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Milí čtenáři,

měsíc březen byl na události týkající se Evropské unie v prostoru Evropské 
unie opravdu bohatý. Dne 25. března uběhlo 60. let od podepsání Římských 
smluv. Tyto Římské smlouvy (Smlouva o založení Evropského hospodářského 
společenství a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii) daly vzniknout společnému trhu, který umožnil volný pohyb osob, zboží, 
služeb a kapitálu – tedy základním svobodám dnešní Unie. Oslavy tohoto 
výročí se však nesly spíše v duchu obecných prohlášení, aniž by přinesly něco 
hmatatelnějšího. Přeci jen dohodnout se na tom, že v horizontu deseti let bude 
Unie silnější, bezpečná, konkurenceschopná a sociálně spravedlivější je sice 
důležité, ale uvidíme, jak se to tyto plány podaří naplnit.  
O budoucím vývoji Evropské unie pojednává předsedou Komise Junckerem 
představená Bílá kniha o budoucnosti EU. Tento dokument obsahuje celkem pět 
scénářů možného vývoje Unie. Více o obsahu jednotlivých scénářů se dočtete ve 
Sloupku Komise na straně 6.
Mezi další důležité události lze řadit i volbu předsedy Evropské rady, kterým 
bude i po dobu následujících 2,5 let současný předseda Donald Tusk. Bezesporu 
zajímavé na tom je, že jediný členský stát, který byl proti tomuto znovuzvolení, bylo 
Polsko, tedy domovský stát Donalda Tuska. Další volby tentokráte parlamentní 
proběhly v Nizozemsku. Vítězně z nich vzešel nynější premiér Mark Rutte. 80% 
volební účast může Česká republika jen závidět. Více k volbám v Událostech na 
straně 2. Na Nizozemsko jsme zaměřili i rubriku Průvodce podnikáním, který blíže 
představí tuto zemi tulipánů. 
Další volby, jejichž výsledky mohou určovat směřování Evropské unie, nás 
ještě čekají. Ve Francii se bude 23. dubna konat 1. kolo prezidentských voleb. 
O preferencích kandidátů a jejich navrhovaných řešeních na důležité otázky vám 
přiblíží v Rubrice Drobnohled kolega Roman Sedmera. 
Roboti budou časem určovat konkurenční možnosti jednotlivých firem. To, že už 
k automatizaci a robotizaci v mnoha odvětvích dochází, je poměrně zřejmé. To, co 
však jasné úplně není, je způsob, jakým bude robotizace ovlivňovat zaměstnanost 
a zda nebudou roboti vytlačovat lidi z trhu práce. Přehled vybraných ukazatelů trhu 
práce, přístupy k dané problematice některých členských států a nové aspekty, 
které v souvislosti s roboty řeší Evropský parlament, se dočtete v našem hlavním 
tématu s vypovídajícím názvem: Český průmysl se bez robotů neobejde, nebojme 
se jich.
Evropská unie si sice 25. března připomenula významné výročí, ale zároveň je 
pro ni letošní březen přelomový z důvodu v minulých měsících často zmiňovaného 
brexitu. Spojené království dostálo svého prohlášení ohledně aktivace článku 
50 Smlouvy o EU - 29. března totiž oficiálně oznámilo záměr vystoupit z Evropské 
unie. Tím začínají dlouhé měsíce vyjednávání. Jednou z mnoha oblastí, na kterých 
se stávající členové budou muset s Británií dohodnout je podoba Rozpočtu EU 
pro budoucí období. Už nyní je znát větší tlak na Rozpočet EU z pohledu důrazu 
na výsledky a výkonnost těch aktivit, které z něj jsou podpořeny. Další změny se 
týkají zvýšené flexibility a posílení návratného financování. Více se k Rozpočtu EU 
i z pohledu ČR dozvíte v příspěvku Petra Zahradníka.
Vážení čtenáři, změn, které kolem nás probíhají je poměrně dost, doufejme, že 
budou k lepšímu. 
Příjemné čtení Vám přeje,

Tomáš Kozelský
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Události v EU

Spojené království 29. března oficiálně oznámilo záměr 
vystoupit z Evropské unie. - V Nizozemsku zatím 
populisté vládnout nebudou - z parlamentních voleb, 
které se konaly 15. března, vzešel vítězně současný 
premiér Mark Rutte. - Předsedou Evropské rady zůstává 
Donald Tusk. - Předseda Evropské komise představil 
pět scénářů budoucnosti Evropské unie.

Měsíčník EU aktualit | duben 20172

Spojené království aktivovalo článek 50
Spojené království se od 29. března nemůže podílet na 
jednáních Evropské rady ani na rozhodnutích, která se ho 
týkají - oficiálně totiž oznámilo záměr vystoupit z Evropské 
unie. 
Předseda Evropské rady Donald Tusk obdržel od britské 
premiérky Theresy Mayové dopis, kterým byl aktivován článek 
50 Smlouvy o EU, a tím i proces vystoupení.
Oznámení navázalo na výsledky britského referenda 
z 23. června 2016, ve kterém se většina voličů vyslovila pro 
brexit. 
Jako první krok by měla Evropská rada přijmout pokyny 
pro jednání. V těchto pokynech budou stanoveny obecné 
postoje a zásady, na základě kterých pak Evropská komise 
jménem Evropské unie povede se Spojeným královstvím 
rozhovory. Hlavním vyjednavačem za Evropskou komisi je 
Michel Barnier. 
Vodítka pro vyjednávání se pravděpodobně omezí pouze 
na podmínky odchodu Británie z Unie. Evropská Unie chce 
v průběhu jednání postupovat jako jeden celek a bránit své 
zájmy, píše se v prohlášení.

Předseda Tusk svolal mimořádný evropský summit 
k brexitu na 29. dubna. Barnier ale nezačne reálná 
vyjednávání dříve než v polovině května.
Hlavní vyjednavač Komise už Británii varoval, že pokud 
se nepodaří dospět k dohodě, bude to mít pro zemi vážné 
následky. Uvedl například, že odchod bez dohody by vedl ke 
znovuzavedení cel a v anglickém přístavišti Dover se objeví 
dlouhé řady kamionů.
Problémovým bodem jednání bude i požadavek EU na to, aby 
Londýn zaplatil 60 miliard eur jako „účet za rozvod“. Unie žádá, 
aby se to stalo ještě předtím, než začnou jednání o budoucí 
obchodní dohodě.

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/117134-2/

https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-
letter-to-donald-tusk-triggering-article-50

Volby v Nizozemsku: Wilders skončil až na 
druhém místě
V Nizozemsku zatím populisté vládnout nebudou. 
Z parlamentních voleb, které se konaly 15. března, vzešel 
vítězně současný premiér Mark Rutte. Jeho strana VVD 
získala 33 křesel. Geert Widlers skončil druhý s 20 křesly. Oproti 
minulým volbám si vládní strana pohoršila a k zformování 
vládní koalice bude potřebovat hned tři spojence. Premiéra 
Marka Rutteho nyní čeká sestavování vlády. 

Nizozemské volby doprovázela rekordní volební účast. 
K urnám vyrazilo více než 80 % voličů, což pomohlo 
i méně favorizovaným stranám. Úspěch zaznamenali levicoví 
liberálové D66 či Křesťanští demokraté. Největší pokrok se 
podařil Zelené levici v čele s Jessem Klaverem - dosud měla 
v poslanecké sněmovně 10 křesel, nově jich zabere až 16.

Wilders bývá často přirovnáván k Donaldu Trumpovi. Oba dva 
jsou označováni jako populisté a zastánci protiimigrační politiky. 
Wilders však svou kampaň opřel o nenávist k muslimského 
světu, zatímco Trump se více zaměřil na ekonomické problémy.

Kulturní a náboženská témata nakonec využil i premiér Mark 
Rutte. Jak upozorňuje Joel Schallit z bruselské redakce 
EurActivu, Rutteho vláda mimo jiné ohlásila, že plánuje 
prosadit zákaz nošení šátků:

Předvolební kampaň v Nizozemsku poznamenalo také 
vyostření vztahů s Tureckem. Nizozemské úřady totiž 
zakázaly tureckým diplomatům přistát na letišti v Rotterdamu 
a podpořit referendum v Turecku o změně ústavy. Prezident 
Recep Tayyip Erdoğan poté označil Nizozemsko za fašistické.

POLITIKA

Výsledek parlamentních voleb v Nizozemsku (v %)

Zdroj: Kiesraad
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Výsledky voleb v Nizozemsku lze považovat za vyhranou 
bitvu ve válce proti populismu, otázkou však zůstává, na 
jakou stranu se vydají ostatní evropské země. Na řadě 
jsou dubnové prezidentské volby ve Francii a podzimní volby 
v Německu a České republice. 

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/nizozemci-rozhodli-
populistu-wilderse-v-cele-statu-nechteji/

h t t ps : / /www.k i es raad .n l / adv i ezen -en -pub l i ca t i es /
rapporten/2017/3/kerngegevens-tweede-kamerverkiezing-2017/
kerngegevens-tweede-kamerverkiezing-2017

Předsedou Evropské rady zůstává Donald Tusk
Jedním z hlavních bodů jednání na pravidelném unijním 
summitu, který se konal 9. - 10. března, byla volba předsedy 
Evropské rady. Lídři osmadvacítky rozhodli, že jím bude i po 
dobu následujících dvou a půl let současný předseda Donald 
Tusk. Paradoxní ovšem je, že jako jediná země se proti 
jeho znovuzvolení postavilo jeho domovské Polsko. Zvrátit 
rozhodnutí ostatních vlád se však polské vládě nepodařilo.
Evropská rada následně jednala o několika bodech, mezi 
kterými nechyběla zaměstnanost a konkurenceschopnost, 
bezpečnost a obrana či migrace. Na výsledném dokumentu se 
však představitelé členských zemí neshodli. 

