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Milí čtenáři,

letní měsíce u mnohých často probíhají ve znamení balení kufrů. Ať už na 
dovolenou či v případě Spojeného království mimo Evropskou unii…

Dne 19. června totiž byla oficiálně zahájena jednání o brexitu jejichž výsledkem 
by mělo být (záměrně zde nepoužiji „bude“) odloučení UK od Evropské unie. 
Hlavními tématy tohoto rozvodu je ochrana práv občanů, finanční vyrovnání 
závazků UK vůči Unii a ujasnění hranic mezi Severním Irskem a Irskem. V mnoha 
oblastech brexit zamíchal kartami a jednou z nich je také pořadí předsednických 
zemí v Radě EU – po Maltě se jej právě namísto Spojeného království ujímá od 
1. července Estonsko.

„Zabalil“ to také americký prezident Donald Trump - oznámil totiž odstoupení 
Spojených států amerických od Pařížské klimatické dohody. A jeho odůvodnění? 
Naplňování dohody by dle něj vedlo k útlumu americké ekonomiky a ztrátě 
pracovních míst. Příklon USA k politice ochrany klimatu tak v nejbližších letech 
nelze očekávat…

Což nelze tvrdit o Evropské unii - v oblasti energetické účinnosti je novinkou 
označování spotřebičů. Europoslanci totiž schválili novou podobu stupnice, 
která slibuje větší přehlednost – štítky budou nadále označovat kategorie A – G, 
odpadne však doplňkové +, ++ a +++. Od zavedení nových štítků se očekává, 
že přispějí k plnění klimatických cílů.

Kromě potřeby „energy efficiency“ si Evropská unie také začíná uvědomovat, 
že její bezpečnost není samozřejmostí a že je v této oblasti mnoho ke zlepšení. 
„Dnes už nemůžeme žít v rozestavěném domě…“, jak uvedl Jean-Claude 
Juncker na konferenci k obranné a bezpečnostní politice DESCOP v Praze. 
Evropská komise k debatě přispěla také vydáním nového diskuzního dokumentu, 
který nastiňuje tři možné scénáře toho, jak by mohla Evropská unie reagovat na 
hrozby nebo jak posílit svou bezpečnost. Více informací a další plány na poli 
bezpečnosti se dozvíte na straně 4.

O plány v Evropské unii není nouze a jedním z nich je dobře známý Investiční 
plán pro Evropu. Mezi jeho základní pilíře patří trochu opomíjený Evropský portál 
investičních projektů, který je uceleným a pravidelně aktualizovaným seznamem 
projektů pro investory. Po roce fungování byl portál „vyladěn“ za účelem zvýšení 
počtu nabízených investičních příležitostí. Jak konkrétně? Dozvíte se v příspěvku 
Zastoupení Evropské komise v ČR na straně 6.

Opustíme plány a přejdeme k balíčkům, konkrétně k tomu silničnímu, který je 
v současnosti velmi diskutovaným tématem – pokud totiž řidič mezinárodní 
dopravy stráví během své cesty více než tři dny v jiné zemi, má mít nárok na 
tamní minimální mzdu. Svůj pohled na věc přibližuje v rubrice Drobnohled na 
straně 8 Jana Radová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na cestách zůstáváme také v našem hlavním tématu - je totiž věnováno 
cestovnímu ruchu, ve kterém došlo dle posledních údajů k výraznému oživení. 
Trendem je nyní jet hned na několik dovolených v roce, takže pokud jste letos 
ještě žádnou nenaplánovali, je pro to nejvyšší čas – abychom nekazili průměry 
:) Jak si vedou hotely v České republice a hlavní trendy se dočtete na straně 9.

Jednou z velmi populárních destinací je nejen pro Čechy stát ležící na jihu 
Evropy – Itálie. V rubrice Průvodce podnikáním se můžete podívat, jak se zemi 
daří po stránce ekonomické a jaké je zde podnikatelské klima.

Ať už v průběhu léta vyrazíte kamkoliv, přeji vám především šťastnou cestu 
a chvíle plné odpočinku,

Tereza Hrtúsová

EKONOMICKÉ A STRATEGICKÉ ANALÝZY
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Události v EU

Hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier 
a britský tajemník pro vystoupení z EU David Davis 
19. června oficiálně zahájili jednání o brexitu. - Summit 
EU: hospodářská doporučení byla schválena. - Od 
1. července 2017 se předsednickou zemí Rady EU 
stává Estonsko. - USA vs. EU: Trump končí s Pařížskou 
dohodou, Brusel tlačí na energetické úspory.

Měsíčník EU aktualit | červenec 20172

Začala jednání o brexitu
Hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier a britský 
tajemník pro vystoupení z EU David Davis 19. června oficiálně 
zahájili jednání o brexitu. Jejich výsledkem by mělo být formální 
odloučení Británie od struktur Evropské unie a nahrazení 
předchozích vztahů novými dohodami.

Podle Evropské komise se první fáze vyjednávání zaměří 
na tři hlavní témata – ochranu práv občanů, finanční 
vyrovnání závazků Velké Británie vůči EU a ujasnění hranic 
mezi Severním Irskem a Irskem. Čas na nalezení shody se 
přitom rychle krátí. Podle pravidel unijních smluv by mělo být 
vše vyřešeno do 29. března 2019. O splnění termínu však 
kolují pochybnosti.
Hlavním cílem Evropské unie je zachování práv občanů 
členských zemí, kteří žijí, pracují či studií ve Velké Británii. 
Britská premiérka Theresa Mayová zase trvá na dohodě 
o nových obchodních vztazích, které by se nezakládaly na 
společném trhu a celní unii, jako tomu bylo doposud.
Významnou otázkou jsou i nové vnější hranice EU. Británie je 
sice ostrovním státem, hraničí však s Irskem, které je členem 
EU. 
Británie je v EU i nadále vítaná, což dokazují mimo jiné 
slova vyjednavače Evropského parlamentu pro brexit Guye 
Verhofstadta. „Pokud Británie změní názor, nalezne otevřené 
dveře EU. Budou to ale nové dveře do nové Evropy.“
Podobně se k možnému návratu Británie vyjádřil i francouzský 
prezident Emmanuel Macron, podle kterého je stále možné, že 
se směr událostí spojených s odchodem Británie z EU ještě 
změní. Jednání totiž nejsou ani zdaleka u konce.
Termín zahájení jednání o brexitu podle článku 50 lisabonské 
smlouvy byl až do posledních dní nejistý. Mohly za to 
předčasné britské parlamentní volby, ve kterých premiérka 

Theresa Mayová zvítězila, ale ztratila svou převahu nad 
opozicí. Významný úspěch zaznamenali labouristé pod 
vedením Jeremyho Corbyna zastávající mírnou formu brexitu.

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/jednani-o-brexitu-
zacala-prioritou-je-irsko/

https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-david-
davis-statement-following-the-opening-of-eu-exit-negotiations

Summit EU: hospodářská doporučení byla 
schválena
lídři Evropské unie se sešli 22. - 23. června v Bruselu, 
aby projednali nejpalčivější otázky evropské integrace. 
Hlavními tématy summitu byly obrana, bezpečnost, boj 
s terorismem, ale také brexit či migrace.
Červnová Evropská rada však vždy uzavírá i takzvaný 
Evropský semestr. Jedná se o šestiměsíční cyklus, 
v němž se členské státy snaží koordinovat své hospodářské 
a rozpočtové politiky. 
Nyní tak jednotlivé členské státy čeká fáze provádění 
doporučení. Pokud jde o Českou republiku, velkou výzvou 
bude mimo jiné snaha o splnění požadavku Komise ohledně 
elektronizace státní správy. V tzv. e-Governmentu totiž Česká 
republika dlouhodobě zaostává. Další důležitou oblastí je 
snížení administrativní zátěže.

http://euractiv.cz/clanky/cr-a-evropsky-semestr/evropska-rada-
souhlasi-s-vytkami-komise-cr-se-zameri-na-egovernment-a-
administrativni-zatez/

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-
council/2017/06/22-23/

Předsednictví v Radě EU přebírá Estonsko
Od 1. července 2017 se předsednickou zemí stává Estonsko, 
které vystřídá na předsednickém křesle Maltu. Původně mělo 
být ve druhém pololetí roku 2017 předsednickou zemí Spojené 
království, které se však po brexitu svého předsednictví 
vzdalo. Estonsko se tak své role ujme o 6 měsíců dříve 
a začne tak 18 měsíční společný programový rámec 
společně se státy Bulharskem a Rakouskem, které se budou 
po půl roce střídat. 
Estonsko se své předsednické role ujme poprvé a mezi jeho 
hlavní čtyři priority patří otevřená a inovativní evropská 
ekonomika, bezpečná Evropa, digitální Evropa s volným 
pohybem dat a poslední je udržitelná Evropa.

