
ČR dnes a zítra: Jak si stojí česká ekonomika a jak ji posunout 
kupředu?

Z fondu pro přizpůsobení brexitu by ČR mohla získat až miliardu 
korun

Akční plán pro rozvoj ekologické produkce
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Milí čtenáři,

v dubnu dochází k dalšímu rozvolňování a končí nouzový stav. Ruší se omezení 
volného pohybu a povoluje se v určité (velmi omezené - tedy v době, kdy 
jsem začal psát tento úvodník, to bylo jinak, než teď, když ho dopisuji …) míře 
i setkávání lidí. Do škol se vrací hrstka dětí – 1. stupeň základní školy a to 
jen v rotačním režimu. Určitá nerovnost ve vzdělávání se tak koronavirovou 
krizí ještě prohlubuje. Online výuka velmi těžko nahradí tu prezenční. Dětem 
a studentům chybí krom kvalitní výuky, pravidelného režimu i sociální kontakt, 
který ve školách zažívají. Tento propad ve vzdělání se může projevovat po 
dlouhou dobu. A v dnešní rychle se měnící době, kterou doba covidová ještě více 
urychluje, je celoživotní a kvalitní vzdělávání velmi důležité. A to nejen z pohledu 
jednotlivců, ale i celé společnosti a ekonomiky a její konkurenceschopnosti 
obzvlášť. 

Česko již nyní zaostává v ukazatelích, kam by dlouhodobě mělo investovat více, 
aby zvyšovalo svou konkurenceschopnost. Podíl veřejných výdajů na vzdělávání 
k HDP je 5. nejnižší v EU a podíl výdajů na terciální vzdělávání dokonce 
4. nejnižší. V případě dosaženého vysokoškolského vzdělání se Česko řadí 
k zemím s nejnižším podílem v EU i v rámci zemí OECD. 

Koronavirová krize a restrikce se dotkly i tolik oblíbeného studijního programu 
Erasmus. Jen v loňském roce se snížil počet výjezdů do zahraničí na tento 
studijní program o polovinu. Na pětinu pokleslo také množství výjezdů studentů 
středních odborných škol a učilišť z ČR. Studijních pobytů vysokoškoláků 
v zahraničí ubylo o necelých 40 % a pracovních stáží studentů téměř o polovinu.

V předchozích odstavcích jsem se již dotkl problematiky konkurenceschopnosti 
Česka. Česká republika má již historicky průmyslový charakter a momentálně je 
druhou nejprůmyslovější zemí Evropské unie. Na výkonu ekonomiky se průmysl 
podílí 29 %, což je více než např. v Německu (24 %) nebo kolik činí průměr EU 
(20 %). Česko stále těží z poměrně nízkých nákladů práce, ale již nyní se musí 
začít více orientovat na koncové zákazníky se špičkovými výrobky. Přehled toho, 
jak si Česká republika stojí v několika vybraných ukazatelích mezinárodního 
srovnání a v jakých oblastech má rezervy, nabízí naše hlavní téma, které jsme 
s kolegy společně vypracovali. Určitě si nalistujte strany 7 až 10, kde se dozvíte 
více.

Vliv na vývoj ekonomiky vedle probíhající koronavirové krize má i brexit (jež 
patří mezi dlouhodobá témata a ještě nějakou dobu se bude probírat ze všech 
možných úhlů). Pro českou ekonomiku bude odchod Spojeného království 
z EU pravděpodobně znamenat pokles v řádu pouhých desetin procent HDP, 
i přesto však přináší své náklady. Export do Velké Británie se od roku 2016, kdy 
dosáhl svého maxima, snížil do roku 2020 o 15 %. Část ztrát z brexitu by měl 
kompenzovat zvláštní fond a Česko by z něj mohlo získat až 38 miliónů eur. Více 
k pobrexitovému fondu se dočtete v Událostech na straně 2.

A u podpory z EU ještě chvíli zůstaneme. Evropská komise vyplatila Česku 
miliardu eur z úvěrového programu Evropské unie na podporu zaměstnanosti 
v mimořádných situacích (SURE). Pro Česko to představuje první půjčku 
z tohoto programu. Celkově Komise v rámci 
programu SURE uvolnila sedmi členským zemím 
EU ve formě půjček devět miliard eur. Kromě Česka 
peníze získaly rovněž Španělsko, Chorvatsko, Itálie, 
Litva, Malta a Slovensko. Těchto šest zemí obdrželo 
peníze z programu již dříve.

Vážení čtenáři, přeji snad již konečně započatý 
pozvolný návrat do „nového“ normálu. Užijte si jaro 
a zůstaňte zdraví.

Tomáš Kozelský
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Události v EU

ČR by z fondu pro přizpůsobení brexitu mohla získat 
až 1 miliardu korun. - Konference o budoucnosti 
Evropy: Instituce EU se shodly na její podobě. - ČR 
obdržela první miliardu eur z programu SURE na 
podporu zaměstnanosti. - REACT-EU podpoří hlavně 
zdravotnictví. Do ČR z REACT-EU dorazí zhruba 
26 miliard korun.

Měsíčník EU aktualit | duben 20212

ČR by z fondu pro přizpůsobení brexitu mohla 
získat až 1 miliardu korun
Rezerva pro přizpůsobení se brexitu má pomoci členským 
státům vypořádat se s odchodem Velké Británie z EU. Zvláštní 
mechanismus, z něhož mají unijní prostředky plynout, však 
není vhodně nastaven, upozorňují unijní auditoři. Výhrady má 
i Výbor regionů.
Členské státy EU by si měly v následujících čtyřech letech 
rozdělit až 5 mld. eur (131 mld. korun) z nového pobrexitového 
fondu. Evropská komise chce financemi zacelit ekonomické 
rány, které odchod Velké Británie státům EU způsobil.
Finance si země rozdělí podle odhadovaných dopadů 
brexitu na jejich obchodní vztahy s Británií. Kritériem 
bude také dopad na obchod s rybami, které země EU 
uloví v britských vodách. Nejvíce prostředků tak získá Irská 
republika, dále státy Beneluxu, Německo a Francie. ČR by 
mohla získat 35 až 38 mil. eur, tedy skoro miliardu korun.
Prostředky se budou rozdělovat postupně. Zhruba 80 % 
rezervy, tj. více než 4 mld. eur, by mělo být alokováno jako 
předběžné financování do září 2023. Zbývající finance mají 
pokrýt výdaje, na které nestačily peníze v prvním kole, a budou 
rozděleny v roce 2024.

