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VAT Gap: Za rok 2019 se v členských státech EU na DPH nevybralo  
zhruba 134 miliard eur

Podzimní ekonomický balíček: Česko zatím bez nerovnováh, ale pozor na 
růst mezd a cen nemovitostí

Pracovní program Evropské komise na rok 2022 a téma udržitelnosti
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Události v EU:

• Rozpočet EU pro rok 2022: V polovině listopadu dosáhly instituce Evropský 
parlament a Rada Evropské unie neformální politické dohody o rozpočtu 
EU na rok 2022. Dohodnuty byly závazky ve výši 169,5 mld. eur a platby 
ve výši 170,6 mld. eur. Roční rozpočet na rok 2022 byl rovněž formálně 
schválen Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. 

• Na DPH se za rok 2019 v zemích EU nevybralo přibližně 134 miliard 
eur: Údaj zveřejnila Evropská komise a představuje příjmy, které nebyly 
vybrány v důsledku podvodů a daňových úniků v oblasti DPH, vyhýbání se 
placení DPH, její optimalizace apod. V roce 2019 zaznamenalo nejvyšší 
vnitrostátní výpadek příjmů z DPH Rumunsko, kde v roce 2019 chybělo 
34,9 % příjmů z DPH, následované Řeckem (25,8 %) a Maltou (23,5 %). ČR 
zaznamenala v rámci EU 7. nejvyšší výpadek příjmů (14,3 %).

• Index DESI 2021: Index sleduje, jak se zlepšuje digitální 
konkurenceschopnost členských států EU v oblasti lidského kapitálu, 
širokopásmového připojení, integrace digitálních technologií v podnicích 
a digitálních veřejných služeb. Ve zkratce, v případě prvních tří kategorií 
indexu došlo k viditelnému zlepšení. V údajích o digitálních veřejných 
službách se významné zlepšení služeb elektronické veřejné správy 
zatím neprojevuje.

• Národní plán obnovy: Česko vybuduje dobíjecí stanice pro elektromobily: 
ČR plánuje do roku 2026 vybudovat 2 880 dobíjecích bodů v rodinných 
a bytových domech. Dalších 1 500 dobíjecích bodů vznikne na půdě 
podniků.

Pod drobnohledem:
Podzimní ekonomický balíček: Česko zatím bez nerovnováh, ale pozor 
na růst mezd a cen nemovitostí: Evropská komise zveřejnila 24. listopadu 
svůj podzimní ekonomický balíček. Ten obsahuje mimo jiné hodnocení 
makroekonomických nerovnováh, zprávu o stavu trhu práce, a doporučení 
pro rozpočty zemí eurozóny. To nejzajímavější a pro ČR relevantní se dozvíte 
na straně 5.

Téma:
Pracovní program Evropské komise na rok 2022 a téma udržitelnosti: 
Na stránkách tématu můžete nalistovat část reportu "Vademecum politiky 
udržitelnosti EU", který připravil kolega Petr 
Zahradník a jež obsahuje vše, co jste chtěli 
o udržitelnosti vědět :) (odkaz na report viz 
obrázek vpravo). Do tématu jsme zařadili část 
týkající se pracovního programu komise na rok 
2022 v souvislosti s udržitelností. Na straně 
9 pak najdete infografiku, která záměry EU 
v oblasti udržitelnosti shrnuje.

Přeji vám klidné a především ve zdraví prožité 
Vánoce,

Tereza Hrtúsová

Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou 
Zastoupení Evropské komise v ČR a portál EurActiv.cz

EKONOMICKÉ A STRATEGICKÉ ANALÝZY

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

Rozpočet EU pro rok 2022: Instituce EU dosáhly 
dohody.  - VAT Gap: Za rok 2019 se v členských státech 
EU na DPH nevybralo zhruba 134 miliard eur. - Index 
DESI 2021: Digitalizace v EU se zlepšila, výrazné 
rozdíly mezi státy přetrvávají. - Národní plán obnovy: 
Česko vybuduje tisíce nových dobíjecích stanic pro 
elektromobily.
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Rozpočet EU pro rok 2022: Instituce EU 
dosáhly dohody
V polovině listopadu dosáhly Evropský parlament a Rada 
Evropské unie neformální politické dohody o rozpočtu EU na 
rok 2022. Jedná se o druhý rozpočet víceletého finančního 
rámce EU na období 2021–2027.
Dohodnuty byly závazky ve výši 169,5 miliardy eur a platby 
ve výši 170,6 miliardy eur.
Roční rozpočet na rok 2022 byl rovněž formálně schválen 
Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. Posledním 
krokem tohoto postupu bylo hlasování na plenárním zasedání, 
které proběhlo 24. listopadu 2021.
Rozpočet umožní EU mobilizovat značné prostředky na 
pokračující reakci EU na pandemii koronaviru a její důsledky, 
nastartovat udržitelné oživení a také zajistit ochranu a vytváření 
pracovních míst. 
Konkrétně bylo dohodnuto, že bude přiděleno:
• 49,7 miliardy eur v prostředcích na závazky na podporu 

oživení prostřednictvím posílení investic do hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

• 53,1 miliardy eur na společnou zemědělskou politiku 
a 971,9 milionu eur pro Evropský námořní a rybářský fond, 
pro evropské zemědělce a rybáře, ale rovněž s cílem posílit 
odolnost zemědělsko-potravinářského odvětví a odvětví 
rybolovu a poskytnout potřebný prostor pro řízení krizí;

• 12,2 miliardy eur na program Horizont Evropa na podporu 
výzkumu EU v oblastech, jako je zdravotnictví, digitální 
oblast, průmysl, vesmír, klima, energetika a mobilita, 
a 613,5 milionu eur na program pro jednotný trh na podporu 
konkurenceschopnosti a malých a středních podniků, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

• 839,7 milionu eur na program EU4Health na podporu 
zdravotní unie EU a na komplexní reakci na potřeby 
evropských občanů v oblasti zdraví;

• 1,2 miliardy eur v rámci fondu pro spravedlivou transformaci 
s cílem zajistit, aby přechod ke klimatické neutralitě fungoval 
pro všechny, a 755,5 milionu eur v rámci programu LIFE na 
podporu opatření v oblasti životního prostředí a klimatu;

• 2,8 miliardy eur pro Nástroj pro propojení Evropy ve 
prospěch moderní a vysoce výkonné dopravní infrastruktury 
za účelem usnadnění přeshraničních propojení;

• 3,4 miliardy eur na program Erasmus+ na investice do 
mladých lidí a 406 milionů eur pro kulturní a kreativní odvětví 
prostřednictvím programu Kreativní Evropa;

• 1,1 miliardy eur pro Azylový, migrační a integrační 
fond a 809,3 milionu eur pro Fond pro integrovanou 
správu hranic na posílení spolupráce v oblasti správy 
vnějších hranic, včetně 25 milionů eur na ochranu hranic 

s Běloruskem, a migrační a azylové politiky, což zahrnuje 
rovněž dodatečné finanční prostředky na závazky v oblasti 
přesídlování;

• 227,1 milionu eur pro Fond pro vnitřní bezpečnost 
a 945,7 milionu eur pro Evropský obranný fond na podporu 
evropské strategické autonomie a bezpečnosti;

• 15,2 miliardy eur na podporu našich sousedů 
a mezinárodního rozvoje a spolupráce. Tato dohoda 
zahrnuje cílené navýšení prostředků na Nástroj pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) 
– Globální Evropa (190 milionů eur) se zaměřením na 
Afghánistán a Sýrii a také program humanitární pomoci 
(211 milionů eur) na řešení krizových situací po celém 
světě.

