
Hard brexit: hra vabank
Šest trendů v automotive
Česká republika v číslech aneb konec špatným náladám
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Milí čtenáři,

to, že se Česká republika může chlubit stabilním makroekonomickým prostředím 
a že je momentálně v dobré kondici, dokazují nejen čísla, ale i zvyšující se 
důvěra a spotřeba domácností. Roste zaměstnanost a reálné mzdy - zvyšuje se 
tak kupní síla, což je dobře patrné hlavně teď před Vánocemi (ještě, že digitální 
doba pokročila a mnoho se toho dá zařídit přes internet). 

Letošní listopad byl na události, jež mají dopad na Evropskou unii velmi bohatý. 
Jednou z hlavních zpráv letošního roku je bezesporu „brexit“ - to, že se bude 
jednat o běh na dlouhou trať, je jasné už nyní. Otázkou je, jak tato cesta bude 
vypadat, a zda se místo o běh nebude jednat spíše jen o takové ploužení. Britský 
vrchní soud rozhodl dne 3. listopadu, že premiérka Theresa Mayová nebude 
moci aktivovat článek 50 (po jehož spuštění budou následovat nejméně dvouletá 
jednání o odchodu Británie z EU) bez souhlasu britského parlamentu. Kabinet 
hned vzápětí na to oznámil, že se odvolá. Další soudní jednání se uskuteční 
začátkem prosince. Samotné přípravy na brexit však, jak podotkla paní Mayová, 
pokračují i nadále. 

Investiční (tzv. Junckerův) balíček se bude rozšiřovat. Jeho cílem je aktivovat 
investory, aby použili peníze na projekty a pomohli tak rozhýbat ekonomiku. 
Evropská komise mimo jiné zveřejnila i výsledky nezávislého hodnocení 
investičního plánu. Co doporučuje a co je naopak vytýkáno, se dočtete na 
stranách 2 a 3.

Další důležitou událostí nejen pro Evropskou unii byly volby nejmocnější osoby 
světa. Ve Spojených státech volili prezidenta a rozhodovalo se hlavně mezi 
kandidáty Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem. To, že vyhrál a dalším 
prezidentem po Baracku Obamovi bude Donald Trump, je asi dobře známé. 
Někteří evropští politici se však obávají, jak tato volba ovlivní vztahy mezi USA 
a EU. Donald Trump se totiž nechal slyšet, že by členské státy NATO měly 
dodržovat to, k čemu se zavázaly a to vyčlenit na obranu 2 % HDP. O tom, jak to 
státy plní a o společném obranném fondu EU více na straně 4.

Vývoj v některých oblastech jde nezadržitelně kupředu, nejinak tomu je 
i v automobilovém průmyslu. O hlavních trendech, které by měly a nadále 
budou určovat vývoj v automobilovém průmyslu v příštích letech, píše kolega 
Radek Novák v naší pravidelné rubrice Drobnohled.

A protože Češi patří mezi národ „stěžovavý“, připomeňme si, v jakých oblastech 
naopak ČR vyniká a na co můžeme být hrdí - ekonomika a důvěra v ní 
roste, míra nezaměstnanosti patří k nejnižším v Evropské unii, což bylo ještě 
donedávna doménou našich sousedů Rakouska a Německa. Dále se můžeme 
chlubit vzdělanou pracovní silou (při stále nízkých nákladech práce), vysokým 
podílem high-tech exportů (8. nejvyšší v roce 2015 v EU), 9. místem na světě 
v žebříčku ekonomické komplexity či stálostí prostředí bez makroekonomických 
nerovnováh.

Vážení čtenáři, dovolte mi popřát Vám krásný a poklidný advent, Vánoce 
strávené v kruhu rodinném a do nového roku pozitivní naladění bez špatných 
nálad, kterých si občas „dopřáváme“, i když k tomu není důvod.

Tomáš Kozelský
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Události v EU

Britská vláda nemůže zahájit proces vystoupení z EU 
bez souhlasu parlamentu, rozhodl vrchní soud. Nyní 
musí čekat na rozhodnutí odvolacího soudu – nejvyšší 
soud se tomuto bude věnovat začátkem prosince. - Na 
Junckerův balíček se snáší kritika, Komise jej přesto 
chce rozšířit. - Státy by měly více investovat a zavádět 
strukturální reformy, doporučuje Komise.

Měsíčník EU aktualit | prosinec 20162

Brexit: bude jej muset schválit parlament?
Britská vláda nemůže zahájit proces vystoupení z EU bez 
souhlasu parlamentu, rozhodl vrchní soud v Londýně. Britská 
vláda však s rozhodnutím nesouhlasila a krátce po jeho 
vynesení se odvolala.
Verdikt tak ohrozil původní plán britské vlády. Premiérka 
Theresa Mayová totiž chce do konce března 2017 aktivovat 
článek 50 Lisabonské smlouvy a zahájit tak proces vystoupení 
z EU. Nyní musí čekat na rozhodnutí odvolacího soudu – 
nejvyšší soud se tomuto bude věnovat v termínu od 5. prosince.
Za žalobou stojí oponenti brexitu v čele s Ginou Millerovou, 
manažerkou londýnské investiční společnosti. Millerová 
argumentuje tím, že vláda nemá pravomoc na to, aby zahájila 
proces vystoupení Británie z EU. 
Podle premiérky Theresy Mayové vláda získala mandát na 
základě červencového referenda a souhlas sněmovny není 
potřeba. Řada poslanců je ale opačného názoru. Stínový 
ministr pro Brexit Keir Starmer premiérku již předem upozornil, 
že by měla před vyjednáváním o brexitu získat podporu 
sněmovny. Rozhodnutí soudu vyvolalo v Británii silné reakce. 
Nigel Farage, lídr hnutí UKIP bojujícího za odchod z EU, 
dokonce zpochybňuje nezávislost britských soudů.
Pokud by britská vláda v odvolání neuspěla, celá záležitost 
se může dostat až před Soudní dvůr EU. Theresa Mayová 
však prohlásila, že přípravy na brexit pokračují bez ohledu 
na rozhodnutí soudu. Nerespektování lidového hlasování by 
mohlo způsobit vážnou politickou krizi. Premiérka Mayová by 
se dokonce mohla uchýlit k předčasným volbám, aby zajistila 
loajalitu parlamentu. Jedním z možných scénářů je omezení 
vlády při jednání o brexitu a nastavení určitých podmínek. 
Mayová by se tak musela rozloučit s myšlenkou „tvrdého“ 
brexitu. 

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-minuleho-tydne-
ktere-byste-nemeli-prehlednout-14/
https://www.supremecourt.uk/news/permission-to-appeal-
decision-08-november-2016.htm

Na Junckerův balíček se snáší kritika, Komise 
jej přesto chce rozšířit
Je tomu již více než rok, co začal fungovat Investiční plán 
pro Evropu známý jako tzv. Junckerův balíček. Jeho cílem je 
od počátku motivovat unijní investory, aby vložili své peníze 
do evropské ekonomiky a podpořili tak její hospodářský růst. 
S nízkými investicemi se EU potýká od vypuknutí hospodářské 
krize a nynější Evropská komise se snaží ekonomický růst 
opět oživit.
Evropská komise se v nedávné době nechala slyšet, že její 
strategie pro posílení investic funguje a plánuje její rozšíření. 
Zveřejnila mimo jiné výsledky nezávislého hodnocení od 
společnosti EY, která analyzovala dosavadní fungování 
Investičního plánu. V souvislosti s tím Komise následně 
oznámila, že vypracovaná studie její slova potvrzuje a rozšíření 
Investičního balíčku nestojí nic v cestě.
Zpráva společnosti EY však přináší i několik doporučení. 
Patří mezi ně užší spolupráce s národními rozvojovými 
bankami, posílení lokálních poradních center, které podpoří 
možnost kombinace nabízených investic s jinými zdroji 
EU, a v neposlední řadě také posílení EFSI v celé Unii 
se zaměřením na méně rozvinuté regiony. Právě poslední 
zmíněné doporučení má své opodstatnění. 

BREXIT EKONOMIKA A EURO

Počet schválených transakcí v rámci EFSI

Zdroj: Evropský investiční fond; data ke 14. 11. 2016
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Události v EU

Pramení totiž z kritiky, která se na fungování Junckerova 
balíčku v poslední době snesla. Agentura Reuters na počátku 
října přišla z informací, že naprostá většina prostředků 
z investičního balíčku prozatím mířila do 15 nejbohatších 
států EU. Největší investice, tedy ty zaměřující se na rozvoj 
infrastruktury a inovace, byly prozatím schvalovány především 
v Itálii, ve Španělsku a v Británii, která z unijní osmadvacítky 
plánuje odejít. Pokud jde o malé a střední podnikání, v tomto 
směru byli nejúspěšnější žadatelé z Německa či z Francie. 
Zpráva EIB pak uvádí, že do zmíněné patnáctky nejbohatších 
států odešlo 92 % prostředků v rámci EFSI. Na zbývajících 
třináct států tak zbylo pouhých 8 %. 
Komise v souvislosti s touto kritikou mimo jiné připomíná, 
že státy, kterým se nedaří prostředky z EFSI čerpat, budou 
moci využít pomoci v rámci Evropského centra pro investiční 
poradenství (EIAH), které investorům poskytne odbornou 
podporu.
Podle údajů, které na svých stránkách zveřejnila EIB investice 
v rámci projektu EFSI doposud vygenerovaly 154 miliard 
eur, což je polovina z původního Junckerova plánu. Nejvíce 
investic (32 %), zamířilo k menším společnostem, pětina 
prostředků byla vynaložena na výzkum, vývoj a inovace a další 
pětina šla do energetiky.
Pokud jde o nejnověji schválené projekty, ty se týkají 
Chorvatska, Španělska, Polska či Německa. V Chorvatsku 
se jedná o vůbec první schválený kontrakt v rámci EFSI. Týká 
se pomoci chorvatské rozvojové bance ve výši 50 milionů na 
podporu tamních středních podniků. Ve Španělsku se před 
pár dny rozhodlo o schválení podpory pro tamní společnost 
Dominion, která se zaměřuje na výzkum a vývoj a Polsku bude 
poskytnuto 57 milionů eur na opravu nemocnice ve městě 
Toruň. V rámci Polska se jedná o první pomoc veřejnému 
sektoru v rámci Junckerova balíčku. 

http://euractiv.cz/clanky/ekonomika-a-euro/na-junckeruv-
balicek-se-snasi-kritika-komise-jej-presto-chce-rozsirit/

http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm

Státy by měly více investovat a zavádět 
strukturální reformy, doporučuje Komise
Evropská komise zveřejnila 16. listopadu svůj pravidelný 
podzimní balíček doporučení, čímž zahájila nový Evropský 
semestr 2017, tedy nový cyklus ekonomického vládnutí pro 
následující rok. Součástí zveřejněného balíčku je několik 
dokumentů včetně analýzy ročního růstu.
Hlavním cílem, který si Komise pro příští rok v ekonomické 
a sociální oblasti stanovila, je větší úsilí ze strany zemí 
eurozóny v oblasti fiskální politiky. Samotná doporučení 
Komise budou dále projednávána v rámci Rady ministrů 
i Evropské rady, stejně jako v rámci tzv. euroskupiny, tedy 
skupiny států platících eurem.

