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PROGRAM DIGITÁLNÍ EVROPA
Komise přijala v rámci programu Digitální Evropa tři pracovní programy. V těchto programech určí cíle a tematické oblasti, do kterých
investuje 1,98 miliardy eur.

VÍCE ZDE

interoperabilitu řešení na podporu veřejné správy (např. evropská digitální identita)

Další pracovní programy
Hlavní pracovní program
Soubor pracovních programů zahrnuje investice, díky kterým bude možné uskutečnit stanovené cíle Komise v programu Digitální Evropa. Cílem je posílit technologickou suverenitu
Evropy.
Do hlavního pracovního programu v rámci
iniciativy Digitální Evropa bude investováno
na 1,38 miliardy eur a zaměří se na investice
do umělé inteligence, na investice do cloudových a datových prostor, na rozvoj kvantové
komunikační infrastruktury, podpoří pokročilé digitální dovednosti a široké využívání digitálních technologií v celém hospodářství a
ve společnosti. Investice se uskuteční do konce roku 2022.
Pracovní program doplní investice v rámci
ostatních programů EU, jako jsou Horizont
Evropa, EU4Health, InvestEU a Nástroj
pro propojení Evropy, a také investice v rámci
Nástroje pro oživení a odolnost.

Investice z hlavního pracovního programu
poplynou do těchto oblastí:
 zavádění společných datových prostorů








pro SME a startupy
budování testovacích a experimentálních
zařízení pro řešení založená na umělé
inteligenci
zavádění bezpečné kvantové komunikační infrastruktury pro EU (EuroQCI) odolné
vůči kybernetickým útokům,
tvorba osnov a poskytování magisterských studijních programů v oblasti klíčových pokročilých digitálních technologií
zřizování, provoz a rozvoj a údržba digitálních služeb podporujících přeshraniční
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Komise dále zveřejnila další dva pracovní programy. První program se zaměřuje na financování v oblasti kybernetické bezpečnosti
(realizace do konce roku 2022). Jeho rozpočet činí 269 milionů eur. Druhý program se
zaměřuje na zřízení a provoz sítě evropských
center pro digitální inovace (realizace do konce roku 2023). Rozpočet činí 329 milionů eur.

Splnění cílů programu Digitální Evropa
Bude vytvořena síť evropských center
pro digitální inovace. Centra budou nabízet
přístup k testování technologií a budou podporovat digitální transformaci soukromých a
veřejných organizací v Evropě.

Další postup
První výzvy k podávání návrhů budou zveřejněny do konce listopadu, následně další návrhy v roce 2022. Pracovní programy budou
realizovány prostřednictvím grantů a zadávání
veřejných zakázek.

Více o programu Digitální Evropa
Pracovní program je prvním programem financování EU, který se zaměřuje na poskytování digitálních technologií podnikům a občanům. Sedmiletý rozpočet programu je 7,5 miliardy eur (v současných cenách). Program
bude realizován prostřednictvím víceletých
pracovních programů.
Nařízení, kterým se zavádí program Digitální
Evropa, bylo vyhlášeno v Úředním věstníku
EU dne 11. května 2021, vstoupilo v platnost
ten samý den a uplatňuje se se zpětnou účinností od 1. ledna 2021.
(EC 1)
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ŘÍJNOVÉ PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Evropská komise v pravidelném balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů podniká
právní kroky proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Rozhodnutí se týkají různých odvětví a oblastí politik
EU. Níže jsou uvedena porušení předpisů, která se týkají České republiky.

Finanční stabilita, finanční služby a unie
kapitálových trhů
Boj proti praní peněz: Komise vyzývá Českou
republiku ke správnému zpracování páté
směrnice do svého právního řádu
Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti
proti České republice z důvodu nesprávného
provedení páté směrnice o boji proti praní
peněz.
Do lhůty pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu, tj. do 10. ledna 2020, oznámilo Česko pouze částečné provedení.
Komise zjistila několik případů nesprávného
provedení směrnice ve vnitrostátním právu,
které se týkají základních aspektů - definice
skutečného vlastnictví a řádné fungování registrů skutečných majitelů.
Bez řádně fungujících a veřejně přístupných
registrů skutečných majitelů může osoba fakticky vlastnící či kontrolující aktivum snadno
zůstat skryta a může si například založit anonymní společnost nebo svěřenský fond v jurisdikcích nevyžadujících registraci skutečného
majitele společnosti nebo si najmout pověřenou osobu či zmocněnce, kteří podepíšou příslušné listiny.
To otevírá cestu korupci, praní peněz a dalším nezákonným finančním praktikám.
Unijní pravidla proti praní peněz jsou součástí
závazku Komise chránit občany EU a finanční
systém EU před praním peněz a financováním terorismu. Legislativní nedostatky v jednom členském státě mají dopad na EU jako
celek.
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Pokud Komise do dvou měsíců neobdrží
od České republiky uspokojivou odpověď,
může rozhodnout o zaslání odůvodněného
stanoviska.

