastníků programu jsou ženy.
Dnes zveřejněné údaje ukazují, že v roce 2014 se programu 
Erasmus+ nejrůznější formou úspěšně zúčastnilo více lidí 
než v letech předchozích. V prvním roce bylo financováno 
rekordních 650 tis. grantů na mobilitu studentů, stážistů, 
učitelů, dobrovolníků a dalších mladých lidí. Prvním studentům 
se také otevřela cesta k získání studentských půjček na 
uhrazení celého magisterského studia v zahraničí. Z programu 
byly poprvé financovány projekty na podporu politik, do nichž 
se zapojily veřejné orgány a mezinárodní organizace, jakož 
i projekty na poli sportu.
Rozšířený program Erasmus+ rovněž nabízí svým účastníkům 
větší podporu. To se zřetelně projevuje v tom, že studium 
v zahraničí je v domovských zemích stále více uznáváno. 
Mobilita učitelů a dalších pracovníků je také lépe včleňována 
do strategií profesního rozvoje v domovských institucích.
Nový Erasmus+ je přístupnější a klade silnější důraz na podporu 
sociálního začleňování, aktivního občanství a tolerance. 

Účastníci s omezenými 
finančními prostředky či se 
zvláštními potřebami mohou 
proto získat větší finanční 
podporu než dříve. 
V roce 2016 bylo mimoto 
vyčleněno dalších 13 milionů 
eur na financování projektů 
zabývajících se například začleňováním menšin a migrantů 
a jiných znevýhodněných sociálních skupin.
Program se rovněž soustřeďuje na iniciativy, které mají zlepšit 
vyhlídky mladých lidí na získání zaměstnání a usnadnit jejich 
přechod ze školních lavic do práce. Poskytuje proto více 
příležitostí k odbornému a učňovskému vzdělávání.
V samostatné zprávě dnes Komise také zveřejňuje statistiku 
o mobilitě studentů a pedagogických pracovníků za poslední 
akademický rok (2013–2014) již ukončeného programu 
Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání, který fungoval pod 
zastřešujícím programem celoživotního učení. Z údajů vyplývá, 
že oproti všem předchozím rokům se zúčastnil rekordní počet 
studentů (272 tis.) a pedagogických pracovníků (57 tis.). 
Španělsko, Německo a Francie zůstávají nejoblíbenějšími 
zeměmi, které si studenti v programu Erasmus volí ke studiu či 
stáži v zahraničí.
Nová studie o významu programu Erasmus pro jednotlivé 
regiony také potvrzuje, že účast na takovéto studentské 
výměně podstatně zvyšuje šanci mladých lidí na nalezení 
kvalitní manažerské pozice – což platí zejména pro studenty 
z jižní a východní Evropy.



6 Měsíčník EU aktualit | únor 2016

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/events

Zasedání klíčových institucí EU
1. – 4. 2. 2016   Štrasburk, Francie 15. 2. 2016   Brusel, Belgie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu - Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

4. – 5. 2. 2016   Amsterdam, Nizozemsko 16. 2. 2016   Brusel, Belgie

- Neformální schůzka ministrů obrany - Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

5. – 6. 2. 2016   Amsterdam, Nizozemsko 18. – 19. 2. 2016  Brusel, Belgie

- Neformální schůzka ministrů zahraničních věcí - Evropská rada

11. 2. 2016   Brusel, Belgie 24. 2. 2016   Brusel, Belgie

- Euroskupina - Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

12. 2. 2016   Brusel, Belgie 25. 2. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti - Zasedání Rady pro pro spravedlnost a vnitřní věci

15. 2. 2016   Brusel, Belgie 29. – 1. 3. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zahraniční věci - Zasedání Rady pro konkurenceschopnost

Zdroj: www.europa.eu, www.english.eu2016.nl, přístup ke dni 29. 1. 2016

Příjem žádostí od - do Operační program

1. února 2016 - 6. června 2016 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

• Nízkouhlíkové technologie  - aktivita a), b), c), d), e) a f)

10. února 2016 - 28. ledna 2017 OP Praha – pól růstu ČR

• výzva č. 12 - Energetické úspory v městských objektech

11. února 2016 - 28. února 2017 OP Praha – pól růstu ČR

• výzva č. 13 - Energetické úspory v městských objektech

11. února 2016 - 11. dubna 2016 OP Zaměstnanost

• výzva č. 33 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
• výzva č. 34 - Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

13. února 2016 - 30. dubna 2016 OP Praha – pól růstu ČR

• výzva č. 7 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

13. února 2016 - 31. května 2016 OP Praha – pól růstu ČR

• výzva č. 10 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Zdroj: http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci, přístup ke dni 1. 2. 2016

Dotační kalendář aneb přehled vybraných výzev

http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://english.eu2016.nl/events
http://english.eu2016.nl/events
www.europa.eu
http://english.eu2016.nl/events
http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=2#Tabs
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Drobnohled

Program Evropské komise na rok 2016 je opravdu pestrý. 
Obsahuje celkem 23 iniciativ, na které bude Komise 
navazovat návrhy s dopadem nejen pro podnikatelské 
prostředí. Jaké návrhy lze v letošním roce očekávat a co 
by měly přinést se dočtete na dalších řádcích příspěvku. 
Kompletní pracovní program Komise je k dispozici zde: 
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_cs.pdf

CO OČEKÁVAT OD EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2016
Komise ve svém pracovním programu na rok 2016 představila 
23 iniciativ, na které bude v letošním roce navazovat řadou 
návrhů se zásadním dopadem na podnikatelské prostředí 
i budoucnost Evropské unie jako takové. 
Důležitý bude dubnový balíček opatření k řízení migrace 
a kontrola vnějších hranic, vývoj v oblasti sociální a daňové 
politiky, prohlubování hospodářské a měnové unie, budování 
energetické unie, odbourávání překážek na vnitřním trhu 
a implementace jednotného digitálního trhu. Ostře sledované 
bude také referendum o vystoupení Velké Británie z EU, které 
lze očekávat již v polovině letošního roku.
V oblasti digitálního trhu a právních záležitostí figuruje mezi 
prioritami byznysu rychlé dojednání dohody o stabilním 
mechanismu pro transatlantický přenos dat a následná 
harmonizovaná interpretace dohody ze strany národních úřadů 
pro ochranu osobních údajů. Komise letos představí mj. akční 
plán pro DPH, legislativní opatření týkající se modernizace 
technologií a veřejných služeb a online obchodování, jež 
budou regulovat tzv. geo-blocking, a akční plán pro digitalizaci 
evropského průmyslu. 
Byznys také vkládá naděje do provádění reformy autorského 
práva, očekávaného završení trialogu ke směrnici o právech 
akcionářů a do směrnic o obchodním tajemství a kybernetické 
bezpečnosti, které se již nachází v závěrečné fázi evropského 
legislativního procesu. Na loňský pokrok v tvorbě právního 
rámce pro implementaci jednotného patentu nyní navazuje 
ratifikace jednotného patentového soudu ze strany členských 
států, kde klíčovým aspektem zůstává výše soudních poplatků. 
Byznys také bezpochyby ocení snížení administrativní zátěže 
díky nově přijatému jednotnému evropskému dokumentu pro 
veřejné zakázky.
V odloženém balíčku pracovní mobility znepokojuje evropský 
byznys především plánovaná revize směrnice o vysílání 
pracovníků a princip stejné mzdy za stejnou práci na stejném 
místě. S obezřetností očekává byznys i další dva návrhy 
Komise, a to program pro pracující rodiče a pilíř sociálních práv, 
který je součástí snah o prohlubování hospodářské a měnové 
unie. Byznys naopak s velkou pozorností očekává avizovanou 
agendu pro nové dovednosti pro Evropu. 
Další klíčové iniciativy budou navazovat na zprávu pěti 
předsedů o prohloubení hospodářské a měnové unie. 
Pozornost bude zaměřena na lednový balíček opatření 
proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který navrhuje 
zavedení mezinárodních norem proti erozi základu daně 
a přesouvání zisků (BEPS) a výměnu daňových informací 
o činnosti nadnárodních společností mezi vnitrostátními 
orgány jednotlivých zemí. S obavami hledí byznys na zvyšující 
se požadavky na transparentnost podniků a očekávaný 