Úplné rozdělení podle okruhů je k dispozici zde.
Souběžně s ročním rozpočtem na rok 2022 budou země EU 
i nadále spoléhat na podporu poskytovanou nástrojem pro 
zpětné získávání prostředků NextGenerationEU a facilitou na 
podporu oživení a odolnosti, která je jeho hlavním prvkem.

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/211116_eu_rozpocet_cs

h t t p s : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / n e w s / e n / p r e s s -
room/20211118IPR17624/eu-budget-2022-approved-investing-more-
for-a-strong-recovery

VAT Gap: Za rok 2019 se v členských státech 
EU na DPH nevybralo zhruba 134 miliard eur
Na dani z přidané hodnoty se za rok 2019 v zemích EU 
nevybralo přibližně 134 miliard eur. Údaj vychází z nové 
zprávy, kterou zveřejnila Evropská komise a představuje 
příjmy, jež nebyly vybrány v důsledku podvodů a daňových 
úniků v oblasti DPH, vyhýbání se placení DPH a její 
optimalizace, úpadků a platební neschopnosti, jakož 
i chybných výpočtů a administrativních chyb. 
I když ztrátám příjmů nelze zabránit, rozhodné kroky a cílené 
politické reakce by mohly přinést skutečnou změnu, zejména 
pokud jde o nedodržování předpisů.
Výpadek příjmů z DPH má velmi negativní dopad na vládní 
výdaje určené na veřejné statky a služby, jako jsou školy, 
nemocnice a doprava. Neodvedenou DPH mohly členské 
státy využít rovněž ke splácení dluhu vzniklého během 
počátečního oživení po pandemii COVID-19 nebo k financování 
ambicióznějších opatření v oblasti klimatu.
V nominálním vyjádření se celkový výpadek příjmů 
z DPH v EU v roce 2019 snížil o téměř 6,6 miliardy eur na 
134 miliard eur, což je výrazné zlepšení oproti předchozímu 
roku, kdy klesl o 4,6 miliardy eur. Ačkoli se celkový výpadek 
příjmů z DPH mezi lety 2015 a 2019 zlepšoval, stále je nejisté, 
jaký dopad na spotřebitelskou poptávku a tím i na příjmy z DPH 
v roce 2020 bude mít pandemie COVID-19.

EKONOMIKA A EURO

For the exclusive use of Lucie KUBICOVA (Erste Group)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17624/eu-budget-2022-approved-investing-more-for-a-strong-recovery
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en
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V roce 2019 zaznamenalo nejvyšší vnitrostátní výpadek 
příjmů z DPH Rumunsko, kde v roce 2019 chybělo 34,9 % 
příjmů z DPH, následované Řeckem (25,8 %) a Maltou 
(23,5 %). Nejmenší výpadky měly Chorvatsko (1,0 %), 
Švédsko (1,4 %) a Kypr (2,7 %). V absolutních hodnotách 
byly nejvyšší výpadky příjmů z DPH zaznamenány v Itálii 
(30,1 miliardy EUR) a Německu (23,4 miliardy EUR).
Meziroční rozdíl ve výpadku příjmů z DPH činil ve většině 
členských států méně než dva procentní body. Celkově se podíl 
výpadku příjmů z DPH snížil v osmnácti členských státech. 
Kromě Chorvatska a Kypru došlo k nejvýraznějšímu snížení ve 
výpadku příjmů z DPH v Řecku, Litvě, Bulharsku a na Slovensku 
(v těchto čtyřech zemích mezi -3,2 a -2,2 procentního bodu). 
Švédsko, Finsko a Estonsko byly úspěšné z jiného hlediska: 
jejich daňovým orgánům se již řadu let daří omezit ztrátu příjmů 
z DPH na méně než 5 % splatné DPH. Největší nárůst výpadku 
příjmů z DPH byl zaznamenán na Maltě (+4,4 procentního 
bodu), ve Slovinsku (+3 procentní body) a v Rumunsku 
(+2,3 procentního bodu).
Studie byla provedena na straně spotřeby podle tzv. metodiky top 
down, kdy k odhadům ušlé DPH využila údaje z národních účtů. 
Výpadek příjmů z DPH se počítá jako rozdíl mezi splatnou DPH 
a skutečnými příjmy z DPH a jako takový představuje ušlé příjmy 
z DPH ve srovnání s teoretickým výpočtem DPH.

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/211202_VAT_gap_cs

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en

Index DESI 2021: Digitalizace v EU se zlepšila, 
výrazné rozdíly mezi státy přetrvávají
Komise zveřejnila 12. listopadu výsledky indexu digitální 
ekonomiky a společnosti (DESI) 2021. Index sleduje, jak se 
zlepšuje digitální konkurenceschopnost členských států EU 
v oblasti lidského kapitálu, širokopásmového připojení, 

integrace digitálních technologií v podnicích a digitálních 
veřejných služeb. Všechny členské státy EU sice dosáhly 
v oblasti digitalizace pokroku, avšak rozdíl mezi zeměmi EU 
s nejlepšími výsledky a zeměmi s nejnižším hodnocením DESI 
je i přes určitou konvergenci stále značný. 
Co se týče digitálních dovedností, alespoň základní 
dovednosti má v EU 56 % osob. Z údajů vyplývá mírný nárůst 
počtu zaměstnaných odborníků na informační a komunikační 
technologie (IKT): v roce 2020 měla EU 8,4 milionu odborníků 
na IKT, kdežto o rok dříve 7,8 milionu. Vzhledem k tomu, 
že v roce 2020 uvádělo 55 % podniků potíže s náborem 
odborníků na IKT, představuje tento nedostatek zaměstnanců 
s pokročilými digitálními dovednostmi rovněž faktor, který 
přispívá k pomalejší digitální transformaci podniků v mnoha 
členských státech. Podle těchto údajů je jednoznačně zapotřebí 
posílit nabídky a příležitosti v souvislosti s odbornou přípravou, 
aby bylo dosaženo cílů digitální dekády v oblasti dovedností 
(80 % obyvatelstva má mít základní digitální dovednosti a v EU 
má být 20 milionů odborníků na IKT).
Údaje o konektivitě ukazují zlepšení u „sítí s velmi vysokou 
kapacitou“ (VHCN), které jsou nyní k dispozici v 59 % 
domácností v EU oproti 50 % před rokem, stále však zdaleka 
nedosahují univerzálního pokrytí gigabitovými sítěmi (cíl 
digitální dekády pro rok 2030). Na venkově se pokrytí sítěmi 
VHCN zvýšilo z 22 % v roce 2019 na 28 % v roce 2020. 
U integrace digitálních technologií došlo k výraznému 
nárůstu využívání cloudových technologií (z 16 % podniků 
v roce 2018 na 26 % v roce 2020). Vedoucí postavení ve 
využívání digitálních technologií mají i nadále velké podniky.
V údajích o digitálních veřejných službách se významné 
zlepšení služeb elektronické veřejné správy zatím neprojevuje. 
Během prvního roku pandemie několik členských států 
vytvořilo nebo rozšířilo digitální platformy s cílem poskytovat 
více služeb on-line.

DIGITÁLNÍ AGENDA

Události v EU

Výpadek příjmů z DPH v %, 2019

Zdroj: Evropská komise
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Lidský kapitál Konektivita
Integrace digitálních technologií Digitální veřejné služby
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https://ec.europa.eu/czech-republic/news/211202_VAT_gap_cs
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en
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Události v EU

Zpráva DESI 2021 předkládá převážně údaje za první 
a druhé čtvrtletí roku 2020. Nezachycuje tak, jak zasáhla 
využívání a poskytování digitálních služeb pandemie koronaviru, 
ani výsledky přijatých politik a opatření. To bude viditelnější až 
ve zprávě z roku 2022.