Digitální ekonomika
Digitalizace: Komise vyzývá čtyři členské státy, aby plně dodržovaly právní předpisy EU
v oblasti digitálních technologií a médií
Komise vyzývá Belgii a Českou republiku, aby
do svých právních předpisů plně zapracovaly
evropský kodex pro elektronické komunikace
(stanovený směrnicí).
Záměrem směrnice o audiovizuálních mediálních službách, revidované v roce 2018, je
zajistit spravedlivý jednotný trh pro vysílací
služby. Evropský kodex pro elektronické komunikace modernizuje telekomunikační předpisy EU s cílem dát spotřebitelům více práv,
větší výběr a zlepšit kvalitu služeb elektronických komunikací, a zároveň zaručuje operátorům předvídatelnost a podněcuje investice
do lepších a rychlejších sítí.
Cílem je vytvořit regulační rámec vhodný
pro digitální věk tak, aby jejich transpozice
byla dokončena v posledním čtvrtletí roku
2020. Zaslaná odůvodněná stanoviska navazují na výzvy, které Komise zaslala 23 členským
státům v listopadu 2020 kvůli nepřijetí opatření k provedení směrnice o audiovizuálních
mediálních službách, a také na další výzvy zaslané 24 členským státům 4. února 2021
z důvodu neprovedení evropského kodexu
pro elektronické komunikace.
Uvedené členské státy mají dva měsíce
na zjednání nápravy, přijetí vnitrostátních prováděcích opatření k těmto právním předpisům
EU a jejich oznámení.
V opačném případě může Komise rozhodnout, že věci předloží Soudnímu dvoru Evropské unie. (EC 2)
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INDEX DIGITÁLNÍ EKONOMIKY A SPOLEČNOSTI 2021
Komise zveřejnila výsledky indexu digitální
ekonomiky a společnosti (DESI) 2021, který
sleduje, jak se zlepšuje digitální konkurenceschopnost členských států EU v oblasti lidského kapitálu, širokopásmového připojení, integrace digitálních technologií v podnicích a
digitálních veřejných služeb.

 V roce 2020 uvádělo 55 % podniků po-



Základní informace
Ve zprávě jsou uvedeny údaje za první a druhé čtvrtletí roku 2020. Zpráva tudíž nereflektuje pokrok v oblasti digitalizace během
covid-19. Tyto údaje bude zahrnovat zpráva
z roku 2022. Členské státy EU dosáhly pokroku v oblasti digitalizace, avšak mezi členskými
státy panují značné rozdíly.
I přes zlepšení budou muset všechny členské
státy vyvinout soustředěné úsilí, aby splnily
cíle pro rok 2030 stanovené v rámci evropské
digitální dekády. (EC 3)

Cesta k digitálnímu desetiletí
Politický program byl představen v září 2021
a přináší novou formu správy a řízení s členskými státy založenou na mechanismu každoroční spolupráce mezi orgány EU a členskými
státy. Program stanoví, že cíle digitální dekády se sledují prostřednictvím DESI, a proto
jsou ukazatele DESI nyní strukturovány podle
čtyř hlavních bodů digitálního kompasu.
Členské státy EU se zavázaly vynaložit 20 %
svých vnitrostátních prostředků z plánu
pro oživení a odolnost na digitální oblast a
tento cíl plní.

Zajímavé informace
 Základní digitální dovednosti má v EU

56 % osob.
 Mírně vzrostl počet zaměstnaných od-

VÍCE ZDE









tíže s náborem odborníků na informační a komunikační technologie.
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) je potřeba posílit nabídky a příležitosti v souvislosti s odbornou přípravou.
U odborných digitálních dovedností
stále existují značné genderové rozdíly.
Ženy představují pouze 19 % odborníků
na IKT a zhruba třetinu absolventů
v oboru přírodních věd, technologií,
inženýrství a matematiky.
Údaje o konektivitě ukazují zlepšení
u „sítí s velmi vysokou kapacitou“
(VHCN), které jsou k dispozici v 59 %
domácností v EU (v roce 2016 to bylo
50 %).
Sítě 5G byly komerčně spuštěny ve 13
členských státech, a to zejména v městských oblastech.
U integrace digitálních technologií došlo k výraznému nárůstu využívání cloudových technologií (z 16 % podniků
v roce 2018 na 26 % v roce 2020).

