
Evropské fondy v boji s koronavirem

Cirkulární ekonomika v ČR: Třídit neznamená recyklovat

Vládní opatření na podporu podnikatelů
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Milí čtenáři,

celosvětovým tématem číslo jedna je momentálně pandemie nemoci COVID-19 
a dá se předpokládat, že ještě nějakou dobu bude. I toto číslo našeho Měsíčníku 
se koronaviru z velké části věnuje a to jak v událostech, tak i v dalších 
pravidelných rubrikách. Na půdě evropských institucí se po zpočátku poměrně 
vlažném (řekněme si to na rovinu) přístupu, konečně „probudili“ a přicházejí 
s opatřeními, které by měly pomoci v boji proti koronaviru členským státům 
a nejen jim. Vedle přijatých opatření a vyčleněných desítek miliard eur je totiž 
potřeba zapracovat i na lepší informovanosti, co a jak je možné z nabízených 
možností využívat. Z politiky soudržnosti je například vyčleněno 37 miliard eur 
na snižování následků pandemie. Z rozpočtu EU směřují i nemalé prostředky 
na nákup zásob ochranných prostředků a lékařského vybavení či na umožnění 
návratu občanů Evropské unie z mimounijních zemí zpět. Pomoc je určena 
nejen pro jednotlivé země, ale i pandemií dotčených odvětví či dopravě. O těchto 
opatřeních se dočtete v našich Událostech v EU. Pachuť z brexitu stále ještě 
zůstává a evropská integrace dostává další ránu právě v podobě koronaviru 
a přístupu k řešení této problematiky. V naší pravidelné rubrice Brusel Inside 
kolega Petr Zahradník popisuje opatření, která se na půdě nejen Evropské 
komise připravila.

A jak evropské peníze mohou být konkrétně použity v Česku a jak už nyní 
pomáhají, shrnuje ve svém příspěvku Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské 
komise v ČR. A není toho opravdu málo, jen se o tom málo ví. Od podpory 
vzdělávání, výzkumu a vývoje jsou to i půjčky a záruky pro malé a střední 
podniky, rychlejší předfinancování na rok 2020 a další. Více se dočtete na straně 
6 v rubrice Drobnohled.

Opatření v době koronaviru se cílují na různé skupiny - od obyvatel, odvětví 
a podobně. Na straně 11 si nalistujte náš přehled vládních opatření v Česku na 
podporu podniků a živnostníků, kde vedle popisu těchto opatření naleznete i výši 
částky nákladů na ně.

Pandemie má vliv i na další dění a plánované aktivity nejen v členských státech. 
Zpoždění tak pravděpodobně bude mít přistoupení Bulharska k mechanismu 
směnných kurzů ERM-2 a k bankovní unii. Uvidíme, jestli EU přehodnotí již dříve 
komunikované klimatické cíle. Evropská komise spustila veřejnou konzultaci, ve 
které se občané a zájmové skupiny mohou vyjádřit k tomu, o kolik procent by 
Evropská unie měla do roku 2030 snížit emise oxidů uhlíku proti hodnotám z roku 
1990. Osobně jsem rovněž zvědav, jak to bude například s plněním emisních 
limitů u registrací nových osobních aut a hlavně s vymáháním vysokých pokut 
u automobilek za neplnění těchto cílů, které již platí v tomto roce. 

Ekologickému tématu a to konkrétněji cirkulární ekonomice jsme věnovali i naše 
hlavní téma. A co to vlastně ta cirkulární ekonomika je? Zjednodušeně se to 
dá popsat jako snaha o minimalizaci odpadu, který není dále využíván. Toho 
lze například docílit změnou designu výrobků a prodloužením jejich životnosti, 
větší možností oprav spotřebičů, změnou spotřebitelského chování, zvýšením 
efektivity ve využívání zdrojů apod. Na stranách 6 až 
10 dostanete přehled vývoje produkce a nakládání 
s odpady nejen v Česku, ale i za Evropskou unii 
a další zajímavé informace zabývající se tématem 
nakládání s odpady. 

Vážení čtenáři, doufejme, že dojde k brzkému 
zlepšení situace a život se vrátí do normálních 
kolejí. Užijte si Velikonoce – minimálně v její digitální 
podobě, volejte příbuzným a buďte zdraví.

Tomáš Kozelský

EKONOMICKÉ A STRATEGICKÉ ANALÝZY

David Navrátil 
hlavní ekonom České spořitelny
+420 956 765 439, dnavratil@csas.cz
Petr Zahradník
+420 956 765 213, pzahradnik@csas.cz
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Události v EU

75 milionů eur na boj proti koronaviru. - Krizový fond pro 
státy EU i úlevy leteckým společnostem byly schváleny. 
- Evropská komise představila nový nástroj, jehož 
prostřednictvím bude v unijních státech podpořen tzv. 
kurzarbeit. - Přijetí eura v Bulharsku se pravděpodobně 
zpozdí. - Státy EU podpořily zahájení přístupových 
jednání s Albánií a Severní Makedonií.

Měsíčník EU aktualit | duben 20202

75 milionů eur na boj proti koronaviru
Evropská unie hodlá vyčlenit další (po 37 mld. eur realokovaných 
z politiky soudržnosti, viz níže) desítky milionů eur ze svého 
rozpočtu na přepravu svých občanů z mimounijních zemí a na 
nákup zásob ochranných prostředků a lékařského vybavení. 
Evropská komise navrhla pro tyto účely uvolnění částky 
75 milionů eur. Ke zvýšení rozpočtu fondu zásob a větší 
aktivitě při repatriacích občanů vyzvali Brusel političtí vůdci 
unijních zemí.
Desítky tisíc obyvatel EU uvázly kvůli letovým omezením či 
dalším izolačním opatřením zvláště v asijských, afrických či 
jihoamerických zemích. Vedle letů organizovaných jednotlivými 
členskými státy k jejich návratům přispívají i společné akce 
spolufinancované z unijních peněz.
Návrh Komise rovněž umožní zvýšit celkový rozpočet nově 
vytvářeného fondu zásob z původních 50 na 80 milionů 
eur. Brusel za ně chce nakupovat například ochranné masky 
či plicní ventilátory a vytvořit zásoby pro případ akutního 
nedostatku. Částkou 3,6 milionů eur chce unijní exekutiva také 
podpořit Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí 
(ECDC).

https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/komise-vycleni-
dalsich-75-milionu-eur-na-boj-proti-koronaviru/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/
ip_20_535

Krizový fond pro státy EU i úlevy leteckým 
společnostem byly schváleny
Země Evropské unie 30. března formálně potvrdily dva návrhy, 
které mají členským státům a leteckým společnostem pomoci 
vyrovnat se s dopady koronavirové krize. Unijní země mohou 
od 1. dubna čerpat peníze z nového fondu, který jim 
umožní přesunout nevyužitých 37 miliard eur z politiky 
soudržnosti do zdravotnictví či na pomoc zasaženým 
odvětvím. 
Fond navržený Evropskou komisí má členským zemím 
rychle otevřít cestu k penězům, které by musely vracet jako 
nevyčerpané nebo by jejich získání bylo vázáno časově 
náročnými podmínkami. Česko má z tohoto balíku dostat 
téměř 1,2 miliardy eur. Nejvíce připadne Polsku, které by mělo 
získat 7,4 miliardy eur, druhé Maďarsko dostane 5,6 miliardy, 
Španělsko pak 4,1 miliardy eur. Nejvíce zasažená Itálie má 
obdržet 2,3 miliardy eur, méně než například Slovensko.
Země budou moci z fondu zpětně pokrývat náklady 
spojené s bojem proti koronaviru, které vznikly od 
1. února. Podmínky pro čerpání peněz budou dost volné, aby 
umožnily co nejrychlejší a nejširší využití.