https://www.eesistumine.ee/en

https://www.eu2017.ee/

POlITIKA

BRExIT

http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/jednani-o-brexitu-zacala-prioritou-je-irsko/
http://euractiv.cz/clanky/aktualne-v-eu/jednani-o-brexitu-zacala-prioritou-je-irsko/
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-david-davis-statement-following-the-opening-of-eu-exit-negotiations
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-david-davis-statement-following-the-opening-of-eu-exit-negotiations
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http://euractiv.cz/clanky/cr-a-evropsky-semestr/evropska-rada-souhlasi-s-vytkami-komise-cr-se-zameri-na-egovernment-a-administrativni-zatez/
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http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2017/06/22-23/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2017/06/22-23/
https://www.eesistumine.ee/en
https://www.eu2017.ee/


USA vs. EU: Trump končí s Pařížskou 
dohodou, Brusel tlačí na energetické úspory
Po podepsání Pařížské klimatické dohody 195 zeměmi světa 
včetně největších globálních emitentů CO2 se na konci roku 
2015 zdálo, že celý svět směřuje k nízkoemisní podobě 
ekonomik. Stačil rok a půl a vše je jinak. Americký prezident 
ohlásil, že jeho země, která je největší ekonomikou světa 
a druhým největším producentem CO2, od Pařížské dohody 
odstupuje. EU ale na klimatických závazcích trvá a navíc své 
zelené cíle ještě zpřísňuje.
Pařížská dohoda si klade za cíl prostřednictvím omezení 
emisí skleníkových plynů udržet zvyšování teploty výrazně 
pod 2 stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním 
období. Americký prezident Donald Trump ale tvrdí, že by 
za to USA zaplatily neúměrně vysokou cenu oproti dalším 
zemím. Na konci května proto oznámil, že Spojené státy 
od dohody odstupují, i když se zároveň pokusí vyjednat 
pro ně spravedlivější podmínky. Implementace jednotlivých 
opatření z dohody by podle Trumpa vedla k zabrzdění 
americké ekonomiky, ke ztrátě pracovních míst, nižším platům 
a zavřeným továrnám v USA. 
Konkrétně Trump ve svém projevu odůvodnil opuštění dohody 
tím, že její plnění by pro zemi znamenalo ztrátu 2,7 milionů 
pracovních míst do roku 2025 a snížení HDP o 3 biliony dolarů 
do roku 2040. Tyto odhady však příliš nepočítají s rozvojem 
zelené ekonomiky a jejím příspěvkem k růstu HDP a tvorbě 
pracovních míst.
Navrácení příklonu Spojených států k politice ochrany 
klimatu tak nelze v nejbližších letech očekávat. A to přesto, že 
s rozhodnutím Trumpa souhlasí jen necelá třetina Američanů 
a i nadále chce dodržovat Pařížskou dohodu 9 amerických 
států (včetně New Yorku nebo Kalifornie), 125 tamních měst 
a k jejím závazkům se přihlásilo přes 900 firem včetně vlivných 
IT společností jako např. Apple, Google nebo Microsoft.
Evropská unie jde přesně opačným směrem. Nejenže lídři 
Evropské komise či např. Německa po rozhodnutí Donalda 
Trumpa vyjádřili plnou podporu Pařížské dohodě a pokračování 
v klimatických závazcích, ale již brzy budou schvalovat 
tzv. Zimní energetický balíček vydaný Evropskou komisí 
v listopadu roku 2016. 
Jeho název mluví za vše: „Čistá energie pro všechny Evropany“. 
Rozsáhlý balík legislativních opatření, podle nichž se má řídit 
vytváření Evropské energetické unie, má na jedné straně 
zajistit lepší fungování trhu s elektřinou a na druhé straně 
si klade za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v energetice 
(v nichž má být EU světovou jedničkou), větší energetické 
úspory a postupné utlumování výroby elektřiny z uhlí. 
„Nejlepší energie je ta, kterou není třeba vyrobit“

Na základě tohoto hesla přistupuje Evropská komise k jednomu 
ze základních a nejvíce diskutovaných témat balíčku, jímž 
jsou energetická účinnost a energetické úspory. Návrh Komise 
totiž přináší celoevropsky závazný cíl pro zvýšení energetické 
účinnosti do roku 2030 o 30 % (oproti předpokládané spotřebě 
energie, se kterou počítá evropský scénář vypočítaný v roce 
2007). 
To je zcela něco jiného než nezávazný cíl ve výši 27 %, na 
němž se v roce 2014 shodli prezidenti a premiéři členských 
zemí EU. Velký důraz je přitom kladen na úspory energie 
v budovách, které v EU odpovídají za 40 % spotřeby energie. 

Celý balíček má v EU podle Komise mobilizovat od roku 
2021 veřejné a soukromé investice ve výši až 177 mld. 
eur ročně (více než 4,5 bil. Kč) a může tak v následujícím 
desetiletí vyvolat až 1% růst HDP a vytvořit 900 tisíc nových 
pracovních míst. Stejně jako u Donalda Trumpa jsou i v případě 
Evropské komise očekávané dopady poněkud přehnané (i když 
v opačném směru). 
Naopak viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a šéf 
ČEZu Daniel Beneš uvádí, že podle studie Evropské komise by 
dosažení stanoveného 27% cíle úspor znamenalo pro Česko 
náklady 50 až 230 mld. Kč. 
A pokud by byl schválen 30% cíl, náklady na jeho splnění by 
stouply na 180 až 880 mld. Kč. Tyto náklady by se nejvíce 
týkaly odvětví, která jsou energeticky náročná – a těch je 
v Česku velká řada. 
Proto ještě před schvalováním balíčku v Radě EU 
a v Evropském parlamentu je potřeba vyčíslit, do jaké míry 
a na jaká odvětví by navrhované zvýšení cíle dopadlo. A pokud 
by byl nakonec cíl schválen, tak také zajistit, že ČR nebude 
jediná v EU, kdo ho bude plně aplikovat.

http://euractiv.cz/factsheet/energetika/zimni-balicek-k-
energeticke-unii-cista-energie-pro-vsechny-evropany/
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/energy-union/

3EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Energetická náročnost zemí EU

Zdroj: Eurostat; podíl hrubé domácí spotřeby na HDP (kg ropného 
ekvivalentu na 1 000 EUR)
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ENERGETIKA A DOPRAVA

http://euractiv.cz/factsheet/energetika/zimni-balicek-k-energeticke-unii-cista-energie-pro-vsechny-evropany/
http://euractiv.cz/factsheet/energetika/zimni-balicek-k-energeticke-unii-cista-energie-pro-vsechny-evropany/
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/energy-union/
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Události v EU

Poslanci Evropského parlamentu finálně schválili novou 
přehlednější podobu stupnice, která lépe odpovídá 
současnému vývoji technologií. Štítky budou nadále 
označovat kategorie spotřebičů od A (nejvyšší účinnost) 
do G (nejnižší účinnost). - V Praze se 9. června konala 
konference o budoucnosti obranné a bezpečnostní 
politiky DESCOP.