Unie podle Komise v současné době zažívá dobré období, 
co se ekonomické kondice týče. Například unijní HDP je 
dnes již vyšší než před hospodářskou a bankovní krizí, 
nezaměstnanost systematicky klesá a podíl investic roste. 
Nevyužitého potenciálu je však dle Komise stále hodně.
Priority pro následující rok Komise zveřejnila ve svém novém 
pracovním programu, jehož součástí je také snaha o zesílení 
investic v Evropě. Zveřejněný balíček tak na některé dříve 
zveřejněné cíle navazuje a obsahuje konkrétní kroky, které by 
měly vést k jejich splnění. Pokud jde o analýzu ročního růstu, 
v té Komise žádá země eurozóny, aby zdvojnásobily své 
úsilí v rámci tří hlavních hospodářských oblastí. Státy by tak 
měly posílit podporu investic, zavádění strukturálních reforem 
a odpovědnou a hlavně expanzivní fiskální politiku.
Současně ale Komise nabádá, aby při realizaci 
doporučení nebylo zapomenuto na sociální reformy, 
posilování konkurenceschopnosti a na inovace. Základem 
nadcházejícího Evropského semestru však má být především 
pozitivní fiskální politika. Součástí nového balíčku je i tzv. 
výstražný mechanismus (Alert Mechanism Report, AMR). 
Jedná se o integrální nástroj Evropského semestru, jehož 
úkolem je zabránit růstu nerovností v jednotlivých státech, 
které by mohly bránit hladkému fungování hospodářských 
cyklů. AMR tak s předstihem identifikuje státy, ve kterých tyto 
ekonomické nerovnosti hrozí.
Pro rok 2017 mechanismus doporučuje hlubší pozornost 
u celkem třinácti států, mezi které patří Bulharsko, Chorvatsko, 
Kypr, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, 
Portugalsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Na závěr Komise 
připomíná, že i přes problémy a mnohdy nevyužitý potenciál 
má eurozóna jako celek celosvětově stále největší přebytky 
v rozpočtech. A očekává se, že budou i nadále růst. 

http://euractiv.cz/clanky/ekonomika-a-euro/staty-by-mely-vice-
investovat-a-zavadet-strukturalni-reformy-doporucuje-komise/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3664_cs.htm

Vybrané makroekonomické ukazatele ČR a EU

Zdroj: Evropská komise; veřejný dluh v % HDP (pravá osa), nezaměstnanost v 
% (levá osa), růst HDP v % (levá osa)
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http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
http://euractiv.cz/clanky/ekonomika-a-euro/staty-by-mely-vice-investovat-a-zavadet-strukturalni-reformy-doporucuje-komise/
http://euractiv.cz/clanky/ekonomika-a-euro/staty-by-mely-vice-investovat-a-zavadet-strukturalni-reformy-doporucuje-komise/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3664_cs.htm
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Události v EU

Evropská komise chce zvrátit trend podfinancování 
vojenského výzkumu. Jedním z kroků může být 
i společný fond na obranu. Z něj by mohly státy čerpat 
prostředky třeba na nákup dronů či válečných lodí. 
Součástí plánu je i zrušení zákazu, který neumožňuje 
využívat unijní rozpočet a investice rozvojových bank na 
vojenský výzkum.

Komise chce společný obranný fond, který 
nastartuje investice do vojenského výzkumu
Evropská komise oznámila další krok k realizaci plánu na 
oživení vojenského výzkumu v rámci EU. Jedná se o největší 
obrannou iniciativu tohoto typu za poslední dekádu. Jejím cílem 
je především ukončit miliardové vládní škrty v rozpočtech 
na obranu v jednotlivých členských zemích. Stejně tak má 
přijetí plánu a jeho následná realizace ukázat nově zvolenému 
prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi, že Unie je za 
svou vlastní obranu ochotná platit.
Nová iniciativa je součástí širší škály návrhů na obnovení 
obranné spolupráce v EU. K té se vyjádřili i poslanci 
Evropského parlamentu, kteří přijali nezávaznou rezoluci 
ohledně posílení vojenské spolupráce mezi členskými státy.
Důležitou součástí celé iniciativy má být 30. listopadu 
představený investiční fond pro obranu a také ukončení 
regulací, které rozpočtu EU a jednotlivým rozvojovým bankám 
neumožňují investovat do vojenského výzkumu. Zřízený fond 
by vládám členských zemí umožňoval, aby do něj jednak 
přispívaly, jednak si z něj i půjčovaly. Finanční prostředky 
do něj vložené by měly být k dispozici zejména pro společné 
obranné programy, mezi které můžeme zahrnout například 
nákup a vývoj dronů, vojenských helikoptér či válečných lodí.
Jádro fondu tak tvoří dvě tzv. okna. První bude sloužit čistě 
k podpoře kooperativního výzkumu inovativních obranných 
technologií, jako jsou například elektronika, metamateriály 
či šifrovací software a robotika. Druhé “okno” fondu bude 
vyčleněno na společný nákup vojenského vybavení, aby státy 
ušetřily své náklady. Země by mohly snižovat náklady například 
zmíněnými společnými investicemi do technologií dronů nebo 
hromadným nákupem bojových vrtulníků.
Samotný fond by mohl začít fungovat již v roce 2017 
a podpořit by jej měla i Evropská investiční banka. 
Podmínkou však je již zmíněné zrušení zákazu podporovat 
vojenský výzkum z unijního rozpočtu a z investic rozvojových 
bank, na čemž se musí shodnout vlády napříč celou Unií.
Například Francie a Německo shodně tvrdí, že je na čase 
povolit, aby alespoň část z unijního rozpočtu mohla být 
využívána právě na vojenský výzkum. Rozpočet v současnosti 
zahrnuje 150 miliard eur a Komise by z něj potenciálně mohla 
v letech 2021 až 2027 na tyto účely vyčlenit až 3,5 miliardy. 
Komise již schválila vydání 25 milionů eur na rozvoj 
výzkumu v oblasti obrany. Tato částka by se měla do 
roku 2020 zvýšit až na 90 milionů. Následně Komise plánuje 
vytvoření speciálního výzkumného obranného programu, jehož 
rozpočet by zahrnoval až půl miliardy eur. Rozpočty na obranu 
se v členských státech EU od roku 2006 snížily o celou třetinu. 

Unie se tak v tomto ohledu stala zcela závislou na podpoře 
Spojených států, a to zejména pokud jde o moderní a kvalitní 
vojenské vybavení. I proto je avizovaný vzkaz nově zvolenému 
prezidentovi USA tak důležitý. Trump totiž během své 
předvolební kampaně několikrát prohlásil, že Spojené státy by 
měly své spojence chránit a pomáhat jim jen za předpokladu, 
že na svou obranu vynakládají dostatek financí. Členy 
Severoatlantické aliance je v současnosti 22 zemí EU, nicméně 
pouze Británie, Estonsko, Polsko a Řecko plní své závazky 
vůči NATO a na svou obranu vyčleňují alespoň 2 % HDP.

S plánem na vyšší investice do obranného a vojenského 
výzkumu v rámci EU Komise přišla již v roce 2003. Tehdy se ale 
návrhy nesetkaly s dostatečnou podporou ze strany členských 
zemí. Státy jako Francie, Německo či Itálie však nyní soudí, 
že s rozhodnutím Británie opustit osmadvacítku se otevírá 
velká šance, aby se to již neopakovalo. Vystoupení Britů 
totiž v tomto ohledu vnímají jako odstranění překážky pro 
realizaci hlubší obranné spolupráce.
Problémem však zůstává, že jednotlivé vlády upřednostňují 
své národní výrobce - v současné době v rámci EU existuje 19 
různých typů bojových vozidel pěchoty, zatímco ve Spojených 
státech používají jen jeden.

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/komise-chce-spolecny-
fond-na-obranu-staty-by-nakupovaly-treba-drony/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_cs.htm

BEZPEČNOST

Výdaje na obranu v zemích NATO (2016)

Zdroj: NATO
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V prosincovém vydání se zaměříme na téma, které bude 
zajisté plnit stránky novin i v roce 2017 - brexit. Minimálně 
tyto Vánoce Spojené království prožije ještě jako člen EU. 
V březnu 2017 by však mělo dojít ke spuštění vyjednávání 
o jejím rozvodu s Unií a navazování nových vztahů. 
Nápovědu k otázce, jak by to celé mohlo dopadnout, vám 
přinášíme na dalších řádcích.