Proti formálnímu přijetí závěrů se první den summitu 
postavila právě polská vláda, která tak dala hlasitě najevo, 
že s volbou předsedy nesouhlasí. Ostatních sedmadvacet 
zemí se na výsledcích jednání prozatím shodlo.
Polsko následně pohrozilo, že bude další skoro tři roky 
blokovat dohodu na všech summitech. Polská premiérka 
tvrdila, že souhlas země odkud kandidát pochází je nezbytný. 
Podle pravidel ale ke zvolení předsedy stačí podpora 
kvalifikované většiny členských zemí EU. Poláci tak sami Tuska 
zablokovat nemohli a pro svůj postoj nesehnali mezi ostatními 
státy ani jednoho spojence. Pro přijetí formálních závěrů na 
summitech však je potřebná jednomyslnost.
Jedním z témat jednání byla také rozdílná kvalita potravin 
v zemích EU. Premiéři a prezidenti států osmadvacítky se na 
summitu shodli na tom, že by se tímto problémem Evropská 
komise měla zabývat. 

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-uplynuleho-
tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-8/

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-
council/2017/03/09-10/

Pět scénářů budoucnosti Evropské unie
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představil 
1. března očekávanou Bílou knihu o budoucnosti EU. 
Dokument považuje za odrazový můstek pro debatu mezi 
politiky a občany o dalším fungování evropských institucí. 

Obsahuje celkem pět scénářů vývoje:
1) Jako první možnost se nabízí pokračovat v současném 
trendu. Znamenalo by to prohlubování jednotného a digitálního 
trhu a spolupráce v oblasti bezpečnosti. Kontrola hranic a další 
oblasti by však zůstaly v rukách národních vlád. V podstatě by 
se jednalo o urychlení takzvaného bratislavského procesu, na 
kterém se lídři EU dohodli již v září 2016. 
2) Druhou variantou je omezení Evropské unie na pouhý 
jednotný trh. Bezpečnost, obrana či řešení migrační krize by 
byly zcela v kompetenci národních vlád. Komise však tento 
postup nepodporuje, protože by mohl vést k překážkám ve 
společném rozhodování. Unie by podle Junckera ještě hůře 
reagovala na výzvy a nemohla by efektivně plnit, co od ní řada 
zemí a jejich občanů očekává. Dokonce by se mohla vytratit 
ze světového dění.
3) Spojením dvou zmíněných scénářů vzniká třetí možnost. 
Jedná se o koncept takzvané vícerychlostní Evropy, ve 
které by si členské státy mohly zvolit oblasti politiky, ve kterých 
se budou integrovat rychleji. Upozornil však, že by tak mohl 
vzniknout příliš komplikovaný systém. 
4) Sedmadvacítka by se mohla rozhodnout pro menší počet 
oblastí, ve kterých bude postupovat společně. Hlavní 
principem čtvrté varianty je slibovat méně, dělat méně, ale zato 
efektivněji. Unie by se tak zaměřila na oblasti, ve kterých mají 
její obyvatelé největší požadavky. Jedná se tedy o bezpečnost 
a boj s terorismem či podporu inovací a obchodu.

3EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Oslavy šedesátého výročí podpisu Římských smluv se 
nesly spíše v duchu obecných proklamací - představitelé 
Evropské unie sice podepsali v italské metropoli tzv. 
Římskou deklaraci, její znění je však velmi obecné. - EU 
zřídí společný útvar schopnosti vojenského plánování 
a provádění - zlepší se tak podpora, kterou Brusel 
poskytuje vojenským misím bez výkonných pravomocí.

5) Poslední vize se opírá o návrh europoslance Guye 
Verhofstadta (ALDE) na hlubší integraci Unie ve všech 
oblastech. Federalizací Unie by mohly evropské instituce 
lépe a rychleji reagovat na výzvy, jako je migrace, bezpečnost 
či ekonomická krize. Scénář zahrnuje mimo jiné vytvoření 
obranné unie. Hlavním problémem je však odebrání moci 
národním vládám, což je nejen pro státní politiky, ale i pro řadu 
občanů EU těžko přijatelné.

Bílou knihu šéf Evropské komise představil záměrně před 
summitem o budoucnosti EU, který se uskutečnil 25. března 
v Římě při příležitosti výročí 60. let od podepsání zakládajících 
Římských smluv. Na summitu členské státy podepsaly 
deklaraci složenou z příspěvků jednotlivých států.

Více se o Bílé knize dozvíte na straně 6 v rubrice Sloupek 
Komise.

http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/sef-komise-juncker-
predstavil-pet-scenaru-budoucnosti-eu/
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-
reflections-and-scenarios-eu27_cs

Co přinesl summit při příležitosti 60. výročí Římských 
smluv?
Oslavy šedesátého výročí podpisu Římských smluv se nesly 
spíše v duchu obecných proklamací než konkrétních představ.
Představitelé Evropské unie podepsali v italské metropoli 
tzv. Římskou deklaraci. 

Její znění je však velmi obecné a běžnému Evropanovi 
neumožní, aby si o budoucnosti evropského projektu udělal 
konkrétnější představu.
Lídři EU včetně předsedů Evropské rady, Evropského 
parlamentu a Evropské komise se mimo jiné dohodli, že 
v horizontu nadcházejících deseti let bude Unie silnější 
a především bezpečnější. Jak k tomuto cíli dojít, to ale 
deklarace neuvádí.

http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/po-vikendu-nevime-o-
budoucnosti-eu-temer-nic/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-
council/2017/03/25-informal-meeting/

Evropská unie zřídí společné vojenské 
středisko
Evropská Unie zřídí společný útvar schopnosti vojenského 
plánování a provádění (MPCC), který bude mít na starost 
evropské vojenské výcvikové mise. Shodli se na tom unijní 
ministři zahraničí a obrany. 
Centrum bude existovat v rámci evropské diplomatické 
služby a bude řídit mise v rámci Společné obranné 
a bezpečnostní politiky. 
Zlepší se tak podpora, kterou Brusel poskytuje vojenským 
misím bez výkonných pravomocí, mezi něž v současnosti 
patří výcvikové mise EU ve Středoafrické republice, v Mali 
a v Somálsku.

Vojenské a civilní mise EU

Zdroj: Evropská služba pro vnější činnost

Ministři také diskutovali o „trvalé strukturované spolupráci“ 
členských států ve vojenské oblasti. Přesnější plány by měly 
vzniknout během příštích měsíců. 
Některé státy včetně Česka si totiž přejí vzájemnou spolupráci 
v této oblasti utužovat. 

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/5-zprav-uplynuleho-
tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-8/

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2017/03/06/
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Jednou z mnoha oblastí, na kterých se stávající členové 
EU budou muset s Británií dohodnout je podoba Rozpočtu 
EU pro budoucí období. Už nyní je znát větší tlak z pohledu 
důrazu na výsledky a výkonnost těch aktivit, které z něj 
jsou podpořeny. Další změny se týkají zvýšené flexibility 
a posílení návratného financování. Více se k Rozpočtu 
EU i z pohledu ČR dozvíte v příspěvku Petra Zahradníka.

Velmi podivný měsíc březen 2017, s výročím podepsání 
Římských smluv a současně spuštěním procesu brexitu během 
několika málo dní, přinesl zvláštní spojení ohlédnutí se za 
minulostí a budoucího směřování. 
Tato lehce schizofrenní směsice se začíná velmi plasticky 
projevovat též v nahlížení na to, jak by měl vypadat Rozpočet 
EU pro budoucí integrační směřování. Na tomto hřišti lze 
v příštích přibližně dvou letech očekávat dosti překotný vývoj, 
který by mohl podstatně změnit nynější podobu Rozpočtu EU.
První projev proměny můžeme pociťovat již nyní, kdy je stále 
více akcentován důraz na to, aby Rozpočet EU přinášel nějaké 
prokazatelné výsledky a byl orientován výkonnostně (na rozdíl 
od předchozí praxe, která se ráda uspokojila s dodržováním 
formálních pravidel při alokování jeho zdrojů).
Lze předvídat, že řada nových prvků, které byly do rozpočtové 
praxe EU vtěleny společně s obdobím 2014 – 2020, budou 
nadále prohlubovány (ať již se jedná o potřebu tematicky 
koncentrovat stanovené priority, o posílení synergií v podobě 
integrovaných projektů, naplňování kondicionalit či využívání 
finančních nástrojů ve větší míře, než tomu bylo v minulosti).
Výše zmíněná snaha o větší důraz na výsledky a výkonnost 
aktivit podpořených z Rozpočtu EU je symbolizována úsilím 
již bývalé místopředsedkyně Evropské komise Kristaliny 
Georgievy pod označením (BFOR; Budget focused on results), 
jež vedle nových principů a prvků spoléhá na výrazné zlepšení 
ještě dvou zásadních oblastí – na dosažení obsahového 
i procedurálního zjednodušení (když nynější rozpočtová 
praxe EU se utápí v neprůhledných bažinách složitosti 
a komplikovanosti) a posílení praktického výkonu vztahů mezi 
institucemi EU a členskými státy (76 % prostředků Rozpočtu 
EU je vynakládáno na bázi tzv. sdíleného amnagementu, když 
zásadní roli v „dopravení“ příslušné finanční částky konečnému 
příjemci sehrávají instituce na úrovni členských států).
A to můžeme vlastně všechny tyto prvky považovat za svým 
způsobem parametrické změny stávajícího systému, byť 
spojené s výrazným posílením jeho funkčnosti.
Po diskusi, jež zřejmě na politické úrovni EU započne letos 
v červnu u příležitosti chystaného kohezního fóra, je připraven 
daleko silnější arzenál, který by podobu Rozpočtu EU změnil 
i ze systémového pohledu. 
Velmi silně diskutovaným prvkem je například princip evropské 
přidané hodnoty, kdy by Rozpočet EU měl nadále podporovat 
především ty projekty, které vedle zřetelného přínosu na úrovni 
členského státu vykáží i netriviální dopad na EU jako celek. 
Tím by mělo dojít zastavení rozšířené praxe, kdy Rozpočet EU 
pomáhal aktivitám spojeným výlučně s domácími záležitostmi 
členských států.