V EU začne platit nová stupnice označující 
energetickou účinnost spotřebičů
lidé, kteří se při nákupu spotřebičů řídí energetickými štítky 
označujícími spotřebu energie, teď budou mít větší jistotu, 
že jim lampy, ledničky, mikrovlnky, televizory nebo počítače 
skutečně pomohou šetřit energii.
Poslanci Evropského parlamentu finálně schválili novou 
přehlednější podobu stupnice, která lépe odpovídá 
současnému vývoji technologií.
Štítky budou nadále označovat kategorie spotřebičů od 
A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost). Odpadne 
však dosavadní „doplňkové“ označování A+, A++ nebo A+++. 
To bylo zavedeno proto, že postupem času vznikají stále 
hospodárnější spotřebiče, které se už do původní stupnice 
z roku 1995 nevejdou.
Podle Komise přinese nový systém úspory, které se 
vyrovnají roční spotřebě energie ve všech baltských 
zemích dohromady (200 terawatthodin za rok v roce 2030). 
Nové štítky tak mají přispět i k plnění evropských klimatických 
cílů pro rok 2030.

http://euractiv.cz/clanky/energeticka-ucinnost/diky-uspornym-
spotrebicum-mohou-lide-usetrit-energii-za-tisice-korun-rocne/
h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / n e w s / c s / p r e s s -
room/20170609IPR77001/od-a-do-g-zjednoduseni-oznaceni-
energeticke-ucinnosti-domacich-spotrebicu

Jednání o budoucnosti evropské obrany 
proběhla v Praze
Evropa zůstává mírovou mocností, ale chce dělat více pro svou 
obranu. V Praze se kvůli tomu 9. června konala konference 
o obranné a bezpečnostní politice DESCOP, které se 
zúčastnili vrcholní představitelé Evropské komise, zástupkyně 
generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová, evropští 
ministři zahraničí a obrany i zástupci zbrojního průmyslu.
Prohloubení obranné spolupráce je jednou z možností, kterou 
členským zemím EU dává lisabonská smlouva platná od roku 
2009. 
Ta počítá se založením „stálé strukturované spolupráce“, která 
umožní rychlejší společný postup zemí, jež o to budou mít 
zájem. Týkat se má vojenských schopností, výdajů na obranu 
a posilování interoperability a schopnosti nasazení. Na této 
strukturované spolupráci se v květnu v Bruselu shodli ministři 
obrany členských zemí.
K debatě přispěla také Evropská komise, která vydala nový 
diskuzní dokument o obraně EU. Navrhla v něm tři možné 
scénáře, jak může EU reagovat na vzrůstající hrozby, kterým 

čelí, a jak do roku 2025 posílit vlastní schopnosti v oblasti 
obrany:
• Bezpečnostní a obranná spolupráce – EU doplňuje 

členské státy, účast EU na náročných operacích zůstává 
omezená;

• Sdílená bezpečnost a obrana – členské státy sdílejí určité 
finanční a operační prostředky, EU hraje aktivnější roli při 
ochraně Evropy navenek i uvnitř;

• Společná bezpečnost a obrana – vzniká společná obrana 
na základě čl. 42 Smlouvy o EU, která umožňuje skupině 
států posunout evropskou obranu na další úroveň.

„Dostali jsme se do okamžiku, kdy posunout se dál je jediná 
možnost,“ řekl na úvod pražské konference předseda Komise 
Jean-Claude Juncker.
Na podobě budoucí spolupráce se musí shodnout členské 
země, pro které je obranná politika klíčovým aspektem 
jejich suverenity. Pro českou vládu je posílení obranné 
a bezpečnostní spolupráce EU jednou z priorit. Další prioritou 
je také zvyšování spolupráce mezi EU a Severoatlantickou unií, 
která se zintenzivnila po přijetí společné deklarace z loňského 
varšavského summitu NATO. Navržené scénáře jsou součástí 
debaty o budoucnosti EU, která byla zahájena v březnu, když 
Komise zveřejnila takzvanou Bílou knihu o budoucnosti Evropy.
Kromě vydání diskuzního materiálu ale Komise také zřídila 
evropský obranný fond, který má koordinovat, doplňovat 
a posilovat investice jednotlivých zemí do obranného výzkumu, 
vývoje prototypů a nákupů obranného materiálu a technologií.
Hlavní motivací je zvýšit efektivitu, se kterou unijní země 
investují do své obrany. EU dává na obranu zhruba polovinu 
toho, co USA, ale dosahuje jen 15 % jejich efektivity.
Do roku 2019 se ve fondu počítá s 90 miliony eur na oblasti 
vojenského výzkumu. Od roku 2020 by to pak mělo být ročně 
500 milionů eur. Na oblasti vývoje a akvizic by mělo být určeno 
500 milionů eur na roky 2019 a 2020 a poté jedna miliarda eur 
ročně.

http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/o-budoucnosti-
evropske-obrany-se-jednalo-v-praze/

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/prazska-
konference-k-obrane-a-bezpecnosti---descop-154937/

BEZPEČNOST

http://euractiv.cz/clanky/energeticka-ucinnost/diky-uspornym-spotrebicum-mohou-lide-usetrit-energii-za-tisice-korun-rocne/
http://euractiv.cz/clanky/energeticka-ucinnost/diky-uspornym-spotrebicum-mohou-lide-usetrit-energii-za-tisice-korun-rocne/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170609IPR77001/od-a-do-g-zjednoduseni-oznaceni-energeticke-ucinnosti-domacich-spotrebicu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170609IPR77001/od-a-do-g-zjednoduseni-oznaceni-energeticke-ucinnosti-domacich-spotrebicu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170609IPR77001/od-a-do-g-zjednoduseni-oznaceni-energeticke-ucinnosti-domacich-spotrebicu
http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/o-budoucnosti-evropske-obrany-se-jednalo-v-praze/
http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/o-budoucnosti-evropske-obrany-se-jednalo-v-praze/
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/prazska-konference-k-obrane-a-bezpecnosti---descop-154937/
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/prazska-konference-k-obrane-a-bezpecnosti---descop-154937/


Doslova za pár týdnů začnou v Evropské unii prázdniny. 
Těžko říci, zda zasloužené, každopádně však nanejvýš 
potřebné. K tomu, aby klíčovým aktérům trochu vychladly 
hlavy, což však není při nynějším parném počasí zřejmě 
splnitelné. Vše důležité v Evropské unii se teď točí okolo 
stále více nevyzpytatelnějšího brexitu. Více na dalších 
řádcích očima Petra Zahradníka.

To, že se vše okolo brexitu točí svědčí o tom, jak zásadním 
způsobem odchod významného člena zamává strukturou 
a uspořádáním EU; to, že je nevyzpytatelný, je pak důkaz 
toho, jak zoufale málo byla Británie na jeho praktickou realizaci 
připravena (to, že na začátku vyjednávání vstoupí s hrdým 
požadavkem, že zcela vystupuje z Jednotného trhu, aby o pár 
dnů později na summitu Evropské rady ústy své premiérky 
prohlásila, že občanů EU žijících a pracujících v Británii – což je 
projev jednoho z nejvýznamnějších rysů Jednotného trhu, tedy 
volného pohybu osob – se její odchod z EU nikterak nedotkne, 
je toho jen náhodně vybraným důkazem).
Britští představitelé se sebevědomě a sebejistě tváří, jak mají 
vše pod kontrolou, ale právě toto je největší překvapení všeho 
– nemají pod kontrolou vůbec nic a tímto usnadňují cestu 
unijním vyjednavačům. Ba hůře; mají to pod kontrolou stejně 
jako premiérka May výsledek nedávných předčasných voleb. 
Okolnosti vedoucí k tomu, že nyní zde máme brexit jasně 
ukázaly, že dětem sirky do ruku nepatří. Bohužel takovýchto 
rozbušek můžeme v těchto horkých dnech pozorovat více 
a důsledky jejich nevhodného použití mohou být nedozírné 
(zdá se, že i na Pražském hradě či v Elysejském paláci by se 
měli v tomto ohledu poučit).
I kdyby se člověk tisíckrát zařekl, že o brexitu nevyřkne 
a nenapíše již ani slovo a současně měl věrně a v úplnosti 
popsat aktuální dění v institucích EU, byl by to slib nesplnitelný. 
Všechny důležité vnitřní strategické úvahy o EU parametr 
brexit zkrátka zahrnují. A nejen úvahy o buducnosti EU, ale 
i globálního systému. Jestli je něco na brexitu dobrého (a že 
toho opravdu mnoho není) tak to, že přímo vede, až nutí 
aktéry se přinejmenším zamyslet nad podobou stávajících 
pravidel a tyto přizpůsobit situaci Evropy bez Británie. Toto 
přizpůsobení by však mělo téměř povinně zahrnovat též snahu 
odstranit z těchto pravidel spoustu nesmyslů a škodlivostí 
a současně se inspirovat mnohými ku prospěchu směřujícími 
britskými náměty na systémové zlepšení.
Nynější brexit nemá s racionalitou již vůbec nic společného, leč 
na samém počátku se Británie neúspěšně snažila o prosazení 
některých kroků a postojů, jež by byly prospěšné pro celou EU. 
Kdyby se na ně přistoupilo, bylo by to dvojí vítězství – pravidla 
by se zlepšila a Británie by mohla zůstat. To však zřejmě není 
teď na pořadu dne, byť britská královna činí v rámci svého 
majestátu maximum možného, aby vyslala i svůj hlas coby 
nejrespektovanější přirozené autority v zemi. I mnozí další 
stále sní o tom, že na britské straně dojde k nějaké otočce 
a nepovažují brexit za jedinou možnou příští cestu.
Každopádně akcie EfTA (Evropského sdružení volného 
obchodu), ještě v 60. letech zcela plnokrevného konkurenta 
tehdejší šestky Evropského společenství, utěšeně rostou. 
Případný návrat Británie do tohoto uskupení po 45 letech by byl 
jistě významnou událostí, byť toto nikdo naplno takto nevysloví. 