Ve stávající fázi nultého kola procesu zvaného brexit se může 
zdát, že Britové zřejmě mají silný smysl pro hru o všechno. 
Na straně jedné stále silněji rezonují sebevědomé představy 
vlády o tom, že když již má k odchodu z EU dojít, ať to stojí 
za to. A na straně druhé se pak objevují náznaky toho, že 
toto přílišné sebevědomí přibrzdí britský parlament, který by 
do celého procesu mohl vstoupit. Podle dosud stále kusých 
zpráv nebude britská vláda usilovat o to, aby řešení spojené 
s výstupem nespočívalo v následném využití možností, které 
skýtá Evropský hospodářský prostor (EEA) a dokonce nebude 
stát ani o setrvání v celní unii. Z toho může vyplývat snaha 
hrát vabank a budoucí uspořádání vztahu Velká Británie – 
EU postavit spíše podle švýcarského vzoru, založeného na 
několika bilaterálních smlouvách. 
Tento „švýcarský model cesty do EU“ je podle řady objektivních 
pozorovatelů velmi efektivní a současně, zvláště vůči některým 
západním členům Unie i podstatně intenzivnější, než například 
mezi některým centrálním a periferním členem EU. Tato sázka 
se opírá o stále vysoké renomé Velké Británie v mezinárodní 
komunitě, vysoký kredit i význam, který tato země drží nejen 
na finančním trhu, ale též v zahraniční či bezpečnostní 
politice. A může se buď povést, čímž Británie toto renomé 
posílí a úměrně tomu i své sebevědomí, věcně v podstatě nic 
netratí, stane se plně recipročním a rovnoprávným partnerem 
vůči EU, jen bude mimo její struktury (o což tedy stoupenci 
brexitu stáli); a tuto situaci se bude snažit nabídnout jako model 
a zdůrazňovat své vlastní vítězství.
Anebo se však také může tato hra proti Británii obrátit. EU na 
britské požadavky nepřistoupí (neboť takto by si uchovala řadu 
členských privilegií, ale současně se od EU osamostatnila) 
a proces vystoupení Británii patřičně osladí. V tomto oslazení 
pak promítne z pohledu EU neomluvitelnou míru pohrdání, 
kterou Británie projevila vůči letošní únorové dohodě, na kterou 
nepřistoupila a v níž jí EU nabídla nevídané ústupky a výjimky 
ve snaze empaticky reagovat na britské námitky v rámci 
udržení celistvosti Unie. Odmítavá reakce Británie však vedla 
k referendu a jeho výsledkům a k nynějším diskusím o podobě 
jeho naplnění.
Kdyby došlo k vítězství této druhé, z britského pohledu zjevně 
nevýhodné varianty, stala by se Británie ordinérním třetím 
státem z pohledu EU, bez jakýchkoliv privilegií ohledně vstupu 
na společný trh EU. Je zřejmé, že tato pozice by naopak 
z pohledu pozice Británie v Evropě i ve světě byla nedůstojná 
a dlouhodoběji zřejmě neudržitelná, nelze však vyloučit, že 
určitá fáze vztahu Británie – EU se jí nevyhne.
To vše by navíc mělo proběhnout i rychle. Do hry se však 
může dostat i britský parlament, kterému je v této souvislosti 
přisuzována role subjektu, který může celý proces zbrzdit, 
oddálit a někteří stále doufají, že dokonce i zvrátit zpět 

(v poslední době se ke stoupencům této myšlenky z Británie 
i odjinud též zařadil bývalý britský premiér John Major).
Dojde-li k naplnění varianty hard brexit, která je při vší nynější 
nejistotě stále považována za pravděpodobnější, měla by zbylá 
EU-27 přistoupit paralelně a neprodleně též k hard reflection. 
Je zřejmé, že učinění odpovídající zpětné vazby a odstranění 
hlavních slabin, které funkčnost nynější EU doprovázejí, by 
mělo nastávat souběžně, neboť mezi oběma tématy existuje 
bezprostřední souvislost. Neochota či neschopnost reagovat 
by mohla vést k tomu, že Británie nebude poslední zemí, 
která se rozhodne Unii opustit. Výsledkem této zpětné vazby 
nemůže být pouhé konstatování, že něco je v Unii špatně, ale 
příprava a realizace takové unijní podoby, která bude zjevně 
výhodná z pohledu národních států a tuto výhodu si budou 
jasně a zřetelně uvědomovat. Pokud k tomu naopak nedojde, 
zřejmě nutně vstoupíme do fáze další odstředivé fragmentace 
projektu, který ještě nedávno tolik sliboval. A i kdyby k tomuto 
ponaučení došlo, zjevně nás čeká daleko spíše fáze unie 
národních států, vyžadujících od EU pouze ty typy aktivit, které 
si nejsou schopné zajistit samy.

Je to úkol náročný, leč splnitelný. Těchto společných 
typů aktivit je dost a jejich počet narůstá jak vlivem 
technologického pokroku, tak v důsledku řady nových 
exogenních vlivů strategického charakteru, majících hojně též 
podobu zostřených rizik. Týkají se infrastruktury, energetiky, 
digitalizace společnosti, ale i sociálních a environmentálních 
záležitostí. Bezesporu tam však v současné době nepatří 
štrachání v agendách, které jsou v evropském kontextu zcela 
malicherné a jejichž prostor pro řešení existuje nepochybně na 
úrovni národních států, či ještě níže na úrovni jejich regionů či 
municipalit. Pokud tato reflexe nepronikne až na tuto úroveň, 
je EU ztracena. 
Toto je zřejmě v nynější fázi vývoje evropské integrace ta 
správná cesta. I tu však může provázet dotaz, zda vůbec ještě 
nějaké národní státy v Evropě existují.

Petr Zahradník

EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu 5
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BANKOVNí REFORMA EU: POSíLENí BANKOVNíHO 
SEKTORU A PODPORA REáLNÉ EKONOMIKY

Měsíčník EU aktualit | prosinec 2016

Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník 
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. 
V prosincovém vydání je tématem bankovní reforma 
Evropské unie. Balíček reforem, které mají posílit odolnost 
bank v EU po hospodářské krizi, Komise schválila 
v listopadu. Jaké právní předpisy se těmito návrhy mění 
a jaké jsou klíčové prvky reformy, přinášíme v textu níže.

Nový komplexní balíček 
reforem, který Evropská 
komise schválila 23. 11. 
2016, má za cíl dále posílit 
odolnost bank v EU v období 
po hospodářské krizi. 
Nová legislativa má doplnit 
stávající regulační rámec 
v oblasti finanční stability 
a zaručit, aby banky mohly nadále úvěrovat podniky 
a domácnosti.
V reakci na finanční krizi zahájila EU ambiciózní reformu 
systému finanční regulace, aby obnovila finanční stabilitu 
a důvěryhodnost trhu. 
Cílem návrhů je doplnit některé ještě nerealizované prvky, které 
mají zásadní význam pro další posílení odolnosti bank vůči 
případným otřesům. Návrhy rovněž upřesňují některé aspekty 
nového regulačního rámce tak, aby lépe odpovídal složitosti 
a obchodnímu profilu bank. 
Obsahuje také opatření s potenciálem zvýšit růst ekonomiky 
EU, a to zejména prostřednictvím posílení financování investic 
do infrastruktury a malých a středních podniků.
Návrhy opatření bankovní reformy provádějí mezinárodní 
standardy do práva EU, zohledňují evropská specifika 
a současně brání nepřiměřeným dopadům na financování 
reálné ekonomiky. Přihlížejí také k výsledkům „výzvy ke sdělení 
skutečností“ (tzv. „call for evidence“). 
Těmito návrhy se mění následující právní předpisy: 
• nařízení o kapitálových požadavcích (tzv. CRR) 

a směrnice o kapitálových požadavcích (CRD) z roku 
2013 a které stanoví obezřetnostní požadavky pro úvěrové 
instituce a investiční podniky a pravidla pro řízení a dohled. 

• směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank 
a nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí (tzv. 
BRRD) z roku 2014 a které upřesňují pravidla pro řešení krize 
(bankovních) institucí a zavádějí jednotný mechanismus pro 
řešení krizí.

Návrhy bankovní reformy obsahují následující klíčové prvky:

1. Opatření ke zvyšování odolnosti institucí EU a 
finanční stability

Návrhy obsahují zbývající prvky regulačního rámce nedávno 
schváleného v rámci Basilejského výboru pro bankovní 
dohled a Rady pro finanční stabilitu – a to zejména 
kapitálové požadavky citlivější vůči rizikům (hlavně v oblasti 
tržního rizika a úvěrového rizika protistrany), závazný pákový

poměr a závazný ukazatel čistého stabilního financování.  
Dále zahrnují požadavek pro globální systémově významné 
finanční instituce, aby držely minimální kapitál a další 
nástroje, které při řešení krize pokrývají ztráty. 

2. Opatření ke zlepšení schopnosti bank poskytovat 
úvěry na podporu hospodářství EU
V návrhu jsou i opatření, která mají zvýšit schopnost 
bank poskytovat úvěry malým a středním podnikům, 
a financovat projekty v oblasti infrastruktury (například 
snížením požadavku na kapitálovou přiměřenost při 
dodržení specifikovaných pravidel). 
Z výzvy ke sdělení skutečností a analýzy EK vyplynulo, že 
stávající regulační rámec může být uplatňován s větším 
důrazem na přihlédnutí ke specifické situaci. U menších 
bank by tak mělo dojít ke snížení administrativní zátěže 
takovým způsobem, aby vynaložené náklady (např. 
z hlediska reportingu) více odpovídaly velikosti instituce. 

3. Opatření k dalšímu usnadnění úlohy bank při 
vytváření hlubších a likvidnějších kapitálových trhů EU, 
jež by přispěly k vytvoření unie kapitálových trhů
Jde zejména o úpravy opatření, které umožní vyhnout 
se nepřiměřeným kapitálovým požadavkům na pozice 
v obchodním portfoliu (včetně činností v oblasti tvorby trhu) 
a snížit náklady na vystavení/držení určitých nástrojů (např. 
krytých dluhopisů).