Další zásadní systémovou změnou 
je posílená flexibilita; její potřeba je 
zdůrazňována především v souvislosti 
s tím, jak se v průběhu střednědobého 
finančního rámce pozvolna odchylují 
na počátku přijaté priority od 
momentálních potřeb (což například 
odhalila velmi omezená schopnost 
reagovat na projevy ekonomické, ale 
i migrační a bezpečnostní krize). 
Projevy flexibility mohou být různé – počínaje vytvořením 
odpovídající rozpočtové rezervy, přes možnost pružněji 
přesouvat zdroje mezi hlavními kapitolami, až po posílení 
příjmové strany Rozpočtu EU v podobě zavedení nové daně 
(EU Tax); pro tento účel je dlouhodobě zvažována například 
daň z finančních transakcí, či nějaká forma klimatické daně. 
Předmětem úvah je též posílení váhy vlastních zdrojů EU na 
úkor příspěvků členských států.
Třetí zásadní změna je uvažována v souvislosti s dalším 
posílením návratného financování. Toto posílení je spojené 
s inspirací Evropským fondem pro strategické investice (EFSI), 
který ztělesňuje další vývoj zavádění tržních prvků při využívání 
prostředků Rozpočtu EU (kde by se ve větší míře posilovala 
jeho role coby záručního zdroje).
Z pohledu například České republiky je vhodné věnovat velkou 
pozornost vývoji diskuse na téma fiskální kapacity euro-zóny, 
jež se může transformovat ve snahu vytvoření autonomního 
rozpočtu euro-zóny. Bez toho, že se nenastaví určitý vztah 
mezi případným budoucím rozpočtem euro-zóny a stávajícím 
Rozpočtem EU (zvláště po odchodu Británie z Unie), došlo 
by fakticky ke konci kohezní politiky v České republice. Je 
nepravděpodobné, že k tomuto řešení dojde brzy a v takto 
radikální podobě, leč zvláště vůči tomuto z uvažovaných 
konceptů musíme být dvakrát obezřetní.
Parametr brexitu konečně též ovlivní vztah vůči Rozpočtu EU 
z řady pohledů. Prvním je zmínka, aby z praktických důvodů 
začala nová finanční perspektiva „den po brexitu“. Za druhé, po 
Británii určitě bude v Rozpočtu EU mezera, kterou buď musejí 
vyplnit zbývající státy, anebo se o to sníží výdaje. 
Pro nás jako nejrozvinutější kohezní zemi navíc nastane reálný 
dopad scénáře phasing-out (umělého statistického zbohatnutí 
díky změně počtu členů EU), jež bude též doprovázen 
přirozeným konvergenčním procesem phasing-in. Velmi 
pečlivé nakládání s těmito procedurami se stanou zásadní 
pro vyjednavače naší pozice v rámci budoucího Rozpočtu EU 
a v jeho rámci pak kohezní politiky.

Petr Zahradník

EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu 5
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BíLá KNIHA O BUDOUCNOSTI EVROPY

Měsíčník EU aktualit | duben 2017

Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU 
aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V dubnovém 
vydání je příspěvek věnován budoucnosti Evropské 
unie - respektive Bílé knize, kterou představil předseda 
Evropské komise Jean-Claude Juncker. Obsahuje celkem 
pět ilustrativních scénářů toho, jak by mohla Unie vypadat 
v roce 2025.

Koncem března oslavila 
Evropská unie šedesát let 
od podepsání Římských 
smluv, kterými vznikl její 
předchůdce -  Evropské 
hospodářské společenství. 
Z dnešního pohledu lze 
šedesátiletý život Unie 
považovat za úspěšný: 
integrační projekt zajistil Evropě mír delší, než si Evropa 
z historie pamatuje, a ekonomickou prosperitu využívající 
výhod společného trhu. Evropský projekt postupem času přitáhl 
k původní šestce zakladatelů dalších dvaadvacet evropských 
zemí a další čekají na přijetí.  
Přesto je budoucnost Evropské unie nejistá. Posledních 
téměř deset let se musela vypořádat s celou řadou krizí – 
od ekonomické a dluhové krize hrozící odchodem Řecka 
z eurozóny, přes migrační krizi až po bezpečnostní krizi 
spojenou se sílícím  terorismem.
I když se tyto krize daří řešit, velká část Evropanů vyjadřuje 
nelibost nad tím, jak Evropská unie funguje, a pro samé hrozby 
přestávají přínosy integrace pociťovat. Britským referendem se 
Unie dostala do krize středního věku, kdy je třeba se zamyslet 
nad smyslem vlastního bytí a definovat si směr budoucího 
vývoje. 
Možné scénáře budoucího vývoje představila Evropská 
komise 1. března v Bílé knize o budoucnosti Evropy. Bílá 
kniha zkoumá trendy, které Evropu ovlivní v příštím desetiletí: 
od vlivu nových technologií na společnost a pracovní místa 
až po pochybnosti spojené s globalizací, bezpečnostní obavy 
a vzestup populismu. 
Ukazuje, že vzhledem k demografickému vývoji se bude oproti 
ostatním částem světa Evropa zmenšovat. Setrvání zemí 
v jednom celku tak může evropským zemím zajistit silnější 
postavení v budoucím globálním rozložení sil.  
Bílá kniha obsahuje pět scénářů, přičemž každý z nich stručně 
popisuje, jak by mohla vypadat Unie v roce 2025. 
Tyto scénáře vycházejí z řady možností a jsou ilustrativní. 
Vzájemně se nevylučují, ani nejsou vyčerpávající.

Scénář 1: Pokračování v dosavadní praxi – EU27 
pokračuje v postupném prohlubování integrace v různých 
oblastech, jak to dovolí zájmy členských států a současná 
institucionální struktura. Rychlost rozhodování závisí 
na překonávání názorových rozdílů za účelem splnění 
společných dlouhodobých priorit.

Scénář 2: Pouze jednotný trh – EU27 se postupně 
přeorientuje na jednotný trh, protože 27 členských států 
nedokáže ve stále více oblastech politiky najít společnou 
řeč. Do roku 2025 by to mohlo znamenat zavedení kontrol 
osob na hranicích, omezení možnosti pracovat, studovat či 
užívat důchodu v zahraničí.  

Scénář 3: Státy, které chtějí, dělají více – EU27 pokračuje 
jako dnes, ale umožňuje členským státům, které mají 
zájem, aby v konkrétních oblastech dělaly společně více. 
Princip vícerychlostní Evropy, který  funguje již dnes 
v podobě jednotné měny či Schengenského prostoru, 
se tak aplikuje v dalších oblastech. Některé členské 
státy se například mohou dohodnout na mnohem užší 
spolupráci v záležitostech obrany, další skupina se 
rozhodne pro posílení integrace v daňové oblasti včetně 
daňové harmonizace a jiná pro větší spolupráci v oblasti 
justice.

Scénář 4: Dělat méně, zato efektivněji – EU27 se 
zaměřuje na vybrané oblasti politiky, jimiž se zabývá 
intenzivněji a jedná v nich rychleji, zatímco v oblastech, 
kde se řešení na úrovni EU nepovažuje za přínosné, je 
méně aktivní. Například EU 27 zintenzivňuje svou činnost 
v oblastech, jako jsou inovace, bezpečnost, migrace, 
správa hranic a obrana. Investuje se do celoevropských 
výzkumných projektů, vzniká společná evropská agentura 
pro boj proti terorismu, Evropská pohraniční a pobřežní 
stráž plně přebírá správu vnějších hranic a jsou vybudovány 
společné obranné kapacity. EU 27 naopak přestává být 
aktivní v jiných oblastech, např. v oblasti zaměstnanosti, 
regionálního rozvoje a detailní regulace na úrovni produktů. 

Scénář 5: Dělat mnohem více společně – Členské státy 
se rozhodnou, že budou sdílet více kompetencí, zdrojů 
a rozhodovacích pravomocí ve všech oblastech. Do roku 
2025 by to mohlo znamenat, že na mezinárodní scéně 
a v oblasti obchodu Evropa vystupuje a jedná jednotně, 
je vytvořena Evropská obranná unie, která se vzájemně 
doplňuje s NATO. V rámci eurozóny, ale i mezi členskými 
státy, které se chtějí stát její součástí, vzniká společný 
rozpočet a daňová politika se koordinuje.  

Bílá kniha představuje počátek procesu, v jehož rámci 27 
členských států EU rozhodne o budoucnosti své Unie. První 
diskuse mezi členskými státy proběhla na Římském summitu 
během oslav 60. let podpisu Římských smluv. 

Bílou knihu o budoucnosti Evropy a další informace k tématu 
naleznete zde. 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_cs
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Zasedání klíčových institucí EU
3. 4. 2017   Lucemburk, Lucembursko 25. 4. 2017  Valletta, Malta

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

3. 4. 2017   Lucemburk, Lucembursko 25. 4. 2017  Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro zahraniční věci - Zasedání Rady pro obecné záležitosti

3. - 6. 4. 2017   Štrasburk, Francie 26. - 27. 4. 2017  Brusel, Belgie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu - Plenární zasedání Evropského parlamentu

6. 4. 2017   Valletta, Malta 27. 4. 2017  Valletta, Malta

- Neformální setkání ministrů pro konkurenceschopnost - Neformální setkání ministrů obrany

7. 4. 2017   Valletta, Malta 28. 4. 2017  Valletta, Malta

- Euroskupina - Neformální setkání ministrů pro zahraniční záležitosti

7. 4. 2017   Valletta, Malta 3. 5. 2017  Valletta, Malta

- Neformální setkání ministrů pro ekonomikcé a finanční 
záležitosti - Neformální setkání ministrů pro konkurenceschopnost

Zdroj: www.europa.eu, https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Events.aspx, přístup ke dni 31. 3. 2017

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/;  
https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Events.aspx

Dotační kalendář aneb přehled vybraných výzev

Název výzvy Číslo výzvy
Příjem žádostí

Od Do

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energie v SZT II. 1. 4. 2017 30. 9. 2017

Vysokorychlostní internet I. 26. 4. 2017 26. 9. 2017

Operační program Životní prostředí

Prevence vzniku odpadu (3.1) 68. 3. 4. 2017 31. 7. 2017

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) 70. 3. 4. 2017 29. 9. 2017

Rekultivovat staré skládky (3.3) 76. 3. 4. 2017 30. 6. 2017

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 
(3.4.2 a 3.4.3.) 65. 3. 4. 2017 30. 6. 2017

Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov (5.2) 61. 3. 4. 2017 31. 10. 2019