A pokud Británie po brexitu do EfTA nevstoupí, stane se tato 
organizace, jejíž tři členové (Norsko, Island a lichtenštejnsko, 
na rozdíl od zbývajícího čtvrtého Švýcarska) nadto tvoří 
s EU Evropský hospodářský prostor (EEA), nejpřirozenější 
obsahovou inspirací pro své budoucí uspořádání vůči EU. 
Navíc po odchodu Británie z EU čeká na přepracování i dohoda 
o EEA, což bude též zajímavý úkol. 
Není vůbec překvapivé, že nejvýznamnějšími a současně 
nejcitlivějšími tématy v tomto kontextu jsou volný pohyb osob 
a rozpočet. Všechno ostatní (a mnohdy věcně srovnatelně 
důležité) představuje reakci jednotlivých stran na postoje vůči 
těmto bodům. A není náhodou, že věci kolem volného pohybu 
osob a rozpočtových záležitostí představují ta nejzásadnější 
dělítka, možné třaskaviny a doslova arény pro ruskou ruletu, 
které lze v nynější Evropě pozorovat. Buď se tyto linie podaří 
dosažením smíru scelit, anebo právě po nich se Evropa 
rozpadne. Situace ukazuje, že je třeba si opětovně vysvětlit 
a vymezit smysl, proč má být Evropa společná pro první 
polovinu 21. století. Je zcela odlišně v jejích jednotlivých částech 
vnímán pojem solidarity a zodpovědnosti. Jedna hlava státu se 
domnívá, že její občané jsou solidární až příliš; jiná hlava státu 
pak pléduje za dodržování pravidel a zodpovědnosti. Obě mají 
ve svém úzkém vidění pravdu, ale minimálně nepřipouštějí, 
že například do České republiky za posledních 13 let poslal 
západoevropský daňový poplatník již téměř 700 mld. Kč (což 
je solidarita již dostatečně průkazná). francouzský prezident 
pak, při vědomí této rozpočtové solidarity, horuje za dodržování 
pravidel, které jeho vlastní země například v oblasti rozpočtové 
disciplíny či situace na trhu práce chronicky a dlouhodobě 
porušuje.
Evropa potřebuje dosažení vyváženosti a společného 
porozumění konceptů solidarity a zodpovědnosti, k němuž se 
nelze dostat jinak než cestou přesvědčivého vůdcovství. Evropě 
chybí leadership. To je teze, kterou lze nyní i v samotném 
Bruselu možné slyšet možná až moc často. Je paradoxní, 
když tuto tezi slyšíte z úst osob, které mají být leadery a tváří 
se, že jimi jsou. Tím zcela popírají svou vlastní schopnost 
se leaderem stát. Deficit vůdcovství je patrný, což je zjevné 
i při příležitosti nedávného úmrtí kancléře Helmuta Kohla, 
který v trojúhelníku s prezidentem françoisem Mitterandem 
a předsedou Evropské komise Jacquesem Delorsem byli 
patrně posledními třemi evropskými leadery. Nynější Evropa 
nehledá vládu silné ruky ztělesněnou v jedné osobě; to by bylo 
příliš nebezpečné. Hledá, stejně jako před více než 30 lety silný 
koaliční leadership, který je schopen vymezit a před občany 
obhájit společný jmenovatel, ztělesňující zájem a potřebu celé 
Unie. To je otázka za milión. leč bez jejího poctivého a úplného 
zodpovězení povede vždy jeden kočí své koně hot a ten druhý 
čehý. A to nemá se společnou Evropou nic společného.

Petr Zahradník

EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/eu 5
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EVROPSKý PORTál INVESTIČNíCH PROJEKTů – BlížE 
INVESTORůM, VíCE PřílEžITOSTí

Měsíčník EU aktualit | červenec 2017

Sloupek 
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník 
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. 
V červencovém vydání je příspěvek věnován jednomu 
z pilířů Investičního plánu pro Evropu, Evropskému portálu 
investičních příležitostí. Portál je uceleným a pravidelně 
aktualizovaným přehledem projektů, které jsou připraveny 
pro investory.

V červnu 2016 spustila 
Evropská komise tzv. 
Evropský portál investičních 
projektů (EIPP). Portál 
patří k iniciativám, které 
Komise zavedla s cílem 
oživit investování v EU (tvoří 
součást tzv. investičního 
plánu pro Evropu). 

Cílem online platformy EIPP, jež „propojuje“ evropské 
navrhovatele projektů a investory z EU i mimo ni, je mít na 
jednom místě přehled připravených projektů pro finanční 
investory. EIPP je dobrou příležitostí ke zviditelnění projektů 
po celé Evropě, což může vést ke snížení nákladů financování, 
a to nejen pro vysoce rizikové investice.

Za první rok fungování EIPP bylo na portálu zveřejněno 
již více než 160 projektů veřejného i soukromého sektoru. 

žádný projekt z České republiky na portálu EIPP však zatím 
v této „rychlé seznamce“ (navrhovatelů projektů s investory) 
nefiguruje. 

EIPP přitom nabízí předkladatelům projektů v EU pohodlný 
způsob, jak jejich investiční projekty zviditelnit – stačí jen 
vyplnit a odeslat formulář. 

EIPP tyto projekty následně ve strukturované a uživatelsky 
přívětivé podobě prezentuje na webových stránkách. 

Na základě uživatelských zkušeností byly nyní po roce 
fungování EIPP spuštěny nové funkce, které mají za cíl zvýšit 
počet investičních příležitostí nabízených na portále: 
• Minimální velikost projektu je nyní 1 milion eur, což dává 

nově šanci ke zviditelnění i menším projektům, které 
realizují například obce, regiony nebo začínající podniky. 

• Publikování projektů je zdarma pro všechny navrhovatele, 
ať už veřejné nebo soukromé.

• MyEIPP: Zadavatelé projektů nyní mohou registrovat 
projekt on-line.

• Zaregistrovat se mohou také investoři, kteří se brzy budou 
moci přihlásit k odběru informací o projektech a aktualizací 
podle vlastních preferencí (např. podle rozsahu projektu, 
odvětví a zemí).

webové stránky EIPP naleznete na: http://ec.europa.eu/eipp

Pro další informace lze kontaktovat Evropskou komisi na: eipp-
project@ec.europa.eu

Investiční plán pro Evropu v zemích EU - počet schválených projektů

Zdroj: Evropská komise - Investiční plán pro Evropu; data z dubna 2017
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Zasedání klíčových institucí EU
3. - 6. 7. 2017   Štrasburk, Francie 17. - 18. 7. 2017   Brusel, Belgie

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

7. 7. 2017   Tallin, Estonsko 17. 7. 2017   Brusel, Belgie

- Neformální setkání ministrů pro spravedlnost - Zasedání Rady pro zahraniční věci

10. 7. 2017   Brusel, Belgie 18. 7. 2017   Brusel, Belgie

- Euroskupina - Zasedání Rady pro obecné záležitosti

11. 7. 2017   Brusel, Belgie 24. 7. 2017   Brusel, Belgie

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

Zdroj: www.europa.eu, https://www.eesistumine.ee/en/organisation/events-calendar, přístup ke dni 23. 6. 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.eesistumine.ee/en/organisation/events-calendar

Dotační kalendář aneb přehled vybraných výzev

Název výzvy Číslo výzvy
Příjem žádostí

Od Do

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energie - FVE I. 16. 6. 2017 16. 10. 2017

Úspory energie - finanční nástroj I. 07/2017 07/2018

Úspory energie v SZT - finanční nástroj I. 07/2017 07/2018

Spolupráce - klastry IV. 07/2017 10/2017

Aplikace - bez účinné spolupráce IV. 07/2017 11/2017

Aplikace - s účinnou spoluprací IV. 07/2017 11/2017

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie III. 07/2017 10/2017

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny III. 07/2017 11/2017

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita III. 07/2017 09/2017

Nízkouhlíkové technologie - vtláčení bioplynu III. 07/2017 11/2017

Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy I. 07/2017 09/2017

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

www.europa.eu
https://www.eesistumine.ee/en/organisation/events-calendar
http://europa.eu/newsroom/calendar/
https://www.eesistumine.ee/en/organisation/events-calendar
https://www.eesistumine.ee/en/organisation/events-calendar
http://www.edotace.cz/vyzva/uspory-energie-fve-vyzva-i
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
http://www.edotace.cz/vyzva/aplikace-vyzva-iv
http://www.edotace.cz/vyzva/aplikace-vyzva-iv
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
www.edotace.cz/kalendar