Tyto legislativní návrhy jsou nyní předloženy Evropskému 
parlamentu a Radě k projednání a k přijetí.

Další informace jsou k dispozici na těchto odkazech Komise:
Otázky a odpovědi
Nařízení o kapitálových požadavcích / směrnice o kapitálových 
požadavcích IV
Směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank
Jednotný mechanismus pro řešení krizí

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3840_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_en.htm#161123
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_en.htm#161123
http://ec.europa.eu/finance/bank/crisis_management/index_en.htm#161123
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_en.htm#161123
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Zasedání klíčových institucí EU
5. 12. 2016   Brusel, Belgie 12. - 13. 12. 2016  Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku - Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

6. 12. 2016   Brusel, Belgie 13. 12. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci - Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

8. - 9. 12. 2016   Brusel, Belgie 15. - 16. 12. 2016  Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zaměstnanost, zdraví a spotřebitelské 
záležitosti - Evropská rada a Rada EU

8. - 9. 12. 2016   Brusel, Belgie 19. 12. 2016   Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro spravedlnost a záležitosti vnitra - Zasedání Rady pro životní prostředí

12. - 15. 12. 2016  Štrasburk, Francie 16. - 19. 12. 2016  Štrasburk, Francie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu - Plenární zasedání Evropského parlamentu

12. 12. 2016   Brusel, Belgie 1. 1. 2017   Valletta, Malta

- Zasedání Rady pro zahraniční věci - Maltské předsednictví EU

Zdroj: www.europa.eu, www.eu2016.sk/sk/podujatia/politicke-a-expertne-podujatia, přístup ke dni 30. 11. 2016

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

InfoServis

V rubrice InfoServis zobrazujeme nadcházející zasedání 
klíčových rozhodovacích orgánů EU, která jsou doplňována 
dalšími významnými událostmi. Agenda jednání těchto 
klíčových orgánů je připravována často jen několik dní 
před vlastním jednáním a je možno ji vyhledat na těchto 
odkazech: http://europa.eu/newsroom/calendar/; http://
www.eu2016.sk/sk

Dotační kalendář aneb přehled vybraných výzev

Pro pravidelné informace o dotačních příležitostech navštivte GRANT klub - www.edotace.cz/grant-klub

Název výzvy Číslo výzvy
Příjem žádostí

Od Do

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Potenciál III. 12. 12. 2016 28. 2. 2016

Technologie IV. 9. 12. 2016 28. 2. 2017

Technologie (pro začínající podniky) V. 9. 12. 2016 28. 2. 2017

Smart grids II II. 1. 12. 2016 2. 1. 2018

Úspory energie II. 15. 12. 2016 30. 3. 2018

Inovace (projekt na ochranu práv průmyslového 
vlastnictví) II. 4. 1. 2016 31. 12. 2017

Inovace III. 19. 12. 2016 30. 4. 2017

Operační program Praha - Pól růstu

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol 20. 21. 11. 2016 30. 3. 2017

Zdroj: www.edotace.cz/kalendar; pozn.: názvy výzev obsahují odkaz na bližší informace

www.europa.eu
http://www.eu2016.sk/sk/podujatia/politicke-a-expertne-podujatia
http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://www.eu2016.sk/sk
http://www.eu2016.sk/sk
http://www.edotace.cz/grant-klub
www.edotace.cz/grant-klub
http://www.edotace.cz/vyzva/potencial-vyzva-iii
http://www.edotace.cz/vyzva/technologie-vyzva-iv
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-v-pro-zacinajici-podniky/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-ii/
http://www.edotace.cz/vyzva/uspory-energie-vyzva-ii
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-i-projekt-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-i-projekt-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
http://www.edotace.cz/vyzva/inovace-inovacni-projekt-vyzva-iii-2
http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-20-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol/
www.edotace.cz/kalendar


Automobilový průmysl prochází řadou velkých změn, které mají 
ambici od základu proměnit celý sektor. A to nejen v podobě 
mnoha technologických novinek na samotných automobilech, 
ale i v procesu výroby a v dosavadním obchodním modelu. 
Identifikovali jsme proto 6 největších trendů, které budou hrát 
v příštích letech v automobilovém sektoru hlavní roli:

1. Alternativní pohony – prim hraje elektřina!
Každá velká automobilka investuje do nových pohonů. Čím 
dál tím větší převahu získává elektrický pohon, který plánuje 
nasadit už i Škoda Auto (hybridní Superb má přijít na trh v roce 
2019, v roce 2025 chce mít v nabídce 4 až 5 elektromobilů). 
VW pak v reakci na aféru Dieselgate změnil svou strategii 
a nově vyvine do roku 2025 v rámci svých značek více než 
30 elektromobilů. V roce 2025 pak chce prodávat milion 
elektromobilů ročně a stát se jedničkou na trhu. 
V roce 2015 se v Evropě prodalo 145 tisíc automobilů na 
elektrický pohon (z toho bylo klasických elektromobilů 84 tisíc), 
což tvořilo přibližně setinu všech prodejů v Evropě. V ČR je 
registrováno přes 1 000 vozů s elektrickým pohonem. Větší 
rozvoj elektromobility v evropském měřítku se tak dá očekávat 
až po roce 2020 v závislosti na zpřísnění emisního cíle EU, na 
vývoji technologií či na politikách jednotlivých států.
2. Nové technologie – autonomní řízení a konektivita
Uživatelsky nejzajímavější inovace probíhají v propojování aut 
s mobilními telefony a aplikacemi a v autonomních systémech 
řízení. Dnes je tak již možné nejen napojit a synchronizovat 
vůz se smartphonem, ale také ho jeho prostřednictvím ovládat 
(zkontrolovat, zda je zamčené; lokalizovat jej při krádeži; 
Mazda nabízí systém, který umožňuje přes telefon nastartovat 
motor; Land Rover dokonce testuje úplné ovládání auta 
přes chytrý telefon až do 10 metrů od vozidla). Autonomní 
systémy řízení zase díky pokročilým senzorům, kamerám 
a „sonarům“ pomáhají udržovat vůz v pruzích, nouzově 
brzdit, sledovat okolní objekty, upozorňovat na překážky, 
parkovat či samy zajíždět do garáže. Automobilky jako Audi, 
BMW, Toyota, Mercedes, Tesla ale i internetový Google už 
testují samořiditelná auta, některé z nich dokonce v ostrém 
provozu. Velký potenciál skýtá autonomní řízení u nákladních 
automobilů. Přesto uvedení samořiditelných vozů do provozu 
je zatím otázkou budoucnosti mj. proto, že dosud není jasné, 

kdo za případné nehody ponese odpovědnost. Auta bez řidiče 
se tak nebudou moci pohybovat na silnicích bez zásahu řidiče 
dříve než v roce 2020 a v ulicích měst ještě později. 
3. Průmysl 4.0: Digitalizace výroby
Velkou příležitostí pro automobilový průmysl je tzv. 
4. průmyslová revoluce spočívající v digitalizaci jeho výroby. 
Ta v praxi znamená propojení všech inteligentních přístrojů, 
výrobních linek a výrobků, veškerých produkčních systémů, 
skladů, logistiky i servisu do jedné inteligentní informační 
sítě, v jejímž rámci budou chytré přístroje zákazníků, výrobců 
i dodavatelů navzájem a bez lidské pomoci komunikovat 
a reagovat na potřeby klientů v reálném čase. V tzv. chytrých 
továrnách bude docházet k pokračující robotizaci výroby, 
k zavádění čipů, senzorů či 3D tiskáren, díky čemuž poroste 
i produktivita odvětví. Role zaměstnanců bude spočívat 
především v kontrole a spolupráci s roboty. 
4. Zpřísňování ekologických a bezpečnostních standardů
Zpřísňování požadavků na vypouštění CO2 (podle nařízení 
EU z dnešních 130 g/km na 95 g/km v roce 2021) stejně 
jako zpřísňování bezpečnostních standardů (požadavky na 
povinnou bezpečnostní výbavu jako pásy, airbagy, systémy 
ABS a ESP – elektronická kontrola stability, systém e-call, 
jenž budou muset mít od 1. dubna 2018 všechny nové osobní 
vozy), tak i rostoucí tlak na výsledky v crash testech povedou 
k vyšším investicím automobilek, a tím pádem k důrazu na 
optimalizaci produktů a větší standardizaci mezi výrobci.
5. Pokračující tlak na snižování nákladů
Automobilky budou i nadále tlačit na snižování nákladů 
a efektivitu výroby, a to nejen ve svých továrnách, ale i u svých 
dodavatelů a logistiky. Díky tomu budou velké automobilky 
redukovat počet dodavatelů ve prospěch těch, kteří jsou 
schopni dodávat díly globálně a inovovat své produkty. 
Automobilky se také budou stále tlačit na své dodavatele, 
především na efektivitu jejich výroby a na cenu komponentů. 
Snahou je minimalizace recallů (svolávání vozů do servisu), za 
které mohou dodavatelé a které automobilky poškozují.
6. Car sharing
Carsharing funguje na principu „jedu automobilem tehdy, kdy 
ho potřebuji“. Služba se zaměřuje na obyvatele, kteří automobil 
nevyužívají každý den – najezdí ročně méně než 10 tisíc km. 
Ocení ji například rodiny, které občas potřebují mít k dispozici 
druhé auto, mladí lidé či studenti. Přístup k vozu bude přitom 
možný kdykoliv, obvykle pomocí čipové karty, aplikace pro 
chytrý telefon nebo SMS. Carsharing funguje v ČR už nyní. 
Význam sdílení aut poroste hlavně ve městech a vysoce 
urbanizovaných lokalitách. Na druhou stranu lidé nepřestanou 
chtít úplně vlastnit auta – především kvůli nezávislosti a pocitu 
svobody.

