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EVROPSKÝ NEJVYŠŠÍ ŽALOBCE

VÍCE ZDE

Na místo prvního evropského nejvyššího žalobce

nezávislého decentralizovaného úřadu veřejné

jmenoval Evropský parlament a Rada Evropské unie

žaloby EU, jeho pravomocí bude vyšetřovat, stíhat

Lauru Kövesi. Evropská unie dohlíží na to, aby se

a postavit před soud osoby, které spáchaly trestný

zabránilo podvodům zaměřeným na rozpočet EU

čin ohrožující rozpočet EU. Mezi takové podvody

a také, aby se tyto podvody odhalily. Nezastupitel-

patří korupce, přeshraniční podvody na DPH. Úřad

nou funkci plnil Evropský úřad pro boj proti podvo-

(EPPO) se zřídil nařízením, které bylo přijato

dům, OLAF. Úkolem Evropského veřejného žalobce

12. října 2017 a vstoupilo v platnost 20. listopadu

je zajistit, aby se před soud dostaly osoby, které

2017. Zatím se do vzniku nového úřadu zapojilo

poškodily rozpočet EU. Úřad umožní stíhat efektiv-

22 zemí EU včetně ČR, sídlo bude v Lucemburku.

ně přeshraniční trestnou činnost. Každým rokem

Laura Kövesi bude jmenována na sedm let, bez

přichází rozpočty států EU z důvodu přeshranič-

možnosti obnovení funkčního období. Pověřena

ních podvodů alespoň o 50 miliard eur na příjmech

bude organizací, zastupováním Úřadu, zajištěním

z DPH. Úřad veřejného žalobce bude plnit funkci

jeho fungování a řízením činnosti. (EC 1)

ZPOMALOVÁNÍ EKONOMIKY EU

VÍCE ZDE

Podle v září zveřejněných výsledků indexu podnika-

export a průmysl. Negativně ekonomiku ovlivňují

telské aktivity poklesla podnikatelská aktivita v Ně-

také externí faktory jako obchodní konflikt mezi

mecku v září 2019 poprvé za posledních šest let.

Čínou a USA a také nejistota ohledně brexitu. Ně-

Její růst se téměř zastavil v celé eurozóně. (IHS

mecko je největším obchodním partnerem ČR. Dle

Markit) Index podnikatelské aktivity v Německu

statistik klesl index podnikatelské aktivity v celé

poklesl ze srpnových 51,7 bodu na 49,1 bodu

eurozóně v září o 1,5 bodu na 50,4 bodu. (E15, 3)

(podobnou úroveň dosáhlo Německo v dubnu

Evropská centrální banka v září snížila depozitní

2013). HDP Německa se snížilo ve druhém čtvrtletí

úrokovou sazbu na -0,5 %. Od listopadu obnoví

o 0,1 %. (Eurozóna+,1) Německo se potýká se sníže-

nákupy dluhopisů v objemu 20 miliard eur (zhruba

nou poptávkou, která negativně ovlivňuje jeho

518 miliard korun) měsíčně. (Eurozóna+, 2)

Index podnikatelské aktivity v Německu poklesl ze srpnových 51,7 bodu na 49,1 bodu .
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TRH NEMOVITOSTÍ: VAROVÁNÍ PRO ČR

VÍCE ZDE

Česká republika dostala varování od Evropského

rů a také poukazuje na uvolnění úvěrových stan-

výboru pro systémová rizika (ESRB), které se týká

dardů (E15). Některé z uvedených států mohou

zranitelnosti trhu s byty. Střednědobý výhled, který

být zranitelné také díky růstu cen nemovití, případ-

ESRB zveřejnil, upozorňuje jedenáct států, pro něž

ně nadhodnocení rezidenčních domů a bytů. Česká

může znamenat trh s nemovitostmi riziko pro fi-

republika má závažné problémy jednak

nanční stabilitu dané země. Výbor pravidelně mo-

s nadhodnocením cen nemovitostí a také s vysokým

nitoruje a kontroluje finanční stabilitu v EU, vydává

růstem úvěrů na bydlení a benevolentní úvěrovou

varování těm státům, u kterých zaznamená velmi

politikou. Riziko nesplácení úvěru v případě zpoma-

závažná systémová rizika a doporučí nápravná opat-

lení ekonomického vývoje je vysoké. Dalším závaž-

ření, která mají napomoci při řešení těchto rizik.

ným problémem je enormní růst cen nemovitostí,

Varování vyjma České republiky, obdržely také

který ve střednědobém období překonal růst pří-

Německo, Francie, Island a Norsko. Doporučení,

jmů domácností. Opatření zavedená Českou ná-

které by mohlo vést k odstranění rizik, zaslal Výbor

rodní bankou Výbor pochválil, avšak varuje, že jsou

Belgii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku, Finsku

pouze nezávazná, proto není zaručeno, že je bu-

a Švédsku. Zranitelnost si ESRB spojuje s velkým

dou banky dodržovat. Doporučila by jejich závazné

zadlužením domácností, růstem hypotečních úvě-

přijetí (ESRB).