Kam poputují jednotlivé částky bude zcela v rukou 
členských států. Až po jejich vynaložení má jejich účinnost 
a účelnost posoudit Evropská komise. To znamená, že 
systém se nebude podobat rozdělování kohezních fondů ani 
evropskému plánu obnovy.
Česká republika nebyla brexitem do velké míry zasažena.Brexit 
pro českou ekonomiku sice bude pravděpodobně znamenat 
pokles v řádu pouhých desetin procent HDP, i přesto však 
přináší své náklady. Export do Velké Británie se od roku 2016, 
kdy dosáhl svého maxima, snížil do loňského roku o 15 %.
Jak a kam národní orgány nasměrují podpůrné prostředky, 
zatím není zcela jasné. Finance by dle Komise měly 
pomoci přizpůsobit se zvláště bezpečnostním, sanitárním 
a fytosanitárním hraničním kontrolám, certifikačním 
a autorizačním mechanismům nebo informačním 
a komunikačním systémům. Pomoci mají také s dopady 
brexitu na pracovní trh.

https://euractiv.cz/section/brexit/news/ztraty-po-brexitu-zalepi-
zvlastni-fond-cesko-by-z-nej-mohlo-ziskat-az-38-milionu-eur/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_20_2536

Konference o budoucnosti Evropy: Instituce 
EU se shodly na její podobě
Po dlouhých sporech o její vedení a obsah se instituce 
Evropské unie shodly na podobě Konference o budoucnosti 
Evropy, tedy veřejné debaty, která má spoluurčit budoucí 
směřování evropského bloku. 
Konference po ročním odkladu způsobeným pandemií 
a zmíněnými spory začne letos v květnu a oproti 
původnímu plánu nepočítá s reformou evropských voleb 
a změnou unijního primárního práva.
Šéfové tří unijních institucí – Ursula von der Leyenová za 
Evropskou komisi, David Sassoli za Evropský parlament 
a premiér předsedajícího Portugalska António Costa za Radu 
EU – 10. března svými podpisy stvrdili zahájení Konference 
o budoucnosti Evropy, v níž má široké spektrum aktérů včetně 
veřejnosti vyjádřit své podněty k budoucímu fungování EU.
Podle schválených parametrů by se konference měla skládat 
z velkého počtu veřejných akcí a diskusí pořádaných na 
celoevropské, národní i regionální úrovni. Její součástí budou 
i panelové diskuse zástupců občanů unijních zemí. Lidé 
budou moci své názory vyjadřovat také prostřednictvím 
speciálně vytvořené vícejazyčné internetové platformy. Ta 
vzniká také v reakci na koronavirovou pandemii, a to vzhledem 
k restriktivním opatřením, které znemožňují setkávání velkého 
počtu osob.

POLITIKA

BREXIT

Brexit Adjustment Reserve (mil. eur)

Zdroj: UK Parliament; v běžných cenách
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Události v EU

Možnými tématy, k nimž se veřejnost může vyslovit, 
jsou například posilování společné zdravotní politiky 
v návaznosti na covidovou pandemii, boj proti klimatickým 
změnám, digitalizace, sociálně spravedlivá ekonomika či 
demokratičnost fungování EU. Aktéři však mohou přinášet 
i vlastní podněty.
V deklaraci podepsané lídry se naproti tomu nemluví 
o změnách unijních smluv či novém systému voleb do 
Evropského parlamentu včetně zavedení systému takzvaných 
spitzenkandidátů či nadnárodních kandidátních listin, které 
jako klíčový výstup konference navrhovali europoslanci. S tím 
však nesouhlasila značná část členských států, což podle 
kritičtějších evropských zákonodárců omezí možný dopad 
konference.
Ta měla původně začít již loni na jaře, kvůli covidové pandemii 
a dlouhým debatám mezi institucemi se však její začátek 
o rok odložil. Oficiální zahájení proběhne 9. května na Den 
Evropy ve Štrasburku.
Parlament se s členskými státy dlouhodobě přel o to, kdo se 
stane předsedou konference. Jednou z možných osobností byl 
belgický expremiér a někdejší vůdce liberálů v europarlamentu 
Guy Verhofstadt. Národní vlády však nesouhlasily, a projekt 
tak nakonec povedou zástupci všech tří unijních institucí, 
kteří budou mít pod sebou výkonnou radu složenou z trojice 
zástupců každého z nich. Jejich výběr musí být hotov do 
května, kdy debata začne.
Místo původně plánovaných dvou let tak dostanou 
obyvatelé či zástupci organizací a spolků na prodiskutování 
svých představ o Unii rok. Konec debaty je naplánován 
na příští jaro, kdy bude EU předsedat Francie, od jejíhož 
prezidenta Emmanuela Macrona nápad uspořádat konferenci 
předloni vzešel.
https://euractiv.cz/section/all/news/instituce-eu-se-shodly-na-
podobe-konference-o-budoucnosti-evropy-ktera-odstartuje-
letos-v-kvetnu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_21_1065

ČR obdržela první miliardu eur z programu 
SURE na podporu zaměstnanosti
Evropská komise vyplatila České republice miliardu 
eur z úvěrového programu Evropské unie na podporu 
zaměstnanosti v mimořádných situacích (SURE). Pro Česko 
je to první půjčka z tohoto programu. Celkově Komise 
v rámci programu SURE uvolnila sedmi zemím EU ve 
formě půjček 9 mld. eur. Kromě Česka peníze získaly rovněž 
Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Malta a Slovensko. 
Těchto šest zemí obdrželo peníze z programu již dříve.

Komise nástroj SURE financuje vydáváním sociálních 
dluhopisů. Dosud proběhly tři kola jejich nabídky, v nichž byl 
na přelomu října a listopadu loňského roku o sociální dluhopisy 
velký zájem ze strany investorů a mnohonásobně převýšil 
očekávání. Nabízené dluhopisy mají splatnost 15 let.
Půjčky z programu pomáhají členským státům řešit náhlé 
zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti. 
Konkrétně jim pomůžou pokrýt náklady, které přímo souvisejí 
s financováním režimů zkrácené pracovní doby a dalších 
podobných opatření, jež zavedly v reakci na koronavirovou 
pandemii, píše komise.
Z nástroje SURE dosud obdrželo 16 členských států 
ve formě půjček celkem 62,5 mld. eur. Komise doposud 
navrhla finanční podporu 19 členským státům v celkové výši 
90,6 mld. eur, z čehož bylo zatím schváleno 90,3 mld. eur pro 
18 členských zemí. ČR by měla celkově získat 2 mld.eur.

https://euractiv.cz/section/politika/news/komise-dnes-cesku-
vyplatila-prvni-miliardu-eur-z-programu-sure-na-podporu-
zamestnanosti-v-dobe-koronaviru/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/
ip_21_1063

REACT-EU podpoří hlavně zdravotnictví
Finanční prostředky z nového evropského nástroje 
REACT-EU pomůžou českým nemocnicím navýšit kapacitu 
urgentních příjmů. Podpory se dočkají i hygienické stanice 
nebo záchranná služba. První peníze by mohly začít proudit 
v dubnu.
Od začátku pandemie se EU snaží využít možnosti společného 
rozpočtu tak, aby ekonomikám zemí EU pomohla překlenout 
složité období. Až dosud to však dělala hlavně pomocí půjček 
a „starých“ peněz – přesouvala je nebo upravovala pravidla pro 
jejich čerpání tak, aby k nim usnadnila přístup.