Radek Novák
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Drobnohled

Česká republika se s roční výrobou ve výši 1,3 milionu 
automobilů řadí na 16. místo na světě, vztaženo na 
obyvatele (124 automobilů na 1 000 obyvatel) ale patří ke 
světové špičce. Český automobilový sektor zaměstnává 
160 tisíc lidí a tvoří více než 20 % českého zpracovatelského 
průmyslu i českého exportu. Celková hodnota produkce 
oboru dosáhla v roce 2015 podle odhadů 1,2 bilionu Kč.

6 trendů, 
které promění 
automobilový 

průmysl

Alternativní pohony

Průmysl 4.0: 
digitalizace výroby

Car-sharingSnižování nákladů

Zpřísňování 
regulatorních standardů

Autonomní řízení 
a konektivita
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Montovna v srdci Evropy exportně závislá na Německu…tak 
někdy bývá Česká republika nazývána. Platí toto tvrzení stále? 
ČR se může chlubit otevřeností ekonomiky s diverzifikovaným 
portfoliem jak exportních partnerů, tak komodit, které putují 
přes její hranice - v rámci regionu Střední Evropy má ČR 
dokonce nejvyšší podíl high-tech exportů. 
O široké škále produktů, které se v ČR vyrábí, svědčí také 
velmi vysoká ekonomická komplexita – 9. místo na světě dle 
Economic Complexity Index. Největšími obchodními partnery 
České republiky jsou Německo, Slovensko, Polsko, Spojené 
království, Francie a Rakousko. Celkově export do evropských 
zemí činí 89,6 %.
Dobrou kondici ekonomiky podtrhává také stabilní růst – v roce 
2015 se ČR řadila na přední příčky v EU se svým 4,5% růstem 
HDP. V příštích letech se očekává, že si ČR svou růstovou 
dráhu udrží – necelá 3 % v letech 2017 a 2018. 
Neutěšená situace okolo bankovních sektorů v některých 
členských státech EU poslední dobou často plní řádky 
novinových plátků – v současnosti je to Itálie, která se potýká 
s problémy. ČR však má jeden z nejstabilnější bankovních 

sektorů v EU. Úvěrové riziko, které se vyjadřuje podílem tzv. 
úvěrů v selhání (Non-performing loan ratio – NPL) na celkových 
úvěrech má posledních 5 let klesající trend - v březnu 2016 
dosahovalo úrovně 3 % a ČR se tak řadí mezi státy s nejnižším 
podílem NPL v EU. Rovněž kapitálová přiměřenost (čím vyšších 
hodnot dosahuje, tím je vyšší finanční stabilita banky a zvyšuje 
se pravděpodobnost,že bude schopná dostát svým závazkům) 
je na vysoké úrovni – v červnu 2016 dosahovala 17,8 %. Banky 
by tak byly schopny ustát i nepříznivý ekonomický vývoj. 
Co tedy stojí za „negativistickou“ náladou Čechů? Kdysi to 
možná mohla být situace na trhu práce – dnes tomu tak 
rozhodně není, v září 2016 totiž míra nezaměstnanosti v ČR 
činila 4 % a Češi tak byli „nejméně nezaměstnaným národem 
v EU“. Hodinové náklady práce v ČR sice patří k nejnižším 
v EU ale to neznamená nízkou úroveň kvality pracovních sil 
- ty jsou naopak konkurenceschopné a vzdělané, a to nejen 
technicky. 
Celkově dobrý obraz ČR dokresluje velmi dobrá úroveň 
bezpečnosti – Česko je dle Global Peace Indexu 2016 
6. nejbezpečnější zemí světa – a nízký počet obyvatel 
s rizikem chudoby a sociálního vyloučení.

Hlavní téma

V posledním vydání Měsíčníku EU aktualit pro rok 2016 
jsme se rozhodli věnovat stránky hlavního tématu zemi, 
která je mnohdy opomíjena, přitom má co nabídnout.
Často se setkáváme s průzkumy, dle kterých patří Češi 
k nejpesimičtějším národům v Evropě. Máme si opravdu 
na co stěžovat? Nebo jsme zemí, které se daří a mnozí 
by nám mohli závidět – podívejme se, co o nás říkají čísla.
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Hlavní téma

1. Stabilita a průmyslová tradice
Evropská komise odhaduje ekonomický růst pro Českou 
republiku na roky 2017 a 2018 ve výši 2,6 % HDP, respektive 
2,7 % HDP, což je o zhruba procentní bod více, než je 
predikovaný průměr Evropské unie. 
Na pozitivní vývoj má vliv zrychlení investic a hlavním 
tahounem bude domácí poptávka podpořená kladným 
příspěvkem čistého vývozu. Jeho výše však postupně klesá, 
jak roste poptávka po dovozu.

Česká republika je malá otevřená proexportně zaměřená 
ekonomika se silným průmyslovým zázemím. Mezi členskými 
státy EU se řadí mezi ty nejprůmyslovější. Právě toto zaměření 
může do budoucna tvořit konkurenční výhodu. 

Rozvoj průmyslu se zjednodušeně řečeno dostává do své další 
fáze – tou je čtvrtá průmyslová revoluce. Právě pojem Průmysl 
4.0, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v Německu 
v roce 2011, zásadním způsobem mění pojetí průmyslu, 

logistiky, obchodu a dalších nedílných součástí hospodářství, 
potažmo celé společnosti. A provázanost českého hospodářství 
s německým může pomoci zůstat v centru dění, kdy se formuje 
blízká budoucnost výroby – tedy k přechodu od pásové 
výroby k vysoce sofistikované, kdy dochází k propojení všech 
inteligentních přístrojů, výrobních linek a výrobků, veškerých 
produkčních systémů, skladů, logistiky i servisu do jedné 
inteligentní informační sítě. 
V jejím rámci budou chytré přístroje zákazníků, výrobců 
i dodavatelů navzájem a bez lidské pomoci komunikovat 
a reagovat na potřeby klientů v reálném čase. Vláda České 
republiky se tématem taky dlouhodobě zabývá, v polovině roku 
2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, jejímž cílem je udržovat 
a dále zvyšovat konkurenceschopnost českého hospodářství.
Český průmysl už dávno nelze brát jen jako montovnu – je zde 
mnoho firem a výrobků s vysokou přidanou hodnotou. To, že 
Česká republika není závislá jen na jednom výrobku, ale vyrábí 
se zde v neuvěřitelně široké škále, svědčí i 9. místo na světě 
v žebříčku ekonomické komplexity ECI. 
Velmi dobrých výsledků dosahuje Česká republika i na poli 
high-tech exportů, kde se řadí na přední místa mezi státy 
Evropské unie. 

2. Vysoká míra otevřenosti ekonomiky
Orientace na evropský trh je dobře patrný na exportním podílu 
– do Evropy vyváží Česká republika takřka 90 % veškerého 
exportu (83 % do Evropské unie). 
Největšími obchodními partnery České republiky jsou Německo, 
kam směřuje zhruba třetina všech vývozů, dále Slovensko 
(9 %), Polsko (6 %), Spojené království (5 %), Francie (5%) 
a Rakousko (4 %).
Mezi komodity, které jsou nejvíce vyváženy patří automobily 
(11 %), náhradní díly (8,1 %) a počítače (5,6 %).

V ČEM ČR VYNIKá

Česká republika - HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Hlavní téma

Exportní partneři ČR (2015)

Zdroj: ČSÚ

3. Stabilní bankovní sektor
O českém bankovním sektoru můžeme prohlásit, že v rámci 
zemí Evropské unie patří k těm stabilním a ziskovým. Ať už 
hovoříme o poměru úvěrů ke vkladům, který dlouhodobě 
dosahuje hodnot okolo 75 %, či o podílu tzv. špatných úvěrů 
(Non-performing loan ratio, NPL) na celkových úvěrech, kde 
Česká republika dosahuje nejnižších hodnot v Evropské 
unii (za „špatné“ banka klasifikuje úvěry tehdy, kdy dlužníci 
přestanou splácet úvěr či úroky - obecně k tomu dochází, 
pokud dlužník nesplácí více než 90 dní). 

V březnu 2016 činila hodnota NPL 3 % - jedná se o 7. nejnižší 
úroveň ze zemí EU. Průměrná úroveň NPL za EU dosahovala 
5,7 % - pro srovnání uveďme NPL v Kanadě, USA či Japonsku, 
kde hodnoty dosahují 0,5 %, 1,5 % a 1,6 % (dle World Bank, 
2015).
Na vysoké úrovni se pohybují také hodnoty kapitálové 
přiměřenosti, která čím větších hodnot dosahuje, tím je vyšší 
finanční stabilita banky a zvyšuje se pravděpodobnost, že bude 
schopná dostát svým závazkům – v červnu 2016 dosahovala 
kapitálová přiměřenost 17,81 %. 
Dle výsledů zátěžových testů České národní banky by český 
bankovní sektor byl schopen ustát i nepříznivý ekonomický 
vývoj.