dubnový návrh na veřejné vykazování, pro které právě probíhá 
posouzení dopadů. Ministři se budou také věnovat návrhu 
na Evropský systém pojištění vkladů jako součást snah 
o dokončení bankovní unie a v rámci trialogu také strukturální 
reformě bankovnictví. 

Komise rovněž v polovině roku předloží hodnocení víceletého 
finančního rámce a strategii pro zaměření rozpočtu na výsledky.
V rámci budování energetické unie bude byznys bezpochyby 
sledovat únorový návrh týkající se bezpečnosti dodávek 
zemního plynu, očekávanou strategii pro vytápění a chlazení, 
revizi systému obchodování s emisemi (EU ETS) a návrh na 
implementaci cíle na snížení emisí pro sektory stojící mimo 
ETS (Effort Sharing Decision). 
Ve druhé polovině roku představí Komise balíček opatření 
k obnovitelným zdrojům energie a legislativní návrhy 
k energetické účinnosti a k implementaci nového designu trhu 
s elektřinou. Byznys bude také dohlížet nad prosazováním 
závazků z klimatické konference COP21 a implementací 
balíčku oběhového hospodářství. 
V oblasti dopravy bude pozornost zaměřena na prosazování 
strategie pro letectví, přípravu návrhů v oblasti silniční dopravy 
a blížící se završení trialogu ke čtvrtému železničnímu balíčku.
Na mezinárodní scéně bude třeba nejen vstupovat do 
diskuzí ohledně udělení statusu tržního hospodářství Číně 
a potenciálního prodloužení sankcí vůči Rusku v druhé 
polovině roku, ale také postoupit ve vyjednávání TTIP a dalších 
obchodních a investičních dohod.
Intenzita současných výzev a rychlost, s jakou se střídají, 
dostává EU do pozice, která vyžaduje rychlou a zároveň 
transparentní reakci. 
Byznys podporuje zaměření Komise na podstatné záležitosti 
a její úsilí o lepší regulaci, na které se zavázala spolupracovat 
s Evropským parlamentem a Radou. 
Byznys je však toho názoru, že aktuální výzvy je možné 
překonat jen jednotným postojem v rámci EU, společným úsilím 
členských států a silnou ekonomikou.

www.spcr.cz I www.businesseurope.eu

Ing. Jana Radová
Vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BUSINESSEUROPE

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_cs.pdf
www.spcr.cz
www.businesseurope.eu
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Hlavní téma

Dluh se stal nezbytnou součástí každé tržní ekonomiky – 
bez dluhu mohou jen stěží vzniknout investice. Když je ale 
dluhu příliš, může se jeho blahodárný účinek otočit v pravý 
opak, což se také stalo v roce 2008. Evropské státy ale 
od té doby bohužel nebyly schopny své zadlužení snížit. 
Problém dluhu je však téměř výhradně problémem „staré 
Evropy“ – nové členské státy vysokým zadlužením netrpí.

ZBAVILI JSME SE PŘíČINY KRIZE? ZADLUŽENí V EU

ÚVOD

Téma zadlužení pravidelně rezonuje v médiích. Nebývá to však 
jen v souvislosti s finanční krizí zmítajícím se Řeckem – dluh je 
hybatelem vzniku celé finanční krize. Hospodářská krize totiž 
velmi citelně zasáhla nejen členské státy, ale i další subjekty 
ekonomiky obecně. 
Ekonomové se neshodnou na způsobech řešení finanční 
krize, která postihla euro-atlantskou civilizaci v poslední 
dekádě, ale poměrně jednoznačně se shodnou na jejích 
příčinách – akumulaci dluhů v nejrůznější podobě. Od pádu 
Lehman Brothers a odstartování hospodářské krize již 
uplynulo 7 let a Evropská unie jako celek se snad již konečně 
vrátila k dlouhodobě udržitelnému hospodářskému růstu. 
Využijme tedy tuto příležitost k rekapitulaci a podívejme se, 
jak se podařilo Evropské unii se s rostoucím dluhem a jeho 
jednotlivými segmenty vyrovnat. 
Od konce hospodářské krize se zadlužení v Evropské Unii 
určitě nesnižuje, dokonce mírně stoupá. Poměrně výrazně 
stoupl veřejný dluh, naopak v podnicích dluh jemně poklesl. 
Nicméně je třeba si uvědomit velké strukturální rozdíly – dluh 
se v EU koncentruje především na západě, východní státy tolik 
zasaženy nejsou. 
Nové členské státy jsou na tom z hlediska dluhu velmi dobře 
(s výjimkou Kypru). Rozdíl je patrný ve všech sektorech, 
nicméně ten největší je v nejméně zadluženém finančním 
sektoru. Česká republika je v poměru ku HDP 5. nejméně 
zadluženou zemí v EU. Nižší je podíl dluhů ve všech sektorech, 
ale rozdíl je obzvláště patrný v sektoru finančním. 