Letecké společnosti, které se potýkají s drastickým 
úbytkem pasažérů či zákazy letů do některých oblastí, zase 
až do října nebudou muset létat s poloprázdnými letadly 
jen proto, aby si udržely odletové časy. Podle běžných 
pravidel musejí letecké společnosti využívat tyto takzvané 
sloty nejméně z osmdesáti procent, aby o ně následující rok 
nepřišly. Kvůli řadě omezení v letecké dopravě a cestovním 
ruchu v souvislosti s koronavirem ale přišla Evropská komise 
s návrhem, aby od 1. března tento požadavek nemusely 
aerolinky dodržovat.
Na lety do Číny nebo Hongkongu se výjimka vztahuje už od 
23. ledna. Původní návrh počítal s ukončením její platnosti 
30. června, s rostoucími odhady dopadů krize jej však členské 
země prodloužily až do 24. října, aby pokryl také očekávané 
výpadky v době obvykle velmi vytížených letních prázdnin.

ht tps: / /euract iv.cz/sect ion/aktualne-v-eu/news/rada-
eu-schvalila-krizovy-fond-pro-staty-i-ulevy-pro-letecke-
spolecnosti/
h t t ps : / /www.cons i l i um .eu ropa .eu /en /p ress /p ress -
releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-
support-from-eu-budget/

Nástroj Sure: EU chce podpořit kurzarbeit
Evropská komise představila nový nástroj, jehož prostřednictvím 
bude v unijních státech podpořen tzv. kurzarbeit. Nástroj má 
ochránit pracovní místa a pracovníky postižené pandemií 
koronaviru.
Podle Komise by státy měly kurzarbeit podporovat, aby zmírnily 
sociální následky pandemie. Tzv. kurzarbeit představuje 
krátkodobé zaměstnávání lidí, kteří by jinak mohli přijít o práci 
kvůli ekonomickým dopadům koronaviru. Ke státní podpoře 
krátkodobých pracovních míst už sáhly některé země včetně 
Česka. Česká vláda již podporu schválila v rámci programu 
Antivirus.

COVID19

https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/komise-vycleni-dalsich-75-milionu-eur-na-boj-proti-koronaviru/
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/komise-vycleni-dalsich-75-milionu-eur-na-boj-proti-koronaviru/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_535
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/rada-eu-schvalila-krizovy-fond-pro-staty-i-ulevy-pro-letecke-spolecnosti/
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/rada-eu-schvalila-krizovy-fond-pro-staty-i-ulevy-pro-letecke-spolecnosti/
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/rada-eu-schvalila-krizovy-fond-pro-staty-i-ulevy-pro-letecke-spolecnosti/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
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Události v EU

Státy by podle Komise měly zabránit tomu, aby se opakoval 
velký nárůst nezaměstnanosti, který doprovázel finanční krizi 
z roku 2008. Členské země by proto měly převzít část plateb 
za mzdy lidí, kteří místo propouštění budou moci vykonávat 
alespoň část své práce.
Systém nazvaný Sure by měl pomoci především 
nejzasaženějším státům, jako je Itálie nebo Španělsko. 
Jejich lídři se snaží získat ze společných zdrojů co největší 
podporu pro evropské ekonomiky například prostřednictvím 
emisí koronavirových dluhopisů, tzv. koronabondů. Myslí tak 
na období očekávané recese. S tím však nesouhlasí například 
Německo či Nizozemsko. Finanční pomoc v rámci nástroje 
SURE bude mít podobu půjčky EU pro členský stát, jenž 
o podporu požádá.

https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/eu-chce-podporit-
kurzarbeit-nastroj-jmenem-sure-navrhne-komise-jeste-tento-
tyden

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200402_sure_cs

Přijetí eura v Bulharsku se pravděpodobně 
zpozdí
Globální krize vyvolaná šířením koronaviru zpozdí snahu 
Bulharska o přistoupení k mechanismu směnných kurzů 
ERM-2 a k bankovní unii. Země původně předpokládala, 
že k ERM-2, kde musí vydržet dva roky před přijetím eura, 
a k bankovní unii se připojí letos v červenci. Plán ale bude 
muset odsunout až na příští rok.
Obecně platí, že před přijetím eura musí daná země 
vstoupit do ERM-2, což znamená, že musí dva roky udržovat 
kurz domácí měny k euru v povoleném fluktuačním pásmu od 
stanoveného středního kurzu. Teprve pak může zavést euro.
Guvernér bulharské centrální banky uvedl, že Bulharsko 
by nemělo odkládat snahu o zavedení eura až do nového 
vstupního cyklu, což by mohlo trvat více než deset let. To země 
učinila v době globální finanční krize v roce 2009.
Bulharsko, které se stalo členem EU v roce 2007, už splnilo 
všechna oficiální kritéria pro přijetí eura – má rozpočtový 
přebytek, nízký dluh i mírnou inflaci. Je však nejchudším 
členem Unie, hrubý domácí produkt na osobu je na 49 % 
evropského průměru.
Eurozóna má v současnosti 19 členů. Naposledy její řady 
rozšířila Litva, která přijala euro začátkem roku 2015.

https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/zavedeni-eura-se-
v-bulharsku-kvuli-pandemii-pravdepodobne-zpozdi/

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/
euro/eu-countries-and-euro/bulgaria-and-euro_en

Státy EU podpořily zahájení přístupových 
jednání s Albánií a Severní Makedonií
Státy Evropské unie se 
shodly (prostřednictvím 
videokonference) na 
zahájení přístupových 
rozhovorů s Albánií 
a Severní Makedonií. 
Rozhodnutí, k němuž 
chtěla většina států 
dospět už loni v říjnu, 
avšak nesouhlas několika zemí v čele s Francií tehdy 
jeho přijetí znemožnil, musí unijní vlády potvrdit písemně. 
Prostřednictvím pouhé videokonference totiž státy Unie 
nemohou přijímat závazná rozhodnutí.
Obě země už mají splněné podmínky pro zahájení přístupových 
rozhovorů a většina unijních lídrů se na říjnovém summitu 
vyslovila pro start jednání, zejména Francie však byla proti. 
Paříž poté navrhla úpravu přijímacího procesu, kterou v únoru 
do návrhu nových pravidel rozšíření zapracovala Evropská 
komise.
Komise v nových pravidlech v souladu s požadavky Francie 
rozdělila dosud jednolitý přístupový proces do řady postupných 
kroků. Přijímací řízení rovněž bude moci být v kterémkoli 
stádiu vráceno na úplný začátek, pokud kandidátský stát 
přestane nějaké kritérium plnit.
Albánie i Severní Makedonie udělaly zásadní krok k zahájení 
rozhovorů tím, že od říjnového neúspěchu urychlily práci na 
dalších reformách. Tirana mimo jiné přistoupila na to, že před 
zahájením rozhovorů zreformuje justici, volební systém, posílí 
boj s korupcí a organizovaným zločinem. Skopje, která již 
dříve kvůli požadavkům Atén změnila jméno země, zase nově 
dosáhla například sousedské dohody se Sofií.
Přesná data začátku vyjednávání nebyla stanovena 
a postup bude záležet zejména na připravenosti obou 
zemí. Rozhovory budou moci začít poté, co Komise připraví 
přesný vyjednávací rámec.
Brusel chce dlouhodobě rozšířit řady evropského bloku o šestici 
balkánských států – Srbsko, Černou Horu, Albánii, Severní 
Makedonii, Kosovo a Bosnu a Hercegovinu (BiH). S prvními 
dvěma zmíněnými zeměmi Unie už přístupová jednání vede, 
Kosovo a BiH jsou naopak od jejich začátku zatím daleko.