Integrovaný regionální operační program

Cyklodoprava II. 72. 04 / 2017 09 / 2017

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

www.europa.eu
https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Events.aspx
http://europa.eu/newsroom/calendar/
https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Events.aspx
http://www.edotace.cz/vyzva/uspory-energie-v-szt-vyzva-ii
http://www.edotace.cz/vyzva/vysokorychlostni-internet-vyzva-i
http://www.edotace.cz/vyzva/prevence-vzniku-odpadu-31-vyzva-68
http://www.edotace.cz/vyzva/snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie-51-70-vyzva
http://www.edotace.cz/vyzva/snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie-51-70-vyzva
http://www.edotace.cz/vyzva/rekultivovat-stare-skladky-33-vyzva-76
http://www.edotace.cz/vyzva/dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze-342-a-343-vyzva-65
http://www.edotace.cz/vyzva/dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze-342-a-343-vyzva-65
http://www.edotace.cz/vyzva/dosahnout-vysokeho-energetickeho-standardu-novych-verejnych-budov-52-vyzva-61
http://www.edotace.cz/vyzva/dosahnout-vysokeho-energetickeho-standardu-novych-verejnych-budov-52-vyzva-61
http://www.edotace.cz/vyzva/cyklodoprava-ii
www.edotace.cz/kalendar


-7,2 -6,8 -5,1 -4,8 -4 -3,9 -3,5 -3,3 … ne, opravdu se nejedná 
o odpočet sestávající se z řady nesourodých racionálních 
čísel, ale o schodky francouzského státního rozpočtu vyjádřené 
jako procento hrubého domácího produktu od začátku krize 
v roce 2008. Všechna čísla přitom mají něco společného. 
Jsou záporné a pod tříprocentní hranicí stanovenou Paktem 
stability a růstu. A i když je letošní deficit naplánován na -2,7 % 
HDP, tak Evropská komise varuje, že bez úsporných opatření 
skončí opět pod třemi procenty. Ne že by to doposud kromě 
formálního pokárání mělo nějaké reálné dopady. Celková 
výše zadlužení pak hrozí prolomit hranici 100 % HDP. Není 
proto divu, že státní rozpočet tvoří jedno z hlavních témat 
francouzských prezidentských voleb. 
A právě navrhovaná řešení jsou nejlepším způsobem, jak si 
jednotlivé kandidáty představit. Začněme nejprve u zástupců 
tradiční levice a pravice - Benoita Hamona a Francoise 
Fillona. První jmenovaný pochází z řad Socialistické strany 
a francouzské problémy s rozpočtovou disciplínou hodlá 
jednoduše vyřešit reformou Paktu a stability růstu a zrušením 
zmiňované tříprocentní hranice. Do budoucna pak navrhuje 
společnou fiskální politiku všech zemí EU. No a společná 
rozpočtová politika dle Hamona logicky znamená i kolektivní 
zadlužení. Naopak Francois Fillon, bývalý premiér za vlády 
Nicolase Sarkozyho, přichází s typicky pravicovým řešením 
- omezit roli státu, jako státu blahobytu, a zeštíhlit přebujelý 
státní aparát. Jeho receptura se skládá z redukce veřejného 
sektoru o půl milionu zaměstnanců, prodloužení třiceti 
pětihodinového pracovního týdne a navýšení odchodového 
věku do důchodu na 65 let.  
Jean-Luc Mélenchon a Marine Le Pen reprezentující okraje 
politického spektra vyrukovali s ještě o něco odvážnějšími 
nápady. Nezávislý Mélenchon, jež má velice blízko ke 
komunistům, výzvu k úsporám ve svém programu jednoduše 
ignoroval a vzdorovitě se vydává cestou vyšších vládních 
výdajů. Aby se ale přece jenom neřeklo, tak současně navrhuje 
podpořit i příjmovou stránku státního rozpočtu zabavením 
všech příjmů překračujících hranici 360 tisíc euro ročně. 
Kandidátka krajně pravicové Národní fronty, Marine Le Pen, 
pak spojila rozpočtovou a proti-unijní agendu dohromady. Po 
vystoupení Francie z eurozóny hodlá převést dluh v hodnotě 
cca 1,7 bilionu eur (přibližně 80% z celkového dluhu, zbylých 
20% spadá pod mezinárodní právo) na znovu zavedené 
franky, a to v elegantním konverzním poměru jedna ku jedné. 
V případě úspěchu by se tak pravděpodobně jednalo o největší 
legální krádež v dějinách lidstva.
Téma zadlužení bezesporu hraje zásadní roli ve francouzském 
prezidentském klání a žádá si konkrétní strukturální řešení. Výše 
zmínění kandidáti ale problém buď jednoduše ignorují, nebo 
navrhují řešení, která jsou jen velice obtížně realizovatelná či 

příliš radikální, popřípadě obojí, což otevřelo cestu politickému 
benjamínkovi Emmanueli Macronovi a jeho centristickému 
hnutí En Marche! (Vpřed). Revoluční, pro-unijně orientovaný 
Macron přichází s programem cílícím na levicové i pravicové 
voliče. Podobně jako Fillon podporuje úspory plynoucí z nižší 
zaměstnanosti ve státním sektoru a osekání některých 
štědrých sociálních benefitů, současně ale zdůrazňuje nutnost 
prorůstových investic zaměřených například na boj se stále 
vysokou nezaměstnaností. Nenavrhuje však radikální reformu 
veřejného zadlužení, aby zachoval stávající růstový model, ale 
reformu růstového modelu, aby přinesl dlouhodobě udržitelnou 
dluhovou politiku.
A jak to zatím hodnotí voliči? Pokud nedojde ke spojení 
levicových kandidátů Hamona a Mélenchona (jeden by 
musel odstoupit a podpořit toho druhého), tak do druhého 
kola prezidentských voleb ani jeden nepostoupí. Stejný osud 
pravděpodobně čeká i pravicového Francoise Fillona, jehož 
kandidatura vážně utrpěla skandálem ohledně zaměstnávání 
jeho manželky. Dle předvolebních průzkumů mají největší 
a současně i přibližně stejnou šanci (kolik % - pokud to jde 
kvantifikovat) postoupit krajně pravicová Marine Le Pen 
a mladý revolucionář Emmanuel Macron. Ten by pak měl 
ve druhém kole jednoznačně zvítězit, čemuž odpovídá 
i jednoduchá volební matematika. Marine Le Pen se sice 
dostává o něco stabilnější podpory, stabilita jejích skalních 
voličů ale nespočívá jen v názorové konzistenci, ale i v počtu, 
který se od roku 2012, kdy se rovněž ucházela o prezidentské 
křeslo, příliš zásadně nezvýšil. A přestože letos může očekávat 
v druhém kole o něco silnější podporu, tak na vítězství by 
to stačit nemělo. To si koneckonců myslí i trhy. Spread mezi 
německými a francouzskými dluhopisy signalizující nervozitu 
investorů se totiž začal s rostoucí podporou Emmanuela 
Macrona opět snižovat.

Zdroj: Financial Times (data z 28. a 29. března 2017)

Roman Sedmera, Ekonomické a strategické analýzy ČS
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FRANCOUZSKÉ VOLBY V REžII VEŘEJNÉHO ZADLUžENí
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Odhad výsledků francouzských voleb

7,5 % 

10 % 

15 % 

18 % 

24 % 

25,5 % 

Ostatní

Hamon

Mélenchon

Fillon

Le Pen

Macron

1. kolo - 23. dubna

Drobnohled

Letošní první volební událost - Nizozemské volby - je již 
za námi a nyní Evropu čeká druhá zatěžkávací zkouška 
- prezidentské volby ve Francii. Jedním z hlavních témat 
těchto voleb se stal státní rozpočet, respektive přístupy 
a řešení veřejného zadlužení, které rozhodně nesplňuje 
kritéria stanovená Paktem stability a růstu. Jaké jsou 
názory a šance prezidentských kandidátů?

2. kolo - 7. května 
(možné scénáře)

Le Pen vs Macron
37 % x 63 %

Le Pen vs Fillon
43 % x 57 %

https://ig.ft.com/sites/france-election/polls/
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ČESKÝ PRůMYSL SE BEZ ROBOTů NEOBEJDE, NEBOJME 
SE JICH

ÚVOD

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

Produkční funkce v ekonomické teorii nám zjednodušeně 
říká, že firmy se snaží maximalizovat objem svých výstupů 
se zdroji, které mají k dispozici. Těmi zdroji neboli výrobními 
faktory jsou půda, práce a kapitál. Pokud se nebudeme zabývat 
půdou, tak výrobní firmy v podstatě řeší, jestli daný produkt 
vyrobit pomocí více lidské práce nebo pomocí více kapitálu 
(technologií, strojů). A dělají to tak, že porovnávají cenu (mezní 
náklady) práce a cenu (mezní náklady) kapitálu. Pokud je cena 
práce vysoká (nebo když není dostupná), tak ji firmy začnou 
nahrazovat kapitálem, tedy stroji, vetší automatizací produkce, 
zapojením robotů nebo propojováním všech výrobních prvků 
do navzájem komunikující sítě, což dnes vystihuje pojmem 

Průmysl 4.0 (platí to přitom i naopak, např. v podobě stěhování 
výroby do zemí s levnější pracovní silou).

Hlavní téma

Utopické představy Karla Čapka o robotech se pomalu, ale 
jistě stávají skutečností. Brzy budeme považovat roboty 
za součást našeho každodenního života. Je potřeba se 
jejich přítomnosti obávat? Myslíme si, že nikoliv - průmysl 
v České republice se bez nich neobejde. Proč a jaké jsou 
trendy v ostatních zemích EU? - dozvíte se na dalších 
řádcích dubnového tématu.

EKONOMIE: FIRMY NAHRAZUJí PRACOVNíKY ROBOTY, POKUD SE JIM TO VYPLATí

Dokument Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem 
Iniciativa práce 4.0 z prosince 2016 hovoří o tom, že v ČR 
je automatizací v průběhu následujících 20 let ohroženo 
10 % pracovních míst (absolutně cca 400 tisíc) a u 35 % 
pracovních míst (1,4 milionu) dojde k podstatným změnám ve 
vykonávaných činnostech. 
Tuzemské odbory varují, že automatizace a robotizace výroby 
ohrozí přes 50 % všech pracovních příležitostí. 