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/211112_desi_2021_cs

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Národní plán obnovy: Česko vybuduje tisíce 
nových dobíjecích stanic pro elektromobily
Počet osobních aut v Česku loni překročil 6 milionů. Malá část 
z nich – zhruba 7 100 kusů – jezdí na čistě elektrický pohon. 
Do budoucna by se to mělo změnit, optimistické vládní plány 
počítají s tím, že do roku 2030 by jich zde mohlo jezdit 500 tisíc.
Rozvoj elektromobilů jde ruku v ruce s rozvojem dobíjecí 
infrastruktury. Podle statistik ministerstva průmysl a obchodu 
bylo v Česku ke konci loňského roku celkem 1 516 dobíjecích 
stanic. I tento počet by se měl do konce dekády zvýšit, a to na 
35 tisíc.
Doprava je druhým největším zdrojem skleníkových plynů 
v Česku. Emise uhlíku jsou navíc na vzestupu – jen mezi 
lety 2000 a 2018 se v tomto sektoru zvýšilo jejich množství 
o 66 %. Kromě skleníkových plynů je česká doprava zdrojem 
znečišťujících látek, včetně těch rakovinotvorných. Problém se 
týká nejen metropolí, ale i menších měst s intenzivní dopravou.
Přestože elektromobilita může pomoci klimatu i českému 
životnímu prostředí, rozvoj elektromobility v tuzemsku zatím 
zaostává.
Jak upozorňuje Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), 
zhruba 70 % všech dobíjecích stanic v EU se nachází na 
území tří států – Nizozemska (66 665 stanic), Francie (45 
751 stanic) a Německa (44 538 stanic). Pro srovnání – počet 
dobíjecích stanic v tuzemsku se rovná pouhému 0,5 % stanic 
v celé EU.
S rozvojem elektromobility Česku pomůže evropský fond 
obnovy (Next Generation EU). Česko z něj bude moci 
čerpat zhruba 180 miliard korun. Z toho 4,9 miliardy korun 
půjde přímo na rozvoj čisté mobility. Počítá s tím schválený 
Národní plán obnovy.
Česko by díky této investici mělo do roku 2026 vybudovat 
2 880 dobíjecích bodů v rodinných a bytových domech. 
Dalších 1 500 dobíjecích bodů vznikne na půdě podniků. 
Plán obnovy pak myslí i na dobíjení prostředků veřejné dopravy, 
s jeho přispěním jich vyroste 52. Nových 200 dobíjecích bodů 
pak bude neveřejných, sloužit budou obcím, krajům a státní 
správě.

Kromě infrastruktury podpoří Národní plán obnovy také 
samotný nákup čistých vozů. Investice zaplatí pořízení 4 555 
vozidel na alternativní paliva v podnikatelském sektoru, z toho 
1 000 elektrických cargo kol. Dalších 1 485 vozidel pořídí obce, 
kraje a státní správa. Praha si pak díky plánu obnovy bude 
moci koupit 20 bateriových trolejbusů a 20 nízkopodlažních 
tramvají.
S podporou elektromobility nicméně počítají i další dotační 
programy, které financuje EU ze svých strukturálních fondů, 
případně i Česko ze státního rozpočtu. Nákup elektromobilů, 
ale také dobíjecích stanic pro podnikatele podpoří Operační 
program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 
Veřejný sektor zase bude moci vyžívat Integrovaný regionální 
operační program (IROP). Tradičním zdrojem financí na rozvoj 
dopravní infrastruktury je také Operační program Doprava, 
který bude pokračovat i po roce 2021 a podpoří veřejnou 
dobíjecí infrastrukturu, včetně plnicích vodíkových stanic. 
Finanční impuls přijde také ze strany Modernizačního fondu.

https://euractiv.cz/section/doprava/news/cesko-vybuduje-tisice-
novych-dobijecek-pro-elektromobily-zaplati-je-eu/

https://www.planobnovycr.cz/cile-a-pilire

DOPRAVA

Počet elektrických dobíjecích stanic na 100 km, 2020

Zdroj: ACEA
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Evropský semestr v novém hávu
Po roční pauze, kdy Komise přerušila pravidelné roční hodnocení 
ekonomik a neudělovala členským zemím hospodářská 
doporučení, se evropský semestr vrací v obměněné podobě. 
Podle Roční analýzy udržitelného růstu bude evropský semestr 
nadále více propojen s realizací národních plánů pro oživení 
a odolnost. Analytické zprávy o jednotlivých ekonomikách 
(Country Reports), včetně Zprávy o České republice, Komise 
v roce 2022 vydá nikoli v únoru jako obvykle, ale až spolu 
s návrhem specifických doporučení na přelomu května 
a června.
Komise a Rada doposud  schválily 22 národních plánů pro 
oživení a odolnost. Sedmnáct členských zemí již obdrželo 
předběžné financování v celkové výši 52,3 miliardy eur. 
Český plán obnovy byl schválen Komisí v polovině července 
a Radou počátkem září a již 28. září přibylo na účet České 
národní banky předfinancování ve výši zhruba 23 miliard korun. 
Webové stránky Komise o českém Národním plánu obnovy. 

Makroekonomické nerovnováhy
Ve Zprávě včasného varování Komise doporučuje zpracovat 
hloubkový přezkum u stejných dvanácti zemí jako loni. 
Kypr, Řecko a Itálie se podle Komise potýkají s nadměrnými 
makroekonomickými nerovnováhami. Riziko nerovnováh 
přetrvává i u Chorvatska, Francie, Německa, Irska, Nizozemí, 
Portugalska, Rumunska, Švédska a Španělska. Do budoucna 
je třeba sledovat situaci na Slovensku a v Maďarsku. 
V Česku je podle Komise zatím riziko makroekonomických 
nerovnováh nízké. Patří mezi jediné dvě země (vedle 
Bulharska), kterým svítí varovně pouze jedna kontrolka, a to ta 
týkající se růstu nákladů práce. Nominální jednotkové náklady 
za poslední tři roky v Česku vzrostly o 19,2 % kvůli rychlému 
růstu mezd a poklesu produktivity v roce 2020, což může 
mít vliv na konkurenceschopnost českého exportu. Komise 
upozorňuje i na pokračující tlaky na trhu s nemovitostmi, 
kde růst cen v roce 2020 poklesl jen lehce pod „bezpečnou“ 
hodnotu 6 % a vývoj v roce 2021 naznačuje opět zrychlení. 