V poslední době jsme byli svědky řetězové reakce v podobě 
představování protekcionistických opatření zejména v oblasti 
silniční nákladní dopravy pod nálepkou sociálního dumpingu. 
Německo, francie, Itálie a Rakousko se rozhodly aplikovat 
směrnici o vysílání pracovníků na mobilní sektor dopravy 
a uplatňovat motto „stejné mzdy za stejnou práci na stejném 
místě“ pod hrozbou pokut. Jedna po druhé začaly tyto země 
přijímat národní zákony o minimální mzdě a vyžadovat 
dodržování svých pravidel. 
Země si určily seznam i formu vyžadované dokumentace. 
francie a Itálie začaly vyžadovat přítomnost kontaktní osoby 
zahraničního dopravce na svém území. Některé francouzské 
regiony a města dokonce přistoupily k požadavku znalosti 
francouzštiny. řidiči začali dostávat pokuty za to, že nedostávali 
minimální mzdu standardní pro daný stát. 
Ačkoli Komise zahájila řízení pro porušení unijního práva, tzv. 
proces infringementu, vůči Německu, francii a Rakousku, 
k finální fázi tohoto procesu, čili soudnímu sporu před Soudním 
dvorem EU, se neodhodlala. Komisi bylo zřejmě jasné, že 
pokud by soudní spory prohrála, ztratila by manévrovací 
prostor pro korigování aplikace směrnice o vysílání pracovníků 
na sektor dopravy a pro boj proti jednostranným opatřením 
fragmentujícím vnitřní trh. Komise tak slibovala, že celou 
problematiku vyřeší v rámci chystaného balíčku mobility. 
Komise vydala balíček, jehož sociální část je pro naše dopravce 
velkým zklamáním, 31. května t. r. Ačkoli přišla s některými 
prvky potenciálně usnadňujícími administrativu - mj. zakázala 
požadavek na stálého zástupce v zahraničí a navrhla možnost 
elektronické formy dokumentů a jejich překladů pouze do 
angličtiny, celkově by došlo ke zvýšení administrativní zátěže. 
Komise nezohlednila vysoce mobilní povahu dopravy. 
Navrhla, že směrnice o vysílání pracovníků se na řidiče 
nebude vztahovat, jen pokud jejich vyslání na území jednoho 
státu nepřesáhne tři dny za kalendářní měsíc. Tato lhůta je 
z pohledu dopravců ze střední a východní Evropy nesmyslně 
krátká a neodpovídá realitě. 
Někteří dopravci argumentují, že se nejedná ani o tři dny, 
protože Komise definuje jeden den jako pobyt delší než šest 
hodin. Na kabotáž se směrnice bude vztahovat už od první 
operace. 
Dle návrhu budou také řidiči muset trávit pravidelné dlouhé 
odpočinky mimo kabinu vozidla, aniž by Komise vyřešila 
mj. problém nedostatečného množství ubytovacích zařízení 
a hlídaných parkovišť, a s tím spojené odpovědnosti dopravce 
za náklad ve vozidle. 

Tento návrh opět rozděluje 
státy na EU-13 a EU-15. 
A to právě v době, kdy by 
měly tahat za jeden provaz, 
společně čelit hrozbám 
a podporovat jednotnou Unii. 
Komise tomu nepomohla už 
v minulém roce, když se i 
přes odpor 11 států střední 
a východní Evropy rozhodla 
revidovat směrnici o vysílání 
pracovníků. A nyní směrnici 
vztáhla dokonce i na dopravu 
a navrhla šibeniční třídenní 
limit. 
Svaz průmyslu a dopravy ČR od začátku trval na tom, že 
sektor dopravy by pro svoji specifickou mobilní povahu 
směrnici o vysílání pracovníků vůbec podléhat neměl. Nelze 
slepě vyžadovat princip stejné mzdy na stejném místě 
za stejnou práci a nezohlednit při tom rozdílné výchozí 
podmínky a úrovně produktivity práce v členských státech. 
Již v posledních měsících bylo jasné, že tento požadavek je 
v Komisi neprůchozí. 
Co ale není jasné dodnes, je, na základě čeho Komise zvolila 
ze zvažovaných limitů zrovna ten třídenní. Ze zveřejněného 
hodnocení dopadů totiž vyplynulo, že ve prospěch třídenního 
limitu byl jen jeden členský stát. Když navrhovaná legislativa 
není opřená o hodnocení dopadů a důkazy, otázkou zůstává, 
na základě čeho jsou rozhodnutí přijímána, a jak moc je 
koncept lepší regulace uplatňován v praxi. 
Dopravci a zaměstnavatelé potřebují právní jistotu, se kterou 
ale nemohou nyní počítat. Nejenže je konsenzus mezi 
členskými státy k návrhu balíčku v nedohlednu, nelze navíc 
očekávat, že by bylo uplatňování národních zákonů o minimální 
mzdě po dobu legislativního procesu pozastaveno. 
Pro řadu dopravců, především těch malých a středních, to 
může být likvidační. Obavou zůstává také zavádění dalších 
protekcionistických opatření v EU. Svaz bude nadále prosazovat 
zájmy dopravců na národní i evropské úrovni a bojovat za tolik 
potřebnou právní jistotu a redukci administrativní zátěže.
Návrh je na stole a nyní se mu budou věnovat Evropský 
parlament a Rada. Doufám, že i diskuze nad citlivými otázkami 
bude konstruktivní a připomene základní hodnoty a přínosy EU. 
Silná a jednotná EU zůstává prioritou. 

Jana Radová, Svaz průmyslu a dopravy České republiky
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Drobnohled

Evropská komise nedávno představila balíček opatření pro 
silniční dopravu v EU, který obsahuje celkem osm opatření. 
Komise chce řidičům zajistit spravedlivé podmínky a zároveň 
omezit zneužívání levné pracovní síly z východních zemí 
EU. Jedním z návrhů je tedy např. to, že pokud řidič 
mezinárodní dopravy stráví při své cestě více než tři dny 
v jiné zemi, bude mít nárok na tamní minimální mzdu.
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VýVOJ CESTOVNíHO RUCHU A HOTElNICTVí V ČR
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Hlavní téma

léto a hlavní sezóna dovolených jsou za dveřmi. Jak 
napovídají poslední data týkající se cestovního ruchu, 
který zažívá výrazné oživení, objevuje se trend několika 
dovolených během roku a tzv. prodloužených víkendů, jež 
jsou pro návštěvu regionů v České republice příhodné. Jak 
si vede cestovní ruch a hotely v ČR? Dozvíte se v tématu 
na dalších řádcích.

V České republice dochází v posledních letech k výraznému 
oživování cestovního ruchu. Nejpatrněji se tak dělo mezi roky 
2014 a 2015, kdy se znatelně zvyšovala jak návštěvnost ČR 
(na celkové návštěvnosti se rezidenti i nerezidenti podílejí 
takřka stejným dílem), tak i počet přenocování v ubytovacích 
zařízeních v ČR. Na tuto situaci reagoval i trh ubytovacích 
kapacit, kdy po několikaletém propadu (mezi roky 2013 a 2014 
dokonce o více jak 6 %) docházelo k navyšování hromadných 
ubytovacích kapacit, kam se řadí hotely a podobná ubytovací 
zařízení (hotely vyšší kategorie, ostatní hotely, penziony), 
a dále kempy, chatové osady a turistické ubytovny a ostatní. Na 
tomto oživení se velkou měrou podílí zlepšující se ekonomická 
situace a nárůst zaměstnanosti a mezd, jež zvyšuje kupní sílu 
a spotřebu domácností. Vedle těchto makroekonomických 
faktorů k tomu přispívá i bezpečnost regionu, dostupnost 

i změna v režimu dovolených, kdy část Čechů jezdí častěji na 
dovolené či na tzv. prodloužené víkendy, jež jsou pro návštěvu 
regionů v ČR příhodné. 
Podle nejnovějších čísel českého statistického úřadu se růstový 
trend v cestovním ruchu potvrzuje i v 1. čtvrtletí roku 2017, 
kdy se opět zvýšil počet přenocování hostů v hromadných 
ubytovacích zařízeních v ČR. 
Rostla obliba tuzemských ubytovacích zařízení jak u českých 
občanů, kterých se ubytovalo meziročně o 13,8 % více, tak 
i u zahraničních turistů, kterých přibylo oproti předchozímu 
období o 8,6 %. Vzrostl i počet nocí strávených rezidenty 
(o 11,3 %) a nerezidenty (o 7,3 %). Tento nárůst přenocování 
je však o něco málo nižší než činí meziroční přírůstek 
návštěvníků, což jen potvrzuje trend, kdy mírně klesá průměrný 
počet přenocování v ubytovacích zařízeních v ČR.