TRH PRÁCE

FONDY EU

Alokace REACT-EU pro rok 2021 (mil. eur)

Zdroj: Evropská komise, v běžných cenách
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Události v EU

Výjezdů z ČR do zahraničí s evropským stipendijním 
programem Erasmus ubylo loni meziročně asi o polovinu. 
Snížil se hlavně počet krátkodobých výjezdů do zahraničí. 
Nejvíce se to týkalo učitelů, jejichž pobytů ubylo o 84 %. 
- Modernizační fond v ČR: Rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie a modernizace tepláren. - Expertní orgán Komise 
označil jadernou energii za udržitelnou.

Skutečně „nové“ peníze přichází až po roce s koronavirem 
prostřednictvím nástroje REACT-EU, který je součástí 
nového fondu obnovy (Next Generation EU). Tento 
nástroj má sloužit k řešení hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19 skrze „zelené, digitální a odolné oživení ekonomiky.“ 
Na rozdíl od dalších částí fondu obnovy se však necelých 
1,3 bilionu korun z REACT-EU „nepřilepilo“ k novému 
sedmiletému finančnímu rámci 2021-2027, ale k tomu 
předchozímu. Díky tomu jsou prostředky k dispozici dříve.
Konkrétně v Česku relativně rychlou dostupnost těchto 
peněz zaručuje to, že je vláda začlenila do dobíhajícího 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 
(IROP). Podmínky čerpání jsou navíc volnější než obvykle.
Co se týká objemu financí, do Česka z REACT-EU dorazí 
přibližně 26 miliard korun. Část této sumy – 21,7 miliard 
určených na roky 2020 a 2021 – už Evropská komise Česku 
přidělila, částka je již přesně rozdělená mezi jednotlivé aktivity.
Miliardy z REACT-EU půjdou v České republice do tří 
oblasti – zdravotnictví, integrovaného záchranného 
systému a sociální infrastruktury, kam spadají například 
domovy pro seniory. 
Do první kategorie přiteče téměř 71 procent objemu financí, 
zatím tedy okolo 15,3 miliardy korun. Podle stejného klíče 
se pak rozdělí i dodatečné peníze, celkově by tedy české 
zdravotnictví mělo z nástroje získat přibližně 18,4 miliardy. 
Sektor bude samozřejmě těžit i z peněz určených pro zdravotní 
záchrannou službu krajů, kam by měla doputovat další miliarda.
Z plánu nakonec zmizely kontroverzní „sportovní kabiny“.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo tři prioritní oblasti, které se 
všechny alespoň částečně týkají lepší připravenosti na další 
pandemie. Opakující se slovo je především „odolnost“.
V prvé řadě má jít o rozvoj a modernizaci sítě urgentních 
příjmů, kam spadají JIP, ARO, operační sály, intervenční 
a diagnostická pracoviště. 
V rámci druhé priority se podpoří „péče o zvlášť ohrožené 
pacienty“, například o lidi s rakovinou nebo s duševními 
onemocněními. Ve zdravotním systému je však potřeba 
navýšit kapacity nejen v otázce péče o pacienty, ale i v další 
infrastruktuře. 
Poslední priorita proto míří na podporu laboratoří, hygienických 
stanic a infektologických pracovišť.
Ministerstvo pro místní rozvoj jako správce „obálky“ 
z REACT-EU v únoru informovalo o podmínkách dotačních 
výzev, které vypíše pravděpodobně v dubnu. Na začátku 
března pak ministerstvo tyto předběžné podmínky ještě 
upravovalo.

https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/sportovni-
kabiny-z-react-eu-vypadly-penize-podpori-hlavne-zdravotnictvi/
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/react-eu

Počet výjezdů přes program Erasmus kvůli 
pandemii poklesl o polovinu
Výjezdů z ČR do zahraničí s evropským stipendijním 
programem Erasmus ubylo loni meziročně asi o polovinu. 
Pokračovaly hlavně dlouhodobé pobyty, účastníci při nich 
přitom někdy v zahraničí strávili jen část doby. Meziročně 
naopak na dvojnásobek narostl zájem institucí o takzvané 
projekty spolupráce na dálku. Na on-line konferenci to uvedly 
zástupkyně Domu zahraniční spolupráce (DZS).
V reakci na pandemii covid-19 se v programu Erasmus 
meziročně snížil hlavně počet krátkodobých výjezdů do 
zahraničí. Nejvíce se to týkalo učitelů, jejichž pobytů 
ubylo o 84 procent. Důvodem bylo to, že školy byly kvůli 
šíření nákazy často zavřené. O 78 procent pokleslo také 
množství výjezdů studentů středních odborných škol a učilišť 
z ČR. Menší pokles byl u vysokých škol. Studijních 
pobytů vysokoškoláků v zahraničí ubylo o 37 procent 
a pracovních stáží studentů o 46 procent.
Množství cizinců přijíždějících na studijní pobyty a stáže do 
ČR se ve srovnání s výjezdy Čechů snížil méně. Zatímco 
v dřívějších letech do Česka přijíždělo každoročně 10 tisíc, 
nyní je to asi 55 procent. 
Oproti roku 2019 ale zároveň o osm procent vzrostl počet 
cizinců ve standardních studijních programech. Důvodem 
je zřejmě hlavně to, že se zájemci mohou zapsat do studia 
na dálku. Zahraniční studenti aktuálně tvoří 17 procent 
celkového počtu vysokoškolských posluchačů v ČR.
Evropská komise již vyhlásila nový program Erasmus 
na období 2021 až 2027. Proti minulým sedmi rokům se 
v něm rozpočet navýší až na 28,4 miliardy eur, tedy zhruba 
dvojnásobek. Na mezinárodní studijní výměny a projekty 
půjde 26,2 miliardy eur a další 2,2 miliardy eur má být na 
pomoc zemím, které se připravují na budoucí členství v EU.