Společná zpráva o zaměstnanosti
Zpráva potvrzuje, že evropský trh práce se zotavuje, třebaže 
zaměstnanost se ještě nevrátila na předkrizové úrovně. Krize 
COVID-19 se dotkla zejména mladých lidí, lidí s nestandardními 

formami zaměstnání, osob samostatně výdělečně činných a lidí 
ze třetích zemí. 
Česko obecně ze srovnání s ostatními evropskými zeměmi 
vychází velmi dobře a odnáší si i několik prvenství. Stále 
zůstává zemí s nejnižší mírou nezaměstnaností (2,6 % oproti 
průměru EU za 6,7 % v EU za říjen 2021) a nejnižší relativní 
mírou chudoby (11,5 % oproti 21,9 % v EU). 
Některá z těchto prvenství jsou ovšem spíše nechvalná. Česko 
má vůbec nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen s dětmi do 
6 let a žen, které malé děti nemají (47 procentních bodů). 
I díky tomu má Česko druhý nejvyšší rozdíl v platech mezi 
ženami a muži. České úřady práce velmi málo využívají rychlá 
aktivační opatření: podíl nezaměstnaných, kteří se těchto 
opaření účastní, je nejnižší v EU (6%).  
Zpráva poprvé do analýzy zahrnuje nové společné evropské 
cíle pro zaměstnanost, dovednosti a chudobu pro rok 
2030: 
• zvýšit míru zaměstnanosti osob 20-64 let na 78 % (ze 73,1 % 

v roce 2019, v ČR 79,3 %);
• zvýšit podíl dospělých, kteří se každoročně účastní školení, 

na 60 % (z 37,1 % v roce 2016, v ČR 23%);
• Snížit počet lidí ohrožených chudobou či sociálním vyloučením 

o 15 milionů (z 91 milionů v roce 2019). 

Doporučení pro eurozónu a stanoviska 
k rozpočtovým plánům  
Eurozóna jako celek by podle Komise měla pokračovat v mírné 
fiskální expanzi. Jakmile se ekonomická situace zlepší, země 
by se měly navrátit k obezřetné střednědobé fiskální strategii. 
Pro hodnocení rozpočtových plánů zemí eurozóny stále platí 
obecná úniková doložka (výjimka z plnění fiskálních cílů), 
Komise proto vydala pouze kvalitativní hodnocení.  Itálie podle 
Komise v rozpočtu počítá s příliš rychlým růstem běžných 
výdajů.  Země s vysokým dluhem by měly omezit národní 
výdaje a maximálně využít impulz z evropského plánu pro 
oživení, který u zemí eurozóny představuje v průměru 0,5 % 
HDP (u čtyř zemí dokonce převyšuje 1% HDP). Méně zadlužené 
země by měly hospodářské oživení nadále podporovat mírnou 
fiskální expanzí.  

Pavlína Žáková, Zastoupení Evropské komise v ČR
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PODZIMNÍ EKONOMICKÝ BALÍČEK: ČESKO ZATÍM BEZ 
NEROVNOVÁH, ALE POZOR NA RŮST MEZD A CEN 

NEMOVITOSTÍ
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Drobnohled

Evropská komise zveřejnila 24. listopadu svůj podzimní 
ekonomický balíček, kterým zahájila cyklus koordinace 
hospodářských politik pro rok 2022. Balíček obsahuje 
mimo jiné hodnocení makroekonomických nerovnováh, 
zprávu o stavu trhu práce, a doporučení pro rozpočty zemí 
eurozóny. Co je v mnohosetstránkovém balíčku relevantní 
pro Česko? Vybíráme to nejzajímavější.

For the exclusive use of Lucie KUBICOVA (Erste Group)

https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-annual-sustainable-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/czechias-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/2022_european_semester_proposal_for_a_joint_employment_report_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-draft-budgetary-plans-overall-assessment_en
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PRACOVNÍ PROGRAM EVROPSKÉ KOMISE NA ROK 
2022 A TÉMA UDRŽITELNOSTI

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

Téma

Na stránkách tématu tentokrát přinášíme část reportu 
"Vademecum politiky udržitelnosti EU", který připravil 
kolega Petr Zahradník a jež obsahuje komplexní přehled 
návrhů a záměrů EU v oblasti udržitelnosti. Do tématu 
jsme zařadili část týkající se pracovního programu komise 
na rok 2022 v souvislosti s udržitelností.

Společným jmenovatelem pracovního programu Evropské 
komise pro rok 2022, tedy období, v jehož druhé polovině 
bude Česká republika zastávat úlohu předsedajícího státu 
Radě EU, je heslo „Společně za silnější Evropu“. To heslo 
je po nastalé zkušenosti s pandemií kovidu i v období fatálních 
poruch ve fungování dodavatelsko-odběratelských řetězců, 
jejichž důsledkem je v Evropě dlouho nevídaná nákladová 
inflace a nedostatek řady zcela nezbytných surovin, polotovarů 
či energetických zdrojů, nutných pro chod průmyslových 
odvětví i služeb, zcela na místě. Výsledkem by pak mělo být, 
že se zjištěné problémy budou řešit a Evropa přestane být 
tak zranitelná, bezmocná a závislá na dodávkách z jiných 
kontinentů, mnohdy ze zemí s nestabilním či nedemokratickým 
politickým systémem. 
I přes odhalení řady slabin a systémových poruch se nicméně 
Evropě vyplatilo, že v nejtěžších chvílích byla schopna držet 
spolu a nalézat společná řešení na to se z krize dostat 
(Next Generation EU). Přestože v detailech a horizontu 
proveditelnosti se názory na zelenou a digitální transformaci 
mezi členskými státy EU liší, v principu mezi nimi existuje 
přesvědčivá shoda v tom, že právě tato transformace má být 
cestou, která Evropu posílí.
Rok 2022 má současně navázat na řadu aktivit, představených 
v roce letošním i letech předchozích. V podobě konkrétních, 
detailních kroků má být navázáno na balíček Fit-for-55. 
V podobě Digitálního kompasu byla formulována vize Evropy 
coby velmoci v oblasti digitálních technologií, která je prioritně 
orientována na člověka, do roku 2030. Sem patří i návrh pravidel 
pro bezpečný a zabezpečený internet a společnou evropskou 
digitální identitu. Byl zveřejněn akční plán Evropského pilíře 
sociálních práv a soubor sociálních cílů do roku 2030. Byly 
učiněny významné kroky pro respektování zásad právního 
státu, ochraně základních hodnot Unie, posílení boje proti 
rasismu a diskriminaci na základě pohlaví a sexuální orientace 
(Evropský akční plán pro demokracii).
Došlo též k uskutečnění několika aktivit, posilujících globální 
pozici EU, kterým dominuje nová agenda EU – USA pro 
globální změnu, umožněná změnou americké administrativy.
Šokovým zásahem do fungování EU i jejích institucí byla 
pandemie, která vedla k reakci a přijetí opatření nebývalého 
rozsahu a intenzity. Jednalo se jak o kroky záchranné, tak též 
kompenzační, preventivní a strukturální. Klíčové bylo vytvoření 
finančního nástroje Next Generation EU (NGEU) v nebývale 
krátké době a založeného na nebývale inovativní a invenční 
myšlence. Došlo k posílení společných kompetencí EU v oblasti 
zdravotnictví prostřednictvím položení základů Evropské 

zdravotní unie. Po přechodnou dobu byla prostřednictvím 
obecné únikové doložky uvolněna pravidla Paktu stability 
a růstu, což umožnilo bezprecedentní národní fiskální 
podporu, v jejímž důsledku však bude po překonání pandemie 
zásadní započít proces ozdravení systému veřejných financí 
prostřednictvím fiskální konsolidace. Došlo též k přechodnému 
změkčení výkladu pravidel veřejné podpory.
Zřejmě nejednoznačné až rozporuplné se může z pohledu 
členských států zdát přesvědčení Evropské komise, že „nárůst 
cen energií v poslední době potvrdil, že musíme přejít na čistou 
energii a snížit závislost EU na fosilních palivech“. 
I v roce 2022 by se mělo projevit naplňování šesti hlavních cílů 
této Evropské komise. 
Konkrétní cesty pro jednotlivé cíle přináší následující 
přehled:

Zelená dohoda pro Evropu: pokračování v naplňování 
záměru učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální 
kontinent na světě. Bude navržen právní rámec pro certifikaci 
pohlcování uhlíku (pro zrychlení zavádění udržitelných 
způsobů pohlcování uhlíku a vytvoření nového obchodního 
modelu, který bude správce půdy za tuto praxi odměňovat), 
proveden přezkum emisních standardů CO2 pro těžká nákladní 
vozidla a navržen legislativní rámec pro harmonizované 
měření emisí z dopravy a logistiky, revidovány předpisy EU 
o fluorovaných skleníkových plynech (snížení jejich emisí 
a respektování mezinárodním závazkům), podpořena role 
zelených dluhopisů coby součásti Investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu, navázáno na akční plán pro nulové 
znečištění v oblasti integrovaného hospodaření s vodou 
(zastavit znečišťování povrchových a podzemních vod; v oblasti 
kvality vnějšího ovzduší respektovat doporučení Světové 
zdravotnické organizace), navržena opatření k omezení 
přidávání mikroplastů do výrobků a snížení jejich uvolňování 
do životního prostředí, sledován problém udržitelnosti 
biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastů z pohledu 
přínosnosti pro životní prostředí přínosné.
Dále mají být revidovány právní předpisy týkající se klasifikace, 
označování a balení a provedena cílená revize nařízení 
REACH, posíleno právo spotřebitelů na opravu výrobků 
za přiměřenou cenu (prodlouží životnosti zboží, příspěvek 
oběhovému hospodářství), pro splnění cílů týkajících se 
obnovitelné energie (z července 2021) budou zpracována 
doporučení k povolovacímu řízení pro obnovitelné zdroje 
energie a vydáno sdělení o solární energii zaměřené na 
konkrétní aplikace a odstranění stávajících překážek. 

For the exclusive use of Lucie KUBICOVA (Erste Group)
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Bude též (vedle již ustavených či navržených finančních zdrojů) 
doporučeno zdvojnásobení objemu externího financování 
na biodiverzitu a výrazné zapojení do financování opatření 
v oblasti klimatu v rozvojových zemích a zemích, které jsou 
změnou klimatu nejvíce ohroženy, pokračováno v práci na 
ekologičtějším a udržitelnějším zemědělství a podnikány kroky 
vytyčené ve strategii Od zemědělce ke spotřebiteli (From 
Farm to Fork), konkrétně nalézána shoda s členskými státy 
ohledně jejich vnitrostátních strategických plánů (ohledně 
jejich ambicióznosti), navržena nová pravidla udržitelného 
používání pesticidů (dosažení cíle 50% snížení stanoveného 
ve strategiích o biologické rozmanitosti a Od zemědělce ke 
spotřebiteli), provedena revize obchodních norem a podpora 
udržitelných zemědělských postupů (podpora nízkouhlíkového 
zemědělství, redefinice udržitelných způsobů využívání 
zemědělské půdy a akvakultury, lepší monitoring ukazatelů 
udržitelnosti na úrovni zemědělských podniků).

Evropa připravená na digitální věk: pokračování 
v program digitální dekády Evropské komise s cílem dosažení 
digitální transformace EU do roku 2030. Snaha o dosažení 
dohody a realizace návrhů na bezpečný a chráněný 
internet, evropskou digitální identitu a důvěryhodnou umělou 
inteligenci. Bude navržen evropský akt o čipech (podpora 
vzniku moderního čipového ekosystému a tím též významné 
inovační kapacity, bezpečnosti dodávek a vytvoření nových 
trhů pro průlomové evropské technologie), evropský akt o 
kybernetické odolnosti (stanovení společných standardů 
kybernetické bezpečnosti výrobků), zahájena výstavba 
kosmického globálního zabezpečeného komunikačního 
systému EU (nabídne členským státům širokopásmové 
připojení v oblastech, kde dosud neexistuje, a zabezpečenou 
nezávislou komunikaci), navržen akční plán pro rychlou digitální 
transformaci energetiky (nutný k reorientaci energetiky na 
obnovitelné zdroje, propojené mobilitě, podpoře inteligentních 
budov a integrovanějšího energetického systému, cíleném 
na spotřebitele, a zabezpečení energetické soustavy před 
kybernetickými hrozbami). Dojde k podpoření digitálních 
dovedností, umožňujících v plném rozsahu využívat 
nejmodernější technologie, včetně sektoru vzdělávání (jeden 
z hlavních cílů Digitálním kompasu), výzkumu a inovací, 
a aplikaci digitálních řešení v oblasti mobility (bude předložena 
iniciativa, týkající se multimodálních digitálních služeb v oblasti 
mobility k odstranění mezery na trhu kombinovaného využití 
způsobů dopravy, včetně železniční). 

Hospodářství ve prospěch lidí: ekonomika EU byla 
neobvykle silně zasažena kovidovou pandemií a nyní 
se nepřímočaře a složitě vrací na svoji ekonomickou 
výkonnost a trajektorii z roku 2019. Evropská komise v tomto 
kontextu otevře veřejnou diskusi o fiskálních pravidlech 
a rámci pro správu ekonomických záležitostí (governance). 

V prvním čtvrtletí roku 2022 zveřejní Evropská komise 
pokyny k fiskální politice na nadcházející období, k usnadnění 
koordinace fiskálních politik a vypracování programů stability 
a konvergenčních programů členských států. Pokyny budou 
odrážet globální hospodářskou situaci, specifickou situaci 
jednotlivých členských států a diskusi o rámci pro správu 
ekonomických záležitostí. Poté Evropská komise poskytne další 
orientační doporučení k možným změnám rámce tak, aby bylo 
dosaženo širokého konsensu o dalším postupu s dostatečným 
předstihem před rokem 2023. Bude navrženo doporučení 
o minimálním příjmu, které má podpořit politiku členských 
států v této oblasti, zveřejněno sdělení o posílení sociálního 
dialogu na úrovni EU a jednotlivých států (zdůrazňující 
zásadní úlohu sociálních partnerů) i návrh na zlepšení ochrany 
zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při 
práci. V sektoru finančního zprostředkování předloží Evropská 
komise iniciativu podporující využívání okamžitých plateb 
při provádění elektronických platebních transakcí. Bude 
podpořeno větší zapojení soukromých kapitálových zdrojů do 
realizace klíčových unijních priorit. Priority Evropské komise 
v této oblasti zahrnou též zaměření se na insolvenční řízení 
a větší konvergenci a odstranění nesrovnalostí v zájmu 
větší efektivity, usnadnění přeshraničních investic a nižší 
zátěže. Má dojít ke zjednodušení požadavků na kotaci, což 
má přinést větší atraktivnost veřejných kapitálových trhů pro 
unijní korporace a snazší přístup malých a středních podniků 
ke kapitálu. I v  oce 2022 bude předmětem prioritního zájmu 
snaha o dosažení globální daňové spravedlnosti, která je 
aktuálně spojována s dopady čerstvě dosažené dohody 
o celosvětové daňové reformě a zavedení globální minimální 
úrovně efektivního korporátního zdanění.