Závěrem
Ambicí EU pro rok 2030 je, aby oproti výchozím 60 % v roce 2020 mělo alespoň základní
úroveň digitální intenzity 90 % malých a
středních podniků a aby nejméně 75 % podniků používalo do roku 2030 pokročilé digitální technologie. Důležité je, aby přibližně 15 %
digitálních investic v plánech pro oživení a
odolnost bylo určeno na digitální kapacity a
na digitální výzkum a vývoj. (EC 4)

borníků na informační a komunikační
technologie.
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PODZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA 2021
Ekonomika se z recese zotavuje rychleji, než
se dle prognózy očekávalo. Omezení se díky
očkovací kampani začala rušit už na jaře tohoto roku a příznivý trend pokračoval také v létě.
Ačkoli se očekávají zhoršující se podmínky
z důvodu zvyšování počtu nakažených, hospodářství EU se bude v horizontu prognózy nadále dařit a v letech 2021, 2022 a 2023 dosáhne míry růstu ve výši 5 %, 4,3 % a 2,5 %. Míra
růstu v eurozóně by měla být v roce 2021 a
2022 stejná jako v EU a v roce 2023 by měla
činit 2,4 %. Výhled závisí na vývoji pandemie
COVID-19 a tom, jak se nabídka přizpůsobí
změně poptávky, která se po otevření ekonomiky razantně změnila.

Rychlá expanze
Hospodářství roste rychleji, než se předpokládalo. Míra růstu HDP v EU ve druhém čtvrtletí
roku 2021 činila meziročně téměř 14 %.
Ve třetím čtvrtletí roku 2021 se hospodářství
EU vrátilo na předpandemickou úroveň výstupů a přešlo z fáze oživení do expanze. Expanzi bude pohánět domácí poptávka. Zlepše-

VÍCE ZDE

ní situace na trhu práce a větší utrácení by
měly přispět ke stabilním spotřebitelským
výdajům. Nicméně i růstová dynamika se
potýká s novými problémy. Hospodářskou
činnost v EU komplikuje narušení globálních
dodávek a také zvyšování cen energií, zejména zemního plynu. To bude mít dopad na spotřebu a investice.

Trh práce
Na trzích práce v Evropské unii se situace zlepšila díky rozvolnění omezení činností. Ve druhém čtvrtletí roku 2021 vytvořila ekonomika
EU přibližně 1,5 milionu nových pracovních
míst. Velká část pracovníků ukončila účast
v systémech pro udržení pracovních míst a
míra nezaměstnanosti poklesla. Srpnová míra
nezaměstnanosti v EU činila 6,8 % a jen těsně
převyšovala míru zaznamenanou na konci roku 2019.
V některých oblastech začínají pracovní síly
chybět, a čím déle bude tento nedostatek přetrvávat, tím vyšší je riziko, že se bude tlumit
hospodářská aktivita a nastanou tlaky na zvy-

Paolo Gentiloni
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šování mezd, které přispějí k inflaci. Prognóza
předpokládá, že zaměstnanost v EU vzroste
letos o 0,8 %, v roce 2022 o 1 % a v roce 2023
o 0,6 %. V příštím roce by se měla zaměstnanost dostat nad úroveň před krizí a v roce
2023 se očekává expanze. Nezaměstnanost
v EU má klesnout z letošních 7,1 % na 6,7 %
v roce 2022 a 6,5 % v roce 2023. V eurozóně
bude nezaměstnanost v uvedeném období
7,9 %, 7,5 % a 7,3 %.

zveřejňovat, teprve podruhé. Zrychlení inflace je způsobeno nárůstem cen energií a také
souvisí s postpandemickou hospodářskou korekcí. Takto vysoké hodnoty jsou s největší
pravděpodobností pouze přechodné.
Prognóza předpokládá, že inflace v eurozóně
dosáhne v roce 2021 nejvyšší hodnoty 2,4 % a
poté klesne na 2,2 % v roce 2022 a 1,4 %
v roce 2023. Pokles inflace bude ruku v ruce
souviset s poklesem cen energií. Inflace
v celé EU by měla v roce 2021 dosáhnout
2,6 %, v roce 2022 bude činit 2,5 % a v roce
2023 bude 1,6 %.

Schodek a poměr dluhu k HDP
Schodek v EU činil v roce 2020 6,9 % HDP.
V roce 2021 by se měl snížit na 6,6 % vzhledem k vysoké fiskální podpoře na začátku
roku. Podpůrná opatření a působení automatických stabilizátorů s pokračující hospodářskou expanzí skončí. Podzimní prognóza
předpokládá, že schodek EU se v roce 2022
sníží na 3,6 % HDP a v roce 2023 klesne
na 2,3 %.
Souhrnný poměr dluhu k HDP dosáhl v EU
zhruba 92 % (v eurozóně 99 %) a v letošním
roce by se měl stabilizovat. Pokles se očekává
v roce 2022 a v roce 2023 bude činit 89 %
HDP (v eurozóně 97 %).