Vývoj počtu hostů a přenocování v ČR (v mil.)

Zdroj: ČSÚ
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Hlavní téma

Celková kapacita hromadných ubytovacích zařízení je podle 
krajů velmi rozdílná. Nejvyšší nápor turistů a tedy i nejvíce 
ubytovacích kapacit absolutně má Praha, nejméně pak 
Pardubický kraj. Po přepočtu na obyvatele se však situace mění 
a prvenství zaujímá Karlovarský kraj (110 lůžek v ubytování na 
1 000 obyvatel), druhý je liberecký kraj (99 lůžek), nejméně 
pak nabízí Moravskoslezský kraj (25 lůžek) a Středočeský kraj 
(27 lůžek). 
V roce 2016 vzrostl počet hostů ubytovaných v hromadných 
ubytovacích zařízeních o téměř 7 %, což je po předchozím 
10% nárůstu mezi roky 2014 a 2015 opět velmi slušný 
výsledek. Více jak třetina hostů zavítá do Prahy, která vítězí 
hlavně u cizinců. V roce 2016 zaznamenaly meziroční nárůst 

hostů všechny kraje, intenzita tohoto nárůstu je však velmi 
rozdílná (od 2% nárůstu v Plzeňském kraji až po 13% růstu 
v Karlovarském kraji, jež vděčí hlavně oživenému lázeňství). 
Průměrný počet přenocování je v ČR 2,7, nejméně to bylo v roce 
2016 v Jihomoravském kraji (2 noci) a nejvíce v Karlovarském 
kraji (5 nocí), což je opět dáno místním lázeňstvím, respektive 
délkou a počtem lázeňských procedur.
Oblíbenost některých krajů cizinci je dána i charakterem 
služeb, které nabízejí. Ať už je to dáno historickými památkami, 
atmosférou, šíří služeb či velmi dobrou dopravní dostupností, 
jako je to v případě Prahy (86 % hostů v roce 2016 byli cizinci) 
nebo třeba nabídkou služeb (lázeňství, festivaly) v případě 
Karlovarského kraje (62 %).

Hosté Průměrný počet 
přenocováníCelkem Rezidenti Nerezidenti Změna 2016/2015

Česká republika 18 374 355 49 % 51 % + 6,9 % 2,7
v tom kraje:  
Hl. m. Praha 7 070 054 14 % 86 % + 7,0 % 2,4
Středočeský 952 173 77 % 23 % + 4,9 % 2,5
Jihočeský 1 449 863 68 % 32 %  + 8,0 % 2,7
Plzeňský 662 955 65 % 35 % + 2,0 % 2,6
Karlovarský 963 294 38 % 62 % + 13,2 % 5,0
Ústecký 530 370 66 % 34 % + 8,8 % 2,7
Liberecký 868 993 80 % 20 % + 5,9 % 3,1
Královéhradecký 1 159 114 77 % 23 % + 3,1 % 3,2
Pardubický 440 658 86 % 14 % + 6,6 % 2,8
Vysočina 520 158 87 % 13 % + 9,8 % 2,5
Jihomoravský 1 646 186 67 % 33 % + 7,2 % 2,0
Olomoucký 601 001 80 % 20 % + 9,8 % 3,2
Zlínský 686 661 84 % 16 % + 3,9 % 3,0
Moravskoslezský 822 875 78 % 22 % + 6,2 % 2,9

Zdroj: ČSÚ

Co je však pro všechny kraje společné, je nejvyšší návštěvnost 
v letních (prázdninových) měsících. U některých krajů 
s vhodnými lyžařskými podmínkami a středisky, je dalším 
vrcholem i období zimy, jež však intenzity návštěvnosti letních 
měsíců nedosahuje.

Hotely
Zvyšující se oblíbenost ubytování vyšší kategorie a oživení 
cestovního ruchu jsou patrné i na rostoucí nabídce počtu hotelů 
a počtu lůžek nacházejících se v nich. 
Po propadu v roce 2014, kdy v kategorii hotely a podobná 
ubytovací zařízení nejvíce klesl počet penzionů a hotelů nižších 
kategorií, docházelo v letech 2015 a 2016 k opětovnému 
nárůstu, který však reflektoval i změnu poptávky a začal růst 
počet hotelů vyšší kategorie. Celkově se však počet hotelů 

a podobných ubytovacích zařízení v ČR na situaci před rokem 
2014 nedostal. Dá se však předpokládat, a velmi příznivá čísla 
z vývoje turismu z 1. čtvrtletí roku 2017 to potvrzují, že se 
nabídka ubytování bude zvyšovat. Nejvíce vypovídající čísla 
o síle oživení cestovního ruchu představují zvyšující se počty 
hostů a přenocování, díky tomu roste mírně i počet pracovníků 
v Ubytování a zvyšuje se jejich průměrná mzda, která dle 
předběžných čísel v roce 2016 činila přes 20 tisíc (meziroční 
přírůstek činil více jak 5 %).
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Vývoj počtu hotelů a podobných zařízení v ČR

Zdroj: ČSÚ
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Vývoj počtu přenocování v hotelech v ČR (v tis.)

Zdroj: ČSÚ
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Vývoj návštěvnosti v hotelech v ČR (v tis. osob)

Zdroj: ČSÚ
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Počet lůžek v hotelech apod. zařízeních v ČR

Zdroj: ČSÚ
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Pohled na vývoj přenocování v hotelích v ČR přináší hned 
dvě zajímavé informace. Vedle toho, že u Čechů roste obliba 
komfortnějšího ubytování, se mírně zvyšuje i délka pobytů, 
od roku 2013 má délka pobytu rezidentů velmi mírný rostoucí 
trend. 
Druhá, už ne tak potěšující zpráva je, že u cizinců naopak 
délka přenocování klesá a vzhledem k tomu, že jich v hotelech 
bývá ubytováno více než českých turistů, klesá i celkový 
průměrný počet nocí připadají na jednoho hosta. Zvrátit tento 
trend mohou regionální aktivity – pořádáním (i pravidelných) 
kulturních a sportovních programů ve vhodně zvolených 
termínech, aby lákaly k delším pobytům.
Cizinci využívají častěji služeb hotelů, rezidenti mají navíc 
v oblibě i kempy a chatové osady. Sezónnost je u návštěvnosti 
hotelů v České republice více než zřejmá. Hlavním vrcholem 
roku jsou letní měsíce červenec a srpen.

Počet hostů v hotelech v ČR v roce 2016 (v tis.)

Zdroj: ČSÚ
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Hlavní téma

Cestovní ruch a preference turistů se samozřejmě mění, vlivem 
událostí, časem, nabídkou služeb atd. Česká spořitelna ve své 
studii Životní etapy v ČR sleduje, jak si žijí současní Češi 
v různých životních etapách. Vybíráme z ní některé informace 
zaměřené na cestování, neboť součástí výzkumu bylo také 
zjistit, jak se u dovolených mění preference Čechů, kam jezdí, 
jak často, způsob dopravy a další.
V průběhu let se délka dovolené zkracuje. Není to ani tak dáno 
tím, že bychom měli méně dnů dovolené, ale spíše se jezdíme 
rekreovat na menší počet dnů a častěji (na dvě dovolené se 
letos chystá 40 % všech dotázaných, na tři a více dalších 
11 %) a taky se zkracuje doba strávená na cestě do cílových 
destinací.

Doba strávená Čechy na dovolené

Zdroj: Výzkum České spořitelny – Životní etapy

Kam se letos chystáme (mimo ČR) na dovolenou

Zdroj: Zdroj: Výzkum České spořitelny – Životní etapy

Svou letošní hlavní letní dovolenou stráví zhruba dvě třetiny 
Čechů doma, třetina vyrazí do zahraničí a to především na 
území Evropy.

