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Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 2. do 28. 2. 2019
Evropský semestr: Zimní balíček: Hodnocení pokroku členských států
Zimní balíček spadá do ročního cyklu koordinace hospodářských politik EU a je součástí
evropského semestru. Navazuje na roční analýzu růstu z listopadu a na podzimní balíček.
Komise ve svém hodnocení zdůraznila, aby se podporovaly investice, uplatňovaly se odpovědné
fiskální politiky a prováděly se dobře navržené reformy. Komise kvituje nízkou míru
nezaměstnanosti, vzrůstající míru zaměstnanosti, celkově lepší stav veřejných financí, nicméně
některé státy mají stále vyšší míru zadlužení. Mezi závažné problémy patří nízká produktivita
práce, stárnoucí populace, technologické změny ovlivňující trh práce. V některých státech je
reálný příjem domácností pod úrovní před krizí. V některých členských státech je stále vysoká
nezaměstnanost mladých lidí. Zvyšování produktivity by mělo být v současné době na jednom z
předních míst, stejně jako posilování odolnosti ekonomik. Hospodářský růst by měl zajistit
prospěch všem občanům státu. Komise zjistila díky hloubkovému přezkumu, že ve 13 státech
existuje makroekonomická nerovnováha. V některých státech je závažnější, v jiných nikoli.
S nadměrnou hospodářskou nerovnováhou se potýká Kypr, Řecko a Itálie. Hospodářská
nerovnováha se týká Bulharska, Německa, Španělska, Francie, Chorvatska, Irska, Nizozemska,
Portugalska, Rumunska a Švédska. Co se týče posíleného dohledu nad Řeckem, dochází Komise
k závěru, že Řecko na jedné straně dosáhlo velkého pokroku ohledně závazků, které měly být
splněny, na druhé straně tempo v některých oblastech bylo pomalé a realizace důležitých
reforem se opozdila.1
Jak si stojí Česká republika
Komise oceňuje Českou republiku za to, že od roku 2004 se značně přiblížila k dosažení průměru
EU. Nicméně spatřuje zde slabé stránky, které mohou významně brzdit další pokrok. Česká
republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních sil, který by bylo možné částečně
vyřešit lepším cílením investic do infrastruktury, lidského kapitálu a inovací. Měla by se snížit
administrativní zátěž. Dobře navržené strukturální reformy by pomohly zvýšit dlouhodobý
hospodářský růst a zrychlila by se konvergence s ostatními úspěšnými ekonomikami EU. Zimní
předpověď ukazuje, že v roce 2017 se zrychlil růst HDP na 4,3 %, avšak v roce 2018 se růst
zpomalil na 2,9 %. Hlavním hnacím motorem růstu HDP zůstává spotřeba domácností a vyšší
růst mezd. Mezi zranitelné prvky ekonomiky patří vysoká závislost na exportu a na přímých
zahraničních investicích. Mezi hlavní problémy patří stárnutí populace, nedostatek pracovních
sil a vysoký růst mezd. Mezi regiony narůstají rozdíly, které se odráží v životní úrovni obyvatel
i v rozdílné produktivitě práce. Napříč celou ekonomikou by měla být zvýšena produktivita práce,
což platí pro malé, středně velké i velké podniky. Dále je potřeba se věnovat problémům, které
mají environmentální dopady na kvalitu ovzduší a hospodářství.
V roce 2018 ČR dosáhla pokroku ve snížení administrativní zátěže, v oblasti řešení veřejných
zakázek, posílilo se inkluzivní vzdělávání. ČR podporuje zaměstnanost žen, snaží se podporovat
zaměstnanost osob se zdravotním postižením. Omezený pokrok dosáhla ČR v oblasti odstranění
překážek, které brání výzkumu, vývoji a inovacím. Žádný pokrok nenastal v oblasti zlepšení
dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. ČR je dlouhodobě kritizována za nízkou účast
zapojení matek na mateřské a rodičovské dovolené do pracovního procesu. Kritika směřuje
k nedostatečné podpoře při sehnání hlídání, poukazuje na to, že o děti se stará převážně žena.