VZDĚLÁVÁNÍ
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Tučný rozpočet tak umožní zhruba 10 milionům zájemců 
účastnit se zahraničních výjezdů či projektů. Mezi hlavními 
prioritami dominuje inkluze, digitalizace a udržitelnost. 
Současný programu Erasmus+ bude nově také iniciativa 
DiscoverEU, která umožňuje 18letým Evropanům procestovat 
kontinent.
V případě Velké Británie, která se rozhodla po konci svého 
členství v EU již nadále evropského výměnného programu 
neúčastnit, bude fungovat tzv. Turingův stipendijní 
program.

https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/pocet-
vyjezdu-pres-program-erasmus-loni-napric-evropou-kvuli-
pandemii-poklesl-zhruba-o-polovinu/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_21_1326

Modernizační fond v ČR: Rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie a modernizace tepláren
Česká republika má jedinečnou příležitost dekarbonizovat 
svůj průmysl. Otvírá se jí Modernizační fond s rozpočtem 
150 miliard korun. Většina peněz půjde na rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie a modernizaci tepláren.
Obnovitelné zdroje energie, teplárenství a energetické 
úspory. Právě do těchto tří oblastí by měly směřovat 
miliardy korun z nového Modernizačního fondu. Ten je 
financovaný z evropského systému obchodování s emisními 
povolenkami (EU ETS) a na modernizaci českého průmyslu 
a energetiky by měl v následujících deseti letech přispět 
zhruba 150 miliardami korun. Jeho objem se však může 
v následujících letech nafouknout. Cena emisních povolenek 
totiž raketově roste, ČR si navíc v Bruselu vyjednala revizi 
stávající legislativy.
Rozdělení fondu má na starosti ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) a již nyní je jasné, že zájem bude obrovský. 
Vyplývá to z předregistrační výzvy, do které se přihlásilo více 
než devět tisíc zájemců. Enormní zájem projevili potenciální 
žadatelé zejména o dotace na fotovoltaické panely. První 
„ostré“ výzvy odstartují již v polovině dubna.
Většina financí má jít podle MŽP na zmíněné tři priority 
– obnovitelné zdroje, teplárny a energetickou účinnost. 
Peníze by podle programového dokumentu měly putovat také 
do dopravy či modernizace veřejného osvětlení.
V současné době se počítá s tím, že 60% část obálky 
určené na rozvoj obnovitelných zdrojů bude zarezervována 
pro velké průmyslové podniky, na které se vztahuje systém 
obchodování s emisními povolenkami. Právě ty totiž budou 
mít s modernizací největší náklady.

Česká republika na prosincové Evropské radě spolu s Polskem 
prosadila možné navýšení financí dostupných v Modernizačním 
fondu. Zda se bude podíl peněz dostupných ve fondu 
zvyšovat zatím není jasné, posun lze očekávat v červnu 
2021, kdy by měla Evropská komise zveřejnit návrh revize 
EU ETS.
ČR by měla z EU v následující dekádě čerpat zhruba bilion 
korun – kromě Modernizačního fondu bude mít k dispozici 
také fond obnovy, kohezní fondy nebo Fond spravedlivé 
transformace určený uhelným regionům. Všechny zdroje 
přitom mohou ČR pomoci jak s modernizací ekonomiky, tak 
s její dekarbonizací.

https://euractiv.cz/section/energetika/news/modernizacni-fond-
ma-ocistit-prumysl-od-emisi-penize-dostanou-hlavne-vyrobci-
elektriny-a-teplarny/
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_
cs

Expertní orgán Evropské komise označil 
jadernou energii za udržitelnou
Expertní orgán Evropské komise, Společné výzkumné 
středisko (JRC), vyneslo rozsudek nad budoucností 
jaderné energie. Ve zveřejněné zprávě ji označilo za 
udržitelnou. Krok kritizují ekologické organizace. Komise 
však zdůraznila, že verdikt JRC není konečným krokem 
a přehodnotí jej ještě další odborníci.
Evropská komise od loňska pracuje na podrobnostech tzv. 
taxonomie udržitelných investic, která je součástí zelené 
politiky EU. Legislativa má přinést větší transparentnost 
do investičního prostředí a zabránit tzv. greenwashingu, 
tedy klamnému označování produktů a činností za šetrné 
k životnímu prostředí.
V současné době vzniká seznam „zelených“ produktů, 
činností a technologií. Aby mohly být označené za šetrné 
k životnímu prostředí, musí splnit alespoň jedno ze šestice 
environmentálních kritérií a zároveň nečinit výrazné škody 
životnímu prostředí.
Za čisté zdroje energie jsou považovány ty obnovitelné, 
jmenovitě slunce, vítr či voda. Naopak uhlí a lignit jsou 
špinavými zdroji. V případě jádra a zemního plynu však ještě 
není úplně jasno a názory členských států na ně se liší.

https://euractiv.cz/section/energetika/news/podle-unijnich-
expertu-je-jaderna-energie-udrzitelna-analyza-ale-neni-u-
konce/
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Ekologická produkce je přínosná z řady důvodů: ekologická 
pole mají přibližně o 30 % větší biologickou rozmanitost, zvířata 
v ekologickém chovu mají lepší životní podmínky a užívají 
méně antibiotik, ekologičtí zemědělci mají vyšší příjmy a jsou 
odolnější a spotřebitelé díky logu EU označujícímu ekologickou 
produkci přesně vědí, co si kupují. Akční plán je v souladu 
se Zelenou dohodou pro Evropu, strategií „od zemědělce ke 
spotřebiteli a strategií v oblasti biologické rozmanitosti.
Akční plán je navržen tak, aby k dosažení 25% cíle poskytl 
rychle rostoucímu odvětví ekologické produkce vhodné 
nástroje. Aby se zajistil vyvážený růst tohoto odvětví, předkládá 
plán 23 opatření rozdělených podle tří hledisek – posílení 
spotřeby, zvýšení produkce a další zlepšení udržitelnosti 
odvětví.
Komise vybízí členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní 
ekologické akční plány s cílem zvýšit jejich vnitrostátní podíl 
na ekologickém zemědělství. Mezi členskými státy existují 
významné rozdíly, pokud jde o podíl zemědělské půdy, na níž 
se v současnosti hospodaří ekologicky. Pohybuje se v rozmezí 
od 0,5 % do více než 25 %. Vnitrostátní ekologické akční plány 
doplní vnitrostátní strategické plány a budou v nich stanovena 
opatření, která půjdou nad rámec zemědělství i toho, co nabízí 
Společná zemědělská politika (SZP).
Přechod zemědělců na ekologické zemědělství, a tím i jejich 
vyšší zisky a odolnost, zásadním způsobem povzbudí rostoucí 
spotřeba ekologických produktů. Za tímto účelem akční plán 
předkládá několik konkrétních opatření zaměřených na zvýšení 
poptávky, udržení důvěry spotřebitelů a přiblížení ekologických 
potravin občanům. Patří mezi ně: informování o ekologické 
produkci, podpora spotřeby ekologických produktů obecně, 
podpora většího využívání ekologických produktů ve veřejných 
jídelnách prostřednictvím veřejných zakázek a zvýšení 
distribuce ekologických produktů v rámci projektu EU pro 
školy. Opatření se rovněž zaměřují například na předcházení 
podvodům, zvýšení důvěry spotřebitelů a zlepšování 
sledovatelnosti ekologických produktů. Významnou úlohu 
může sehrát i soukromý sektor, například tím, že bude 
odměňovat zaměstnance poukázkami na ekologické produkty, 
které budou moci využít k nákupu biopotravin.
V současné době se v EU ekologicky hospodaří přibližně na 
8,5 % zemědělské plochy a trendy naznačují, že při současném 
tempu růstu to do roku 2030 bude 15 až18 %. Soubor nástrojů 
obsažený v tomto akčním plánu má podnítit další úsilí, aby se 
dosáhlo hodnoty 25 %. Akční plán se z velké části zaměřuje 
na „efekt přitažlivosti“ na straně poptávky, nicméně klíčovým 
nástrojem podporujícím přechod na ekologické zemědělství 