https://euractiv.cz/section/rozsireni-eu/news/albanie-a-severni-
makedonie-jsou-zase-o-krok-bliz-k-eu-zeme-eu-podporily-
zahajeni-pristupovych-jednani/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_20_519
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Události v EU

Evropská komise oficiálně zahájila veřejnou konzultaci 
ohledně budoucí podoby klimatické politiky. Do 23. 
června se v ní zájmové skupiny a občané mohou 
vyjádřit k tomu, o kolik procent by měla EU do roku 
2030 snížit emise oxidů uhlíku proti hodnotám z roku 
1990. - Oběhové hospodářství jako nástroj k dosažení 
klimatické neutrality.

Veřejnou konzultaci ke klimatickým cílům 
Evropská komise zahájila koronaviru navzdory
Evropská komise oficiálně zahájila veřejnou konzultaci ohledně 
budoucí podoby klimatické politiky. Do 23. června se v ní 
zájmové skupiny a občané mohou vyjádřit k tomu, o kolik 
procent by měla EU do roku 2030 snížit emise oxidů uhlíku 
proti hodnotám z roku 1990.
Členské státy se zavázaly ke snížení emisí o 40 %. Evropská 
komise v čele s Ursulou von der Leyenovou je ale v takzvané 
Zelené dohodě ambicióznější a hovoří o 50 až 55 %. Nyní se 
Komise ptá na názor občanů, stakeholderů a organizací.
Environmentalisté jsou však zklamaní. Dotazník totiž 
neobsahuje možnost vyjádřit se pro ještě větší navýšení cílů, 
tedy na více než Komisí navrhovaných 50-55 %.
Ředitel environmentální skupiny CAN Europe Wendel Trio 
upozorňuje, že je takové snížení nedostačující. Pokud by 
chtěla Evropa splnit závazky Pařížské dohody a udržet 
zvyšování teploty na úrovni 1,5 stupně Celsia, muselo by se 
počítat s redukcí emisí oxidů uhlíku až o 65 %.
Konečný cíl pak bude součástí klimatického zákona. Konkrétní 
cíle pro rok 2030 hodlá Komise podle návrhu zveřejnit do září, 
neboť chce nejprve vyčíslit přesný ekonomický dopad opatření 
spojených se zpřísněním závazků. Koronaviru navzdory
Veřejnou konzultaci Evropská komise spustila navzdory 
tomu, že v posledních týdnech zaznívají výzvy, aby EU 
kvůli pandemii a s ní spojenými hospodářskými důsledky 
své klimatické cíle snížila.
Zelenou agendu členské státy posvětily a pověřily Komisi 
vytvořením záchranného plánu pro evropskou ekonomiku, 
do jehož centra se na poslední chvíli dostala právě i ochrana 
klimatu. Opatření by tak podle premiérů měla zajistit udržitelný 
růst a zohlednit „aspekty ekologické a digitální transformace“.
Dlouhodobým cílem Evropské komise je vyvážit do 
poloviny tohoto století všechny emise skleníkových plynů 
ekologickými opatřeními. K dosažení takzvané klimatické 
neutrality do roku 2050 se na loňském prosincovém summitu 
přihlásili prezidenti a premiéři všech států EU vyjma Polska. 
Norma připravená Komisí počítá s nulovými emisemi pro 
celou sedmadvacítku. Země, které své hospodářství budou 
přizpůsobovat pomaleji, by tedy mohly svým úsilím teoreticky 
vyvážit státy s rychlejším přechodem k „zelené“ ekonomice.

https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/
koronavirus-zelenou-agendu-nezastinil-komise-zahajila-
verejnou-konzultaci-ke-klimatickym-cilum/

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation

Oběhové hospodářství jako nástroj k dosažení 
klimatické neutrality
Evropské hospodářství čekají výrazné změny v nakládání 
se zdroji. Pro dosažení klimatických cílů totiž bude nezbytné 
radikálně snížit nejen komunální odpad a plastové obaly, ale 
vyrábět i udržitelné výrobky, které po jejich spotřebě budou 
moci získat druhý život. Počítá s tím nový plán pro oběhové 
hospodářství.
V Evropské unii se každoročně vyprodukuje 500 kilogramů 
komunálního odpadu, 173 kilogramů obalů a téměř 200 
kilogramů plastů na osobu. Zhruba 20 % vyprodukovaných 
potravin se v EU vyhodí. Průměrný Evropan spotřebuje každý 
rok zhruba 26 kilogramů textilu. Zároveň se stále celá řada lidí 
řídí pravidlem vyprodukovat, rychle spotřebovat a vyhodit.
Jen budovy spotřebují 40 % veškeré energie a jsou 
odpovědné za 36 % emisí oxidu uhličitého. Při jejich 
vybudování se 80 % stavebního odpadu dále nevyužívá. A jen 
12 % materiálů a zdrojů se podaří zrecyklovat a vrátit zpět do 
oběhu. 
S tím musí být podle Evropské komise (EK) konec, jinak nebude 
možné do poloviny století dosáhnout uhlíkové neutrality. 
V novém akčním plánu pro oběhové hospodářství proto 
navrhuje efektivnější nakládání s materiálovými zdroji včetně 
jejich opětovného užívání a navracení zpět do systému. Cílem 
má být posílení evropského průmyslu, práv spotřebitelů 
a ochrany životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 
Právě cirkulární ekonomika se má téměř z poloviny podílet 
na realizaci Zelené dohody.
Taková transformace si nicméně vyžádá změny ve způsobu 
produkce, prodeje, konzumace, obchodu i nakládání s odpady.

https://euractiv.cz/section/obehove-hospodarstvi/news/
obehove-hospodarstvi-neni-jen-o-odpadech-evrope-ma-
pomoci-dosahnout-klimaticke-neutrality/

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_
circular_economy_action_plan.pdf

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Sešel se měsíc s měsícem a z procesu evropské integrace 
po pouhých pár týdnech mnoho nezůstalo. Jen krátká 
doba stačila na to, aby více než 60 let vytvářený a skoro 
30 let jakž takž fungující společný trh – největší unijní 
chlouba a výdobytek – ztratil svůj lesk a zejména v oblasti 
volného pohybu pracovníků a služeb z něj nezůstal kámen 
na kameni.