Výhled prognózy
Onemocnění covid-19 ještě nebylo zcela poraženo a oživení ekonomiky závisí na jeho
vývoji. Avšak nedávný nárůst počtu nakažených nevylučuje, že se znovu zavedou omezení, která ovlivňují hospodářskou činnost. Riziko se týká zejména členských států s nízkou
proočkovaností. Další hospodářská rizika představuje dlouhodobý dopad stávajících omezení nabídky. Inflace může být oproti předpokladům nakonec vyšší. Nárůst mezd může
převyšovat produktivitu práce.
Riziko pozitivní odchylky od výhledu růstu
souvisí s potenciálním zvýšením efektivity a
trvalým zlepšením produktivity vyvolaným
strukturálními změnami v důsledku pandemie.
Bilance rizik spojených s prognózou se kloní
spíše k nepříznivému vývoji. (EC 5)

Inflace
Inflace v eurozóně meziročně stoupla ze záporné hodnoty - 0,3 % v posledním čtvrtletí
roku 2020 na 2,8 % ve třetím čtvrtletí roku
2021. Říjnová míra činila 4,1 %. Takto vysoká
hodnota inflace byla naměřená od roku
1997, kdy se údaje o inflaci v eurozóně začaly

ÚDAJE PRO ČESKOU REPUBLIKU
Ukazatel
Růst HDP v %
Inflace v %
Nezaměstnanost v %
Saldo státního rozpočtu (% HDP)
Veřejný dluh (% HDP)

2020
-5,8
3,3
2,6

2021
3,0
3,3
2,7

2022
4,4
3,4
2,6

2023
3,2
2,3
2,4

-5,6
37,7

-7,0
42,4

-4,3
44,3

-3,9
46,3

Informace o České republice, EC 6
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ZPRÁVA O ZAMĚSTNANOSTI A OBCHODU
Evropská komise zveřejnila ve zprávě o zaměstnanosti a obchodu statistiky na evropské
úrovni i na úrovni jednotlivých členských států.
Zpráva poskytuje statistiky dle odvětví, úrovně
kvalifikace, podílu mužů a žen a také ukazuje,
že na vývozu z EU závisí na 38 milionů pracovních míst v EU ( o 11 milionů více než před
deseti let). Pracovní místa jsou v průměru
o 12 % lépe placená.

Pracovní pozice
Nárůst pracovních míst závislých na vývozu
odráží vyšší nárůst vývozu z EU. Větší objem
obchodu znamená více pracovních míst. Až
93 % všech vývozců v EU jsou malé a střední
podniky. Údaje ukazují pozitivní efekt přelévání zisku z vývozu do světa v rámci EU.
Pokud se vývozcům EU v jednom členském
státě daří, mají z toho prospěch i pracovníci
v jiných členských státech. Je to z toho důvodu, že firmy dodávají zboží a poskytují služby
v celém dodavatelském řetězci.

VÍCE ZDE

K nejvyššímu nárůstu zaznamenanému
od roku 2000 došlo v Bulharsku (+368 %),
na Slovensku (+287 %), v Irsku (+202 %),
ve Slovinsku (+184 %) a v Estonsku (+173 %).
Ve zprávě jsou uvedeny stručné informace
ke každému členskému státu. (EC 8)

Údaje o České republice
Více než jedna pětina pracovních míst (22 %,
tj. 804 tisíc pracovních míst) je zaměřena
na export v rámci Evropské unie. Nejvíce lidí,
kteří v tomto odvětví pracují, jsou středně
kvalifikovaní pracovníci. Na 44 % pracovních
pozic patří do sektoru služeb.

Obchodní politika EU
Komise vytyčila obchodní politiku jako hlavní
položku strategie EU 2020.
Vzhledem k rychle se měnícímu světovému
ekonomickému prostředí je podstatné porozumět tomu, jak obchodní toky ovlivňují zaměstnanost. (EC 7)

Informace o České republice, Trade and jobs, Czechia, EC 9
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ZDROJE
EC 1: Komise investuje téměř 2 miliardy eur z programu Digitální Evropa do podpory digitální transformace, 10.11.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_5863
EC 2: Říjnové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí, 12.11.2021, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/inf_21_5342
EC 3: Otázky a odpovědi: Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2021, 12.11.2021, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_21_5483
EC 4: Index digitální ekonomiky a společnosti 2021: digitalizace se celkově zlepšila, ale je třeba vyvinout další úsilí v celé EU, 12.11.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/
IP_21_5481
EC 5: Hospodářská prognóza z podzimu 2021: od hospodářského oživení k expanzi i v horšících se
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