České subjekty dohromady dluží 159 % HDP, což v přepočtu 
na osobu činí cca 23 000 EUR. Dvě třetiny z této částky 
si rozděluje veřejný sektor a nefinanční podniky, zbytek se 
rovnoměrně dělí mezi domácnosti a finanční instituce. 
Dluh je přirozenou a nutnou součástí jakékoliv tržní ekonomiky 
– podle některých teoretiků peníze samotné vznikly jako 
prostředek evidence dluhu. Na druhou stranu ale dluh 
odjakživa vzbuzuje velké kontroverze, protože jeho se účinky 
(hlavně s vzrůstající úrovní) mohou snadno zvrátit a obrátit se 
proti svému majiteli. 
Podle ekonoma Hymana Minskeho je dluh hlavním důvodem 
existence hospodářských cyklů – s tím jak roste ekonomika, se 
firmy, vlády i domácnosti více zadlužují a roste konkurence ve 
finančním sektoru. 
Z toho důvodu začnou investice proudit do rizikovějších 
projektů, až se v jednu chvíli dluh zvýší do neudržitelných 
úrovní. V tu chvíli přichází nápravný mechanismus v podobě 
ekonomického poklesu, který by měl tedy logicky být 
doprovázen tzv. odpákováním ekonomiky – tedy snižováním 
celkového zadlužení. Otázkou tedy je, jakým způsobem se 
toto „oddlužování“ dá provádět, ale to by bylo na samostatnou 
studii.
Celkové zadlužení je v tomto reportu spočítáno na základě dat 
Eurostatu v podobě detailní rozvahy v nejrůznějších sektorech. 
Jako dluhy se počítají veškeré závazky vedené jako půjčky 
a emitované dluhové instrumenty. Do analýzy byly zařazeny 
všechny země Evropské osmadvacítky.

EVROPSKÉ UNII SE NEDAŘí DOSTAT Z DLUHů

Dalo by se očekávat, že se státy poučí z nepříznivého vývoje 
v zemích, ve kterých musel zasahovat Mezinárodní měnový 
fond finančními injekcemi. Bohužel se ukazuje, že celkové 
zadlužení v EU neklesá – v současné době činí celkový dluh 
přibližně čtyřnásobek evropského HDP. Ve srovnání s dluhem 
v roce 2009, tedy bezprostředně po propuknutí hospodářské 
krize, vyrostl do roku 2014 o 15 p. b. Úsporná opatření v EU 
jako celku nevedla ke snížení dluhu. Dluh v EU narůstá 
zejména ve státním sektoru – zatímco v roce 2007 činil 
podíl vládního dluhu na HDP méně než 60 %, v roce 2014 
již překonal magickou hranici 100 %. Jediným sektorem, ve 
kterém se podíl dluhu za celou Unii stabilně snižuje – probíhá 
„odpákování“ byl ten, který je v porovnání s velikostí nejméně 
významný – dluh domácností. Ani toto snížení však nebylo 
zvlášť významné – zatímco v roce 2009 měly domácnosti 
napůjčováno 68 % evropského HDP, v roce 2014 to bylo 64 %. 

Vývoj zadlužení v EU ( v % HDP)

Zdroj: Eurostat

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vláda Finanční podniky Nefinanční podniky Domácnosti



9EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Z pohledu na výsledky jednoznačně vyplývá, že výrazně 
zadluženější jsou země tzv. „staré Evropy“.  Jednoznačně 
nejzadluženější zemí EU je Lucembursko, které „dluží“ těžko 
uvěřitelný 55násobek svého HDP. Přes 90 % z této částky je 
vytvořeno finančním sektorem – Lucembursko díky své daňové 
soustavě přitahuje finanční domy z celého světa. 
Západ Evropy je jednoznačně zadluženější – přes 500 % HDP 
dluží Irsko, Nizozemsko, Velká Británie i Dánsko. Na druhém 
konci žebříčku naopak jsou prakticky výlučně nové členské 
státy. 
Jedinou výjimkou je Kypr, který dluží sedminásobek své roční 
produkce. Nejméně zadlužené Rumunsko dluží přibližně tolik, 
kolik toho za rok vyprodukuje. 
Zajímavé je, že Rumunský finanční sektor prakticky není 
zadlužený – finanční dluh představuje méně než 5 % HDP. 
Krom Rumunska konec žebříčku obsadil prakticky celý region 
CEE. Litva, Slovensko, Polsko, Česká republika, Estonsko 
i Lotyšsko mají dluh nižší než 200 % HDP. Slovinsko, 
Maďarsko a Chorvatsko tuto hranici překračují, nicméně 
průměr Evropské unie je stále vůči této hranici dvojnásobný. 

Nejméně zadlužené státy západní Evropy – Německo a Finsko 
– dluží méně než 300 % svého HDP. Pro někoho může být 
překvapivá situace Řecka – z hlediska celkového zadlužení 
se jedná o třetí nejméně zadluženou zemi staré evropské 
patnáctky, byť s výrazně větším zadlužením státu.
Je potřeba nepaušalizovat - v rámci jednotlivých členských 
států existují velké rozdíly i v dynamice dluhu. Devět členských 
států dokázalo snížit své zadlužení. Rekordmanem je Malta, 
která od roku snížila dluh o 60 procentních bodů na 350 % 
svého HDP. 

Pozoruhodné úspěchy jsou vidět v Pobaltí, které bylo krizí 
a náhlým odlivem kapitálu velmi tvrdě zasaženo. Přesto se 
Estonsku i Lotyšsku podařilo snížit své zadlužení o více než 
čtyři desítky procentních bodů HDP. Úspěch se v tomto směru 
dá připsat i Rumunsku, Irsku či Velké Británii. 
Na druhou stranu 19 členským státům Evropské unie se 
snížit dluhy nepodařilo a dokonce 17 z nich ho zvýšilo o více 
než 20 procentních bodů. Alarmujícím případem je už dříve 
zadlužené Lucembursko, kterému nabobtnal finanční dluh 
a celkové zadlužení se zvýšilo o 27násobek tamního HDP. 

Hlavní téma

VíTěZOVÉ A PORAŽENí

Struktura dluhu ve státech Evropské unie v roce 2014 (v % HDP) 

Zdroj: Eurostat; pro srovnání uvedena výše celkového zadlužení za rok 2008
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5 547 
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V absolutním vyjádření dluh domácností prakticky stagnoval, 
takže relativní pokles odpovídá spíše růstu HDP. Trend 
v ostatních sektorech – tj. nefinančních i finančních podnicích 
– není jednoznačný. Zatímco v letech těsně po krizi dluhy 
mírně rostly, od roku 2013 se zdá, že velmi pomalu klesají.
Situace vypadá ještě znepokojivěji, pokud současné 
zadlužení porovnáme s vyloženě předkrizovou dobou. Masivní 
zadlužování (zejména ve finančním sektoru) na obou stranách 

Atlantiku, které vedlo k otevřenému propuknutí krize, ještě 
určitou dobu bublalo pod povrchem.  Ve srovnání s rokem 2005 
vzrostl dluh Evropská unie v poměru k HDP o 80 procentních 
bodů na celkových téměř 400 % HDP. 
Zdaleka největší část dodatečného dluhu připadá státnímu 
dluhu, následované dluhem finančních korporací. Také 
domácnosti a nefinanční podniky si připsaly mírný nárůst svého 
dluhu vůči HDP.
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Hlavní téma

U ostatních zemí změny nejsou tak dramatické – druhé 
největší zadlužení zasáhlo Kypr, který zvýšil své zadlužení 
o 100 procentních bodů, Portugalsko a Řecko si pohoršilo 
o více než 90 respektive 75 procentních bodů. 