zůstává společná zemědělská politika. V současné době se 
na podporu ekologického zemědělství vynakládá přibližně 
1,8 % prostředků SZP (7,5 miliardy eur). Budoucí SZP na 
období 2023–2027 bude zahrnovat ekorežimy, na které bude 
v závislosti na výsledcích jednání o SZP přidělen rozpočet 
ve výši 38–58 miliard eur. Ekorežimy bude možné využít na 
podporu ekologického zemědělství.
Kromě SZP patří ke klíčovým nástrojům pořádání informačních 
akcí a vytváření sítí pro sdílení osvědčených postupů, 
certifikace pro skupiny zemědělců, nikoli pro jednotlivé 
zemědělce, výzkum a inovace, využívání technologie 
blockchain a dalších technologií ke zlepšení sledovatelnosti, 
zvýšení transparentnosti trhu, posílení místních a drobných 
zpracovatelských podniků, podpora organizace potravinového 
řetězce a zlepšení výživy zvířat.
Aby zvýšila informovanost o ekologické produkci, bude Komise 
každý rok pořádat „Den ekologické produkce“ EU a udělovat 
ceny za ekologický přístup jako uznání excelence ve všech 
fázích ekologického potravinového řetězce. Komise bude 
rovněž podporovat rozvoj sítí ekologického cestovního ruchu 
prostřednictvím „bioregionů“. „Bioregiony“ jsou oblasti, kde 
budou zemědělci, občané, provozovatelé cestovního ruchu, 
sdružení a veřejné orgány spolupracovat na udržitelném řízení 
místních zdrojů na základě ekologických zásad a postupů.
Akční plán rovněž uvádí, že ekologická produkce akvakultury 
zůstává relativně novým odvětvím, nicméně má značný 
potenciál růstu. Připravované nové pokyny EU pro udržitelný 
rozvoj akvakultury EU povzbudí členské státy a zúčastněné 
strany k podpoře růstu ekologické produkce v tomto odvětví.
Cílem akčního plánu je rovněž dále zlepšovat výkonnost 
ekologického zemědělství z hlediska udržitelnosti. Za tímto 
účelem se opatření zaměří na zlepšení životních podmínek 
zvířat, zajištění dostupnosti ekologického osiva, snížení 
uhlíkové stopy tohoto odvětví a minimalizaci používání plastů, 
vody a energie.
Komise má rovněž v úmyslu zvýšit podíl výzkumu a inovací 
a vyčlenit alespoň 30 % rozpočtu na výzkumné a inovační 
činnosti v oblasti zemědělství, lesnictví a venkovských oblastí, 
a to na témata, jež jsou pro odvětví ekologického zemědělství 
specifická nebo důležitá.
Komise bude situaci pozorně sledovat a každoročně přešetří 
pokrok spolu se zástupci Evropského parlamentu, členských 
států a zúčastněných stran, a to prostřednictvím pololetních 
zpráv o pokroku a přezkumu v polovině období.

Zastoupení Evropské komise v ČR

6
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Drobnohled

Komise předložila akční plán pro rozvoj ekologické 
produkce. Hlavním cílem tohoto plánu je podpořit 
produkci a spotřebu ekologických zemědělských produktů, 
dosáhnout do roku 2030 toho, že ekologicky bude 
obhospodařováno 25 % zemědělské půdy, a výrazně 
zvýšit podíl ekologické akvakultury.
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ČR DNES A ZÍTRA: JAK SI STOJÍ ČESKÁ EKONOMIKA 
A JAK JI POSUNOUT KUPŘEDU?
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Hlavní téma

Produktivita práce v ČR dosahuje stále jen 3/4 průměru 
EU a 2/3 úrovně Německa. Hodinové náklady práce 
v podnikatelské sféře jsou v ČR na třetinové úrovni 
Německa. Průměrný počet průmyslových robotů v ČR je 
třetinový oproti Německu a podprůměrný mezi vyspělými 
průmyslovými zeměmi. Jak z toho ven? 

ČR V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Z hlediska struktury ekonomiky je ČR druhou nejprůmyslovější 
zemí Evropy. Český průmysl se na výkonu ekonomiky podílí 
29 %, což je více než např. v Německu (24 %) nebo kolik činí 
průměr EU (20 %). Nicméně ještě v roce 2016 u nás dosahoval 
podíl průmyslu na hrubé přidané hodnotě 32 %. Rostoucí 
význam sektoru služeb tak probíhá i v české ekonomice.
Produktivita práce na odpracovanou hodinu v české ekonomice 
je stále jen na 77 % průměru EU a zhruba na 2/3 produktivity 
práce Německa.

Při srovnání hrubé přidané hodnoty na pracovníka ve 
vybraných odvětví patří Česko až na zemědělství pod průměr 
EU a řadí se tak spíše ke státům bývalého východního bloku 
než k vyspělým státům EU.
Vztáhneme-li přidanou hodnotu k celkové produkci (=obratu) 
v dané ekonomice, tak se přidaná hodnota české ekonomiky 
stále nachází na čtvrté nejnižší úrovni EU. Rovněž přidaná 
hodnota exportů se podle dat OECD pohybuje ke konci 
žebříčku zemí OECD.