Roboti ale nejsou jen hrozbou. Právě naopak – pro český 
průmysl jsou velkou příležitostí, jak se ve výrobním řetězci 
dostat na vyšší úroveň, která s sebou nese nejen větší 
produktivitu, ale v konečném důsledku i vyšší odměnu 
zaměstnanců za práci. 
Jak je to tedy s roboty, jaká je výchozí pozice české ekonomiky 
v evropském kontextu, co v souvislosti s robotizací řeší některé 
evropské státy či Evropský parlament a co můžeme čekat?

ROBOTI NEJSOU žáDNOU NOVINKOU
Automatizace a nasazování robotů do výroby přitom není 
žádnou novinkou. Postupná automatizace výroby začala už 
v 50. letech 20. století, první průmyslový robot byl vyvinut 
a instalován v továrně japonské firmy FANUC v roce 1974. 
Od té doby i díky obrovskému rozvoji výpočetní techniky ušli 
průmysloví roboti obrovský kus cesty. Nejprve se jednalo 
o velké nebezpečné stroje, které musely pracovat v uzavřené 
místnosti. Postupem času docházelo k jejich zdokonalování 
a především rozšiřování do stále více oblastí průmyslu. 
Dnes už si velké průmyslové společnosti od Siemensu až 
po tuzemskou Škodu Auto nedokážou výrobu bez nich ani 
představit. Vývoj jde ale rychle dál. Aktuální novinkou jsou tzv. 
koboti, neboli roboti určení pro spolupráci s lidmi (nehrozí, že 
by pracovníky zranili). 
Globální trh s roboty rychle roste. Podle výzkumné společnosti 
International Data Corporation se světové výdaje na průmyslové 
roboty a související služby mezi lety 2015 a 2019 téměř 
zdvojnásobí ze 71 mld. USD na 135,4 mld. USD v roce 2019. 
Nejvíce průmyslových robotů se ročně prodá v Číně, v Koreji, 

Japonsku, USA a v Německu. Při relativním porovnání k počtu 
obyvatel je však za prvními Koreou, Singapurem a Japonskem 
hned naše sousední Německo.

Počet víceúčelových a průmyslových robotů na    10 
tisíc zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu

Zdroj: IFR, data za rok 2015
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Hlavní téma

Základní verzi průmyslového robota s nosností kolem 5 kg a 
metrovým dosahem mohou dnes firmy pořídit za zhruba půl 
milionu korun. K tomu je však nutné přidat další náklady na 
instalaci, úpravu pracovního prostředí servis, zaškolení a další 
položky podle plánovaného použití. Konečná cena se tak 
může i zdvojnásobit. Navíc se jedná o základní typy a větší 

roboti stojí od milionu korun výše. Bývalý člen představenstva 
automobilky Volkswagen zodpovědný za lidské zdroje Horst 
Neumann na začátku roku 2015 uvedl, že zatímco hodina 
lidské práce (včetně nákladů na penzijní a zdravotní pojištění) 
stojí firmu 40 eur, hodinové náklady na práci robota vycházejí 
na 5 eur.

CENA PRáCE ROBOTA = 5 EUR/HOD   

Výhodou robotů je vedle ceny i to, že můžou pracovat 24 hodin 
denně, nepotřebují odpočinek, natož spánek, nechtějí zvyšovat 
mzdu a ani nestávkují. Navíc díky nim mohou firmy vykrývat 
sezónní špičky, kdy nemohou sehnat zaměstnance. Na druhou 
stranu v současnosti využívaní roboti stále neumí posuzovat 
kvalitu, chuť nebo třeba poškození obalu jako člověk, nejsou 
tak flexibilní a neumí ani reagovat na nenadále situace jako 
lidé. Roboti tak i do budoucna budou moci zastávat nejlépe 
pozice, kde se jedná o monotónní a opakovanou práci a práci 
která je fyzicky náročná, čímž lidem uleví. Výhody robotů 
však neznamenají, že firmy začnou automaticky a nárazově 

propouštět své pracovníky a nahradí je roboty. Naopak 
velké firmy nasazující roboty do svých provozů ve velkém 
měřítku od německého Siemensu až po americký Amazon 
zaměstnance nepropouští (ale naopak nabírají) a tvrdí, že lidi 
budou potřebovat neustále. Průmysloví roboti jim totiž primárně 
slouží ke zvýšení produktivity výroby. I pro české firmy je 
z tohoto pohledu robotizace a zvyšování automatizace výroby 
nutností, aby dokázaly zvýšit svou produktivitu a udržet krok 
s mezinárodní konkurencí. Boj proti nasazování robotů by totiž 
v konečném důsledku mohl vést k tomu, že nebude proti komu 
(čemu) bojovat.

ČR: NíZKÉ NáKLADY, ALE ROBOTI JSOU LEVNěJŠí
A jak si stojí v potenciálním nahrazování práce kapitálem 
(roboty) ČR v evropské konkurenci? Náklady práce na 
zaměstnance jsou stále v tuzemsku mnohem nižší, než je tomu 
u západních vyspělých průmyslových států, kde už je míra 
robotizace na vyšší úrovni než v ČR. I tak jsou české náklady 
práce vyšší, než je hodinová práce robota. Ve vyspělejších 
průmyslových státech jako je např. Německo, Švédsko 
nebo Dánsko však i přes již mnohem vyšší míru robotizace 
k žádnému velkému nárůstu míry nezaměstnanosti nedošlo. 
Naopak platí, že nejvyspělejší průmyslové země EU s vysokými 
náklady práce mají jedny z nejnižších měr nezaměstnanosti. 
Důležité přitom není jen to, zda lidé mohou v dané zemi či 
odvětví najít práci, ale také kolik za odvedenou práci dostanou 
a jak dlouho pracují. Ze srovnání v EU plyne, že lidé v Česku 
pracují relativně hodně, ale jejich odměna za práci nedosahuje 
ani polovinu průměrné mzdy v EU.

Náklady práce ve zpracovatelském průmyslu (2015)

Zdroj: Eurostat; data za Kypr, Maltu a Porugalsko nejsou k dispozici; 
*2014
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Náklady práce (EUR)

Cena práce robota (EUR)

Výpočet hodinových nákladů robota v továrnách Volkswagen
Výpočet hodinových nákladů robota v továrnách Volkswagen 

Východiska:  
 Doba provozu: 7 let 
 Pracovní doba: 250 pracovních dní za rok, 20 hodin práce denně = 5 000 hodin za rok x 7 let = 35 tis. hodin 
 Provozní náklady: Energie (od 1 do 13 kW) x 0,1 € x 35 000 hodin 
 Údržba: 5 % původní ceny robota 

Celkové náklady robota: 

30 000 € 

0,90 € 

75 000 € 

2,10 € 

112 000 € 

3,20 € 

182 000 € 

5,20 € 

217 000 € 

6,20 € 

250 000 € 

7,10 € 

400 000 € 

11,40 € 

÷ 35 000 odpracovaných hodin = Náklady práce robota za hodinu: 

Zdroj: Die Welt
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Hlavní téma

Robotizace a automatizace, je tak jednou z cest, jak zvýšit produktivitu práce v průmyslu (která stále nedosahuje úrovně 
západních zemí), ale i odměnu českých zaměstnanců za práci, kterou vykonávají.

Z dlouhodobého hlediska je 
pak vyšší míra automatizace 
a robotizace rozhodně příležitostí 
jednoduše i proto, že počet 
lidí v produktivním věku bude 
v příštích desetiletích v Česku 
klesat, a to poměrně výrazně. 
Zatímco ještě v roce 2011 
bylo v Česku 7,3 mil. obyvatel 
v produktivním věku, v roce 
2021 už 6,7 a v roce 2031 jen 
6,5 mil. obyvatel. To během 20 
let představuje úbytek o 800 
tisíc práceschopných lidí neboli 
o 11 %.

Míra nezaměstnanosti v zemích EU (%, 2016)

Zdroj: Eurostat; % z ekonomicky aktivní populace; * data za 2015

8,5 

4,0 

0

5

10

15

20

25

30

Ř
ec
ko
*

Š
pa

ně
ls
ko

K
yp

r
C

ho
rv

at
sk

o
Itá

lie
*

P
or

tu
ga

ls
ko

Fr
an

ci
e

Lo
ty
šs
ko

S
lo

ve
ns

ko
Fi

ns
ko E
U

B
el

gi
e

Li
tv

a
Irs

ko
S

lo
vi

ns
ko

B
ul

ha
rs

ko
Š
vé
ds
ko

M
aď

ar
sk
o*

Lu
ce

m
bu

rs
ko

P
ol

sk
o

D
án

sk
o

E
st

on
sk

o*
N

iz
oz

em
sk

o
R

ak
ou

sk
o

R
um

un
sk

o
U

K
*

M
al

ta
N
ěm

ec
ko Č
R

Počet odpracovaných hodin týdně v EU (2015)

Zdroj: Eurostat; průměrný počet hodin

41,8 41,4 

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ř
ec
ko

R
ak

ou
sk

o
U

K
P

or
tu

ga
ls

ko
K

yp
r

P
ol

sk
o

Č
R

S
lo

vi
ns

ko
S

lo
ve

ns
ko E
U

B
el

gi
e

N
ěm

ec
ko

Š
pa

ně
ls
ko

M
al

ta
B

ul
ha

rs
ko

C
ho

rv
at

sk
o

M
aď

ar
sk
o

N
iz

oz
em

sk
o

E
st

on
sk

o
Lu

ce
m

bu
rs

ko
Š
vé
ds
ko

Itá
lie

Lo
ty
šs
ko

Irs
ko

Fr
an

ci
e

R
um

un
sk

o
Fi

ns
ko

Li
tv

a
D
án

sk
o

Průměrné měsíční mzdy (EUR, 2014)