Čas běží nyní jinak. Události, které nastaly před několika 
týdny, zdají se dnes být velmi vzdálené a mnohdy zcela 
překonané. Podle toho je můžeme i hodnotit. Přesto však lze 
označit prvotní reakce vedoucích představitelů institucí EU – 
eufemisticky řečeno – za nešťastné. Zvláště pak prohlášení 
předsedkyně Evropské komise von der Leyen ve smyslu, co 
že to některé členské státy dělají, chtějí-li zodpovědně a snad 
i včas ochránit své občany před šířením neznámé nákazy. 
V onom prohlášení se zrcadlilo naprosté nepochopení situace, 
která se vymkla mimo obvyklý systém, i naprostá neschopnost 
v pozici mimo systém jakkoliv reagovat. Rozhodně si tímto 
prohlášením nezískala politické body u těch, kteří ocenili 
jakoukoliv promyšlenou akci ze strany svých zemí – ať již 
tato akce byla restriktivní, anebo byla racionálně zdůvodněna 
liberálnější cesta, jak čelit pandemii.
Naději nevzbudil ani videosummit Evropské rady, který nejenže 
nevedl k žádným přesvědčivými výsledkům, s výjimkou těch, že 
v nastalé situaci se bude každá členská země starat především 
sama o sebe. Summit přinesl vyhrocení postojů mezi Itálií 
a Španělskem na straně jedné, a menšími bohatými státy na 
straně druhé, a možná tím anticipoval nálady, jež je možné 
předpokládat v rámci nejmocnější unijní instituce na dobu, až 
se situace alespoň trochu uklidní. Jestliže ještě před měsícem 
se mělo za to, že nejostřejší munice, která může reálně rozložit 
integrační proces, se jmenuje Zelená dohoda pro Evropu, dnes 
je nad slunce jasné, že daleko silnější odstředivé účinky má 
koronavirus.
Ve zbývající části března Evropská komise pochopila, že 
začíná jít do tuhého a přišla s opatřeními, která byla na 
přelomu března i dubna robustně zesílena. Tato opatření 
je již třeba pochválit, zvláště směrem jejich zaměření 
a uvažování. Jejich primární zaměření je logicky spojené se 
zajištěním logistiky pro zmírnění a zastavení epidemie; spočívá 
především v koordinaci přeshraniční mobility tak, aby tato příliš 
nekolidovala s opatřeními zavedenými jednotlivými členskými 
státy (která jsou mnohdy vzájemně nekompatibilní a reálně 
znemožňují průjezdnost hranic). 
Velká pozornost je zaměřena na to, aby zdroje Evropského 
rozpočtu byly v maximální míře realokovány směrem ke 
změkčení důsledků epidemie. Investiční iniciativa reagující na 
koronavirus má mít objem 37 mld. EUR a má být realizována 
v rámci režimu kohezní politiky. Navíc je odhadováno, že 
v rámci kohezní politiky zůstává v rámci EU „nezasmluvněno“ 
(tedy smluvně nepředurčeno pro již daný účel) dalších 28 mld. 
EUR. Pokud bychom předpokládali, že použití těchto zdrojů 
bude provedeno podle nyní platných pravidel, Česká republika 
by touto cestou mohla buď nově získat či z jiných (nyní méně 
důležitých) kapitol převést až nějakých 100 mld. Kč pro řešení 

následků epidemie. Příklad CoViD úvěrů, distribuovaných 
ČMZRB, je ukázkou toho, že podobné opatření v podmínkách 
členského státu lze připravit velmi rychle.
V kuloárech je navíc slyšet, že šance na přijetí nového 
Víceletého finančního rámce je teď nulová a příští rok bychom 
v Evropě měli pracovat poprvé v historii s rozpočtovým 
provizoriem. V jeho rámci by měla být ve velkém aplikována 
pravidla Fondu solidarity a Globalizačního fondu a na 
jejich základě realokovat dostatečné prostředky zejména 
ve prospěch nejpostiženějších zemí. Lze to považovat za 
nejdůležitější test solidarity a připravenosti EU řešit takovéto 
nenadálé šoky společně. Pokud bude schopnost dohody 
a společného postupu, EU v tomto testu obstojí a bude moci 
pokračovat dál; v opačném případě se lze domnívat, že šance 
na přežití integračního projektu vysoká není a hlavní příčinou 
jeho případného rozpadu by byla vzájemná averze a nedůvěra, 
nikoliv to, že by racionální důvod jeho existence ztratil smysl.
Za velice podstatný prvek v sadě přijatých opatření lze označit 
zvolnění a flexibilitu ve výkladu pravidel fiskální disciplíny 
a veřejné podpory. Tento krok by měl být prakticky aplikován 
pouze po omezenou a nezbytně potřebnou dobu; na straně 
druhé v čase, kdy ekonomika je objektivně podřízena 
zdravotnictví, dává velký smysl. Spočívá za prvé v tom, že nutné 
veřejné výdaje spojené se zajišťováním funkcí spojených se 
záchranou životů a zdraví lidí a sekundárně též s kompenzací 
následků epidemie na ekonomický systém, by neměly být 
započítávány do vykazovaného veřejného deficitu a dluhu. 
Neznamená to, že by byly ignorovány. Ani to neznamená 
výzvu k bezbřehému utrácení. Měly by být identifikovány 
separovaně a vypořádávány přednostně v závislosti na 
následném ekonomickém oživování. Současně by však neměly 
být překážkou pro přístup k financování, zvláště pak v případě 
těžce zdravotně i ekonomicky postižených zemí.
Za druhé to spočívá v tom, že za mimořádných podmínek se 
některá pravidla určená pro standardně fungující společnost 
ukazují jako zbytná. K nim patří například striktní dodržování 
pravidel veřejné podpory či realizace veřejných zakázek. 
Nyní jde o čas. Proto lze více než ocenit, že Evropská 
komise umožňuje členským státům se v tomto ohledu chovat 
velkoryse, aniž by byla snižována zodpovědnost za to, že 
tyto zakázky dávají smysl. Umožňují toliko, aby se určité typy 
dodávek provedly neprodleně a pomohly tak zdraví a životům.
Pro duben si lze jen přát, aby v nastalé hektice došlo v jeho 
průběhu alespoň k nástinu obratu, který by mohl nabídnout 
naději v podobě světla na konci tunelu a následné exit-
strategie, jak se z této situace dostat a nasednout na nový 
ekonomický i společenský normál.

Petr Zahradník
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Česká republika má zásadní výhodu v tom, že stále hodně 
čerpá ze strukturálních fondů.  Evropská komise totiž 
bezprecedentně rozvolnila pravidla pro strukturální fondy, 
takže mohou být použity v maximální míře na boj s epidemií 
a zmírnění jejích ekonomických následků. 