Silnější Evropa ve světě: minimálně v uplynulých 
dvou dekádách se globální pozice EU zhoršila a oslabila. 
Téma strategického partnerství s významnými světovými 
teritorii tak získává na oprávněné důležitosti; je realizováno 
prostřednictvím strategie Globální brána, jejíž naplňování 
má být úzce koordinováno s iniciativou Build Back Better 
World (B3W; Obnova světa k lepšímu), postavené na 
intenzivnější snaze EU vytvářet po celém světě partnerství 
v oblasti konektivity a prosazovat tak důvěryhodnou digitální 
a ekologickou konektivitu. 
Současně bude zdůrazněna potřeba upevnění partnerství 
se spojenci, kdy dojde k představení nového společného 
prohlášení EU a NATO; souběžně bude pokračovat snaha 
o zrychlení práce na vytvoření Evropské obranné unie.
Evropská komise připraví obranný balíček, včetně plánu 
bezpečnostních a obranných technologií, s cílem posílit 
výzkum, technologický rozvoj a inovace a snížit strategickou 
závislost EU na kritických technologiích a hodnotových 
řetězcích v sektoru bezpečnosti a obrany. 

For the exclusive use of Lucie KUBICOVA (Erste Group)
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Bude navrženo přísnější blokovací nařízení k lepší ochraně 
unijních subjektů (fyzických osob i korporací), s cílem 
důraznějšího odrazování třetích zemí od extrateritoriálního 
uplatňování sankcí vůči subjektům z EU a boji proti němu. 
Pokračovat bude snaha o globální transformaci energetiky, 
založené na zajištění bezpečnosti dodávek energie, čistých 
technologií a otevřených trhů; to vše má zahrnovat nová 
strategie pro mezinárodní angažovanost v oblasti energetiky, 
jejíž součástí bude prosazování spravedlivé transformace. 
Dojde k přepracování agendy pro mezinárodní správu 
oceánů z roku 2016, včetně předložení společného sdělení 
a nástinu akčního plánu zaměřeného na mezinárodní správu 
oceánů a řešení největších hrozeb (znečištění, dopady 
změny klimatu a ztráta biologické rozmanitosti). Bude též 
předloženo společné sdělení o strategickém partnerství 
s oblastí Perského zálivu, která je důležitým partnerem EU, 
s cílem konsolidace vzájemné spolupráce a vytvoření rámce 
pro politický dialog.

Podpora evropského způsobu života: tato oblast 
bude v roce 2022 soustředěna především na mladé lidi. 
Evropská komise zamýšlí spuštění nové iniciativy ALMA (Aim, 
Learn, Master, Achieve; určit si cíl, učit se, získat dovednost, 
naplnit cíl), primárně zaměřené na znevýhodněné mladé 
Evropany bez zaměstnání, kteří se nevzdělávají ani odborně 
nepřipravují, s cílem sociálně citlivě je podpořit při získání 
pracovní zkušenosti v zahraničí, a v důsledku je zapojit je do 
vzdělávání, odborné přípravy nebo kvalitního zaměstnání. 
Velmi zásadní je nalezení společného postoje k otázkám 
migrace a azylu mezi členskými státy (potřebnost rychlého 
uzavření dohody o zbývajících legislativních návrzích 
v rámci nového paktu o migraci a azylu, zavádění udržitelné 
evropské migrační politiky). Pokračovat budou práce na 
vytváření bezpečnostní unie a pravidelné informování 
o pokroku v otázkách bezpečnosti, včetně probíhajících 
jednání o klíčových legislativních dokumentech týkajících 
se zejména čtyř strategických priorit: bezpečnostního 
prostředí, které obstojí i v budoucnosti, potírání vyvíjejících 
se hrozeb, ochrany před terorismem a organizovanou 
trestnou činností a silného evropského bezpečnostního 
ekosystému. Zásadním stavebním prvkem bezpečnostní unie 
zůstává kybernetická bezpečnost. Další aktivity v této oblasti 
zahrnují boj proti nelegálnímu obchodu a bezpečnou výměnu 
klíčových informací se třetími zeměmi a jejich poskytování 
těm, kteří zajišťují bezpečnost v přední linii. Dále bude 
uskutečněna aktualizace pravidel o předběžných informacích 
o cestujících. Bude představena evropská strategie pro vysoké 
školy a navrženy způsoby hlubší a udržitelné nadnárodní 
spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání. Spolu s tím bude 
připravena iniciativa ke zlepšení digitalizace ve školách 
a vysokoškolském vzdělávání. Bude též zveřejněna evropská 
strategie v oblasti péče, zaměřená na poskytovatele i příjemce 
péče v celé délce životního cyklu (stanoví rámec pro politické 

reformy a umožní vyvinout udržitelný systém dlouhodobé 
péče, snáze a cenově lépe dostupné pro každého; zahrne 
i předškolní vzdělávání a péči, se zvláštní pozorností vůči 
dětem se zdravotním postižením nebo ze znevýhodněných 
skupin). V rámci farmaceutické strategie pro Evropu budou 
pokračovat práce na Evropské zdravotní unii, včetně návrhu 
nového rámce pro dynamické farmaceutické odvětví EU, 
zajišťující všem občanům EU přístup k cenově dostupným 
vysoce kvalitním léčivým přípravkům, podnítí inovace a zlepší 
bezpečnost dodávek. Aktivity v rámci farmaceutické strategie 
pro Evropu budou doplňovat návrh na vytvoření evropského 
prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví s důvěryhodnou 
formou správy zajišťující zabezpečení a ochranu údajů. 
Doporučení o screeningu nádorových onemocnění chystané 
v rámci Evropského plánu boje proti rakovině vezme v potaz 
nejnovější dostupné vědecké poznatky a podpoří rozsáhlejší 
screening a včasné diagnostikování rakoviny.

Nový impuls pro evropskou demokracii: je založen 
na podpoře a šíření nových a inovativních prostředcích 
komunikace, které mají do diskuse o podobě evropské 
demokracie ve větší míře zapojit mladé lidi. Tyto moderní 
prostředky budou dále aplikovány v rámci evropské občanské 
iniciativy. Ochrana svobody a plurality sdělovacích prostředků 
má být posílena díky evropskému aktu o svobodě sdělovacích 
prostředků. Dodržování zásad právního státu bude Evropskou 
komisí i nadále monitorováno a výsledek, včetně doporučení 
konkrétním členským státům, publikován ve Zprávě o právním 
státě v roce 2022. Budou rovněž přijata nezbytná opatření 
k dodržování zásady přednosti práva EU. V oblasti boje 
proti přeshraniční trestné činnosti bude Evropská komise 
pokračovat v práci na společném právním rámci pro efektivní 
předávání trestních řízení mezi členskými státy. V zájmu 
lepší přeshraniční spolupráce v trestněprávních věcech bude 
zváženo, jak co nejlépe přiblížit podmínky vazby a zadržení 
platné v jednotlivých členských státech. Bude zesílena aktivita 
proti jakýmkoliv formám diskriminace nebo násilí. 
Budou navržena opatření posilující roli a nezávislost orgánů 
pro rovné zacházení, kroky ke zlepšení uznávání rodičovství 
mezi členskými státy a posílení justiční spolupráce v oblasti 
ochrany zranitelných dospělých osob v přeshraničních 
případech, opatření k boji proti násilí páchanému na ženách 
a jeho prevenci, která budou doplněna iniciativou, umožňující 
členským státům zlepšit prevenci a zavést podpůrná opatření 
proti škodlivým praktikám namířeným proti ženám a dívkám. 
Bude snaha pokročit s koncepcí nového interinstitucionálního 
etického orgánu EU a nalézt shodu ohledně jeho působnosti, 
role a kompetencí. Bude též předložena iniciativa týkající 
se odlivu mozků a zmírňování problémů souvisejících 
s vylidňováním; bude se zabývat jejich různými příčinami, 
dlouhodobými důsledky a možnými řešeními, jak tyto trendy 
zastavit nebo zvrátit. 