4. Země pro život
V neposlední řadě se podívejme, jaké má obyvatelstvo ČR 
podmínky pro život. 
Historicky mohla ke zhoršeným náladám přispívat míra 
nezaměstnanosti. V současnosti se však ČR může pyšnit 
tím, že se drží na předních příčkách v rámci EU - v září 2016 
míra nezaměstnanosti v ČR činila 4 %, což znamená nejnižší 
nezaměstnanost v EU. 
K nejnižším v EU se ČR řadí také s hodinovými náklady práce, 
což ovšem neznamená, že by i úroveň pracovních sil byla nízká 
- naopak, ČR má vzdělané a konkurenceschopné pracovníky.
Lidé se v ČR také mohou cítit bezpečně - dle Global Peace 
Indexu totiž ČR zaujala 6. místo na světě (4. ze zemí EU). 
Oproti jiným zemím má ČR také nízký počet obyvatel, kteří 
jsou ohroženi chudobou - v roce 2015 se dle Eurostatu jednalo 
o 14 % celkové populace (nejnižší v EU).
Global Peace Index 2016 v zemích EU

Pořadí svět Země Pořadí svět Země
2 Dánsko 24 Slovensko
3 Rakousko 25 Španělsko
5 Portugalsko 26 Chorvatsko
6 ČR 29 Bulharsko
10 Slovensko 31 Rumunsko
11 Finsko 32 Lotyšsko
12 Irsko 36 Estonsko
14 Švédsko 37 Litva
16 Německo 39 Itálie
18 Belgie 46 Francie
19 Maďarsko 47 UK
21 Nizozemsko 71 Kypr
22 Polsko 82 Řecko

Úroveň míru: velmi vysoká vysoká střední 
Zdroj: Global Peace Index Report; pozn.: data za Maltu a 
Lucembursko nebyla k dispozici

32 % 
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6 % 

5 % 

5 % 

4% 

Non-performing loan ratio (%, březen 2016)

Zdroj: European Banking Authority; SK - data nebyla k dispozici
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Hlavní téma

To, že se Česká republika může chlubit stabilním 
makroekonomickým prostředím a že je momentálně v dobré 
kondici dokazují nejen čísla, ale i zvyšující se důvěra 
a spotřeba domácností. Česká ekonomika zažila v roce 2015 
jeden z nejvyšších hospodářských růstů v EU. Je nutné dodat, 
že za tímto úspěchem se skrývalo i dočerpávání evropských 
peněz z programovacího období 2007-2013. Důležité je však 
na tyto úspěchy navázat a držet si i nadále pozitivní vývoj. Více 
o tom, jak se bude ekonomika Evropské unie, potažmo všech 
členských států, vyvíjet v dalších letech, napoví podzimní 
ekonomická prognóza Komise, kterou vydala 9. listopadu. 
Po půlroční pauze Komise opět představila data za mnoho 
ekonomických ukazatelů nově i s výhledem na rok 2018. 

Výhled se nese v mírně pozitivním duchu, neboť hospodářský 
růst by měl být kladný ve všech členských státech v letech 
2017 a 2018, i když tento růst nebude nijak závratný. Hlavním 
tahounem hospodářského růstu by měla být soukromá 
spotřeba. Komise predikuje růst v eurozóně ve výši 1,5 % v roce 
2017 a 1,7 % v roce 2018. Růst celé EU se nese v podobném 
duchu, Komise pro rok očekává pro rok 2016 růst ve výši 1,8 % 
a v následujících dvou letech 1,6, respektive 1,8 % v roce 
2018. Tento růst se pozitivně projevuje ve snižování míry 
nezaměstnanosti, rozpočtového schodku i veřejného dluhu. 
Ten by měl mezi roky 2016 až 2018 klesnout v EU o 2,7 p.b. 
na 83,9 % HDP. Nejvyšší snížení veřejného dluhu by mělo mezi 
těmito roky zaznamenat Řecko a to o více jak 9 p.b. Nutno 
však poznamenat, že i tak bude Řecko s veřejným dluhem ve 
výši 172 % HDP v roce 2018 jeden z nejvíce zadlužených států 
světa. Unie se pomalu odpoutává od velmi nízké inflace z roku 
2015, kdy dosahovala výše 0,0 %. Klesající cena ropy udržovala 
míru inflace na nízkých hodnotách ještě v první polovině roku 
2016, od kdy se začala pomalu navyšovat. I tak ale Komise 
předpokládá inflaci v eurozóně i v celé EU ve výši 0,3 % za 
rok 2016. Postupný nárůst cen energií a komodit s nárůstem 

spotřeby, která bude pozitivně ovlivněna rostoucími mzdami, by 
měl navýšit inflaci v EU v roce 2017 na 1,6 % a v roce 2018 na 
1,7 %. V roce 2017 by tak už u všech členských států měla být 
míra inflace kladná. I tak však budou rozdíly mezi jednotlivými 
státy velmi malé. Nejnižší míra inflace by měla být na Kypru ve 
výši 0,7 % a nejvyšší v Estonsku (2,6 %).

Velmi pozitivně se vyvíjí situace na trhu práce. Míra 
nezaměstnanosti se v EU dostává na před krizovou úroveň 
a výše, která je predikovaná na rok 2018 (7,9%), je pro EU 
opravdu výjimečná. 

ČR EU
v %, v % HDP 2017 2018 2017 2018

Růst HDP 2,6 2,7 1,6 1,8
Inflace 1,2 1,6 1,6 1,7
Nezaměstnanost 4,1 4,0 8,3 7,9
Schodek rozpočtu -0,6 -0,7 -1,7 -1,6
Veřejný dluh 39,1 38,5 85,1 83,9

Zdroj: Evropská komise

JAK TO VIDí EVROPSKá KOMISE?

Prognóza ekonomického růstu v EU (v %)

Zdroj: Evropská komise; podzimní ekonomická prognóza 2016
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Veřejný dluh a veřejné rozpočty v EU (% HDP; 2016)

Zdroj: Evropská komise
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Základní údaje
Oficiální název Běloruská republika 
Počet obyvatel 9 498 400 (2016)
Rozloha 207 600 km2

Měna Běloruský rubl (BYN)

Zdroj: The World Factbook
Bělorusko získalo svou nezávislost na tehdejším Sovětském 
svazu v roce 1991, úzké vztahy s nástupnickým Ruskem však 
udrželo dodnes. Od roku 1999 je země členem Svazového státu 
Ruska a Běloruska, který má prvky provázanější konfederace. 
Bělorusko je od roku 2015 členem Eurasijského svazu spolu 
s Ruskem, Kazachstánem, Arménií a Kyrgyzstánem. 
V Bělorusku je prezidentský systém v čele s prezidentem 
Alexandrem Lukašenkem, který tento post zastává od roku 
1994. V roce 2004 byla v Bělorusku změněna ústava, když 
došlo k odstranění maximálního počtu období pro výkon 
prezidentské funkce. Poslední prezidentské volby se konaly 
v říjnu 2015, Alexandr Lukašenko získal 83,5 % hlasů. 
V červenci 2016 proběhla v Bělorusku měnová reforma, kdy 
10 000 BYR bylo denominováno na 1 BYN. Nové bankovky 
jsou tištěny ve Spojeném království a mince jsou raženy v Litvě 
a na Slovensku.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Oproti zbytku Evropy má běloruské hospodářství značně 
vyšší podíl zemědělství – vytváří 9,2 % HDP a zaměstnává 
9,4 % pracovní síly. Bělorusko stejně jako i Česká republika je 
průmyslově zaměřenou zemí.
Mezi nejdůležitější exportní partnery patří Rusko (39 %), 
Británie (11,2 %) a Ukrajina (9,5 %). Vyváží se především stroje 
a příslušenství, minerální produkty, chemikálie, kovy a potraviny. 

Dováží se (zejména z oblasti strojírenství, 
minerálů, chemikálií, potravinářství a kovů) 
především z Ruska (56,6 %), Číny (7,9 %) 
a Německa (4,6 %).

Makroekonomický výhled
Ekonomické prostředí v Bělorusku bylo během roku 2015 
a na začátku roku 2016 velice nestabilní. Hospodářství 
pokleslo o téměř 4 % HDP v roce 2015 a i pro rok 2016 IMF 
očekává pokles o další 3 % HDP, především kvůli strukturálním 
nedostatkům místního nepružného trhu spolu s externími šoky. 
Běloruská měna v tomto období hodně oslabovala a reálné 
mzdy výrazně poklesly porovnání s rokem 2014 v závislosti na 
ztrátách místních podniků. Makroekonomický výhled není příliš 
pozitivní (pokles o 0,5 % HDP v roce 2017) a ve střednědobém 
horizontu by ekonomika mohla růst okolo 1 %. Mezi negativní 
faktory patří záporný demografický vývoj, absence hlubších 
strukturálních reforem a nízký růst produktivity.
Přísnější fiskální a monetární politiky v letech 2015-16 
pomohly podpořit makroekonomickou stabilizaci. Směnný 
kurz se stabilizoval a mezinárodní dluhopisový spread se 
zúžil, což jsou pozitivní signály do budoucna. Po uvolnění 
měnové politiky na začátku roku 2015 se stav zahraničních 
měnových rezerv stabilizoval a v posledních měsících se začal 
dokonce zvyšovat. Inflace pravidelně klesá, ale do roku 2017 
nadále zůstane nad 12 %. Veřejný dluh v roce 2015 výrazně 
vzrostl i přes přebytkový rozpočet, především kvůli ztrátám ve 
státních podnicích.

Základní makro ukazatele 2014 2015 2016e 2017e

Růst HDP (%) 1,7 -3,9 -3,0 -0,5

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

Inflace (%) 18,1 13,5 12,7 12,0

Saldo veřejných rozpočtů 
(% HDP) 0,7 1,9 -1,9 -3,6

Veřejný dluh (% HDP) 37,3 53,7 54,9 59,2

Zdroj: IMF; e - odhad 

Trh práce
Míra nezaměstnanosti v roce 2015 oproti předchozímu roku 
vzrostla na 1,5 % (dle IMF). Problémem je, že o ní neexistují 
důvěryhodné oficiální informace (oficiálně je nezaměstnáno 
cca 1 % pracovní síly, neoficiálně až 10x tolik). Úřady 
pokutují každého nezaměstnaného - každý musí být alespoň 
oficiálně zapsán jako pracující. Zmíněné 1 % zahrnuje počet 
lidí zaregistrovaných v pracovních agenturách jako aktivně 
hledající práci. Minimální mzda je stanovena na národní úrovni 
rozhodnutím Rady ministrů Běloruské republiky, její výše k 1. 1. 
2016 byla stanovena na 2,3 milionu BYR (114 eur), což je dnes 
(po červencové denominaci) cca 230 BYN. 