Velmi špatně dopadla také Francie – jedna z největších 
Evropských ekonomik se zadlužila o více než 70 procentních 
bodů na současných 390 % HDP. Avšak stále je ještě pod 
průměrem Evropské unie.

Nejmenší příspěvek k celkovému zadlužení v EU vytváří sektor 
domácností – v roce 2014 činil dluh domácností cca 15 % 
z celkového dluhu. Do dluhu domácností se započítávají 
zejména hypotéky, kreditní karty a jiné formy spotřebitelských 
úvěrů. Podobně jako v případě celkového zadlužení je 
zadlužení domácností výrazně vyšší v původních členských 
zemích než v nových (a opět s čestnou výjimkou Kypru). 
Dluh domácností je ze všech sektorů nejstabilnější – 
v předkrizových dobách dlužily domácnosti těsně přes 62 % 
HDP. Díky turbulencím na finančních trzích se v dluh roce 2009 
jednorázově vyšplhal až na 68 %. Od té doby se zadlužení 
domácností pomalu vrací zpět k 64 % - můžeme mluvit 
o odpákování. 
Nejzadluženější zemí z hlediska domácností je Dánsko, jehož 
domácnosti dluží přibližně 1,3x dánské HDP. Analýza dánské 
centrální banky ale ukazuje, že dánský dluh je koncentrován 
v rukou domácností s nejvyššími příjmy a nepředstavuje 
tak vysoké riziko pro makroekonomickou stabilitu. V těsném 
závěsu za Dánskem je Kypr, který se dlouhou dobu vyhříval v 
roli finanční brány do EU, v poslední době však narazil. Také 
v Nizozemsku dluží domácnosti více než 100 % svého HDP. 

Pozici nejméně zadlužených domácností v Evropě obsadilo 
Rumunsko, kde domácnosti dluží pouhých 18 % jejich HDP. 

Všechny středoevropské a východoevropské země mají 
zadlužení pod 40 % HDP.

DLUH DOMÁCNOSTí

Zadlužení domácností v roce 2014 (v % HDP)

Zdroj: Eurostat
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DLUH PODNIKů

Podnikové finance analyzujeme ve 2 sektorech – v rámci 
finančních institucí i podniků, které se financemi nezabývají 
a pouze je využívají k realizaci svých investic. U podniků 
se jedná o úvěry od bank a hodnotu vydaných dluhopisů. 
V případě finančních institucí se jedná o závazky na 
mezibankovním trhu i vůči jiným institucím a také emitované 
dluhopisy. V loňském roce činil dluh podniků celkem téměř 
60 % celkového zadlužení, z čehož dvě třetiny tvoří zadlužení 
finančního sektoru.
Nejzadluženější zemí Evropské unie je z hlediska podniků 
Lucembursko, jehož zadlužení je tak vysoké, že jej řadí na 
první místo z hlediska celkového zadlužení. Díky legislativnímu 
prostředí, které láká finanční instituce je jejich zadlužení ve výši 
40násobku HDP skutečně astronomické. 
Nadstandardní expozice na finanční sektor se Lucembursku 
prozatím vyplácí – hospodářský výkon Lucemburska nebyl 
krizí zasažen více než jiné státy s nižší expozicí. Nicméně co 
není, může být – od roku 2010 se enormní expozice na finanční 
sektor v Lucembursku zdvojnásobila. 
Dalším státem v pořadí je Irsko, které je svým finančním 

dobrodružstvím dobře známé. Kypr na čtvrtém místě obrázek 
jen dokresluje. Nejméně zadlužený je bankovní sektor 
v Lotyšsku a v Rumunsku, kde se finanční instituce na 
celkovém dluhu podílí méně než 5 %. 

Podnikový dluh v roce 2014 (v % HDP)

Zdroj: Eurostat; řazeno dle součtu obou ukazatelů
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Z hlediska nefinančních podniků je situace velmi podobná 
- nejzadluženější jsou podniky v Lucembursku, na Kypru 
a v Irsku, v těchto zemích podniky dluží více než 200 % HDP. 
Také nefinanční podniky jsou na západě Evropy zadluženější 
než na východě, rozdíly nicméně nejsou tak propastné. 

Zatímco ve většině zemí Západní Evropy dluh finančních 
institucí významně převyšuje dluh ostatních podniků, v nových 
členských státech je tomu naopak. Dluhové financování je 
potřeba ve všech zemích, ale finanční sektor se významně 
rozvíjí až od určité úrovně rozvoje.

Hlavní téma

STÁTNí DLUH

Veřejný dluh je mediálně silně propíraný a je k tomu také důvod 
– ze všech sektorů roste nejrychleji. Zatímco ještě v roce 2007 
státní rozpočty dlužily méně než 60 % evropského HDP, v roce 
2014 již dluh překonal magickou hranici 100 %. 
Za pouhých 7 let se státy zadlužily o více než polovinu – a to 
v době, kdy téměř všechny evropské státy prováděly více či 
méně přísná úsporná opatření. 
Politika úspor se ukázala jako neúspěšná, pravděpodobně 
nikdo ale nedokáže spolehlivě odpovědět na otázku, jaká 
politika by vedla k větším úspěchům. Nejzadluženější veřejný 
rozpočet v Evropské unii mají v Řecku. 
Nezodpovědná fiskální poltika v době před krizí i nevhodně 
nastavená úsporná opatření nevedla ke snížení řeckého dluhu 

ale naopak – státní dluh akceleroval a v roce 2014 dosahoval 
téměř 180 % HDP, je tedy o polovinu větší než před krizí. 

Také další stupně „vítězů“ jsou známé – na druhém místě se 
umístilo Portugalsko, kde dluh přesahuje 150 % HDP a Itálie, 
která se pohybuje těsně pod stejnou hranicí. Pro někoho může 
být překvapivá Belgie, o níž se jako o zadluženém státu příliš 
nemluví, ale celkem vláda dluží 140 % domácího produktu.
Politici se ale mají chválit – nejméně zadluženou zemí v EU 
je Estonsko, jejíž vláda zjevně odmítá obohacovat současnou 
generaci na účet té budoucí. Estonské veřejné rozpočty dluží 
pouze 12 % tamního HDP. Estonsko je ale spíše výjimkou 
potvrzující pravidlo – pod hranici 40 % HDP se vejde už pouze 
Lucembursko (25 % HDP) a Bulharsko (29 % HDP). 

ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika určitě patří mezi nejméně zadlužené země 
v Evropské unii – celkový dluh činí něco málo přes třetinu 
průměrného zadlužení Evropské unie – díky tomu je ČR 
5. nejméně zadlužená země v EU. Zadlužení České republiky 
ale roste rychleji než zadlužení v Evropské unii. 