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (CRII) 
z 13. března:  
- Komise umožnila financovat ze strukturálních fondů s platností 

k 1. únoru  2020 široké spektrum výdajů na opatření vyvolaná 
epidemií korona viru, i v oblastech, které by normálně ze 
strukturálních fondů nemohly být financovány. Týká se 
to zejména oblasti zdravotnictví, kde evropské fondy mohou 
být použity na nákup ochranných pomůcek, materiálu a léků, 
zřizování testovacích míst, výzkum, prevenci a  zvyšování 
povědomí apod. Pomoc může zahrnovat i podporu zkrácené 
pracovní doby, financování komunitních služeb pro starší 
a zdravotně postižené občany nebo financování provozního 
kapitálu pro malé a střední podniky, včetně půjček, záruk 
a grantů. 

- Komise nebude po členských státech požadovat, aby vracely 
nevyužité prostředky na předfinancování  pro rok 2019. ČR 
tak okamžitě získá dodatečných téměř 8 miliard korun 
na boj s koronavirem, o které by mohla přijít nebo by se 
k nim mohla dostat mnohem později.

- Rychlejší předfinancování pro rok 2020, ČR tak už počátkem 
dubna bude mít k dispozici přibližně 16 miliard korun, 
které by jinak dorazily až později.

- Komise navrhla rozšířit použití Evropského fondu solidarity 
i na krizi typu pandemie.

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus PLUS 
(CRII+) z 2. dubna:  
- Komise navrhla, aby k překonání krize způsobené koronavirem 

byly přesměrovány všechny dostupné strukturální fondy.
- Bude upuštěno od požadavků na spolufinancování, EU 

tedy bude hradit 100 % nákladů u žádostí podaných mezi 
červencem 2020 a červnem 2021.

- Státy budou moci převádět prostředky mezi fondy (ERDF, 
ESF a Kohezní fond) na nejpotřebnější aktivity. Pravidlo, 
že Evropský sociální fond má tvořit alespoň 23 % alokace 
a Kohezní fond alespoň třetinu alokace, již nebude třeba 
dodržovat.  

- Budou umožněny převody mezi kategoriemi regionů – dosud 
bylo možné převádět maximálně 3 % alokace. V případě ČR 
tak bude možné financovat i projekty v Praze ze všech 
operačních programů (nejen z OP Praha). 

Jak už nyní evropské fondy v Česku v boji s koronavirem 
pomáhají? 
- Půjčky a záruky pro malé a střední podniky: Z evropských 

peněz se financuje program COVID II Záruka, který 
vznikl navýšením programu ČMZRB Expanze-Záruka, 
financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost. Ministerstvo pro místní rozvoj 
jedná s Evropskou komisí o přesunutí přibližně 6 miliard 
korun v rámci operačního programu na půjčky a záruky pro 
malé a střední podniky. Hlavní město Praha chystá podobný 
program na pomoc pražským podnikům v rámci Operačního 
programu Praha – pól růstu. 

- Podpora distančního vzdělávání: Z Operačního programu 
Věda, výzkum, vzdělávání  se financují webináře pro učitele 
na podporu distančního vzdělávání (projekt SYPO) nebo 
tvorba programů pro učitele cizích jazyků na středních 
odborných školách a učilištích. Učitelé I žáci také mohou 
využívat tisíce online materiálů vzniklých v rámci projektů 
finančně podpořených EU https://databaze.opvvv.msmt.cz/, 
https://databaze.op-vk.cz/

- Výzkum a vývoj: Díky evropským fondům vznikly na českých 
univerzitách a výzkumných ústavech laboratoře a výzkumná 
centra, která se nyní aktivně zapojují do boje s korona virem, 
např. skrz testování vzorků (Ústav molekulární a translační 
medicíny v Olomouci, CEITEC Masarykovy Univerzity, 
BIOCEV), výrobu roušek s nanovláknem (Technická univerzita 
v Liberci), vývoj a výrobu 3D respirátorů (CIIRC na ČVUT), 
ochranných obleků a dezinfekcí (laserové centrum ELI 
Beamlines)  a plicních ventilátorů (Fakulta biomedicínského 
inženýrství ČVUT). 

Pavlína Žáková, Zastoupení Evropské komise v ČR 
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Drobnohled

Ač se o tom moc neví, Evropská komise pomohla v boji 
proti koronavirové pandemii tolika opatřeními, že by 
pouhý heslovitý seznam překročil rozsah tohoto článku. 
Podívejme se tedy alespoň na ty, které se týkají přímého 
toku peněz do ČR. Právě na nich totiž stojí mnohá krizová 
opatření přijímaná vládou, zejména pro malé a střední 
podniky.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_582
https://databaze.opvvv.msmt.cz/
https://databaze.op-vk.cz/


7

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V ČR: TŘÍDIT NEZNAMENÁ 
RECYKLOVAT

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

Hlavní téma

Cirkulární ekonomika se má téměř z poloviny podílet 
na realizaci evropského Green Dealu. Co to vlastně ta 
cirkulární ekonomika je? Zjednodušeně se to dá popsat 
jako snaha o minimalizaci odpadu, který není dále 
využíván. Na následujících řádcích vám přinášíme přehled 
vývoje produkce a nakládání s odpady nejen v Česku, ale 
i v celé Evropské unii.

Princip stále častěji skloňovaného pojmu cirkulární ekonomika 
tkví v tom, že se snaží o minimalizaci odpadu, který není 
dále využit. Zjednodušeně, aby v co největší míře platilo, že 
odpad = zdroj. Toho lze docílit jak změnou designu výrobků 
a prodloužením jejich životnosti, větší mírou oprav spotřebičů, 
změnou spotřebitelského chování, zvýšením efektivity ve 
využívání zdrojů apod. Technologický pokrok je čím dál 
rychlejší a způsobů, jak mohou jednotlivé ekonomiky uvádět 
principy cirkulární ekonomiky do praxe, je stále více.
V České republice stále platí, že nejméně nákladným 
způsobem odstranění odpadu je skládkování. Poplatek za 
skládkování je nízký a na skládkách končí také část odpadu, 
která již byla vytříděna. (R)evoluci by měla přinést změna 
odpadových zákonů, která od roku 2035 umožní na skládky 
umisťovat pouze 10 % komunálního odpadu.

Odpady v ČR: kde vznikají a jak je s nimi 
nakládáno?
Produkce odpadů v České republice v roce 2018 dosáhla 
37,8 mil. tun. V letech 2009-2012 měla produkce odpadů 
mírně klesající trend, od roku 2013 pak opět začala růst. 
Meziroční růst v roce 2018 činil 9,5 %.

Z hlediska zdrojů odpadů v České republice se na 15 % 
odpadů podílejí obce, 85 % připadá na podniky. Měřeno jako 
podíl na celkové hmotnosti odpadů a tedy ovlivněno vysokou 
váhou stavebního materiálu.
Největší podíl na celkových odpadech v ČR zaujímají stavební 
a demoliční odpady (opět měřeno jako podíl na celkové 
hmotnosti odpadů). Komunální odpady se na celku podílejí 
jen z 15 %. Necelých 5 % pak tvoří nebezpečné odpady.