Téma
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Více informací k jednotlivým pilířům udržitelnosti EU se dozvíte reportu "Vademecum politiky udržitelnosti EU" zde.

Petr Zahradník

Zvýšení klimatické 
ambice do roku 2030 

a 2050

Zajištění nabídky čisté, 
dostupné a bezpečné 

energie

Mobilizace průmyslu 
pro čistou a oběhovou 

ekonomiku

Stavebnictví a 
renovace budov 

energeticky a zdrojově 
efektivním způsobem

Čeho má být 
dosaženo ?

Ambice nulového 
znečištění pro beztoxické 

životní prostředí

Ochrana a obnova 
ekosystémů a biodiverzity

Z farmy na vidličku: 
spravedlivý, zdravý 
potravinový systém, 
vstřícný k životnímu 

prostředí

Urychlení posunu 
k udržitelné a inteligentní 

mobilitě

Hlavní smysl: 
transformace ekonomiky EU pro 

udržitelnou budoucnost

Hlavní cíl: 
snížení emisí CO2 do roku 2030 

o 55% od výchozího stavu 
v roce 1990

Dlouhodobý cíl: 
dosažení stavu klimatické 

neutrality

Nástroje, jimiž má 
být dosaženo cíle

Regulační opatření a strategické koncepce:
• Fit-for-55 (1)

• Evropský klimatický zákon (2)

• Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy

• Taxonomie EU (3)

• Sdělení Evropské komise k Evropské zelené dohodě (4)

Finanční a investiční nástroje:

• Investiční plán pro udržitelnou Evropu       
a Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci (5)

• Víceletý finanční rámec EU 2021 – 2027 
a Next Generation EU (6)

(1) Zahrnuje revizi systému EU pro obchodování s emisemi, nařízení o sdílení úsilí, nařízení o využívání půdy, lesnictví 
a zemědělství, směrnici o obnovitelných zdrojích energie, směrnici o energetické účinnosti, zpřísnění emisních norem 
CO2 pro osobní automobily a dodávky, revizi nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva, iniciativu v oblasti 
leteckých a námořních paliv, revizi směrnice o zdanění energie a mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích.

(2) Představuje strukturovaný soubor jednotlivých dílčích úkolů, v souhrnu tvořících obsah Zelené dohody pro Evropu, 
a mechanismus zajišťování jejich naplňování. Dělí se na úkoly v podobě regulačních opatření, strategických koncepcí, 
a finančních a investičních nástrojů.

(3) Znamená pravidla a principy pro usnadnění a podporu udržitelných investic v souladu s cíli Evropské zelené 
dohody, mající svoji informativní a procesně regulativní složku.

(4) Upravuje rámec a tematické oblasti Evropské zelené dohody a představuje její základní architekturu, která je 
následně konkretizována jednotlivými dílčími nástroji.

(5) Jsou hlavní finanční nástroje pro naplnění Evropské Zelené dohody; jádrem je nově vytvořený Mechanismus pro 
spravedlivou transformaci, reagující na zvýšené potřeby spravedlivé transformace ve vybraných regionech EU.

(6) Znamenají, že projekty k naplňování cílů Zelené dohody představují velmi podstatný objem prostředků, kam tyto 
dvě nejvýznamnější složky financování EU směřují; minimálně 30% VFR 2021 – 2027 a minimálně 37% Nástroje pro 
oživení a odolnost musejí být alokovány na účely naplňování cílů Zelené dohody.

Evropská zelená dohoda

Zelená dohoda pro Evropu v kostce

For the exclusive use of Lucie KUBICOVA (Erste Group)
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V minulém čísle našeho seriálu jsme představili jeden 
z možných nástrojů, které mohou využít podnikatelské 
subjekty k řešení problémů v souvislosti s probíhající 
energetickou "krizí". Ale postižen je i veřejný a neziskový 
sektor. Proto se v tomto čísle zaměříme na aktuální 
dotační příležitost na energeticky úsporné projekty těchto 
žadatelů.

10EU Office / Knowledge Centre ČS ▪ http://www.csas.cz/research

DOTAČNÍ NÁSTROJ PRO VEŘEJNÉ SUBJEKTY NA BOJ 
S ENERGETICKOU KRIZÍ

Od prvního prosince je zahájen příjem žádostí z Národního 
programu Životní prostředí (NPŽP) o dotace na snížení 
energetické náročnosti veřejných budov. Ačkoliv se jedná 
primárně o výzvu určenou projektům, které nebyly z důvodů 
nedostatečné alokace podpořeny v rámci 146. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), lze podávat i 
projekty zcela nové. 
Finance, které byly pro tuto výzvu alokovány z Národního plánu 
obnovy, jsou určeny zejména na:
• Zateplení obvodového pláště budovy;
• Výměnu a renovaci (repasi) otvorových výplní;
• Realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou 

náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí 
(např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, 
systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření 
zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu 
přehřívání);

• Realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla;

• Realizaci systémů využívajících odpadní teplo;
• Výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé 

užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího 
fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje 
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na 
zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo 
zemní plyn;

• Instalaci fotovoltaického systému, včetně akumulace 
elektrické energie; 

• Instalaci solárně-termických kolektorů.
„Pro neúspěšné žadatele ze 146. výzvy OPŽP je dobrou 
zprávou, že spodní hranice dotace je navýšena o 10 
procentních bodů. Ale uvážíme-li, že alokace této výzvy je jen 
o necelou polovinu vyšší, než alokace 146. výzvy, obávám se, 
že zde opět nastane výrazný přetlak žádostí. Proto je třeba 
připravit a podat žádost co nejrychleji,“ hodnotí situaci Vratislav 
Kubík ze společnosti Erste Grantika Advisory, a.s.
Aby měl projekt nárok na dotaci, musí být dosaženo minimálně 
20% úspory konečné spotřeby energie, nebo 10%, jedná-li 
se o památkově chráněnou budovu. Vyšší úspora pak může 
znamenat i vyšší procento dotace. Rozhodující není ovšem 
jen základní úspora, ale pro získání dotace či lepší poměr 
financování je nutné splnit i další kritéria.
Způsobilost výdajů počíná již od 1. 1. 2020 a lze podávat 
žádosti i na projekty již dokončené, ovšem za předpokladu, že 
byli dodavatelé řádně vysoutěženi.
„Vzhledem k faktu, že většina žádostí bude spojena s realizací 
stavebních prací, u kterých v je v nejbližší době očekáván 
výrazný cenový nárůst, doporučujeme u projektů, které jsou 
zatím ve stádiu příprav, aktualizovat stavební rozpočty na 
nejnovější cenové hladiny a i ty, pro jistotu, rozumně navýšit. 
Vyhnou se tak problémům s nedostatkem finančních prostředků 
na realizaci,“ doporučuje Kubík.

Erste Grantika Advisory, a.s.