Zatímco v Evropské unii se celkové zadlužení zvýšilo o čtvrtinu, 
v tuzemsku vyskočilo o více než polovinu. V roce 2014 tak 
celkový dluh činil celkem 159 % českého HDP. V absolutních 
číslech česká ekonomika nashromáždila 245 miliard eur dluhů, 
což přibližně odpovídá 23 000 EUR na osobu. 
To neznamená, že by tolik dlužil každý jednotlivec – dluh 
domácností na osobu činí přibližně 4 500 EUR, tedy něco přes 
100 000 korun. Český dluh je ze třetiny tvořen nefinančním 
podniky a z další třetiny veřejnou správou. 

Dluh finančních institucí je v České republice v porovnání 
s ostatními zeměmi velmi malý – tvoří 20 % českého HDP. 
V porovnání s Evropskou unií je rozdíl až sedminásobný – 
finanční dluh tvoří největší rozdíl mezi státy celého regionu 
střední a východní Evropy (CEE) regionu reprezentovaný 
Českou republikou a Evropskou unií. 
Česká republika se také pomalu, ale jistě zadlužuje. Nejrychleji 
se zadlužuje státní správa – zatímco v roce 2005 veřejné 
rozpočty dlužily necelých 30 % HDP, dnes již tato částka 
překračuje 50 %. 
Znatelný rozdíl je také u nefinančních podniků, které své 
dluhové portfolio rozšířily o 15 procentních bodů z HDP na 
dnešních 53 % a u domácností, kde ve stejné době vystoupal 
z 15 % na necelou třetinu HDP. 

Struktura dluhu v ČR a EU
ČR per capita EU per capita

2005 2014 2014 (EUR) 2005 2014 2014 (EUR)

Domácnosti 17 % 20 % 4 562 19 % 16 % 17 735

Nefinanční podniky 38 % 34 % 7 868 25 % 23 % 25 284

Finanční podniky 15 % 13 % 2 994 35 % 35 % 38 323

Veřejný dluh 29 % 34 % 7 792 21 % 26 % 27 941

Celkový dluh 97 % HDP 159 % HDP 23 228 317 % HDP 398 % HDP 109 282

Zdroj: Eurostat
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Hlavní téma

Řecko
Ze čtení zpravodajství člověk snadno nabude pocitu, že 
Řekové jsou ve svém zadlužování nedostižní. Nicméně pohled 
na statistiky toto tvrzení značně relativizuje. V celkovém dluhu 
se Řekové umístili až na 15. místě z členských států EU, tedy 
až ve druhé polovině. 
Celkový dluh sice mírně překračuje trojnásobek HDP, ale 
je stále ještě menší než průměr Evropské unie. Řecko trpí 
vysokým veřejným dluhem, který je největší v Evropské unii, 
ale pokud se podíváme na součet soukromých dluhů, tak je 
jen mírně vyšší než v České republice. Podobně jako v České 
republice se dluh postupně zvyšuje. V Řecku se v minulosti 
objevil také problém s vysoce zadluženým finančním 
sektorem, který byl naplněný „toxickými“ aktivy a řecké 
banky tak měly potíž splácet své závazky. V době svého 
vrcholu v roce 2012 dosáhl až na 60 % HDP. Pak ale došlo 
k jednorázové restrukturalizaci a finanční dluh se dramaticky 
snížil až na méně než 5 % v roce 2014. Ani v době nejhoršího 
dluhu ale v Řecku celkový dluh nepřekročil průměr Evropské 
unie, ale spíše se pohyboval hluboko pod ním. 

Řecko trpí obrovským zadlužením státních rozpočtů. Tento 
dluh se ale nedá en bloc přenášet na všechny Řeky, zbytek 
Řecka je jinak vůči dluhům poměrně konzervativní.

Zadlužení v Řecku (v % HDP)

Zdroj: Eurostat
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ZÁVěR

Podle mnoha klasických makroekonomických veličin jsme 
se již z krize dostali. Evropská unie jako celek roste a podle 
předběžných ukazatelů se zdá, že v roce 2015 se kolečka 
ekonomiky rozjela velmi dobře. Nicméně pohledem dluhů jsme 
se od propuknutí krize příliš daleko nedostali.
V zásadě existují dvě cesty jak se zbavit dluhů – jednou je 
zbohatnout a dluhy tak relativně snížit a druhou jsou razantní 
úsporná opatření. Zdá se, že jsme se v Evropské unii pokusili 
nalézt třetí cestu – tak trochu zatáhnout za brzdu, ale ne 

příliš, abychom nikomu příliš neublížili. Politicky je to cesta 
naprosto pochopitelná a v určitém slova smyslu šlo o maximum 
možného. Bohužel se ale ukázalo, že  takový kompromis 
nefunguje. V makroekonomické realitě se tyto pohledy 
komplikují – když se v Evropě zatáhlo za brzdu, ekonomika se 
téměř zastavila, ale dluhy začaly naopak narůstat. Nakonec se 
ale zdá, že jsme z nejhoršího venku a ekonomika začala zase 
vyrábět, inovovat a zaměstnávat. Tento růst by se měl využívat 
i k tomu, aby se splácely dluhy let minulých.

Změna celkového zadlužení mezi roky 2008 a 2014 (údaje uvedeny v p. b.)

Zdroj: Eurostat
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Základní údaje

Oficiální název Republika Rakousko  
(Republik Österreich)

Počet obyvatel 8 506 889 (2015)
Rozloha 83 871 km2

Měna Euro (EUR)

Etnické složení Rakušané (91,1%), obyv. bývalé 
Jugoslávie (4%)

Zdroj: The World Factbook
Rakousko vzniklo v roce 1918 rozpadem Rakousko-uherské 
monarchie. V průběhu druhé světové války bylo připojeno 
k Německu, roku 1955 nabylo opět nezávislosti. Od roku 1995 
je členem Evropské unie. 
Vláda je tvořena spolkovým kancléřem, vicekancléři a ministry. 
Zákonodárná moc je svěřena dvoukomorovému parlamentu, 
který se skládá z Národní rady (183 poslanců volených lidem 
na pět let) a Spolkové rady (reprezentuje spolkové země, které 
do ní jmenují své zástupce).

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Rakousko nejvíce vyváží stroje a vybavení, motorová vozidla 
a jejich součásti nebo třeba papírové produkty. Exportuje 
hlavně do Německa (30,4 %), Itálie (11,9 %) či Francie 
(5 %). Dováží se hlavně stroje a vybavení, motorová vozidla 
a chemikálie, především z Německa (41,9 %), Itálie (6,5 %), 
Švýcarska (4,6 %) a České republiky (4,3 %).