Co je komunální odpad?
Podle zákona o odpadech je komunálním odpadem veškerý 
odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. 
Odpadem podobným komunálnímu odpadu je veškerý odpad 
vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání. Zákon o odpadech 
stanoví, že původcem komunálního odpadu je obec.
Komunální odpady zahrnují: směsný komunální odpad (ten 
v černých popelnicích), separovaně sbírané složky (papír, 
plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečný odpad, objemný 
odpad, odpad ze zahrad a parků (tzv. bioodpad) atd.
V roce 2018 bylo v ČR vyprodukováno celkem 5,8 mil. tun 
komunálního odpadu (dle ČSÚ činila produkce kom. odpadů 
v roce 2018 3,7 mil. tun). 

Produkce odpadů v ČR (mil. tun)

Zdroj: MŽP
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Zdroj: MŽP
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Hlavní téma

Odlišnost v údajích je dána rozdílnou metodikou vykazování dat 
o produkci odpadů. V případě komunálních odpadů MŽP také 
započítává i podnikový odpad podobný komunálnímu, který ale ve 
výstupech EU figuruje jako samostatná kategorie. MŽP a ČSÚ se 
tedy liší v tom, co započítávají.

Od roku 2019 však MŽP a ČSÚ významně omezili administrativní 
zátěž obcí při vykazování údajů o odpadech. Obce totiž zasílaly 
údaje jak ministerstvu, podle zákona o odpadech, tak i ČSÚ podle 
vyhlášky o programu statistických zjišťování. ČSÚ bude přímo 
přebírat informace ohlášené obcemi na MŽP. Data poskytovaná 
ministerstvem jsou využitelná jako opora pro statistiku komunálního 
odpadu. ČSÚ proto již v roce 2019 provedla omezení svého 
statistického zjišťování u obcí tak, že snížila počet jednotek ve 
výběrovém souboru o více než 60 %. 
Z hlediska skladby svozu komunálního odpadu tvoří více než 
polovinu svoz běžný (56 %). Odděleně sbírané složky tvoří jen 
16 % a objemný odpad se na svozu podílí z 11 %.

V produkci komunálních odpadů v rámci jednotlivých krajů 
ČR je na prvním místě Středočeský kraj s 805 tis. tunami, 
následuje Praha a Moravskoslezský kraj. Rovněž při přepočtu 
produkce na 1 obyvatele je na první příčce Středočeský kraj 
(588 kg/ ob. rok).
V produkci směsného komunálního odpadu je v rámci 
jednotlivých krajů ČR na prvním místě, stejně jako v případě 
celkového komunálního odpadu, Středočeský kraj s 406 tis. 
tunami, následuje Praha a Moravskoslezský kraj. 
Rovněž při přepočtu produkce na 1 obyvatele je na první 
příčce Středočeský kraj (297 kg/ ob. rok). Mezi kraji nepanují 
výrazné rozdíly v podílu směsného komunálního odpadu na 
celkovém komunálním odpadu. Ve všech krajích ČR tvoří 
směsný komunální odpad zhruba polovinu celkové produkce 
komunálního odpadu.
Z dat o nakládání s odpady v ČR plyne, že 86 % odpadů je 
využito, přičemž 83 % materiálově a 3 % energeticky. Na 
skládkách končí 9 % odpadů. Opět zde platí, že vysoký podíl 
využití je dán velkým podílem stavebního odpadu, jehož 
hmotnost je vysoká.
Pro Českou republiku je z hlediska cílů Evropské unie 
směrodatný podíl komunálních odpadů, který končí na 
skládkách. V ČR je skládkováno celkem 46 % komunálního 
odpadu. Využito je jen 51 %, přičemž 39 % materiálově 
(recyklováno) a 12 % energeticky. 
Cílem EU je přitom, aby od roku 2035 bylo skládkováno 
maximálně 10 % komunálního odpadu. Platným cílem 
pro míru recyklace komunálního odpadu je, aby do roku 
2025 bylo recyklováno (=materiálově využito) alespoň 55 % 
komunálního odpadu, do roku 2030 60 % a do roku 2035 pak 
65 %.

Nakládání s komunálními odpady v ČR

Zdroj: MŹP
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Hlavní téma

Co se směsného komunálního odpadu týká (odpad z černých 
popelnic), tak míra jeho skládkování činí 75 %. Pouze 25 % je 
energeticky či materiálově využito.
Dle údajů společnosti EKO-KOM (celorepublikový systém, 
který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu) 
bylo vytříděno a předáno k dalšímu zpracování celkem 71 % 
obalů, které výrobci uvedli na trh. Největší míry recyklace, 
materiálového využití se daří dosahovat u papíru, u kterého 
míra vytřídění dosahuje 85 %, materiálově je využito 99 %. 
Míra třídění (toho co se z celkového objemu uvedeného na trh 
dostane zpět k dalšímu zpracování) u skla dosahuje 77 %, 
97 % je pak materiálově využito. Kovy jsou tříděny z 60 % 
a opět je téměř vše následně materiálově využito.
Jiná situace nastává u plastů, kde míra třídění dosahuje 
67 %, ale míra materiálového využití pouze 65 %. 
Z celkového objemu plastových obalů uvedených výrobci 
na trh je tedy recyklována méně než polovina (44 % v roce 
2018). Na výrobu certifikovaných alternativních paliv je využito 
cca 16 %, energeticky využita jsou 3 % a skládkováno je 
zbylých přibližně 16 % plastů.

Jak je to s odpady v EU?
V rámci EU panují mezi členskými státy rozdíly v podílech 
jednotlivých sektorů na produkci odpadů. Jak již bylo zmíněno 
v textu výše, v ČR má největší podíl sektor stavebnictví (dle 
Eurostatu 40 %), podíl domácností činí 14 %. V EU se na 
celkové produkci odpadů stavebnictví v průměru podílí 36 % 
a domácnosti 8 %. 
Podíl ukládání odpadů (všechny odpady, nejen komunální) na 
skládky činí v EU v průměru 46 %. Míra recyklace dosahuje 
38 %. Dalším způsobem, který patří mezi způsoby využití 
odpadu je jeho uložení či zasypání – v EU činí v průměru 10 %, 
v ČR 30 %.

Recyklace komunálního odpadu v EU činí v průměru 
46,4 %. Dle údajů Eurostatu je míra recyklace komunálního 
odpadu v ČR na úrovni 34,5 % (data MŽP hovoří o 39 % 
komunálního odpadu, který je v ČR materiálově využit), což 
ČR řadí mezi státy s nejnižší mírou recyklace komunálního 
odpadu. Mezi premianty patří Německo (67 %).

Průměrná míra recyklace obalových materiálů (plast, papír, 
sklo apod.) v EU činí 67 %. Česká republika se se svými 
téměř 74 % mezi unijní premianty. Jak již bylo uvedeno 
v textu výše, u vytříděných obalových materiálů se daří 
recyklovat téměř vše v případě papíru, skla a kovů, u plastů 
je míra recyklace nižší.