EU dotace  
a financování
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Vybrané ukazatele strategie Evropa 2020
 Zaměstnanost (20-64 let; %)                  Investice do VaV (% HDP)            Emise skleníkových plynů (1990=100)

 2018 2019 2020 Cíl 2018 2019 2020 Cíl 2015 2016 2017 2018

 Podíl energie z OZE (%) Vysokoškolsky vzdělaní (30-34 let; %) Chudoba (rozdíl od 2008; tis. os.)
 2017 2018 2019 Cíl 2018 2019 2020 Cíl 2018 2019 2020 Cíl

Statistické 
okénko

Vybrané ukazatele strategie Evropa 2020: Zaměstnanost; 
Investice do VaV; Emise skleníkových plynů (cílem EU 
je 80 %); Podíl energie z OZE; Podíl vysokoškolsky 
vzdělaných; Počet osob ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením (kumulativně od roku 2008, cílem je snížit 
jejich počet v EU o 20 mil.). Zdrojem dat je Eurostat.  
Pro více informací navštivte goo.gl/2Buxd9

Belgie 69,7 70,5 70,0 73,2 2,86 3,17 3,52 3,00 82,8 82,0 82,1 82,7
Německo 79,9 80,6 80,0 77,0 3,11 3,17 3,14 3,00 73,8 74,2 73,2 70,4
Estonsko 79,5 80,2 78,8 76,0 1,42 1,63 1,79 3,00 45,2 49,0 52,3 50,0
Irsko 74,1 75,1 73,4 69,0 1,17 1,23 1,23 2,00 109,6 113,3 113,3 113,6
Řecko 59,5 61,2 61,1 70,0 1,21 1,27 1,49 1,20 93,0 89,7 93,6 90,8
Španělsko 67,0 68,0 65,7 74,0 1,24 1,25 1,41 2,00 119,8 116,5 121,5 119,7
Francie 71,3 71,6 71,4 75,0 2,20 2,19 2,35 3,00 85,3 85,4 86,4 83,1
Itálie 63,0 63,5 62,6 67,0 1,42 1,47 1,54 1,53 86,3 85,8 85,1 84,4
Kypr 73,9 75,7 74,9 75,0 0,62 0,74 0,85 0,50 142,0 151,0 155,8 153,8
Lotyšsko 76,8 77,4 77,0 73,0 0,64 0,64 0,70 1,50 43,4 43,6 43,9 46,0
Litva 77,8 78,2 76,7 72,8 0,94 1,00 1,17 1,90 42,6 42,8 43,2 42,6
Lucembursko 72,1 72,8 72,1 73,0 1,17 1,16 1,13 2,30 88,7 88,0 90,9 94,2
Malta 75,5 76,8 77,4 70,0 0,57 0,57 0,66 2,00 94,2 83,8 93,5 96,1
Nizozemsko 79,2 80,1 80,0 80,0 2,14 2,18 2,29 2,50 91,6 91,6 90,8 88,6
Rakousko 76,2 76,8 75,5 77,0 3,09 3,13 3,22 3,76 101,6 103,1 106,2 102,7
Portugalsko 75,4 76,1 74,7 75,0 1,35 1,40 1,58 2,70 118,0 115,3 123,8 118,9
Slovinsko 75,4 76,4 75,6 75,0 1,95 2,05 2,15 3,00 90,2 94,7 93,5 94,4
Slovensko 72,4 73,4 72,5 72,0 0,84 0,83 0,92 1,20 57,0 57,7 59,3 59,2
Finsko 76,3 77,2 76,5 78,0 2,76 2,80 2,94 4,00 79,1 83,2 79,6 81,4
Bulharsko 72,4 75,0 73,4 76,0 0,76 0,84 0,86 1,50 60,9 58,5 60,9 57,2
Česko 79,9 80,3 79,7 75,0 1,90 1,93 1,99 1,00 65,1 66,1 65,6 64,8
Dánsko 77,5 78,3 77,8 80,0 2,97 2,93 3,03 3,00 70,7 73,7 70,7 70,7
Chorvatsko 65,2 66,7 66,9 62,9 0,97 1,11 1,27 1,40 75,6 76,2 78,7 75,2
Maďarsko 74,4 75,3 75,0 75,0 1,51 1,48 1,62 1,80 65,0 65,5 68,3 67,8
Polsko 72,2 73,0 73,6 71,0 1,21 1,32 1,39 1,70 82,7 84,6 87,7 87,4
Rumunsko 69,9 70,9 70,8 70,0 0,50 0,48 0,47 2,00 47,1 46,3 47,4 46,8
Švédsko 82,4 82,1 80,8 80,0 3,32 3,39 3,51 4,00 77,1 77,0 76,5 75,3
EU 72,4 73,1 72,4 75,0 2,19 2,23 2,32 3,00 80,2 80,3 81,0 79,3
UK 78,7 79,3 n/a n/a 1,73 1,76 : : 66,9 63,8 62,7 61,6

Belgie 9,1 9,5 9,9 13 47,6 47,5 47,8 47,0 53 3 -42 -380
Německo 15,5 16,7 17,4 18 34,9 35,5 36,3 42,0 -1092 -2098 3399 n/a
Estonsko 29,2 30,0 31,9 25 47,2 46,2 44,3 40,0 27 27 16 n/a
Irsko 10,5 10,9 12,0 16 56,3 55,4 58,1 60,0 -24 -36 -10 -200
Řecko 17,3 18,1 19,7 18 44,3 43,1 43,9 32,0 302 116 -2 -450
Španělsko 17,6 17,5 18,4 20 42,4 44,7 44,8 44,0 1261 979 1598 -1400
Francie 15,9 16,4 17,2 23 46,2 47,5 48,8 50,0 -106 -30 516 -1900
Itálie 18,3 17,8 18,2 17 27,8 27,6 27,8 26,0 1360 306 : -2200
Kypr 10,5 13,9 13,8 13 57,1 58,8 59,8 46,0 25 14 7 -27
Lotyšsko 39,0 40,0 41,0 40 42,7 45,7 49,2 34,0 -197 -222 -250 -121
Litva 26,0 24,7 25,5 23 57,6 57,8 59,6 48,7 -116 -176 -218 -170
Lucembursko 6,2 9,0 7,0 11 56,2 56,2 62,2 66,0 47 50 53 -6
Malta 7,2 8,0 8,5 10 34,7 38,1 39,7 33,0 8 16 15 -6,56
Nizozemsko 6,5 7,3 8,8 14 49,4 51,4 54,0 40,0 400 380 329 -100
Rakousko 33,1 33,8 33,6 34 40,7 42,4 41,6 38,0 -187 -227 -169 -235
Portugalsko 30,6 30,2 30,6 31 33,5 36,2 39,6 40,0 -535 -543 -721 -200
Slovinsko 21,7 21,4 22,0 25 42,7 44,9 46,9 40,0 -34 -68 -52 -40
Slovensko 11,5 11,9 16,9 14 37,7 40,1 39,7 40,0 -239 -234 -313 n/a
Finsko 40,9 41,2 43,1 38 44,2 47,3 49,6 42,0 -17 -62 -40 n/a
Bulharsko 18,7 20,6 21,6 16 33,7 32,5 33,3 36,0 -1106 -1121 -1189 -260
Česko 14,8 15,1 16,2 13 33,7 35,1 35,0 32,0 -302 -260 -323 -100
Dánsko 34,7 35,4 37,2 30 48,7 49,4 49,8 40,0 86 52 32 -22
Chorvatsko 27,3 28,0 28,5 20 34,1 33,1 34,7 35,0 -313 -383 -408 n/a
Maďarsko 13,5 12,5 12,6 13 33,7 33,4 33,2 34,0 -908 -986 -1093 -450
Polsko 11,1 11,5 12,2 15 45,7 46,6 47,0 45,0 -4516 -4800 -5061 -1500
Rumunsko 24,5 23,9 24,3 24 24,6 25,8 26,4 26,7 -2755 -3041 -3242 -580
Švédsko 54,2 54,7 56,4 49 51,8 52,5 52,2 45,0 293 390 318 :
EU 18,5 18,9 19,7 20 39,4 40,3 41,0 40,0 -8582 -11952 -6515 n/a
UK 9,9 11,1 12,3 15 48,8 50,0 : n/a 1054 n/a n/a n/a
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