Zdroj: Eurostat; Průmysl,stavebnictví, služby

2 293 

909 

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500

Lu
ce

m
bu

rs
ko

D
án

sk
o

Irs
ko

Š
vé
ds
ko

Fi
ns

ko
B

el
gi

e
U

K
N
ěm

ec
ko

Fr
an

ci
e

R
ak

ou
sk

o
N

iz
oz

em
sk

o
Itá

lie E
U

Š
pa

ně
ls
ko

K
yp

r
S

lo
vi

ns
ko

M
al

ta
P

or
tu

ga
ls

ko
E

st
on

sk
o

P
ol

sk
o

Č
R

S
lo

ve
ns

ko
M
aď

ar
sk
o

Lo
ty
šs
ko

Li
tv

a
R

um
un

sk
o

B
ul

ha
rs

ko

Reálná produktivita práce za odpracovanou hodinu 
(EUR, 2013)

Zdroj: Eurostat, data za celé hospodářství, *data za 2012

32,1 

13,1 

0
10
20
30
40
50
60
70

Lu
ce

m
bu

rs
ko

*
D
án

sk
o

Irs
ko

B
el

gi
e

N
iz

oz
em

sk
o

Fr
an

ci
e

Š
vé
ds
ko

N
ěm

ec
ko

R
ak

ou
sk

o
Fi

ns
ko U
K

Itá
lie E
U

Š
pa

ně
ls
ko

K
yp

r
S

lo
vi

ns
ko

Ř
ec
ko

P
or

tu
ga

ls
ko

M
al

ta
*

S
lo

ve
ns

ko Č
R

M
aď

ar
sk
o

E
st

on
sk

o
Li

tv
a

P
ol

sk
o

Lo
ty
šs
ko

R
um

un
sk

o
B

ul
ha

rs
ko

Výhled počtu obyvatel ČR v produktivním věku (tis.)

Zdroj: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR; 15-64 let

7 328 
6 710 6 525 

5 990 
5 342 5 029 4 902 4 545 4 359 4 248 

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101



12 Měsíčník EU aktualit | duben 2017

Hlavní téma

Aktuální přístupy států, jak se vyrovnat s větší mírou 
automatizace a robotizace v ekonomice jsou různé. Některé 
evropské státy vychází z předpokladu, že lidé budou díky 
robotům jednoduše pracovat méně (např. Švédsko). 

Jiné přistupují na skutečnost, že pracovat nechají radši roboty 
než lidi a těm, kdo pracovat nebude, zaručí minimální příjem 
(Finsko, Švýcarsko). 

Šéf Microsoftu Bill Gates zase navrhuje, že roboty bychom měli 
zdanit. A problematika práv a povinností robotů byla i tématem 
pro Evropský parlament.

Kratší pracovní doba ve Švédsku
V roce 2015 se někteří zaměstnavatelé ve Švédsku rozhodli 
přistoupit ke zkrácené denní pracovní době na celkem 
6 hodin. 
Pokus vycházel z předpokladu, že zkrácení pracovní doby 
může prodloužit pracovní život lidí, kteří vykonávají náročné 
činnosti, a mít tak pro společnost dlouhodobé přínosy. 
Zaměstnanci přitom měli zaručenu mzdu, kterou by obdrželi 
za 8 hodinovou pracovní dobu. Pokus byl vyzkoušen 
mj. v pečovatelském domě pro seniory Svartedalens 
v Göteborgu, kde 82 sestrám a ošetřovatelkám byla pracovní 
doba zkrácena na 6 hodin. 
Jak je pokus hodnocen dva roky poté? Dle jeho autorů je příliš 
drahý. Město totiž muselo přijmout další pracovníky (celkem 
17), aby byly vykonány všechny pracovní úkoly. 
Ačkoliv se tedy ukázalo, že zaměstnanci se cítí lépe a péče 
o pacienty se zlepšila, město zkrácenou pracovní dobu zatím 
plošně zavádět nehodlá.

Finsko zkouší garantovaný měsíční příjem
Od ledna 2017 byl ve Finsku spuštěn experiment – celkem 
dvě tisícovky vybraných osob bez práce mají po dobu 2 let 
garantován měsíční příjem ve výši 560 eur (cca 15 000 
korun). Budou si však moci ještě přivydělávat. O rozšíření 
experimentu rozhodne po roce sociální pojišťovna Kela. 
Finsko je první zemí, kde se systém zkouší na celostátní 
úrovni. Účastníci nemusejí prokazovat, že si aktivně hledají 
práci a příjem nemají možnost odmítnout. Vláda tak chce 
zjistit, zda budou lidé více motivováni k hledání zaměstnaní. 
Podle propagátorů pomůže garantovaný příjem v boji 
s chudobou a nezaměstnaností, v budoucnosti by mohl 
nahradit složitý systém dávek nejen ve Finsku. 
Odlišný postoj zaujali obyvatelé Švýcarska – v roce 2016 
možnost zavedení nepodmíněného základního příjmu (2 500 
švýcarských franků, cca 54 000 korun) odmítli v referendu, 
proti bylo téměř 77 % voličů.

Bill Gates: Práce robotů by měla být zdaněna
Bill Gates navrhuje zavedení daně z příjmů za práci robotů, 
kterou by vlády vymáhaly na společnostech, které robota 
provozují. Dle něj by zavedení daně mělo pomoci odvětvím, 
kde je zapotřebí empatie a porozumění – práce se staršími 
lidmi, pomoc dětem se zvláštními potřebami apod. 
Pracovníci, kteří kvůli automatizaci přijdou o zaměstnání, by 
mohli pracovat v těchto oblastech. Prostředky na přeškolení 
takových pracovníků by mohly plynout právě ze zdanění 
robotické práce.
Zdanění provozovatelů robotů se věnoval také Evropský 
parlament (viz příspěvek níže), návrh však neprošel. To 
uvítala např. Mezinárodní federace robotiky, dle které 
by daň měla negativní dopad na konkurenceschopnost 
a zaměstnanost.

Evropský parlament hlasoval o právech 
a povinnostech robotů
Evropský parlament schválil 16. února usnesení, které 
obsahuje doporučení pro Komisi o pravidlech pro robotiku.
„Zatímco mezi roky 2010 až 2014 stoupal prodej robotů každý 
rok průměrně o 17 %, v roce 2014 prodej vzrostl o 29 %, 
což je historicky nejvyšší meziroční nárůst; tento skok byl 
způsoben zejména poptávkou výrobců automobilových dílů 
a elektrických resp. elektronických zařízení (Mezinárodní 
federace pro robotiku, IFR).“
Dokument vyzývá Komisi např. k navržení jednotné definice 
kyberneticko-fyzikálních systémů, autonomních systémů, 
inteligentních autonomních robotů a jejich podkategorií. Dále 
poslanci požadují zavedení etického kodexu pro výzkumníky 
a designéry v oblasti robotiky, který by měl zajistit, že 
roboty budou vykonávat činnosti v souladu s právními 
a etickými standardy, a že jejich design a využití bude 
respektovat lidskou důstojnost. Rovněž parlament považuje 
za nevyhnutelné ustanovení pravidel odpovědnosti za nehody 
autonomních dopravních prostředků.
Komise by také měla zvážit vytvoření evropské agentury pro 
robotiku a umělou inteligenci, která by vypracovávala odborné 
posudky týkající se technických, etických a regulačních 
otázek pro relevantní veřejné činitele na unijní a vnitrostátní 
úrovni.

MINIMáLNí PŘíJEM VŠEM NEBO KRATŠí PRACOVNí TÝDEN? 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//CS
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Základní údaje
Oficiální název Nizozemské království
Počet obyvatel 16 979 120 (2016)
Rozloha 41 543 km2

Měna Euro (od 1. 1. 1999)

Zdroj: The World Factbook
Nizozemské království se nachází mezi Německem a Belgií 
s přístupem k Severnímu moři. Skládá se ze čtyř regionů, které 
se dělí na 12 provincií plus zámořská území v Karibském moři, 
z nichž část má vlastní autonomii. Nizozemsko je parlamentní 
demokracií s dvoukomorovým parlamentem v rámci konstituční 
monarchie. Předsedou vlády je Mark Rutte. Parlamentní volby 
se uskuteční 15. března 2017. Podle dosavadních průzkumů 
vede Strana pro svobodu (PVV), v čele stojí Geert Wilders, 
na druhém místě je Lidová strana pro svobodu a demokracii 
(VVD), kterou vede premiér Mark Rutte. Hlavou státu je od 
30. dubna 2013 král Vilém Alexandr Nizozemský.

Zahraniční obchod
Hlavními exportními partnery Nizozemska jsou Německo 
(22 %), Belgie s Lucemburskem (16 %) a Spojené království 
(9,7 %). Rozhodnutí Británie o vystoupení z EU může 
citelně narušit vývoj zahraničního obchodu Nizozemska. 
Nejvíce se dováží z Německa (15 %), Číny (9,3 %) a Belgie 
s Lucemburskem (9,3 %). Mezi hlavní vývozní i dovozní 
komodity patří ropné produkty, stroje a zařízení, chemikálie 
a paliva.

Makroekonomický výhled
Nizozemská ekonomika se z propadu let minulých, kdy hlavní 
podíl na tom měla doznívající hospodářská krize a slabá 

domácí poptávka, dostává do kladných čísel 
- měla by růst stabilním tempem kolem 2 % 
ročně.  Hodně tomu pomáhá oživená domácí 
poptávka a postupně by se k tomu měly 
přidat i investice. Soukromá spotřeba roste 
díky zvyšujícímu se disponibilnímu příjmu, 
kdy vedle růstu mezd se zvyšuje i zaměstnanost. Kladný čistý 
vývoz, který byl v letech 2013 a 2014 zhruba ve výši 1 %, se 
postupně vytrácí z důvodu silné domácí poptávky, která tlačí 
na růst dovozu.

Trh práce
Nizozemský trh práce zažívá velmi dobré časy. Míra 
nezaměstnanosti postupně klesá z nejvyšší míry 
nezaměstnanosti za posledních 20 let z let 2013 a 2014, kdy 
dosahovala 7,3 % respektive 7,4 %. 
Předběžná čísla za rok 2016 uvádí hodnotu míry 
nezaměstnanosti ve výši 6,0 % a pro roky 2017 a 2018 se 
předpokládá další snížení až na 4,7 %, tedy zhruba na polovinu 
hodnoty za eurozónu (9,1 %). Zaměstnanost se tak dostává na 
předkrizovou úroveň. 