Velká kritika patří dále absenci zajištění dlouhodobých záruk v případě udržitelnosti veřejných
1

Zimní balíček evropského semestru – hodnocení pokroku členských států při plnění hospodářských a sociálních priorit, 27.2.2019, [cit. 28. 2.
2019] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_cs.htm
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financí, která je spjata s navyšováním penzí. Komise poukazuje na zhoršenou dostupnost bydlení
pro obyvatele ČR z důvodu rapidně vzrůstajících cen bytů, respektive bydlení jako takového.2
Evropský obranný fond
Evropský obranný fond je program navržený Komisí, který má podporovat inovativní
a konkurenceschopnou základnu v oblasti obrany. Dohodu musí schválit Evropský parlament a
Rada. Iniciativa má posílit schopnost EU v oblasti ochrany občanů. Evropský ochranný fond byl
navržen v červnu 2018 jako součást dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027. Komise
připravuje opatření týkající se stávajícího rozpočtového období EU, které končí v roce 2020, a
dává podnět k evropské obranné spolupráci formou rozpočtového krytí ve výši 590 milionů
eur.3 Evropský obranný fond bude doplňovat další programy EU navržené Komisí. Předběžnou
politickou dohodu Evropského parlamentu, Rady a Komise na tzv. třístranných jednáních musí
formálně schválit Evropský parlament a Rada. Evropský obranný fond bude doplňovat další
programy EU, které Komise navrhuje. Přibližně 6,5 miliardy eur se vyčlení na Nástroj
pro propojení Evropy tak, aby se posílila strategická dopravní infrastruktura Unie a byla
uzpůsobena pro vojenskou mobilitu.4
Lepší ochrana spotřebitelů při nakupování přes internet
Komise zveřejnila výsledky rozsáhlého průzkumu, který se týká prodeje zboží na internetových
platformách. Dle průzkumu Komise vyplývá, že při nákupu na internetu se spotřebitelé
v 60 procentech případů potýkají s nepravdivými informacemi. Téměř dvě třetiny webových
stránek vykazovalo nesrovnalosti, co se dodržování spotřebitelských pravidel EU týče. Porušení
pravidel se týkalo zejména prezentací cen a také dodržení zvláštních nabídek, za kterých si
produkty mohou spotřebitelé koupit. U jedné třetiny stránek bylo zjištěno, že slevy nejsou tak
výhodné, jak je prodejci prezentují, téměř 40 % obchodníků neuvádělo dodatečné náklady
na dodání zboží, poplatky za platby nebo za rezervaci. Orgány pro ochranu spotřebitele zajistí,
aby obchodníci předpisy dodržovali. Tyto kontroly se uskutečňují v rámci celoevropské
kontrolní akce (sweep), která se zaměřuje na internetové stránky. Kontroly se zaměřují zejména
na to, zda obchodníci dodržují právní předpisy EU na ochranu spotřebitele.5
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Country Report Czech Republic 2019, 27.2.2019, [cit. 28. 2. 2019] Dostupné z https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019european-semester-country-report-czech-republic_en.pdf
3 Suma 90 milionů eur bude věnována na výzkum v období 2017–2019 a 500 milionů eur připadne na vývoj vybavení a technologií v období
2019–2020.
4 Rozpočet EU na období 2021–2027: Komise vítá prozatímní dohodu o budoucím Evropském obranném fondu, 20. 2. 2019, [cit. 28. 2. 2019]
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_cs.htm
5
Nakupování přes internet: Komise a orgány pro ochranu spotřebitele požadují, aby byly poskytovány jasné informace o cenách a slevách,
22. 2. 2019, [cit. 28. 2. 2019] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1333_cs.htm
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