Makroekonomický výhled
Dynamika rakouské ekonomiky se drží pod 1 % HDP od roku 
2012 a na tom by se nemělo nic měnit ani v roce 2015. První 
polovina roku 2015 byla ve znamení pomalého, ale stabilního 

růstu ve všech sektorech, investice 
dokonce mírně poklesly. Čisté exporty 
zůstaly pozitivní i přes pokles vývozů do 
Číny a Ruska, především díky poklesu 
dovozů kvůli slabé domácí poptávce. 
Evropská komise očekává zvýšení 
ekonomického růstu, který dosáhne 1,5 % HDP v roce 2016 
a 1,4 % HDP o rok později. Hlavním tahounem bude růst 
příjmů domácností plynoucí z daňových škrtů. Růst veřejných 
výdajů bude omezen potřebou financování reformy daní 
z příjmu. 
Na rakouský rozpočet nadále dopadá potřeba financování 
banky Hypo Alpe Adria Bank. Do roku 2017 by měl deficit klesat 
směrem k 1 % HDP. V roce 2015 musela vláda zaknihovat 
nelikvidní aktiva banky Kommunalkredit ve výši 2 % HDP, což 
dále zhoršilo zadlužení země na 86,6 % HDP. V roce 2017 by 
měl veřejný dluh poklesnout pod 85 % HDP.  

Základní makro ukazatele 2014 2015e 2016e 2017e

Růst HDP (%) 0,4 0,6 1,5 1,4

Míra nezaměstnanosti (%) 5,6 6,1 6,1 6,0

Inflace (%) 1,5 0,9 1,8 2,0

Deficit veřejných rozpočtů 
(% HDP) -2,7 -1,9 -1,6 -1,3

Veřejný dluh (% HDP) 84,2 86,6 85,7 84,3

Zdroj: Evropská komise; e - odhad 

Trh práce
Míra nezaměstnanosti v Rakousku patří mezi nejnižší v celé 
EU, společně s Německem a Českou republikou. Produktivita 
práce o 15 procentních bodů překonává průměr Evropské unie. 
Statutární minimální mzda v této alpské zemi není stanovena, 
zvyklostí je její sektorové vymezení v kolektivních smlouvách 
(1 300 eur a více).

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (listopad 2015) 5,8 %

Produktivita práce k Ø EU (2013) 115,3 %

Minimální měsíční mzda n/a

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2014) Rakousko ČR

Zpracovatelský průmysl 4 870 € 1 475 €

Velkoobchod a maloobchod 3 997 € 1 434 €

Doprava a skladování 4 429 € 1 389 €

Ubytovací a stravovací služby 2 731 € 916 €

Informační služby a komunikace 6 010 € 2 895 €

Zdroj: Eurostat

RAKOUSKO

Sektory národního hospodářství 

Zdroj: Eurostat, data za 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 únorovém vydání se 
zaměříme na podnikatelské prostředí Rakouska.
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V rakouských podnikatelských odvětvích představují průměrné 
náklady práce většinou 2-3násobek tohoto ukazatele v ČR. 
Největší rozdíl panuje v oblasti nemovitostí, kde rakouské 
pracovní náklady představují 3,6násobek hodnoty tuzemské.

Základy pracovního práva
Rakouské pracovní právo rozlišuje dva základní druhy 
zaměstnaneckých poměrů, na které se vztahuje odlišná 
legislativní úprava. Jedná se o tzv. Angestellte, což jsou 
zaměstnanci pracující převážně na administrativních pozicích 
(kancelářské práce) či ve službách (obchod), a tzv. Arbeiter, 
kteří většinou zastávají manuálně náročnější pozice. 
Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. 
Zkušební lhůta je stanovena na 1 měsíc, kolektivní smlouvy 
však tuto lhůtu často upravují a mohou ji zkracovat. Výpovědní 
lhůta se pohybuje u Angestellte od šesti týdnů po pět měsíců 
podle počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele, 
u profesí typu Arbeiter se řídí kolektivní smlouvou a pohybuje 
se od jednoho dne po pět měsíců. Pracovní doba v Rakousku 
je stanovena na 8 hodin denně (40 hodin týdně). 

Základy obchodního práva
Společnost s ručením omezeným (GmbH) je nejčastější 
formou vstupu zahraničních osob na rakouský trh, minimální 
požadovaný kapitál zde na společníka činí 70 EUR, za celou 
společnost pak 35 000 EUR (cca 875 tisíc Kč). Pro větší 
podnikatelské projekty je více využívána akciová společnost 
(AG), jejíž základní kapitál činí minimálně 70 000 EUR, tj. cca 
1,8 milionu korun. Náklady na založení průměrné s. r. o. byly 
v Rakousku významně sníženy z 1 600 EUR  na 107 EUR 
a skládají se z osmi procedur, které trvají zhruba 22 dní.

Právní forma Minimální kapitál

Společnost s ručením omezeným 
(GmbH) 35 000 EUR

Akciová společnost (AG) 70 000 EUR

Zdroj: Federal Ministry of Science, Research and Economy 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši 25 %, 
což ji v evropském kontextu řadí mezi naprůměrně vysoké 
daně. Naprosto stejná je i sazba srážkové daně z dividend. 
Podstatně složitější je kalkulace daně z příjmu jednotlivců, 
která vyznává progresivní zdanění se sazbami 36,5 %; 43,2 % 
a mezní sazbou 50 %. Zdanění osob tak také patří mezi 
nejvyšší v EU.
Základní sazba DPH je 20 %, snížená sazba ve výši 10 % 
se vztahuje např. na potraviny, pronájem bydlení, noviny, 
knihy, příjmy z činností umělců, přepravu osob. Odvody na 
sociální zabezpečení mají několik složek a skládají se na 

něj zaměstnanci (18,07 % hrubé mzdy u Angestellte, resp. 
18,20 % u Arbeiter) a zaměstnavatelé (21,83 % u Angestellte, 
resp. 21,70 % u Arbeiter).

Daň/odvod Sazba
Korporátní daň 25 %

Daň z dividend nerezidentům 25 %

Daň z příjmu jednotlivců 
(daňová progrese) 36,5 / 43,2 / 50 %

DPH (základní / snížená sazba) 20 / 10 %

Sociální zabezpečení - 
zaměstnanec 18,07 – 18,20 %

Sociální zabezpečení - 
zaměstnavatel 21,70 – 21,83 %

Zdroj: Federal Ministry of Finance 

Energetika
Primárním zdrojem výroby elektrické energie jsou v Rakousku 
obnovitelné zdroje s podílem téměř 80 %, jádro vůbec 
nepoužívají (první jaderná elektrárna je dodnes zabetonovaným 
památníkem). Zemní plyn zaujímá v Rakousku pouze minoritní 
podíl  - pouze 12,5 %. Cena elektřiny je v Rakousku o něco 
dražší a velice stabilní ve srovnání s ČR, kde cena poslední 
4 roky výrazně klesá. Zemní plyn je dražší o necelá 3 eura/GJ, 
byť za poslední rok o jedno euro zlevnil.