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (únor 2017) 5,3 %

Produktivita práce k Ø EU (2015) 127 %

Minimální měsíční mzda (2017) 1 552 €

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2015) Nizozemsko ČR

Podnikatelská sféra 4 923 € 1 599 €

Zpracovatelský průmysl 5 057 € 1 528 €

Velkoobchod a maloobchod 4 208 € 1 500 €

Doprava a skladování 4 928 € 1 444 €

Zdroj: Eurostat

NIZOZEMSKO

HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Průvodce 
podnikáním

Rubrika Průvodce podnikáním je součástí poradenského 
programu „Průvodce podnikáním v zahraničí“, v rámci 
kterého poskytujeme našim klientům z řad malých 
a středních podniků informace, jak úspěšně expandovat 
do zahraničí a jaké je zde čeká podnikatelské klima. 
V dubnovém vydání se zaměříme na zemi tulipánů - 
Nizozemsko.

Veřejné finance a ceny

Zdroj: Evropská komise

-2,4% -2,3% 
-1,9% 

-0,1% 

0,2% 0,3% 

50%

55%

60%

65%

70%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Veřejný dluh k HDP (pravá osa)
Deficit veřejných rozpočtů k HDP (levá osa)
Inflace (levá osa)

odhad 



14

Produktivita práce na odpracovanou hodinu je v porovnání 
s  EU dlouhodobě nadprůměrná, od roku 2008 (kdy byla 
druhá nejvyšší v EU) však poklesla o 10 procentních bodů na 
127 %. Stále je však 5. nejvyšší v celé EU. Cenová hladina je 
v Nizozemsku vyšší než v ČR, což se odráží také ve vyšších 
průměrných nákladech práce v jednotlivých odvětvích, které 
jsou více jak 3x vyšší než tuzemské.

Základy obchodního práva
Společnost s ručením omezeným může v Nizozemsku 
založit i jedna osoba a to pouze se symbolickým minimálním 
kapitálem, který činí 0,01 eur - nejvýznamnější položku nákladů 
při založení činí notář (1 750 eur). Pro založení akciové 
společnosti je potřeba základní kapitál ve výši min. 45 tisíc eur. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce

Daň/odvod Sazba

Korporátní daň  20 % / 25 %

Daň z příjmu jednotlivců 36,55 % / 40,8 % / 52 %

Sociální zabezpečení 
(zaměstnanec) až 32,60 %

Sociální zabezpečení 
(zaměstnavatel) až 21,29 %

DPH (základní / snížené sazby) 21 % / 6 % / 0 %

Zdroj: Ministerstvo financí

Sazba korporátní daně je stanovena ve výši 20 % na zisk do 
200 000 eur, zisk nad tuto částku se daní 25 %. 
Pro progresivní daň z příjmu fyzických osob jsou v Nizozemsku 
stanovena pásma dle ročních příjmů. Do 19 982 eur se daní 
36,55 % (8,9 % je daň z příjmu + 27,65 % příspěvku na národní 
sociální pojištění), mezi 19 982–33 791 eur se daní 40,8 % 
(13,15 % je daň z příjmu + 27,65 % příspěvku na národní 

sociální pojištění), pro příjem mezi 33 791 – 67 072 eury je 
40,8% daň a nad 67 072 eur se uplatní 52% daň (už bez 
národního sociálního pojištění). 
Základní sazba DPH činí 21 %. Snížená 6% sazba se 
aplikuje např. na potraviny, tisk či veřejnou dopravu. Systém 
zdravotního a sociálního zabezpečení je v Nizozemsku velice 
složitý, existují zde různé sazby a odpočty, které se aplikují 
pouze na některé osoby. Odvod pro zaměstnance se pohybuje 
v rozmezí od 28,15 % do 32,6 %. Zaměstnavatel do systému 
může odvádět až 21,29 % (od 18,08 %) ze mzdy zaměstnance.

Energetika
Ceny plynu v Nizozemském království se dlouhodobě drží 
kolem 10 eur za GJ. Velký propad však zaznamenala ve 
druhém pololetí roku 2015, kdy oproti předchozímu pololetí 
zaznamenala propad o více jak 17 %, aby se na začátku 
roku 2016 opět vrátila na původní hodnotu 10,7 eur/GJ. Cena 
elektřiny v Nizozemsku dlouhodobě mírně klesá a v roce 2016 
se prodávala velkoodběratelům za 8,6 eurocentů/kWh. 
Nizozemsko se z více jak poloviny (52,7 %) spoléhá na zemní 
plyn, z 29 % na fosilní paliva a 11 % na obnovitelné zdroje. 
Jaderná paliva, ropa a ostatní zdroje energie vytváří méně 
než 10 %. Nizozemsko se s 52 % v energetické závislosti 
blíží průměru Evropské unie (53,5 %), kdy ještě v minulých 
letech to bylo něco přes 30%. Svůj podíl na tom má odklon od 
získávané energie z pevných paliv a snížení produkce zemního 
plynu v Nizozemsku. 

Investiční pobídky
Nizozemsko aktivně podporuje oblast výzkumu a vývoje a to 
prostřednictvím způsobu zdanění korporací a specifickými 
pobídkami. Například firmy působící v oblasti VaV mohou 
získat 32% daňovou úlevu (start-upy až 40%) z prvních 
350 000 eur mzdových a dalších nákladů a následně 16% po 
překročení částky 350 000 eur.

Měsíčník EU aktualit | duben 2017

Průvodce 
podnikáním

Index
Pořadí států

Charakteristika
Nizozemsko ČR z počtu

Doing Business 28. 27. 190 Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 subindexů)
Index ekonomické 
komplexity 15. 9. 141 Úroveň produkčních možností země

Světový index míru 21. 6. 163
Bezpečnost dané země - celkem 23 indikátorů (kriminalita, 
přístup ke zbraním, politická nestabilita, sousedské vztahy 
apod.)

Index vnímání korupce 40. 37. 168 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru
Globální index 
konkurenceschopnosti 4. 31. 138 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

Energetická závislost (v %) 46,0 31,9 Ø EU - 53,5 Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2015, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index 2016,  
Global Competitiveness Index 2016-2017, Eurostat – Energy Dependence 2015

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila 
Iniciativu Průmysl 4.0, zpracovanou Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit 
konkurenceschopnost České republiky v době nástupu tzv. 
čtvrté průmyslové revoluce. 
Hlavní myšlenkou Iniciativy Průmysl 4.0 je podchytit impulsy, 
které našemu průmyslu přináší tato zcela nová filosofie 
systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších 
technologií při uvažování jejich trvalého, velice rychlého rozvoje. 
Snahou je připravit pro průmyslovou výrobní i nevýrobní sféru 
podmínky k realizaci nové (čtvrté) průmyslové revoluce v ČR.
Iniciativa obsahuje základní informaci o nutnosti neodkladných 
změn vyvolaných nástupem 4. průmyslové revoluce a mapuje 
opatření na podporu investic, aplikovaného výzkumu 
a standardizace, zpracovává otázky spojené s kybernetickou 
bezpečností, logistikou i legislativou.
Pod sousloví Průmysl 4.0 jsou zahrnovány nejrůznější definice 
a vlastnosti. Co je však podstatou této další průmyslové 
revoluce? Hlavními komponenty Průmyslu 4.0 jsou Internet 
věcí a Robotická automatizace. 
Pod těmito, možná poněkud záhadně znějícími pojmy není 
třeba hledat nic tajemného. V podstatě jsou to principy, které 
již v mnohých oblastech zdařile fungují a jsou hojně využívány. 
Snahou Iniciativy však je rozšířit tyto principy a procesy i do 
odvětví, kde nebývaly příliš obvyklé.
Dotace mají v rámci Průmyslu 4.0 bezpochyby důležitou 
roli v rámci rozvoje a konkurenceschopnosti společností. 
Právě prostřednictvím dotací je možné podpořit automatizaci 
a digitalizaci výroby, tj. nakoupit moderní technologie, či 
vyvíjet nová ICT řešení. Programové období 2014 – 2020 plně 
koresponduje s myšlenkou sofistikované výroby s vysokou 
přidanou hodnotou, případně inovace vyšších řádů.
Dnešní podnikatelé, aby obstáli v konkurenci, jsou nuceni 
neustále rozvíjet své nabídkové portfolio, přicházet se 
sofistikovanými řešeními, které posouvají jejich produkt 
na vyšší a vyšší úrovně. K naplnění tohoto cíle však 
mnohdy nestačí běžné technologie, ale je nutné pracovat se 
sofistikovanými přístroji a nástroji, které spíše než výrobní 
připomínají informační technologie.
Věda jde stále kupředu a ve spojení s průmyslovými inovacemi 
se neustále rozšiřují hranice možností, které je v průmyslových 
podnicích možné využívat. Dávno je již minulostí práce 
s rýsovacími prkny, veškeré výstupy jsou realizovány pomocí 
počítačové modelace. 
Již dlouho není třeba složitě pokusně vyrábět unikátní vzorek 
na ručních obráběcích strojích, ale stačí mít vhodný program 
a moderní CNC či 3D tiskárna vám jej vytvaruje na základě 
modelu.