Jak se mění preference a otevírají nové cestovatelské 
možnosti, zvyšuje se i počet oblíbených destinací a klesá 
význam dříve nejvyhledávanějších zahraničních cílů českých 
turistů. Určitý spojovací můstek však většina nejoblíbenějších 
míst na dovolenou má a tou je moře, které si však už prakticky 
můžeme užívat celoročně, jen za ním v zimních měsících 
cestujeme větší vzdálenosti. 

Před rokem 89 trávili lidé dovolenou častěji v tuzemsku. Když 
už vyrazili za hranice, byli možnosti, kam se podívat, u většiny 
omezené. Nejčastěji se jezdilo do Bulharska, Jugoslávie nebo 
NDR. Před 10 lety už Češi daleko více cestovali po Evropě, 
nejčastějším cílem bylo i dnes oblíbené Chorvatsko. 

Kam jsme jezdili před rokem 1989, před 10 lety a kam 
zamíříme letos?

Zdroj: Výzkum České spořitelny – Životní etapy

Hlavní trendy v oblasti ubytování v ČR
Co ovlivňuje a bude ovlivňovat vývoj tuzemské turistiky?
Přívětivý ekonomický růst, dobrá situace na trhu práce v ČR 
a rostoucí mzdy budou příznivě působit i na turistický ruch, 
který je sice ovlivněn uvolněním kurzového závazku ČNB, kdy 
dochází k postupnému posilování české koruny (z 27 Kč na 
zhruba 26,2 Kč za euro). 

Cena zahraničních dovolených však neklesla natolik, aby 
významněji odčerpávala tuzemské turisty. Navíc bezpečnostní 
situace v některých dříve velmi oblíbených destinací ještě není 
stabilizována, což opět nahrává českým regionům. 

Daří se nejen české ekonomice, ale došlo i k oživení ekonomiky 
EMU, což může pozitivně ovlivnit i nárůst zahraniční klientely 
v ČR.
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Základní údaje
Oficiální název Italská republika
Počet obyvatel 60 665 551 (2016)
Rozloha 301 340 km2

Měna Euro (od 1. 1. 2002)

Zdroj: The World Factbook
Itálie - stát ležící v jižní části Evropy na Apeninském poloostrově 
a na ostrovech přilehlých moří. Sousedními státy jsou francie, 
Švýcarsko, Rakousko a Slovinsko.  Dále se zde nachází 
městský stát Vatikán a republika San Marino.
Nejvyšší moc má dvoukomorový parlament volený na pět let, 
který volí prezidenta. Tím současným je Sergio Mattarella, 
který je v úřadu od 3. února 2015. Italským premiérem je Paolo 
Gentiloni, který nahradil 12. prosince 2016 Mattea Renziho, 
který po prohraném referendu o ústavních změnách rezignoval. 

Zahraniční obchod
Z Itálie se nejvíce vyváží stroje a zařízení, chemické produkty 
a dopravní prostředky. Italské exporty v roce 2015 směřovaly 
hlavně do Německa (12 %), francie (9,6 %) a Spojeného 
království (5,5 %), do ČR míří 1,3 %. Do Itálie se nejvíce 
dováží stroje a zařízení, minerální produkty, chemikálie a ropa. 
Největšími dovozními partnery v roce 2015 byly státy Německo 
(15 %), francie (8,8 %) a Nizozemsko (5,5 %). 

Makroekonomický výhled
Italská ekonomika je sice na růstové trajektorii, a od nejvyššího 
poklesu HDP z hospodářské krize v roce 2012 už několik 
let roste, ale toto oživení je jen mírné. V roce 2016 dosáhl 
hospodářský růst 0,9 % HDP a se stejným se počítá i pro 
rok 2017. Hlavním hnacím motorem byla zvyšující se domácí 

poptávka, především díky tvorbě pracovních 
míst a zlepšující se situaci na trhu práce, 
a oživení investiční aktivity. Negativně na 
hospodářský růst bude působit čistý vývoz 
a to i v roce 2018, kdy by měla ekonomika 
dosáhnout růstu ve výši 1,1 % HDP (EU 
1,9 % HDP, ČR 2,7 % HDP).
Po třech letech takřka nulové inflace se zvýšení cen (hlavně 
u energie a potravin) projevilo i v jejím růstu. Pro rok 2017 
je inflace v Itálii odhadována ve výši 1,5 % a 1,3 % v roce 
2018. Výše veřejného dluhu je stále nad 130 % HDP a patří 
k nejvyšším v EU. Pro rok 2017 je odhadován mírný růst na 
133,1 % HDP způsobený plánovanou podporou bankovního 
sektoru a drobných investorů.

Trh práce
Situace na trhu práce se zlepšuje a zaměstnanost postupně 
roste. Napomáhalo tomu hned několik faktorů, ať už oživení 
ekonomiky nebo snížení sociálních příspěvků.

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (duben 2017) 11,1 %

Produktivita práce k Ø EU (2015) 107,7 %

Minimální měsíční mzda Není stanovena

Ø měsíční náklady práce v 
odvětvích (2016) Itálie ČR

Zpracovatelský průmysl 3 656 € 1 571 €

Velkoobchod a maloobchod 3 452 € 1 544 €

Doprava a skladování 3 318 € 1 475 €

Ubytování, stravování, pohostinství 2 746 € 1 004 €

Zdroj: Eurostat

Pozitivní vývoj se očekává i pro roky 2017 a 2018, míra 
nezaměstnanosti však neklesne pod 11 % - zůstane tedy 

ITálIE

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 červencovém vydání se zaměříme na jednu z oblíbených 
letních destinací - Itálii.

Veřejné finance a ceny

Zdroj: Evropské komise
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stále několik procentních bodů nad unijním průměrem (2017: 
EU 8,0 %, ČR 3,5 %). Díky zlepšení situace na trhu práce se 
očekává také tlak na růst mezd. 

Základy obchodního práva
Itálie nabízí širokou škálu právních forem pro založení 
společnosti. Hlavními formami jsou však následující čtyři: 
společnost s ručením omezeným (Società a responsabilità 
limitata, S.r.l.), zjednodušená společnost s ručením omezeným 
(Società a responsabilità limitata semplificata, S.r.l.s.), akciová 
společnost (Società per Azioni, S.p.A.) a partnerství (Società in 
accomandita per Azioni, S.a.p.A.).
Minimální kapitál požadovaný pro založení společnosti 
s ručením omezeným může činit pouze 1 euro. U zjednodušené 
společnosti s ručením omezeným může kapitál dosahovat 
rozmezí 1 euro až 9 999 999 eur. Minimální kapitál požadovaný 
pro založení akciové společnosti činí 50 000 eur (minimálně 
25 % musí být v době založení splaceno). 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Základní sazba korporátní daně v Itálii je 24 % (k 1. lednu 2017 
snížena z 27,5 %) plus regionální přirážky (okolo 4 %). Pro 
banky a další finanční instituce je však stále ve výši 27,5 %. 
Daň z příjmu jednotlivců je v Itálii progresivní. Minimální sazba 
je 23 % na příjmy do 15 000 eur, následuje 27% dazba od 
15 do 28 tisíc eur, 38% od 28 do 55 tisíc eur, 41% sazba od 
55 do 75 tisíc eur a 43 % nad tuto částku. Dále se používá 
regionální daň, která se pohybuje od 0,7 % do 3,33 % + 
zdanění místní samosprávy (mezi 0 % - 0,9 %).
V Itálii mají zavedeny 4 sazby DPH. Základní sazba DPH 
činí 22 %, snížená 10% sazba se aplikuje především 
na farmaceutika, veřejnou dopravu, kulturu, ubytování 
a stravování, 5% sazba na poskytované sociální a zdravotní 
služby 4% sazba se uplatňuje na potraviny, zdravotnictví 
a knihy. 

Daň/odvod Sazba

Korporátní daň 24 %

Daň z příjmu jednotlivců 23 % - 43 %

DPH (základní / snížené) 22 % / 10 % / 5 / 4 %

Zdroj: Ministerstvo financí

Energetika
Cena elektřiny v Itálii od roku 2015 mírně klesá a  ve druhé 
polovině roku 2016 činila necelých 16 eurocentů (cena elektřiny 
v ČR byla v témže období zhruba poloviční – okolo 7 eurocentů 
za kilowatt. Cena plynu v Itálii má rovněž klesající trend a ve 
druhé polovině roku 2016 činila 7,6 eur za gigajoul (v ČR ve 
stejném období 7,2 eur za gigajoul).
Zdrojem při výrobě elektrické energie v Itálii je z třetiny zemní 
plyn, následují obnovitelné zdroje (22,3 %), vodní energie 
(21,1 %) a pevná paliva (16,7 %). Nejmenší podíl při výrobě 
elektřiny má ropa (5,1 %). Na dovozu energie je Itálie závislá 
ze 77,1 % - je tedy 8. nejvíce na dovozu energie závislou zemí 
v EU (průměr EU činí 54 %).