Přidaná hodnota
ČR má jeden z nejnižších podílů hrubého národního důchodu 
na hrubém domácím produktu (94 %) v EU. Tento ukazatel měří 
vztah HDP, což je přidaná hodnota vytvořená v dané zemi plus 
nevelká položka týkající se daní, a HND coby objem hodnoty 
získané obyvateli Česka. V ČR se tak toho vytvoří výrazně 

víc, než kolik skrze zisky a mzdy získají obyvatelé Česka. 
Rozdíl přitom nespočívá jen v odlivu dividend do zahraničí, ale 
také například ve stanovování nízkých vnitropodnikových (či 
vnitroskupinových) nákladů a cen za zboží, služby, software, 
vývoj či licence mířící od českých dceřiných společností 
k zahraničním matkám, či pro zahraniční vlastníky výhodné 
půjčky od jejich tuzemských společností (a naopak).

Podíl hrubého národního důchodu na hrubém domácím produktu (2019, %)

Zdroj: Eurostat
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Hlavní téma

Zahraniční kapitál v ČR
V české ekonomice mají silné zastoupení podniky ze zahraničí. 
Celkem 43 % vyprodukované přidané hodnoty je tvořena 
podniky pod zahraniční kontrolou. Například v Německu je to 
jen 19 %. 

Česká republika vykazuje také velmi vysoký počet podniků 
pod zahraniční kontrolou. V absolutních hodnotách je v této 
statistice na třetím místě mezi zeměmi EU.
A rovněž zahraniční společnosti patří k silným zaměstnavatelům 
v ČR – dávají práci více než milionu lidí.

ČR má rovněž poměrně velký podíl přímých zahraničních 
investic (závazků) na HDP. Ke konci roku 2019 činil tento 
ukazatel 78 % (v Německu 47 %).

Podíl zahraničních investic, které míří do ČR, tak patří v rámci 
zemí OECD k nejvyšším. Naopak ČR patří k zemím s nízkým 
podílem přímých zahraničních investic v zahraničí (18 % HDP).

Podíl přidané hodnoty, která je v dané zemi tvořena podniky pod zahraniční kontrolou (v %, rok 2018)

Zdroj: Eurostat, podniková sféra mimo finančnictví a pojišťovnictví
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Zaměstnanost a mzdy
Počet uchazečů v ČR o zaměstnání je i přes pandemický 
rok stále nižší než počet volných pracovních míst. A míra 
nezaměstnanosti v ČR je stále jedna nejnižších v rámci EU. 
Za dlouhodobé řešení nedostatku pracovních sil se nabízí 
pokročilá automatizace výroby a zapojení většího počtu 
průmyslových robotů. 
Ve vyspělejších průmyslových státech jako je např. Německo, 
Švédsko nebo Dánsko přitom i přes mnohem vyšší míru 
robotizace k žádnému velkému nárůstu míry nezaměstnanosti 
nedošlo.
V budoucích letech má navíc počet obyvatel v produktivním 
věku (od 15 do 64 let) podle projekce ČSÚ klesat, jejich počet 

se má do roku 2025 snížit proti roku 2020 o 36 tisíc, do roku 
2030 o 58 tisíc a do roku 2050 o 761 tisíc.
Průmyslový charakter Česka se pak odráží i v poměrně 
vysokém počtu zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, 
který zaměstnává zhruba pětinu všech pracovníků. Čeští 
zaměstnanci přitom nezaostávají v počtu odpracovaných 
hodin, naopak jsme v tomto ukazateli nad průměrem EU 
i sousedního Německa.
Kde ovšem zaostáváme, jsou mzdy. Náklady práce na 
zaměstnance se totiž odvíjí od produktivity práce, která je v ČR 
nižší než průměr EU. A tedy i náklady práce jsou v tuzemsku 
stále mnohem nižší, než je tomu u západoevropských 
průmyslových států, kde je míra robotizace a automatizace na 
vyšší úrovni než v ČR.
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Hlavní téma

Kapitálový trh
Evropský a už vůbec ne český kapitálový trh, kam by si 
pro finanční prostředky mohly chodit tuzemské společnosti 
a kde by se tvořil český kapitál, není ve srovnání například 
se Spojenými státy rozvinutý. I proto má EU nízký podíl tržní 
kapitalizace společností (53 %) a zaostává za trhy jako USA či 
Japonsko.

Z členských zemí EU disponuje největším podílem 
obchodovaných akcií Španělsko a Německo. Souhrnná 
data za EU jsou dostupná pouze do roku 2014, kdy podíl 
obchodovaných akcií v EU činil 35 %.
Z hlediska objemu investic do venture kapitálu se ČR řadí mezi 
státy s nejnižším podílem na HDP. V roce 2019 bylo do venture 
kapitálu v ČR investováno 0,02 % HDP.

Hodinové náklady práce v průmyslu (v EUR, 2019) 

Zdroj: Eurostat
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Vzdělávání
Česká republika zaostává i v ukazatelích za některé oblasti, 
kam by dlouhodobě měla investovat, aby zvyšovala svoji 
přidanou hodnotu a konkurenceschopnost v mezinárodním 
srovnání. 
Tak například podíl veřejných výdajů na vzdělávání k HDP 
je 5. nejnižší a podíl výdajů na terciální vzdělávání dokonce 
4. nejnižší v EU.
Z hlediska dosaženého vysokoškolského vzdělání se Česká 
republika řadí k zemím s nejnižším podílem v EU i v rámci 
OECD. 
ČR má naopak v rámci zemí OECD nejvyšší podíl obyvatel 
s maturitou a nejnižší podíl obyvatel se středoškolským 
vzděláním bez maturity. 

Veřejné výdaje na vzdělávání v % HDP (2017)

Zdroj: Eurostat
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Hlavní téma

Věda a výzkum
Ve výdajích na vědu a výzkum se i díky příspěvkům 
z evropských fondů ČR řadí k průměru Evropské unie. 

A to jak z hlediska celkových výdajů, tak výdajů podnikatelského 
sektoru.