U samotných plastových obalů se průměrná míra recyklace 
v EU pohybuje na úrovni 42 %. ČR dle Eurostatu plasty 
recykluje z 59 %, což se s daty, které o recyklaci plastových 
obalů v ČR vykazuje např. systém EKO-KOM značně liší. 
Dle EKO-KOM (viz výše) bylo za rok 2018 v ČR 67 % plastů 
vytříděno a 44 % recyklováno (z celkového vyrobeného 
objemu).

Podíl obalů uvedených na trh, které byly vytříděny a 
předány k využití

Zdroj: EKO-KOM; podíl na obalech uvedených na trh výrobci zapojenými 
do systému EKO-KOM 
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Hlavní téma

Cíle EU v oblasti cirkulární ekonomiky
Oběhové hospodářství je pro Evropskou unii jednou 
z hlavních priorit, proto byl 2. prosince 2015 Evropskou 
komisí přijat akční plán Uzavření cyklu – akční plán EU pro 
oběhové hospodářství, který stanovuje dlouhodobé cíle v 

oblasti recyklace či skládkování a zahrnuje také opatření pro 
odstranění překážek, které brání lepšímu nakládání s odpady. 

V roce 2018 pak Komise představila rámec EU pro sledování 
oběhového hospodářství, který obsahuje 10 ukazatelů. Ty jsou 
pravidelně monitorovány a jejich přehled je k dispozici zde.

PET lahve v ČR

Zdroj: EKO-KOM; E15
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Rovněž by měl být posílen sběr tříděného odpadu. Od 
roku 2022 má být separován nebezpečný domácí odpad, 
od 2023 biologický odpad a od roku 2025 textilní odpad. 

Česká republika již dnes plní cíl pro zpětný odběr PET 
lahví, stanovený pro rok 2025 na úroveň 77 %. Dle údajů 
EKO-KOM bylo v ČR v roce 2018 vytříděno 81 % PET lahví, 
které byly uvedeny na trh.

Navyšování skládkovacího poplatku?
V prosinci roku 2019 schválila česká vláda balíček odpadových 
zákonů. Zákon o odpadech má zvýšit recyklaci a opětovné 
využití komunálního odpadu až na 65 % v roce 2035. Klíčovým 

opatřením má být postupný růst poplatku za ukládání 
směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 
500 Kč až na 1 850 Kč za tunu v roce 2030.

Dalšími opatřeními jsou zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku 
pro obce, zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030 
a uzákonění tzv. systému PAYT („Pay as you throw“), tedy 
systému, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho 
vyhodí do černé popelnice.
Více informací k tématu oběhového hospodářství je k dispozici 
v našem reportu, který naleznete pod tímto odkazem.

Tereza Hrtúsová, Radek Novák

Sazba pro dílčí základy poplatku za ukládání odpadů
na skládku (v Kč/t)

Zdroj: Návrh zákona o odpadech
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Přehled vládních opatření na podporu podniků a živnostníků v současné krizi způsobené koronavirem

Instituce Název opatření Platnost od Částka

MPO / ČMZRB Úvěr COVID I Od 16.3.2020 do 20.3.2020 
(pozastaven) 5 mld. Kč

MPO / ČMZRB Záruční program COVID II Od 2.4.2020
5 mld. Kč + úvěry od 

komerčních bank = cca 
35 mld. Kč

MPO Ošetřovné pro OSVČ Od 1.4.2020 100 mil. Kč

MPO (OP PIK) Podpora Technologie COVID od 27. dubna 2020 min. 300 mil. Kč

MPO Program Czech Rise Up - Chytrá 
opatření proti COVID-19

Žádosti bude možné podávat v 
prvním týdnu v dubnu 200 mil. Kč

MPO Prodloužení termínu výzev u OP PIK 19.3.2020 Nic

MPO Odklad nájemného pro podnikatele Po schválení parlamentem Nelze vyčíslit

MS Novela insolvenčních zákona, která má 
zabránit krachům firem Musí schválit parlament Nelze vyčíslit

MF Přerušení evidence tržeb a odložení 
spuštění poslední fáze EET Od začátku stavu nouze Jednotky miliard Kč

MF Liberační balíček I. a II. Od března, musí schválit parlament Nevyčísleno

MF 25 tisíc pro živnostníky Po schválení parlamentem 10 mld. Kč

MF Moratorium na splátky úvěrů Po schválení parlamentem Nevyčísleno

MPSV Kurzarbeit Od 6. dubna 7 mld Kč za březen

MPSV
Odpuštění minimální povinné platby na 
důchodové pojištění a povinné platby na 
zdravotní pojištění pro OSVČ

Od března cca 25 mld. Kč

MZe / PGRLF Pomoc pro epidemií postižené 
zemědělce Od dubna 1 mld. Kč

MZe Navýšení PRV na podporu soběstačnosti Od dubna 3,3 mld. Kč

MD Odklad plateb za mýto a silniční daň Od dubna Nevyčísleno

EGAP Podpora pro velké podniky Od dubna Celková pojistná kapacita 
EGAP + úvěry od bank

MV Zrušení poplatků za odesílání datových 
zpráv

Od 24. 3. 2020 do odvolání, min. po 
dobu vyhlášeného nouzového stavu -

MZV Nouzový balíček naléhavé pomoci pro 
české vývozce na zahraniční trhy Od 18.3.2020 Nevyčísleno

MMR Poukázky na tuzemskou rekreaci Zatím nestanoveno Nevyčísleno

Zdroj: Internetové stránky příslušných institucí; vlastní zpracování; údaje jsou uvedeny k 2. 4. 2020

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

VLÁDNÍ OPATŘENÍ NA PODPORU PODNIKATELŮ

EU Seriál

Opatření v době koronaviru jsou cíleny různým subjektům 
- od obyvatel, přes jednotlivá odvětví, malým a středním 
podnikům, živnostníkům a podobně. Přinášíme vám 
přehled vládních opatření v Česku na podporu podniků 
a živnostníků, kde vedle popisu těchto opatření naleznete 
i výši částky, která jim byla vymezena.
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Klíčové ekonomické ukazatele
 Růst HDP HDP v PPS per capita k Ø EU28 Cenová hladina k Ø EU27
v % 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

 Saldo veř.rozpočtů k HDP Veřejný dluh k HDP Energetická závislost
v % 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

Statistické 
okénko

Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické 
ukazatele všech 27 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.