Investiční pobídky
Rakousko nemá ucelený program lákání velkých zahraničních 
investorů, spíše se zaměřuje na pobídky a dotace pro malé 
a střední podniky, často s podporou fondů EU. Podpora je 
směřována zejména do oblastí: inovace, energetika a životní 
prostředí, výzkum, vývoj, technologický rozvoj. Maximální 
hranice dotace z veřejných zdrojů vůči objemu investice se 
v závislosti na regionu pohybuje do 10 % u velkých podniků; 
u středních podniků je to 20 % a u malých podniků 30 %. 

Měsíčník EU aktualit | únor 2016

Průvodce 
podnikáním

Vývoj cen energií

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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Období 2007 – 2013 je sice minulostí, avšak finanční 
prostředky z něj mohla Česká republika dočerpávat ještě 
v průběhu roku 2015. 

Využili jsme vše, co se dalo? 
Dle poslední zprávy Ministerstva pro místní rozvoj, která 
monitoruje čerpání prostředků z fondů EU, Česká republika 
využila (prostředky proplacené příjemcům) 94,2 % celkové 
alokace tedy 636,7 mld. Kč z částky 676,3 mld. Kč, která byla 
Česku přidělena (pozn.: alokace byla snížena o nedočerpané 
prostředky z roku 2013 a 2014). Možnost dočerpání zbývajících 
prostředků byla v závěru roku 2015 opětovně diskutována 
s Evropskou komisí. 
Z původních odhadů na počátku roku 2015, které hovořily 
o nedočerpání 85 mld. Kč, se na konci téhož roku vyklubala 
hodnota nedočerpaných prostředků menší než 10 mld. Kč.
Od počátku programového období do 6. ledna 2016 bylo 
podáno více než 124 tis. žádostí o dotaci v celkovém objemu 
1 365,3 mld. Kč. 
Největší část alokace jednotlivých operačních programů 
byla proplacena příjemcům v rámci OP Podnikání a inovace  
(106,3 %), OP Životní prostředí (99,6 %) a Regionálnímu 
operačnímu programu Jihozápad (98,5 %). Naopak nejméně 
se čerpalo v Integrovaném operačním programu (72,3 %) 
a OP Výzkum a vývoj pro inovace (83,0 %).
Do jakých krajů a oblastí putovalo nejvíce peněz?* V rámci 
nejúspěšnějšího programu OP Podnikání a inovace se mezi 
kraje, kde se realizovaly projekty za nejvíce peněz, řadí 
Jihomoravský kraj (13,3 mld. Kč), následuje kraj Středočeský 

a Moravskoslezský (oba 11,5 mld. Kč). Nejméně prostředků 
putovalo do kraje Karlovarského (1,8 mld. Kč).
Z hlediska podporovaných ekonomických činností bylo nejvíce 
peněz z OP Podnikání a inovace použito v oblasti IT (4,5 mld. 
Kč), pronájmu a správy nemovitostí (4 mld. Kč) a obrábění 
(3,4 mld. Kč). *zdrojem je projekt Česko v datech

Soustřeďme se na přítomnost
Programovací období 2014 - 2020 se sice rozběhlo se 
zpožděním, ale to rozhodně nezavdává důvod k panice. Řídící 
orgány připravují pro žadatele semináře a akce, které jim 
samotné podání žádosti o dotaci pro projekt usnadní. 
A o jaké programy mají prozatím žadatelé největší 
zájem? Favoritem je OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (stejně jako jeho předchůdce), 
v rámci jehož aktuálně vypsaných výzev bylo přijato celkem 
5 034 žádostí. Přičemž alokace těchto výzev činí 24,4 mld. 
Kč a přijaty byly žádosti o objemu téměř 60 mld. Kč. Z hlediska 
počtu přijatých žádostí je na druhém místě OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, kde bylo přijato 238 žádostí a žebříček vítězů 
uzavírá OP Zaměstnanost, kde bylo zaznamenáno 115 žádostí 
o dotaci. Jedná se o srovnání v rámci aktuálně vypsaných 
výzev (stav k 25. lednu 2016) v jednotlivých OP a data se 
nevztahují k výzvám již uzavřeným či pozastaveným.
Pro aktuální informace o jednotlivých OP sledujte stránky 
řídících orgánů a jednotlivých programů. Informace a pomoc 
se získáním prostředků pro váš projekt vám poskytne také 
poradenská společnost Erste Grantika Advisory, a.s.
www.mmr.cz I www.grantika.cz I www.edotace.cz
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JAK SE DAŘí ČESKÉ REPUBLICE ČERPAT Z FONDů EU

EU Seriál

Minisérie o českých operačních programech je za námi 
a než vám přineseme další epizody, podíváme se, jak je 
na tom Česká republika z hlediska čerpání dotací Evropské 
unie. Ačkoliv se nové programovací období již rozběhlo, 
stále jsme dočerpávali prostředky z toho předcházejícího. 
Nakolik se to Česku podařilo, se můžete podívat na dalších 
řádcích.

Celková alokace vyhlášených výzev a finanční objem registrovaných žádostí k datu 25. ledna 2016

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj; pozn.: OP Rybářství má k uvedenému datu vyhlášeny 2 výzvy o celkové alokaci 76 060 215 Kč a celkem 
0 registrovaných žádostí o podporu; data se nevztahují k již uzavřeným či pozastaveným výzvám
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http://www.ceskovdatech.cz/clanek/33-podpora-podnikani-v-cr-na-kolik-si-prijdou-ceske-firmy-z-evropskych-dotaci/
www.mmr.cz
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16 Měsíčník EU aktualit | únor 2016