A právě inteligentní, chcete-li (polo)robotická, výrobní zařízení 
a sofistikované SW aplikace jsou tím, bez čeho se průmyslová 
revoluce 4. generace neobejde. Vstupní náklady jsou však 
značné a ne vždy je možné, či ekonomicky výhodné spoléhat 
se pouze na vlastní zdroje.
A zde přicházejí ke slovu právě dotace.
Jak si jistě vzpomínáte z prvního, říjnového čísla našeho 
seriálu, vývoj sofistikovaných SW řešení je podporován 
programem ICT a sdílené služby. Výzva, na kterou jsme 
v článku upozorňovali, je sice již uzavřena a probíhá její 
hodnocení, nicméně se předpokládá, že další výzvy bude 
vyhlášena začátkem roku 2018.
Máme tedy unikátní řešení a existuje SW, který je k jeho 
realizaci nezbytný. Samotné počítačové programy však většinou 
nepomohou, musí být využity ve spojení s nejmodernějšími 
výrobními zařízeními.
Když jsme si v minulém díle seriálu objasňovali důležitost 
a principy vývojových projektů pro firmy, jako poslední krok 
VaV procesu jsme zmínili program Inovace. A právě tento 
program je nejvhodnějším dotačním zdrojem pro pořízení 
sofistikovaných technologií v rámci Iniciativy Průmysl 4.0.
Jelikož výzva k předkládání projektů nebyla doposud uzavřena, 
zopakujme si nyní alespoň základní fakta:
• Podporovány jsou projekty na zvýšení technických a užitných 

hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), 
zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 
(procesní inovace) a doplňkově k nim zavedení nových metod 
organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění 
nových informačních systémů integrující a automatizující 
procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení 
výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby 
(organizační inovace) a zvýšení prodeje výrobků a služeb 
prostřednictvím významné změny v designu produktu 
nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů 
(marketingová inovace);

• Dotace činí 25 – 45 %, dle velikosti žadatele;
• Probíhající průběžná výzva bude ukončena nejpozději 

18.4.2017;
• Další výzva bude vyhlášena pravděpodobně v červnu 2017;
• Projekty do tohoto programu bude možné ve vybraných 

oblastech se schválenou Strategií ITI možné předkládat ve 
speciálních výzvách, jejichž start se předpokládá od dubna 
2017.

A co jsou to ty Strategie ITI? O tom si více řekneme v příštím 
díle našeho seriálu.

eDOTACE I MPO
Erste Grantika Advisory, a.s.

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

PRůMYSL 4.0: JAKÉ DOTAČNí PROGRAMY LZE VYUžíT?

EU Seriál

V uplynulém půlroce jsme si v našem miniseriálu představili 
klíčové dotační oblasti, které mohou využívat zejména 
průmyslové podniky. Proto si nyní dovolíme krátkou 
přestávku, abychom Vám přiblížili fenomén poslední doby, 
tzv. Iniciativu Průmysl 4.0. O co se vlastně jedná? Které 
dříve představené dotační programy jsou s touto Iniciativou 
spojeny? To se dozvíte na dalších řádcích.

http://www.edotace.cz/
http://www.mpo.cz/
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Belgie -0,1 1,7 1,5 1,2 120,2 119,9 118,6 117,5 107,9 108,7 106,9 105,4
Německo 0,5 1,6 1,7 1,9 124,2 125,4 124,1 123,2 101,5 103,2 101,8 100,3
Estonsko 1,4 2,8 1,4 1,1 75,2 76,0 75,0 74,6 73,1 74,6 74,4 72,9
Irsko 1,1 8,5 26,3 4,3 132,6 136,7 177,1 180,3 117,9 120,6 122,8 122,2
Řecko -3,2 0,4 -0,2 0,3 71,7 70,4 67,9 67,1 93,1 89,8 87,1 85,0
Španělsko -1,7 1,4 3,2 3,2 89,6 89,7 89,8 91,4 96,0 94,7 92,7 90,7
Francie 0,6 0,6 1,3 1,2 108,6 107,0 106,1 105,1 108,3 107,5 106,8 104,6
Itálie -1,7 0,1 0,7 0,9 98,5 96,6 96,2 95,4 101,3 102,3 102,2 100,1
Kypr -6,0 -1,5 1,7 2,8 84,0 81,2 81,5 82,7 93,8 93,3 91,2 87,7
Lotyšsko 2,9 2,1 2,7 1,6 62,2 63,6 64,3 64,7 71,5 70,5 70,6 68,8
Litva 3,5 3,5 1,8 2,2 73,3 75,0 74,8 76,1 63,4 62,9 62,4 60,8
Lucembursko 4,2 4,7 3,5 3,8 260,7 266,6 263,8 264,8 119,1 120,4 120,4 120,5
Malta 4,6 8,4 7,4 4,0 85,7 90,0 92,5 93,8 78,8 81,4 80,8 80,2
Nizozemsko -0,2 1,4 2,0 2,1 133,7 130,6 128,2 128,1 107,9 108,9 109,7 108,3
Rakousko 0,1 0,6 1,0 1,5 131,1 129,5 127,9 126,8 104,6 105,5 105,2 104,2
Portugalsko -1,1 0,9 1,6 1,3 76,6 76,8 76,8 76,9 84,2 83,0 83,0 82,0
Slovinsko -1,1 3,1 2,3 2,5 81,1 82,6 82,7 83,3 82,8 83,1 81,3 79,5
Slovensko 1,5 2,6 3,8 3,3 76,6 77,3 77,4 78,6 69,6 68,6 67,8 66,2
Finsko -0,8 -0,6 0,3 1,5 113,4 110,6 109,3 108,8 121,0 122,6 121,6 119,0
Bulharsko 0,9 1,3 3,6 3,3 45,7 46,3 47,0 48,1 50,1 49,4 48,0 46,9
ČR -0,5 2,7 4,5 2,4 83,7 86,2 87,3 87,8 71,2 68,2 62,9 62,6
Dánsko 0,9 1,7 1,6 1,0 128,4 127,4 126,7 124,9 138,0 138,2 139,0 135,7
Chorvatsko -1,1 -0,5 1,6 2,8 59,5 58,6 58,0 59,4 68,8 68,1 66,0 64,9
Maďarsko 2,1 4,0 3,1 1,9 66,9 67,9 68,4 68,7 60,6 59,4 57,7 56,8
Polsko 1,4 3,3 3,9 2,8 67,1 67,7 68,6 69,4 55,7 55,7 55,8 54,2
Rumunsko 3,5 3,1 3,9 4,9 54,5 55,4 57,0 59,3 51,3 53,2 52,7 51,1
Švédsko 1,2 2,6 4,1 3,3 125,4 123,6 123,7 124,3 125,8 130,6 125,1 121,5
UK 1,9 3,1 2,2 2,0 107,2 108,5 108,1 107,6 118,6 116,5 122,4 133,3
EU 0,2 1,6 2,2 1,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Růst HDP HDP v PPS per capita k Ø EU Cenová hladina k Ø EU
v % 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015

Belgie -3,0 -3,1 -2,5 -2,9 105,4 106,5 105,8 106,8 1,1 -0,1 0,2 1,0
Německo -0,2 0,3 0,7 0,6 77,5 74,9 71,2 68,2 6,9 7,5 8,5 8,7
Estonsko -0,2 0,7 0,1 0,1 10,2 10,7 10,1 9,9 -0,2 1,0 2,1 0,6
Irsko -5,7 -3,7 -1,9 -0,9 119,5 105,2 78,6 75,1 2,1 1,7 10,2 9,6
Řecko -13,2 -3,6 -7,5 -1,1 177,4 179,7 177,4 179,7 -2,2 -2,6 0,0 -0,7
Španělsko -7,0 -6,0 -5,1 -4,7 95,4 100,4 99,8 99,7 1,5 1,0 1,3 1,8
Francie -4,0 -4,0 -3,5 -3,3 92,3 95,3 96,2 96,4 -2,9 -3,2 -2,0 -2,3
Itálie -2,7 -3,0 -2,6 -2,3 129,0 131,9 132,3 132,8 1,0 1,9 1,6 2,7
Kypr -4,9 -8,8 -1,1 0,0 102,2 107,1 107,5 107,4 -4,9 -4,4 -3,0 -1,6
Lotyšsko -0,9 -1,6 -1,3 0,0 39,0 40,7 36,3 39,4 -2,1 -2,0 -0,8 -0,1
Litva -2,6 -0,7 -0,2 -0,4 38,7 40,5 42,7 40,8 1,4 3,8 -2,2 -1,6
Lucembursko 1,0 1,5 1,6 1,6 23,5 22,7 22,1 21,0 5,6 5,1 5,2 5,3
Malta -2,6 -2,0 -1,3 -0,7 68,7 64,3 60,8 59,6 3,1 9,6 5,2 5,0
Nizozemsko -2,4 -2,3 -1,9 -0,1 67,7 67,9 65,1 62,2 10,2 8,5 8,5 8,0
Rakousko -1,4 -2,7 -1,0 -1,4 81,3 84,4 85,5 83,5 1,6 2,6 2,5 2,4
Portugalsko -4,8 -7,2 -4,4 -2,3 129,0 130,6 129,0 130,5 0,7 -0,3 -0,3 0,3
Slovinsko -15,0 -5,0 -2,7 -2,0 71,0 80,9 83,1 80,9 3,6 6,2 5,4 6,3
Slovensko -2,7 -2,7 -2,7 -2,2 54,7 53,6 52,5 52,1 1,5 0,6 0,1 1,2
Finsko -2,6 -3,2 -2,7 -2,2 56,5 60,2 63,5 63,7 -1,9 -1,3 -0,7 -0,5
Bulharsko -0,4 -5,5 -1,7 -0,4 17,0 27,0 26,0 29,0 1,2 0,0 0,4 2,6
ČR -1,2 -1,9 -0,6 0,3 44,9 42,2 40,3 37,8 -1,1 -1,2 -1,2 -0,2
Dánsko -1,0 1,4 -1,3 -1,6 44,0 44,0 39,6 38,3 7,8 8,9 9,2 7,3
Chorvatsko -5,3 -5,4 -3,3 -1,8 82,2 86,6 86,7 84,1 1,6 1,1 5,0 2,8
Maďarsko -2,6 -2,1 -1,6 -1,8 76,6 75,7 74,7 73,5 3,8 2,0 3,1 5,4
Polsko -4,1 -3,4 -2,6 -2,3 55,7 50,2 51,1 53,6 -0,5 -1,4 0,1 0,2
Rumunsko -2,1 -0,8 -0,8 -2,8 37,8 39,4 38,0 39,1 -0,6 -0,1 -0,6 -2,2
Švédsko -1,4 -1,6 0,2 0,5 40,4 45,2 43,9 41,0 5,1 4,8 4,7 4,8
UK -5,7 -5,8 -4,4 -3,4 86,2 88,1 89,0 88,6 -4,4 -4,7 -4,3 -5,0
EU -3,3 -3,0 -2,4 -1,9 87,4 88,5 86,5 85,1 1,4 1,4 2,0 2,1

 Saldo veř.rozpočtů k HDP Veřejný dluh k HDP Saldo běžného účtu k HDP
v % 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Statistické 
okénko

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