BěLORUSKO

Sektory národního hospodářství

Zdroj: Světová banka; zaměstnanost 2013, HDP 2015
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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 prosincovém vydání se 
zaměříme na podnikatelské prostředí Běloruska.
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Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (2015) 1,5 %

Průměrná mzda (Q3 2016) 744 BYN (340 EUR)

Minimální měsíční mzda (2016) 114 €

Ø měsíční mzdy v odvětvích (Q3 
2016) Bělorusko ČR

Stavebnictví 374 € 884 €

Velkoobchod a maloobchod 327 € 935 €

Doprava a skladování 352 € 926 €

Ubytování, stravování a pohostinství 258 € 566 €

Zdroj: Eurostat a statistický úřad Běloruska

Základy pracovního práva
Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Je možné ji 
uzavřít na dobu určitou či neurčitou. Pracovní smlouva na dobu 
určitou může být uzavřena v maximální délce 5 let. 
Pracovní smlouva může být rozvázána buď na základě 
oboustranné dohody nebo na popud pouze jedné strany. 

Základy obchodního práva
Pro realizaci investice v Bělorusku je vhodné použít některou 
z forem obchodních společností, případně si založit 
reprezentaci. 
Při zakládání společnosti je nutné promyslet, zda-li investor 
založí úplně novou entitu či se zapojí do entity již existující. 
Pokud je vklad zahraničního investora do kapitálu společnosti 
vyšší než 20 000 USD, pak na ní běloruský zákon o investicích 
pohlíží jako na společnost se zahraničním investorem.

Právní forma Minimální kapitál

Společnost s ručením 
omezeným -

Společnost s dodatečným 
ručením 500 BYN (cca 227 EUR)

Otevřená akciová společnost 4 000 BYN (cca 1 818 EUR)

Uzavřená akciová společnost  1 000 BYN (cca 455 EUR)

Zdroj: Ministry of Economy of the Republic of Belarus

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Sazba korporátní daně je 18 % (s účinností od 1. ledna 2012), 
výjimkou jsou banky a pojišťovny, na které je uvalena 25% 
sazba. Dividendy jsou v Bělorusku zdaněny srážkovou daní ve 
výši 12 %. 
Fyzické osoby rezidenti (pokud se vyskytují v Bělorusku více 
než 183 dní v roce) musí zdanit veškeré své příjmy (tj. včetně 
příjmů ze zahraničí), nerezidenti odvádí v Bělorusku jen daň 
z příjmů z běloruských zdrojů. 

Sazba daně z příjmu fyzických osob je ve výši 13 %. Existuje 
však výjimka ve výši 9 % pro zaměstnance high-tech parků. 
Základní sazba DPH v Bělorusku je 20 % pro téměř veškeré 
zboží a služby. Snížená 10% sazba je uplatňována na některé 
potraviny a zboží pro děti. 

Daň/odvod Sazba

Korporátní daň 18 % / 25 %*

Daň z dividend nerezidentům 12 %

Daň z příjmu jednotlivců 9 % / 13 %

Sociální zabezpečení (zaměstnanec) 1 %

Sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 34 %

DPH (základní / snížená) 20 % / 10 %

Zdroj: Ministry of Finance; *25% sazba se vztahuje na banky 
a pojišťovny

Energetika
Bělorusko je velmi závislé na svém východním sousedovi - 
cca 90 % energetických dodávek ze zahraničí pochází právě 
z Ruska, třetina příjmů z exportu pramení ze zpracování ruské 
ropy a ruský zemní plyn pokrývá 90 % produkce tepelné 
a elektrické energie. 
Nová strategie vlády plánuje do roku 2035 snížit závislost na 
energetickém importu z Ruska z cca 90 % na 70 % a podíl 
zemního plynu na tvorbě elektřiny a tepelné energie z cca 
90 % na 50 %. 
Jednou z cest je budování nové jaderné elektrárny, jejíž první 
reaktor by měl být zprovozněn v roce 2018. Dále plánují do 
roku 2020 vystavět nové větrné elektrárny, jednu uhelnou 
a čtyři vodní elektrárny. 
Dominantním zdrojem výroby elektřiny je podle IEA v Bělorusku 
zemní plyn (98 %) následovaný ropou (1,1 %). 

Investiční pobídky
Bělorusko nabízí zahraničním investorům především daňové 
a celní úlevy za účelem rozvoje dopravní infrastruktury, 
stavebnictví, farmaceutického průmyslu, bio-technologického 
průmyslu, high-technologií, zemědělství, potravinářského 
průmyslu a dalších oblastí.

Měsíčník EU aktualit | prosinec 2016

Průvodce 
podnikáním
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Výroba omezená zastaralou technologií, nedostatečnými 
parametry či nedostatečnou výrobní kapacitou strojů - 
to je situace, které čelí řada firem v České republice. 
Konečným důsledkem je pokles konkurenceschopnosti. Tento 
nevyhovující stav potřebuje řešit většina subjektů, neboť 
nejmodernější technologické vybavení je často nutnou součástí 
zajištění rostoucích nároků zákazníků a musí proto být součástí 
investiční strategie firmy. 
Zejména v případě malých podniků je výrazným problémem 
zajištění potřebných prostředků pro technologickou obnovu. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu si je tohoto problému 
vědomo, proto program Technologie pomáhá právě malým 
podnikům prostřednictvím podpory pořízení nových strojů, 
technologických zařízení a vybavení s vyššími technickými 
a užitnými parametry. Na tuto aktivitu je v období 2014-2020 
vyčleněno 6,15 mld. Kč.
V minulém programovém období 2007-2013 byly dotace 
z OP Podnikání a inovace pro oblast technologií zaměřeny 
velmi podobně a jejich cílem bylo napomáhat rozvoji malých 
a středních podniků v hospodářsky problémových regionech 
a regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Podniky z řad 
zpracovatelského průmyslu si tak v rámci podpory mohly pořídit 
například CNC stroje, balící stroje či komplexní lakovací linku.
Priority programového období 2014-2020 v OP PIK 
programu Technologie zůstávají totožné, a to usnadňovat 
malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých 
technologií prostřednictvím pořízení nových strojů s vyššími 
technickými a užitnými parametry a přispívat tak k růstu 
konkurenceschopnosti firem. Podpora formou dotace činí 
45 % způsobilých výdajů pro malé podniky. V novém období 
byl navíc rozšířen okruh možných žadatelů z hlediska 
podporovaných CZ-NACE, kdy mohou žádat nejen subjekty 
ze zpracovatelského sektoru, ale i stavební či obchodní firmy. 
Dále je možné vedle typických výrobních technologií pořizovat 
také podnikový HW a SW, ale hlavní částí projektu musí být 
vždy výrobní technologie.
Na druhou stranu ale dochází z důvodů velkého zájmu 
k omezování dalšími podmínkami způsobilosti – zejména 
v poslední vyhlášené výzvě došlo k zaměření pouze na 
malé podniky do 50 zaměstnanců, dále se zužuje seznam 
podporovaných regionů, v rámci kterých mohou firmy žádat. 
Na rozdíl od jiných programů OP PIK, mohou v Technologiích 
žádat pouze ti žadatelé, kteří nakupují stroje do provozovny 
v podporovaných regionech, které definuje každá výzva. 
Novinkou programu je, že paralelně s výzvou pro „velké“ 
Technologie, běží také výzvy pro začínající mikropodniky do 
tří let existence, které mohou žádat na malé investice (do 500 
tis. Kč, max. výše dotace 225 tis. Kč), ve srovnání s klasickými 
Technologiemi, do kterých ale žadatel musí dokládat alespoň 

tříletou historii a dobré finanční zdraví (zde je investice 
neomezená, ale max. výše dotace na projekt činí 20 mil. Kč).

O program Technologie je ze strany podnikatelů 
obrovský zájem – v první výzvě byly předloženy 
projekty v celkové výši, která téměř čtyřnásobně 

překročila alokaci výzvy a to i přes to, že příjem žádostí byl 
z důvodů výrazného překročení alokace zastaven už po 14 
dnech od jeho zahájení. Poskytovatel během hodnocení 
rozhodl, že navýší alokaci z původní 1,5 mld. Kč na 3 mld. 
Kč, i přes to se na polovinu projektů nedostanou finanční 
prostředky. Výzva IV byla vyhlášena 11. listopadu 2016 
s příjmem žádostí od 9. prosince do 28. února 2017 - 
alokace výzvy činí 1,8 mld. Kč. Tentýž den byla vyhlášena 
rovněž výzva V pro mikropodniky do tří let existence na malé 
investice. Příjem žádostí bude probíhat ve stejném termínu 
jako u výzvy IV - alokace činí 50 mil. Kč.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny
Společnost patřící mezi nejvýznamnější výrobce pěnového 
polystyrenu v ČR v rámci projektu z OP PI programu 
Rozvoj pořídila novou výrobní linku pro recyklaci odpadního 
polystyrenu a rozšířila tak své výrobní portfolio o nové výrobky. 
Výrobní linka se skládala z 14 na sebe navazujících strojů, 
které dodávalo 10 různých výrobců. Díky dobře nastaveným 
podmínkám ve výběrovém řízení se podařilo vysoutěžit stroje 
o 25 % levněji, než se předpokládalo. Celkové způsobilé 
výdaje ve výši cca 41 mil. Kč byly proinvestovány během ¾ 
roční realizace a dotace činila 45 %. Aby bylo financování 
projektu efektivní, byl v průběhu realizace projekt rozdělen do 
3 etap, což umožnilo průběžné čerpání dotační prostředků. 
Z důvodu opoždění dodávky od čínského dodavatele bylo 
nutné prodloužit termín realizace projektu a postupovat 
dle ujednání ve smlouvě o dílo i pokynů poskytovatele. 
Výrobní technologie obstála ve zkušebním provozu a nyní je 
používána i v provozu plném. Díky projektu bylo vytvořeno 6 
nových pracovních míst - s dalšími pracovními místy se počítá 
i v následujících letech.