Belgie 0,9 1,2 1,4 1,4 8,6 8,6 8,7 8,1 148,6 149,5 150,4 149,6
Německo -0,2 0,2 0,3 0,2 4,9 4,8 4,7 4,6 121,8 122,9 123,1 123,3
Estonsko -0,3 0,0 0,5 -0,2 6,6 6,1 6,4 5,9 35,3 36,8 39,2 41,0
Irsko 0,0 0,0 -0,1 0,2 10,4 10,0 9,6 9,1 115,8 115,8 115,0 113,9
Řecko -0,8 -0,1 -0,1 0,4 26,0 25,9 25,0 24,7 72,6 66,9 61,5 60,2
Španělsko -1,1 -0,9 -0,4 -0,1 23,7 23,1 22,5 21,8 89,4 88,3 87,5 86,3
Francie 0,1 0,2 0,1 0,3 10,5 10,4 10,4 10,5 134,1 134,0 132,7 132,0
Itálie 0,2 0,3 0,2 0,1 12,8 12,2 12,3 11,7 112,3 112,0 113,0 112,1
Kypr -1,9 -1,8 -1,5 -0,6 16,5 16,2 15,4 15,2 71,7 70,3 67,4 64,4
Lotyšsko -0,4 -0,1 0,0 0,4 10,4 9,8 9,8 10,0 26,6 27,1 28,0 29,2
Litva -0,8 -0,4 -0,5 -0,3 10,1 9,3 9,5 9,0 23,7 24,1 25,6 26,4
Lucembursko -0,2 -0,1 0,4 0,9 6,1 6,3 6,1 6,1 147,3 147,7 150,5 152,3
Malta 1,6 1,6 1,3 1,2 6,1 5,9 5,4 5,2 58,9 60,6 61,7 61,2
Nizozemsko 0,3 0,4 0,4 0,5 7,2 7,1 6,9 6,8 133,6 133,5 136,0 135,9
Rakousko 0,6 0,7 0,5 1,1 5,6 5,6 5,9 5,7 124,8 127,5 129,3 131,4
Portugalsko 0,9 0,7 0,6 0,3 13,5 13,5 12,4 12,3 53,0 48,8 47,9 46,7
Slovinsko -1,0 -1,1 -0,9 -0,6 9,4 9,2 9,4 8,9 60,9 59,9 58,5 59,1
Slovensko -0,5 -0,5 -0,4 -0,5 12,5 12,1 11,5 11,4 35,2 35,2 35,8 37,1
Finsko -0,7 -0,3 -0,2 -0,3 9,0 9,2 9,4 9,4 122,6 125,0 125,6 125,6
Bulharsko -0,9 -1,2 -0,9 -0,9 10,6 9,9 9,8 9,0 14,2 14,4 15,4 15,6
ČR 0,2 0,2 0,0 -0,1 5,8 5,8 5,1 4,9 44,6 44,7 44,9 45,2
Dánsko 0,3 0,2 0,1 0,3 6,4 6,2 6,2 6,1 152,5 151,5 151,6 151,8
Chorvatsko -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 17,7 17,2 16,4 16,3 38,2 38,4 38,5 n/a
Maďarsko -0,1 0,2 0,6 1,0 7,3 7,4 7,0 6,6 37,3 38,6 38,9 39,7
Polsko -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 8,3 7,9 7,6 7,4 35,7 36,0 36,7 37,7
Rumunsko -1,5 -1,4 -0,9 -0,7 6,6 6,9 6,8 6,8 23,5 24,4 25,0 26,4
Švédsko 0,9 0,9 0,8 0,7 7,8 7,7 7,6 7,2 152,6 155,1 155,9 158,4
UK -0,1 -0,1 0,1 n/a 5,6 5,5 5,5 5,3 114,8 113,7 113,3 113,7
EU -0,1 0,0 0,1 0,2 10,0 9,7 9,6 9,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Meziroční inflace Míra nezaměstnanosti Náklady práce k Ø EU
v % IX-15 X-15 XI-15 XII-15 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 2011 2012 2013 2014

Belgie 259,6 257,1 266,6 282,3 n/a n/a n/a n/a 116,1 110,6 100,1 100,3
Německo 204,8 204,5 211,0 224,3 3,2 2,9 2,8 2,2 140,7 147,9 146,9 143,2
Estonsko 83,5 85,4 91,1 98,8 3,1 3,0 2,9 2,7 55,2 64,9 61,4 59,7
Irsko 279,5 283,2 293,2 n/a 3,3 3,5 3,4 3,6 131,8 134,8 141,2 138,1
Řecko 156,9 151,0 156,0 159,4 3,6 3,1 3,2 3,1 61,2 71,6 78,5 80,4
Španělsko 184,1 181,7 190,4 n/a 3,4 3,2 3,2 2,8 120,5 116,4 121,6 121,0
Francie 237,2 235,3 244,0 258,5 4,5 3,9 3,8 3,3 78,4 81,4 81,3 81,4
Itálie 211,2 207,5 210,5 222,6 4,3 3,9 3,7 3,1 94,3 92,4 95,8 92,8
Kypr 147,2 145,7 153,9 157,6 5,5 5,4 4,9 4,9 138,5 121,5 105,4 86,6
Lotyšsko 70,4 75,4 83,3 89,2 3,9 4,1 n/a n/a 61,6 58,8 55,7 73,1
Litva 73,9 79,5 84,9 91,6 3,3 2,7 2,9 n/a 62,9 65,4 61,2 57,0
Lucembursko 599,0 599,5 614,3 n/a 2,4 2,2 2,1 2,0 92,2 85,1 86,1 85,8
Malta 130,8 128,2 131,3 138,4 3,6 3,4 3,5 3,6 94,4 89,8 70,9 61,7
Nizozemsko 229,6 225,4 230,6 n/a 4,3 3,9 3,5 3,2 56,1 53,1 36,8 54,0
Rakousko n/a n/a n/a n/a 3,3 2,8 2,8 2,5 109,1 109,3 105,8 107,8
Portugalsko 115,6 112,9 116,0 124,6 4,8 4,3 4,0 3,8 110,2 108,4 109,1 110,2
Slovinsko 122,4 122,4 122,7 n/a 3,6 3,5 3,6 3,2 85,8 90,0 88,3 84,7
Slovensko 94,6 95,9 100,4 106,0 5,3 4,4 4,0 3,4 95,1 89,2 77,7 77,7
Finsko 239,6 241,7 251,3 266,6 2,2 2,2 2,1 1,7 95,7 93,4 91,4 90,1
Bulharsko 33,3 35,2 38,2 40,0 8,3 7,8 7,6 6,9 43,9 42,1 39,5 42,5
ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 4,2 3,6 3,4 3,1 113,2 108,5 90,1 87,7
Dánsko 286,5 283,0 295,4 313,5 3,5 3,7 3,4 2,8 160,6 152,0 151,0 148,8
Chorvatsko 97,1 95,7 100,5 104,8 n/a n/a n/a n/a 68,8 69,0 65,0 63,8
Maďarsko 84,7 83,6 82,2 85,2 12,0 9,6 8,0 6,6 80,8 66,5 55,5 52,0
Polsko 76,3 76,8 80,4 85,5 7,4 5,9 5,6 5,1 75,1 70,9 67,5 68,4
Rumunsko 43,6 45,2 45,6 51,8 8,1 7,6 5,8 5,1 53,4 61,8 59,5 59,3
Švédsko 259,0 270,3 289,8 307,7 3,6 2,8 2,5 2,0 109,2 106,0 98,8 92,2
UK 198,6 195,6 215,2 n/a n/a n/a n/a n/a 92,4 89,8 99,1 104,3
EU n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100,0 100,0 100,0 100,0

 Produktivita k Ø ČR Průměrné úročení hypoték Ceny elektřiny k Ø EU
v % 2010 2011 2012 2013 2012 2013 2014 1H/2015 2012 2013 2014 1H/2015

Statistické 
okénko

Statistické okénko zobrazuje vybrané ekonomické 
ukazatele všech 28 členských zemí Evropské unie. 
Zahrnují srovnatelná data z oblasti trhu práce, či cenové 
charakteristiky (ceny elektřiny   uvedeny pro 1000-2500 
kWh). Pro srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele za 
celou EU. Zdrojem dat je Eurostat a Evropská centrální 
banka.
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