Celý report je k dispozici zde.                                                                        Radek Novák, Tereza Hrtúsová, Tomáš Kozelský

Česko se sice v počtu žádostí o patenty přepočteno na obyvatele 
dostalo před státy jako je Španělsko nebo Portugalsko, ale i tak 
se řadí mezi podprůměrné státy EU. Dominance západních 
a severních států je v této oblasti značná, a pokud se Česko 
chce posunovat v konkurenceschopnosti směrem vzhůru, je 
potřeba inspirovat se u úspěšných států EU.
Z celkových 65 854 patentových přihlášek (na Evropský patent) 
v EU v roce 2020 jich 205 bylo od českých přihlašovatelů, což 
oproti roku 2019 představuje mírný nárůst (203), ale v roce 
2018 jich bylo dokonce 243. Česko se tak řadí zhruba do 

poloviny žebříčku mezi zeměmi EU, dominují Německo (25 945 
přihlášek) a s velkým odstupem Francie a Nizozemsko.
V případě udělených Evropských patentů (EP) byl v posledních 
letech pozitivní rostoucí trend u Česka, kdy ještě před deseti 
lety jich bylo udělováno kolem 50 ročně, v roce 2019 to již 
však bylo 172. K poklesu došlo v roce 2020 na 154 udělaných 
EP českým přihlašovatelům. V EU mělo v roce 2020 nejvíce 
udělených EP Německo (20 056), celosvětově to byly Spojené 
státy americké (133 715), druhé Japonsko (34 162) a třetí již 
zmiňované Německo.

Celkové výdaje na vědu a výzkum jako podíl HDP v dané zemi (rok 2019)

Zdroj: Eurostat
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POKUD JSOU DOTACE NEDOSAŽITELNÉ, ZKUSTE 
INVESTIČNÍ POBÍDKU

EU Dotace 
a financování

Možnost získat dotace jako formu veřejné podpory 
mají dle zaměření dotačního programu vždy podniky 
s vybranou oblastí podnikání. Jsou nejznámější 
a nejžádanější. Nejsou však jedinou formou, jak 
finančně podpořit své podnikání. Pokud plánujete 
rozsáhlejší investici a dotace jsou pro vás obtížně 
dostupné, zkuste investiční pobídku.

Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, 
mohou získat slevu na dani z příjmu právnických osob po 
dobu max. 10 let. Podniky realizující investice ve státem 
podporovaném regionu (např. vybrané okresy v Ústeckém, 
Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském kraji), 
popř. zaměřující se na výrobu zdravotních pomůcek jsou 
zvýhodněny: platí pro ně např. nižší minimální limit investice 
(např. pro malý podnik je to 10 mil. Kč) a nemusí splňovat tzv. 
podmínky přidané hodnoty.
Pozitiva investiční pobídky:
• Žádosti se předkládají průběžně. Netřeba vyčkávat na výzvu. 
• Žádosti jsou hodnoceny dle přínosu pro region a pro stát. 

Nesoutěží tak mezi sebou.
• Proinvestované výdaje je možné dle vývoje situace na trhu, 

pokud je dodržen cíl a charakter projektu. 
• Netřeba výběrového řízení: Příjemce podpory si sám 

vybere nejvhodnějšího dodavatele majetku, nemovitostí 
a stavebních prací.

Jeden příklad investice za všechny: Skutečná 
recyklace PET lahví konečně v Česku 
Téma odpadu a jeho třídění a opětovného využití je a bude 
provázet lidstvo snad už navěky. Cirkulační a bezobalová 
politika by se měla stát důležitou každodenní rutinou v práci 
i doma. Samozřejmě v případech, kde to jde. 
Jednou z nejčastější složkou tříděného odpadu jsou plastové 
PET láhve, které se po vytřídění a vyčištění drtí na tzv. PET 
vločky. Z nich se dnes často vyrábí trička, bundy, boty, ale také 
čalounický materiál, automobilové součástky apod. 

Pokud však chcete recyklovaný plast znovu použít pro 
PET láhve nápojů, musí tento recyklát splňovat velice 
přísná zdravotní a potravinářská pravidla. Společnost rPET 
InWaste, s.r.o. přichází na trh jako první v republice s výrobou 
recyklovaného PET (tzv. rPET) určeného právě k využití 
v potravinářství.
Svou specifickou technologií dle platných pravidel evropských 
dotací nebyla schopna dostáhnout na žádné evropské dotace, 
proto se také rozhodla vzhledem k vysokým investicím 
přesahující 100 mil. Kč zkusit zažádat o investiční pobídku. 
Ke spolupráci pro přípravu žádosti si vybrala poradenskou 
agenturu Erste Grantiku Advisory, a.s.
Žádost o investiční pobídku byla rPET InWaste, s.r.o. po 
několika měsících hodnocení schválena. Společnost nyní 
zahájila pořizování potřebných technologií a sestavuje svůj 
výzkumný a výrobní tým. 
„Pokud tu chceme zanechat planetu živou i pro další generace, 
musíme recyklovat. Získání investiční pobídky s Grantikou 
nám, doufám, dopomůže k úsporám na dani a díky tomu 
rychleji splatit finanční závazky nově vznikající společnosti 
podporující cirkulární ekonomiku.“ Komentuje situaci Ing. Jiří 
Hudeček, ředitel společnosti.
Díky této technologii lze v rámci ČR uzavřít cirkulární kolečko 
v rámci PET lahví. Pořizovaná technologie společnosti je 
založena na myšlence „bottle-to-bottle“, neboli dokáže:
1) zachovat nejvyšší možnou kvalitu plastu v celém jeho 

životním cyklu (tj. zpět na potravinářské obaly) a také;
2) uzavřít tok materiálu ve funkčních a nekončících cyklech. 

Irena Levová, Erste Grantika Advisory
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Klíčové ekonomické ukazatele
 Růst HDP HDP v PPS per capita k Ø EU28 Cenová hladina k Ø EU27
v % 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

 Saldo veř.rozpočtů k HDP Veřejný dluh k HDP Energetická závislost
v % 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