Pár praktických rad pro žadatele 
Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, investujte do 
modernizace strojů, které Vám přispějí k nárůstu tržeb i k růstu 
zaměstnanosti ve firmě. Dále disponujte několika indikativními 
nabídkami na pořizované technologie. Mějte jasnou představu 
o své podnikatelské strategii a o vývoji trhu ve Vaší oblasti. 
Buďte připraveni, že vyhodnocení žádosti bude trvat řadu 
měsíců (možná i tři čtvrtě roku). Nezapomeňte, že na všechny 
pořizované stroje musíte realizovat výběrové řízení dle pravidel 
programu a dodržovat povinnou publicitu.

eDOTACE I GRANT klub I Technologie

Erste Grantika Advisory, a.s.

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

TECHNOLOGIE: MODERNIZUJTE TY ZASTARALÉ

EU Seriál

Poslední vydání EU Seriálu v roce 2016 je věnováno 
programu Technologie, který spadá pod operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podívejte 
se, na co všechno je možné v rámci programu žádat 
o dotaci. Dozvíte se také informace o aktuálních výzvách 
a opět nebude chybět příklad společnosti, která dotačních 
možností úspěšně využila.

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-iv/
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-v-pro-zacinajici-podniky/
http://www.edotace.cz/
http://www.edotace.cz/grant-klub
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/
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Belgie 67,2 67,3 67,2 73,2 2,44 2,46 2,45 3,00 85,4 82,4 82,6 79,1
Německo 77,3 77,7 78,0 77,0 2,82 2,89 2,87 3,00 75,0 75,5 77,0 73,5
Estonsko 73,4 74,4 76,5 76,0 1,73 1,45 1,50 3,00 51,4 48,8 54,3 52,9
Irsko 65,5 67,0 68,8 69,0 1,56 1,51 n/a 2,00 105,3 105,6 105,8 105,7
Řecko 52,9 53,3 54,9 70,0 0,81 0,84 0,96 1,20 110,0 106,9 99,9 97,2
Španělsko 58,6 59,9 62,0 74,0 1,27 1,24 1,22 2,00 128,4 126,6 116,9 117,5
Francie 69,4 69,4 69,5 75,0 2,24 2,24 2,23 3,00 90,5 90,7 90,3 85,4
Itálie 59,7 59,9 60,5 67,0 1,31 1,38 1,33 1,53 95,9 90,9 85,2 81,4
Kypr 67,2 67,6 68,0 75,0 0,46 0,48 0,46 0,50 157,6 149,0 136,4 143,1
Lotyšsko 69,7 70,7 72,5 73,0 0,61 0,69 0,63 1,50 44,9 44,6 44,3 44,0
Litva 69,9 71,8 73,4 72,8 0,95 1,03 1,04 1,90 43,7 43,5 40,7 40,5
Lucembursko 71,1 72,1 70,9 73,0 1,31 1,28 1,31 2,30 100,5 97,3 93,1 90,6
Malta 64,8 66,4 67,8 70,0 0,77 0,75 0,77 2,00 160,4 164,9 148,7 150,9
Nizozemsko 75,9 75,4 76,4 80,0 1,95 2,00 2,01 2,50 92,9 90,7 90,7 87,3
Rakousko 74,6 74,2 74,3 77,0 2,97 3,06 3,07 3,76 106,4 102,8 102,9 98,2
Portugalsko 65,4 67,6 69,1 75,0 1,33 1,29 1,28 2,70 115,3 112,4 109,1 108,8
Slovinsko 67,2 67,7 69,1 75,0 2,60 2,38 2,21 3,00 105,5 102,3 98,5 89,2
Slovensko 65,0 65,9 67,7 72,0 0,82 0,88 1,18 1,20 61,3 58,0 57,5 54,5
Finsko 73,3 73,1 72,9 78,0 3,29 3,17 2,90 4,00 96,8 88,9 90,2 84,4
Bulharsko 63,5 65,1 67,1 76,0 0,63 0,79 0,96 1,50 62,6 57,8 52,9 55,1
ČR 72,5 73,6 74,8 75,0 1,90 1,97 1,95 1,00 69,9 67,9 65,9 63,5
Dánsko 75,6 75,9 76,5 80,0 3,01 3,02 3,03 3,00 84,1 77,3 80,0 74,4
Chorvatsko 57,2 59,2 60,5 62,9 0,82 0,79 0,85 1,40 81,3 74,8 72,0 70,4
Maďarsko 63,0 66,7 68,9 75,0 1,39 1,36 1,38 1,80 68,2 64,1 61,3 61,0
Polsko 64,9 66,5 67,8 71,0 0,87 0,94 1,00 1,70 85,5 84,2 83,4 80,7
Rumunsko 64,7 65,7 66,0 70,0 0,39 0,38 0,49 2,00 48,3 47,7 43,7 43,7
Švédsko 79,8 80,0 80,5 80,0 3,31 3,15 3,26 4,00 86,4 81,6 79,4 77,4
UK 74,8 76,2 76,9 n/a 1,66 1,68 1,70 n/a 73,3 75,3 73,8 68,5
EU 68,4 69,2 70,1 75,0 2,03 2,04 2,04 3,00 83,0 81,8 80,2 77,1

Vybrané ukazatele strategie Evropa 2020
 Zaměstnanost (20-64 let; %)                  Investice do VaV (% HDP)            Emise skleníkových plynů (1990=100)
 2013 2014 2015 Cíl 2013 2014 2015 Cíl 2011 2012 2013 2014

Belgie 7,2 7,5 8,0 13,0 42,7 43,8 42,7 47,0 162 92 146 143
Německo 12,1 12,4 13,8 18,0 32,9 31,4 32,3 42,0 -435 -133 163 -262
Estonsko 25,8 25,6 26,5 25,0 42,5 43,2 45,3 40,0 21 22 48 24
Irsko 7,1 7,7 8,6 16,0 52,6 52,2 52,3 60,0 328 309 224 n/a
Řecko 13,4 15,0 15,3 18,0 34,9 37,2 40,4 32,0 749 857 838 782
Španělsko 14,3 15,3 16,2 20,0 42,3 42,3 40,9 44,0 1 841 1 844 2 616 2 389
Francie 13,4 14,0 14,3 23,0 44,0 43,7 45,1 50,0 610 94 389 -103
Itálie 15,4 16,7 17,1 17,0 22,5 23,9 25,3 26,0 2 894 2 147 2 064 2 387
Kypr 6,8 8,1 9,0 13,0 47,8 52,5 54,6 46,0 53 59 54 63
Lotyšsko 35,7 37,1 38,7 40,0 40,7 39,9 41,3 34,0 -9 -38 -94 -134
Litva 21,7 23,0 23,9 23,0 51,3 53,3 57,6 48,7 65 7 -106 -53
Lucembursko 3,1 3,6 4,5 11,0 52,5 52,7 52,3 66,0 23 24 24 23
Malta 2,9 3,7 4,7 10,0 26,0 26,5 27,8 33,0 14 18 18 14
Nizozemsko 4,7 4,8 5,5 14,0 43,2 44,8 46,3 40,0 59 216 319 381
Rakousko 31,6 32,3 33,1 34,0 27,1 40,0 38,7 38,0 -157 -127 -89 -147
Portugalsko 25,0 25,7 27,0 31,0 30,0 31,3 31,9 40,0 -90 121 106 7
Slovinsko 20,9 22,5 21,9 25,0 40,1 41,0 43,4 40,0 31 49 49 24
Slovensko 10,4 10,1 11,6 14,0 26,9 26,9 28,4 40,0 -2 -41 -151 -148
Finsko 34,4 36,7 38,7 38,0 45,1 45,3 45,5 42,0 5 -57 16 -7
Bulharsko 16,0 19,0 18,0 16,0 29,4 30,9 32,1 36,0 200 72 -512 -439
ČR 11,4 12,4 13,4 13,0 26,7 28,2 30,1 32,0 14 -58 -35 -122
Dánsko 25,6 27,3 29,2 30,0 43,4 44,9 47,6 40,0 78 138 119 112
Chorvatsko 26,8 28,1 27,9 20,0 25,6 32,2 30,9 35,0 63 -51 -78 -105
Maďarsko 9,6 9,5 9,5 14,7 32,3 34,1 34,3 30,3 478 604 302 -59
Polsko 10,9 11,3 11,4 15,0 40,5 42,1 43,4 45,0 -1 364 -1 744 -2 155 -2 731
Rumunsko 22,8 23,9 24,9 24,0 22,9 25,0 25,6 26,7 -441 -723 -1 071 -1 990
Švédsko 51,1 52,0 52,6 49,0 48,3 49,9 50,2 45,0 152 234 269 188
UK 4,6 5,6 7,0 15,0 47,4 47,7 47,8 n/a 1 029 1 517 1 202 959
EU 14,3 15,0 16,0 20,0 37,1 37,9 38,7 40,0 6 371 5 455 4 675 1 205

 Podíl energie z OZE (%) Vysokoškolsky vzdělaní (30-34 let; %) Chudoba (rozdíl od 2008; tis. os.)
 2012 2013 2014 Cíl 2013 2014 2015 Cíl 2012 2013 2014 2015

Statistické 
okénko

Vybrané ukazatele strategie Evropa 2020: Zaměstnanost; 
Investice do VaV; Emise skleníkových plynů (cílem EU 
je 80 %); Podíl energie z OZE; Podíl vysokoškolsky 
vzdělaných; Počet osob ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením (kumulativně od roku 2008, cílem je snížit 
jejich počet v EU o 20 mil.). Zdrojem dat je Eurostat.  
Pro více informací navštivte goo.gl/dIxFqa

http://goo.gl/dIxFqa
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