Investiční pobídky
Itálie nabízí zahraničním investorům široké spektrum 
investičních pobídek, především prostřednictvím daňových 
úlev, nenávratných příspěvků, zvýhodněných půjček a pobídky 
pro start-upy. 
Daňové pobídky směřují do oblasti zaměstnanosti (např. 
bonus pro zaměstnavatele, kteří dají práci mladým lidem),  
energetické účinnosti (úlevy na dani pro plátce, kteří zlepší 
energetickou účinnost budovy), patentování, rekapitalizace 
společnosti a výzkumu a vývoje (úlevy na dani – např. 25 % 
laboratorní vybavení). Dalšími pobídkami jsou fond na podporu 
programů výzkumu a vývoje, vládní dotace pro MSP, které 
chtějí nakoupit nové vybavení či podpora start-upů.

Měsíčník EU aktualit | červenec 2017

Průvodce 
podnikáním

Index
Pořadí států

Charakteristika
Itálie ČR z počtu

Doing Business 50. 27. 190 Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 subindexů)
Index ekonomické 
komplexity 24. 9. 141 Úroveň produkčních možností země

Světový index míru 38. 6. 163
Bezpečnost dané země - celkem 23 indikátorů (kriminalita, 
přístup ke zbraním, politická nestabilita, sousedské 
vztahy apod.)

Index vnímání korupce 60. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru
Globální index 
konkurenceschopnosti 44. 31. 138 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

Energetická závislost (v %)  77,1 % 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
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1


firmy obvykle potřebují obměnit staré technologie na 
výrobu energie za nové, plánují využívat odpadní energii ve 
výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém 
měření a regulace… Uvažují o modernizaci či rekonstrukci 
energetických rozvodů, zateplení objektů, revitalizaci systému 
osvětlení či chtějí instalovat obnovitelné zdroje, včetně 
fotovoltaické elektrárny. Zároveň je často čeká výměna 
výrobních strojů za nové, energeticky méně náročné…
Podpora realizace energeticky úsporných záměrů existuje 
v různé podobě již řadu let, nicméně celkově Česká republika 
stále zaostává za svými závazky v oblasti optimalizace 
energetického hospodářství. K dispozici má náš stát 
v evropských fondech desítky miliard Kč, které se v současné 
době čerpají jen okrajově. 
V rámci programového období 2007 – 2013 mohli podnikatelé 
získat podporu na realizaci energetických úspor primárně 
z programu Eko-energie (Operační program Podnikání 
a inovace). Celkem proběhly čtyři výzvy, ve kterých se 
rozdělilo více než 12 mld. Kč.
Stěžejním dotačním zdrojem v rámci aktuálního programového 
období 2014 – 2020 je v této oblasti Operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 
s programem „Úspory energie“. Oprávněným žadatelem je 
zde malý, střední i velký podnik a podpora může dosáhnout 
až 50 % ze způsobilých výdajů. Oproti jiným programům je 
zde široký okruh možných žadatelů z hlediska podporovaných 
CZ-NACE, který zahrnuje nejen subjekty ze zpracovatelského 
sektoru, ale i stavební a obchodní firmy, či zemědělské 
podnikatele.
Do roku 2020 bylo na tyto investice určeno přes 20 mld. Kč. 
Výzva č. I z roku 2015 disponovala 5 mld. Kč, které však nebyly 
plně vyčerpány. U druhé výzvy z konce roku 2016 se sledovaná 
kritéria mírně upravila, alokace je zde dokonce 11 mld. Kč 
a pokud nebude pro malý zájem přerušena, příjem žádostí by 
mohl trvat až do března 2018.
V rámci OP PIK je možné prostřednictvím dalších programů 
čerpat podporu také například na elektromobilitu, skladování 
energie a využívání druhotných surovin v rámci programu 
Nízkouhlíkové technologie. II. Výzva tohoto programu byla 
sice 31. 5. 2017 uzavřena, ale třetí kolo s celkovou alokací cca 
0,35 mld. Kč by mohlo být otevřeno zase od července 2017.
Podporovány jsou rovněž obnovitelné zdroje energií, jako jsou 
např. malé vodní elektrárny a vyvedení tepla z bioplynových 
stanic. Program OP PIK s příhodným názvem Obnovitelné 
zdroje energie otevřel svou II. výzvu 15. 2. 2017 a žádosti 
budou přijímány až do 15. 7. 2017. Následná výzva je 
očekávána od září 2017 do ledna 2018.
Rekonstrukci a budování systémů zásobování teplem 
podporuje OP PIK v rámci programu Úspory v SZT. 

I zde byl příjem žádostí v rámci II. výzvy zahájen 15. 2. 2017, 
ukončen však bude až 30. 10. 2017. 
V poslední době oblíbené slovíčko Smart zastupuje v rámci 
OP PIK program Smart Grids, rozdělený na dvě části. V rámci 
našeho průvodce energetickými projekty se budeme zabývat 
pouze částí I, která je určena na modernizaci distribuční sítě. 
Již otevřená II. výzva ukončí příjem žádostí 31. 7. 2017. III. 
výzva by měla být pak otevřena od září 2017 do ledna 2018.
Nově se výzvy od 16. 6. 2017 dočkaly záměry zaměřené na 
samostatné budování fotovoltaické elektrárny na střechách či 
stěnách budov do 1 Mw určené primárně pro vlastní spotřebu. 
Možné bude fotovoltaiky doplnit i o systém na skladování 
energie. Příjem žádostí bude ukončen 16. 10. 2017. Další 
novinkou by v létě měla být například podpora vtlačování 
bioplynu do sítě.
Energeticky úsporné projekty nebudou v rámci OP PIK 
podporovány jen dotační cestou, pro programy Úspory energií 
a Úspory energií v SZT jsou připravovány i varianty, kdy je 
podpora poskytována prostřednictvím finančních nástrojů.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny
Záměrem společnosti, která je vlastníkem administrativně 
výrobní budovy, bylo provést celkovou modernizaci objektu 
včetně energeticky úsporných opatření. Energetická opatření 
zahrnovala zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, 
výměnu oken, dveří a vrat, dále modernizaci osvětlení, 
otopné soustavy a rozvodů elektřiny i plynu. 
Celková investice do modernizace objektu dosahovala 
23 mil. Kč, z toho přes 12 mil. Kč souviselo s energetickými 
opatřeními. Společnost je malým podnikem, dotace proto 
činila 50 % ze způsobilých výdajů na energetické úspory 
a dosáhla výše přes 6 mil. Kč. Dotací bylo podpořeno 
také zpracování projektové dokumentace a energetického 
posudku.
Realizace akce byla dokončena (tedy objekt byl kolaudován 
v únoru 2017), následovalo zpracování a podání žádosti 
o platbu v březnu 2017 a tato byla v dubnu 2017 proplacena 
na účet žadatele o podporu.

Pár praktických rad pro žadatele 
Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, je nezbytné 
záměr od začátku konzultovat s energetickým specialistou. Lze 
tak určit, jak si projekt stojí vzhledem k hodnotícím kritériím 
a podmínkám programu, a případně vhodně realizovaná 
opatření nastavit. Dále mějte připravenou projektovou 
dokumentaci minimálně v úrovni pro stavební povolení 
a podrobný položkový rozpočet. Výhodou je stavební povolení 
či vyjádření stavebního úřadu, že povolení není třeba.

eDOTACE I CzechInvest

Erste Grantika Advisory, a.s.

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

ENERGETICKé PROJEKTY V PODNIKATElSKéM SEKTORU

EU Seriál

Většina představitelů podnikatelských subjektů na otázku, 
s jakými problémy se jejich společnost v současné 
době potýká, shodně mezi nejčastější témata zahrnuje 
vysoké náklady na elektrickou či tepelnou energii. Snížit 
tyto provozní náklady spolu se zvýšením energetické 
soběstačnosti je cílem mnoha majitelů či ředitelů firem. Jak 
na to? Dozvíte se v článku.

http://www.edotace.cz/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/
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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 2013 2014 2015 2016

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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