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 1,6 1,8 1,7 -6,2 118,2 117,8 118,0 116,2 113,4 114,3 114,5 115,1
Německo 2,6 1,3 0,6 -5,0 124,3 123,0 121,0 123,3 107,2 106,6 106,1 107,3
Estonsko 5,5 4,4 5,0 -2,9 79,3 81,7 83,7 86,0 78,8 80,9 83,4 85,3
Irsko 9,1 8,5 5,6 3,0 184,6 192,0 195,1 204,1 129,4 131,6 134,1 135,4
Řecko 1,3 1,6 1,9 -10,0 66,7 66,5 66,0 65,3 87,7 86,9 86,6 86,3
Španělsko 3,0 2,4 2,0 -11,0 92,4 91,3 90,6 85,7 95,4 94,8 96,5 96,3
Francie 2,3 1,8 1,5 -8,3 104,3 104,4 105,6 103,1 112,5 113,1 113,8 113,4
Itálie 1,7 0,9 0,3 -8,8 97,5 96,6 95,1 92,6 104,4 103,7 103,2 101,7
Kypr 5,2 5,2 3,1 -5,8 88,8 90,9 90,1 90,4 89,6 89,8 90,4 91,3
Lotyšsko 3,3 4,0 2,1 -3,5 66,9 69,2 69,2 70,7 74,5 74,9 76,6 77,8
Litva 4,3 3,9 4,3 -0,9 78,9 81,0 82,5 87,2 65,2 66,1 67,4 68,6
Lucembursko 1,8 3,1 2,3 -3,1 263,1 262,3 260,0 263,6 128,0 128,8 130,0 132,0
Malta 8,0 5,2 4,9 -9,0 100,3 99,2 99,1 96,9 84,6 86,3 86,2 86,6
Nizozemsko 2,9 2,4 1,7 -4,1 129,2 129,5 127,9 130,1 115,9 114,8 114,2 116,7
Rakousko 2,4 2,6 1,4 -7,4 127,2 127,9 126,7 126,7 110,5 111,7 112,6 113,8
Portugalsko 3,5 2,8 2,2 -7,6 77,2 77,5 78,6 77,0 87,4 89,0 88,1 87,6
Slovinsko 4,8 4,4 3,2 -6,2 85,6 87,5 88,0 88,1 87,0 86,6 87,1 87,0
Slovensko 3,0 3,8 2,3 -5,9 72,1 73,2 73,2 73,1 78,0 82,4 84,2 86,4
Finsko 3,3 1,5 1,1 -3,1 110,9 111,1 110,5 114,1 126,2 125,1 125,5 125,6
Bulharsko 3,5 3,1 3,7 -4,9 50,1 51,1 53,3 54,9 49,7 51,2 51,7 53,3
Česko 5,2 3,2 2,3 -5,7 91,0 92,3 93,1 93,3 68,3 70,5 73,9 75,1
Dánsko 2,8 2,2 2,8 -3,5 129,6 129,2 129,4 133,9 146,2 143,1 141,9 140,8
Chorvatsko 3,4 2,8 2,9 -8,9 62,5 63,6 64,8 63,6 68,6 69,3 70,5 71,2
Maďarsko 4,3 5,4 4,6 -5,3 69,6 72,2 74,1 75,2 62,4 65,9 65,9 66,8
Polsko 4,8 5,4 4,5 -2,8 69,5 70,8 73,1 76,3 56,0 58,8 59,5 60,1
Rumunsko 7,3 4,5 4,2 -5,0 63,7 65,9 69,3 71,5 53,8 54,8 55,7 55,2
Švédsko 2,6 2,0 1,3 -2,9 123,1 120,9 120,0 124,8 130,8 131,3 125,1 123,0
EU 2,8 2,1 1,5 -6,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UK 1,7 1,3 1,3 n/a 107,2 105,5 104,6 100,8 127,8 119,7 119,3 120,6

Belgie -0,7 -0,8 -1,9 -11,2 102,0 99,8 98,1 117,7 75,0 74,4 82,3 76,7
Německo 1,4 1,8 1,5 -6,0 65,1 61,8 59,6 71,2 63,8 64,0 63,4 67,6
Estonsko -0,7 -0,5 0,1 -5,9 9,1 8,2 8,4 17,2 8,1 4,7 1,0 4,8
Irsko -0,3 0,1 0,5 -6,8 67,0 63,0 57,4 63,1 69,0 67,1 67,7 68,4
Řecko 0,7 1,0 1,5 -6,9 179,2 186,2 180,5 207,1 72,9 71,3 70,7 68,9
Španělsko -3,0 -2,5 -2,9 -12,2 98,6 97,4 95,5 120,3 71,3 73,7 73,5 75,0
Francie -3,0 -2,3 -3,0 -10,5 98,3 98,1 98,1 115,9 47,4 48,8 46,8 47,6
Itálie -2,4 -2,2 -1,6 -10,8 134,1 134,4 134,7 159,6 77,7 77,0 76,3 77,5
Kypr 1,9 -3,5 1,5 -6,1 93,5 99,2 94,0 112,6 95,8 95,9 92,5 92,8
Lotyšsko -0,8 -0,8 -0,6 -7,4 39,0 37,1 36,9 47,5 47,2 44,1 44,3 44,0
Litva 0,5 0,6 0,3 -8,4 39,1 33,7 35,9 47,2 74,8 72,0 73,9 75,2
Lucembursko 1,3 3,1 2,4 -5,1 22,3 21,0 22,0 25,4 96,1 95,6 95,2 95,1
Malta 3,2 2,0 0,5 -9,4 48,8 45,2 42,6 55,2 101,1 103,1 97,5 97,2
Nizozemsko 1,3 1,4 1,7 -7,2 56,9 52,4 48,7 60,0 45,9 51,9 59,5 64,7
Rakousko -0,8 0,2 0,7 -9,6 78,5 74,0 70,5 84,2 62,1 63,9 64,2 71,7
Portugalsko -3,0 -0,3 0,1 -7,3 126,1 121,5 117,2 135,1 72,2 77,9 75,6 73,8
Slovinsko -0,1 0,7 0,5 -8,7 74,1 70,3 65,6 82,2 49,0 50,8 51,2 52,1
Slovensko -0,9 -1,0 -1,4 -9,6 51,7 49,9 48,5 63,4 60,6 64,8 63,7 69,8
Finsko -0,7 -0,9 -1,0 -7,6 61,3 59,6 59,3 69,8 46,2 44,0 44,9 42,1
Bulharsko 1,1 2,0 1,9 -3,0 25,3 22,3 20,2 25,7 38,5 39,4 36,3 38,1
Česko 1,5 0,9 0,3 -6,2 34,2 32,1 30,2 37,9 32,8 37,2 36,7 40,9
Dánsko 1,8 0,7 3,8 -4,2 35,9 34,0 33,3 45,0 13,5 11,4 22,8 38,8
Chorvatsko 0,8 0,2 0,4 -6,5 77,5 74,3 72,8 86,6 48,4 53,2 52,7 56,2
Maďarsko -2,4 -2,1 -2,1 -8,4 72,2 69,1 65,4 78,0 55,8 62,6 58,1 69,7
Polsko -1,5 -0,2 -0,7 -8,8 50,6 48,8 45,7 56,6 30,8 38,3 44,8 46,8
Rumunsko -2,6 -2,9 -4,4 -10,3 35,1 34,7 35,3 46,7 21,9 23,3 24,3 30,4
Švédsko 1,4 0,8 0,5 -3,9 40,7 38,9 35,1 39,9 33,3 26,7 29,1 30,2
EU27 -0,8 -0,4 -0,5 -8,4 83,2 81,2 79,2 93,9 56,1 57,5 58,2 60,6
UK -2,4 -2,2 -2,3 -13,4 86,3 85,8 85,4 104,4 35,6 35,6 35,5 34,9



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.
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