Belgie 1,5 2,0 1,5 1,4 119,2 118,2 117,8 117,1 111,2 113,4 114,3 114,8
Německo 2,2 2,5 1,5 0,6 123,0 122,2 121,5 120,1 107,0 107,1 106,5 106,8
Estonsko 2,6 5,7 4,8 3,8 76,8 79,2 82,4 83,7 77,5 78,8 81,1 83,0
Irsko 3,7 8,1 8,2 5,7 175,4 182,4 190,1 196,0 128,4 129,4 131,2 132,7
Řecko -0,2 1,5 1,9 2,2 67,7 67,1 67,7 68,4 88,2 87,7 87,7 86,5
Španělsko 3,0 2,9 2,4 2,0 90,8 91,4 90,9 90,8 94,9 95,4 95,1 95,7
Francie 1,1 2,3 1,7 1,2 104,5 103,6 103,3 103,1 112,0 112,5 113,2 113,6
Itálie 1,3 1,7 0,8 0,2 97,3 96,8 95,7 94,6 106,5 104,4 103,9 103,5
Kypr 6,7 4,4 4,1 3,2 85,4 86,6 88,1 88,9 92,2 89,6 90,3 89,9
Lotyšsko 1,8 3,8 4,6 2,1 64,3 66,1 69,3 70,7 73,2 74,5 75,3 76,5
Litva 2,6 4,2 3,6 3,9 75,3 78,2 80,8 83,4 64,1 65,1 66,4 68,0
Lucembursko 4,6 1,8 3,1 2,7 267,6 259,4 258,8 256,6 125,5 127,9 129,1 129,5
Malta 5,8 6,7 7,0 4,5 95,2 97,4 97,7 98,8 83,9 84,6 85,0 85,2
Nizozemsko 2,2 2,9 2,6 1,7 127,5 128,0 128,9 128,6 114,2 115,9 115,0 115,5
Rakousko 2,1 2,5 2,4 1,6 128,6 126,7 127,0 126,7 109,3 110,5 111,8 112,0
Portugalsko 2,0 3,5 2,4 1,6 77,1 77,0 76,4 77,0 86,5 87,4 89,2 89,1
Slovinsko 3,1 4,8 4,1 2,5 82,4 84,9 86,9 87,4 86,0 87,0 86,5 87,2
Slovensko 2,1 3,0 4,0 2,3 76,5 75,7 77,2 78,1 70,7 78,0 78,9 79,7
Finsko 2,6 3,1 1,7 1,6 109,3 109,8 110,8 110,7 125,8 126,1 126,2 126,0
Bulharsko 3,8 3,5 3,1 3,7 48,9 49,8 51,1 52,6 49,7 49,7 51,3 52,0
Česko 2,5 4,4 2,8 2,5 87,5 89,3 90,9 91,7 66,8 68,3 70,6 73,4
Dánsko 3,2 2,0 2,4 2,1 125,9 127,6 126,2 126,5 142,8 146,2 143,3 141,6
Chorvatsko 3,5 3,1 2,7 3,0 60,7 61,3 62,7 64,0 67,8 68,6 69,5 70,2
Maďarsko 2,2 4,3 5,1 4,9 67,5 68,5 71,1 73,6 61,4 62,4 65,0 64,5
Polsko 3,1 4,9 5,1 4,0 68,1 69,5 70,9 72,8 57,6 56,0 58,8 59,5
Rumunsko 4,8 7,1 4,4 3,9 59,3 62,5 64,5 66,7 55,1 53,8 53,9 54,1
Švédsko 2,4 2,4 2,2 1,2 122,7 121,8 121,8 120,5 127,8 130,7 128,9 123,6
EU 2,1 2,7 2,1 1,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UK 1,9 1,9 1,3 1,3 108,0 106,6 105,3 104,7 142,7 127,8 119,9 120,1

Belgie -1,7 -0,7 -0,7 -2,4 104,9 101,8 100,0 99,5 83,8 75,4 74,8 82,7
Německo 1,2 1,9 1,2 1,2 69,2 65,3 61,9 59,2 62,1 63,8 64,0 63,6
Estonsko -0,2 -0,6 -0,8 -0,5 10,2 9,3 8,4 8,7 9,8 8,0 4,1 0,7
Irsko 0,2 0,1 -0,3 -0,7 73,9 67,8 63,6 59,0 88,7 68,9 67,0 67,4
Řecko 1,3 1,0 0,7 0,5 178,5 176,2 181,2 175,2 70,9 72,7 71,1 70,5
Španělsko -2,3 -2,5 -3,0 -4,3 99,2 98,6 97,6 96,7 72,9 71,4 73,8 73,3
Francie -3,1 -2,5 -2,8 -3,5 98,0 98,4 98,4 98,9 45,9 47,3 48,6 46,6
Itálie -2,2 -2,2 -2,4 -2,4 134,8 134,1 134,8 136,2 77,0 77,7 77,0 76,3
Kypr 3,7 -4,4 1,7 0,1 103,4 93,9 100,6 93,8 97,3 95,8 95,9 92,5
Lotyšsko -0,6 -0,7 -0,5 0,1 40,2 38,6 36,4 36,0 51,2 47,2 44,1 44,3
Litva 0,0 0,6 0,5 0,2 39,9 39,3 34,1 36,3 78,4 77,6 75,1 77,2
Lucembursko 2,3 2,7 1,4 1,8 20,1 22,3 21,0 19,6 95,9 96,1 95,6 95,1
Malta 1,2 1,9 3,4 0,9 55,5 50,3 45,8 43,3 97,3 101,1 103,3 96,7
Nizozemsko 1,5 1,5 1,3 0,0 61,9 56,9 52,4 48,9 48,5 46,0 52,0 59,8
Rakousko 0,4 0,2 -0,7 -1,5 82,9 78,3 74,0 69,9 60,4 62,0 63,9 64,3
Portugalsko -0,1 -0,4 -3,0 -1,9 131,5 126,0 122,2 119,5 76,3 72,2 77,9 75,6
Slovinsko 0,5 0,8 0,0 -1,9 78,7 74,1 70,4 66,7 49,7 49,3 51,0 51,3
Slovensko -0,9 -1,1 -1,0 -2,5 52,0 51,3 49,4 48,1 60,1 60,6 64,8 63,7
Finsko -1,1 -0,8 -0,7 -1,7 62,6 60,9 59,0 59,2 48,2 46,1 44,2 45,2
Bulharsko 1,1 1,8 1,1 0,1 29,3 25,3 22,3 21,1 36,5 38,6 39,5 36,5
Česko 0,2 1,1 1,6 0,7 36,8 34,7 32,6 31,5 31,9 32,6 37,2 36,8
Dánsko 2,2 0,8 1,7 0,2 37,2 35,5 34,2 33,0 13,0 14,2 12,2 23,5
Chorvatsko 0,1 0,3 0,8 -1,1 81,0 78,0 74,8 71,2 48,8 48,4 53,1 52,7
Maďarsko -1,8 -2,3 -2,4 -1,8 75,5 72,9 70,2 68,2 53,9 55,8 62,5 58,1
Polsko -1,0 -0,2 -1,5 -2,4 54,2 50,6 48,9 47,4 29,9 30,8 38,3 44,8
Rumunsko -3,6 -3,0 -2,6 -2,6 37,3 35,1 35,0 35,5 16,4 21,6 23,1 24,1
Švédsko 0,3 0,8 1,4 1,0 42,3 40,7 38,8 34,6 29,8 33,3 26,8 29,0
EU -1,0 -0,7 -1,0 -1,7 85,3 83,6 81,9 80,6 53,9 53,8 55,1 55,7
UK -2,2 -2,3 -2,4 -3,4 86,8 86,2 85,9 85,2 37,5 35,7 35,6 35,5



13

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje 
nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované 
za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv 
části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden.
Některé obrázky použité v této publikaci pochází z audiovizuální knihovny Evropské komise a www.pixabay.com.
Vydáváno pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16338, ISSN on-line: 1801-5042, ISSN tisk: 1801-5034.



www.csas.cz