Varování vyjma České republiky obdržely také Německo, Francie, Island a Norsko. Doporučení, které by
mohlo vést k odstranění rizik, zaslal Výbor Belgii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku, Finsku a Švédsku.

Přehled ekonomických událostí v EU

4

EUROZÓNA +

AMERICKÁ CLA NA EVROPSKÉ ZBOŽÍ

VÍCE ZDE

Na Evropské zboží putující do Spojených států
amerických budou pravděpodobně v brzké době

cel na vybrané druhy evropského zboží v roční
hodnotě 11,2 miliardy dolarů (přibližně 263 miliard

uvalena nová cla. Donald Trump se rozhodl cla

korun).

zavést v důsledku sporu ohledně subvencování
výroby letadel. Evropská komisařka pro obchod

Cla na evropské a americké zboží

Cecilia Malmström uvedla, že v takovém případě

Cla by se mohla týkat oblastí produktů z leteckého

Evropská unie zavede nová cla na americké zboží.

průmyslu, také olivových olejů, sýrů a pomerančů.
Pokud USA uvalí cla na evropské zboží, zavede EU

Spor o subvencování letadel

clo na americké zboží v roční hodnotě 12 miliard

Spor týkající se subvencování letadel trvá od roku

dolarů (E15, 2). Podrobnější informace o zavedení

2004, kdy se státy navzájem obviňují z podpory

cel prozatím nejsou známy.

vlastních výrobců letadel Boeing a Airbus. Při vy-

Cecilia Malmström potvrdila, že prezidentovi USA

šetřování se zjistilo, že své výrobce letadel podpo-

byla nabídnuta možnost uzavřít dohodu, aby nebylo

rovaly subvencemi jak EU, tak USA. Následně se

nutné uvalit cla na evropské i americké zboží, pro-

začaly obě velmoci připravovat na uvalení cel, které

tože je sama toho názoru, že cel je v mezinárod-

by nahradily škody vzniklé subvencemi. Světová

ním obchodě již přespříliš. Bohužel prozatím neob-

obchodní organizace (World Trade Organization,

držela odpověď, zda jsou USA ochotny o dohodě

WTO) přijala žádost USA, která obsahuje uvalení

jednat či nikoli. (Reuters, 2)

Americká cla budou s největší pravděpodobností uvalena na pomeranče nebo olivový olej.
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NOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA MMF

VÍCE ZDE

Novou výkonnou ředitelkou Mezinárodního mě-

chod, usiluje o udržitelný hospodářský růst a také

nového fondu se stala Kristalina Georgieva z Bul-

se snaží o snížení chudoby ve světě (IMF2).

harska. Svou funkci bude zastávat od 1. října 2019
a je jmenována na pětileté funkční období. Nastupovat bude po Christině Lagarde, která na post
Evropské centrální banky (ECB). Od roku 1944 se

DŮLEŽITÉ PRACOVNÍ POSTY
1993 - 2008: Světová banka (Washington)

stane Georgieva v pořadí druhou ženou v takto

2010 (únor) - 2014 (listopad): Komisařka

vysoké funkci a první vrchní představitelkou

pro mezinárodní spolupráci a humanitár-

z východní Evropy. Aby mohla být zvolena, musel

ní pomoc

MMF odstranit věkový limit pro zvolení 65 let.

2010 - 2016: Bulharská komisařka a člen-

Georgieva zastávala pozici výkonné ředitelky Svě-

ka Evropské komise

tové banky (SB) a také v minulosti působila jako

2014 (listopad) - 2016: Místopředsedkyně

evropská komisařka. (IMF) Podporuje rovnost žen

Evropské komise a komisařka pro rozpo-

a mužů a stala se vůdčí osobou v celosvětovém

čet a lidské zdroje

boji proti klimatickým změnám. (Reuters) Meziná-

2017: Výkonná ředitelka Světové banky

rodní měnový fond je organizace, jejímiž členy je

2019 (srpen): Nominace na funkci výkon-

189 zemí. Hlavním cílem je podpořit spolupráci

né ředitelky Mezinárodního měnového

v měnové politice členských států. Snahou je zajis-

fondu (Washington)

ředitelky rezignovala, protože bude prezidentkou

tit finanční stabilitu, podpořit mezinárodní ob-

Kristalina Georgieva na fotografii z roku 2011, kdy byla evropskou komisařkou.
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