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Evropský semestr
Zimní balíček a zprávy o jednotlivých zemích 2017 (Country reports 2017)
Koncem února 2017 zveřejnila Evropská komise každoroční analýzu hospodářské a sociální
situace v členských státech EU. Podle ní země EU úspěšně plní individuální doporučení, která
obdržely loni: navyšování investic, provádění strukturálních reforem a odpovědnou fiskální
politiku. 1 Zimní balíček obsahuje posouzení pokroku členských států a je součástí evropského
semestru, tedy ročního cyklu koordinace hospodářských politik. Balíček následuje po zimní
makroekonomické předpovědi, kterou Komise zveřejnila začátkem února. 2 Následovat budou
na jaře doporučení jednotlivým zemím (Country Specific Recommendation).
Podle Evropské komise přispělo hospodářské oživení k poklesu míry nezaměstnanosti. Ve větší
míře začal klesat soukromý, veřejný a vnější dluh v poměru k HDP. Řada rizik však nadále
přetrvává, a to především nízká úprava vysokých přebytků běžného účtu a velké objemy
nesplácených úvěrů ve finančním sektoru. Země s vysokým přebytkem běžného účtu platební
bilance, vyšším než doporučuje Komise (jako je Německo), by podle hodnocení Komise mohly
dělat pro zlepšení celkové hospodářské situace v eurozóně více. 3
Komise připravila zprávy o 27 členských zemí s výjimkou Řecka, které v současnosti
provádí makroekonomický ozdravný program. U 13 členských států, které se vloni potýkaly
s nerovnováhami či nadměrnými nerovnováhami, provedla Komise také hloubkový přezkum
makroekonomických nerovnováh a jejich závažnosti. 4 Dospěla k závěru, že Finsko
makroekonomickými nerovnováhami postiženo není, 6 zemí (Irsko, Německo, Nizozemsko,
Slovinsko, Španělsko a Švédsko) se potýká s hospodářskými nerovnováhami a zbylých 6 zemí
(Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr a Portugalsko) se potýká s nadměrnými
nerovnováhami. 5
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Evropská komise: Zimní balíček evropského semestru, 22. 2 2017 [cit. 2017-02-25], dostupné z:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-308_cs.htm
2
Pro více informací k zimní makroekonomické předpovědi Evropské komise 2017 (European Economic Forecast,
Winter 2017) viz Smetanková, D., Přehled ekonomických událostí v EU od 1. 2. do 15. 2. 2017, Parlamentní
institut, Eurozóna+ č. 4/2017, únor 2017 [cit. 1. 3. 2017], dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=100930
3
Italy asked to cut debt, Gemrany to increase spending, EUobserver [online], 22. FEB [cit. 1. 3. 2017], dostupné z
https://euobserver.com/economic/136995
4
Evropská komise: Zimní balíček evropského semestru [online], 22. 2 2017 [cit. 2017-02-25], dostupné z:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-308_cs.htm
5
European Comission: Country report Czech Republic 2017 [online], 22. 2 2017 [cit. 2017-02-25], dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/file/96746/download_en?token=jKK4vQ5U
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Komise rovněž přijala zprávu o dluhové situaci v Itálii 6, v níž dospěla k závěru, že v současnosti
Itálie neplní dluhové kritérium. Italská vláda by tak dle doporučení Komise měla přijmout slíbená
dodatečná strukturální opatření na snížení výdajů alespoň v objemu 0,2 % HDP do konce dubna.
Rozhodnutí o případném spuštění procedury při nadměrném schodku plánuje Komise vydat až
na základě jarní ekonomické předpovědi. 7
Zpráva o České republice (Country report Czech Republic 2017)
Podle Evropské komise udělala Česká republika v implementaci doporučení od Evropské komise
z roku 2016 značný pokrok. Komise hodnotí velice pozitivně přijetí zákona o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti, nebo i snahy o zvýšení prestiže učitelské profese pomocí nového
kariérního systému a zvýšení platů učitelů. Oceňuje také určitý pokrok dosažený v oblasti
inkluzivního vzdělávání, odstraňovaní bariér pracovního trhu především pro ženy, nebo přijetí
některých protikorupčních opatření.
Ekonomický růst v zemi zůstal vysoký i přes mírné zpomalení v roce 2016 (způsobené snížením
investic), kdy země vykazovala nejnižší nezaměstnanost v EU. V minulém roce došlo ke zvýšení
míry inflace, přičemž v prosinci 2016 dosáhla výše inflačního cíle ČNB. Komise proto očekává
ukončení kurzových intervencí (režimu kurzových intervencí) ČNB ve druhém kvartálu 2017.
Se snižováním míry nezaměstnanosti vzniklo riziko možného nedostatku pracovní síly. Komise
kritizuje Českou republiku za to, že podnikla jen málo kroků ke zjednodušení daňového systému
a snížení nákladů souvisejících s placením daní a také upozorňuje, že náklady na důchody (také
z důvodu přijetí rozhodnutí jako např. rozhodnutí o stanovení stropu věku odchodu do důchodu
na 65 let) a zdravotnictví představují riziko pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
Regulace a administrativní překážky způsobují neefektivnost v podnikatelském prostředí, které
pak omezují investice. A zatímco investice do výzkumu a vývoje vzrostly, vládní reformy v této
oblasti ještě nebyly plně implementovány. Mezi přetrvávající problémy v Česku i nadále patří
korupce. Podle Komise má Česká republika stále jeden z nejnižších podílů elektronické správy
(e-government) v rámci zemí EU, ale od roku 2015 došlo k určitému zlepšení. 8
Zpráva o provádění fiskálního paktu (Fiscal Compact) 9
Kolegium komisařů přijalo sdělení a zprávu o provedení rozpočtového paktu do vnitrostátního
práva. Fiskální pakt je ústředním prvkem Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské
a měnové unii a byl přijat formou smlouvy mimo rámec unijního práva, v návaznosti
na hospodářskou a finanční krizi v roce 2012. Pakt obsahuje numerická rozpočtová pravidla,
zavedení automatického opravného mechanizmu, posiluje koordinaci fiskálních politik a

6

European Commission: Italy – Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty, 22 February
2017 [cit. 1. 3. 2017], dostupné z https://ec.europa.eu/info/publications/italy-report-prepared-accordancearticle-126-3-treaty_en
7
Germany can do more to help eurozone, says EU, EUbusiness [online], 23 February 2017 [cit. 1. 3. 2017],
dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/winter-package.22fl/
8
European Comission: Country report Czech Republic 2017 [online], 22. 2 2017 [cit. 2017-02-25], dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/file/96746/download_en?token=jKK4vQ5U
9
Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v Hospodářské a měnové unii (Fiscal Compact, Treaty on Stability,
Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, TSCG), [cit. 1. 3. 2017], dostupné z
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/_SMLOUVA-O-STABILITE--KOORDINACI-A-RIZENI--neoficialni-preklad_.pdf
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zpřísňuje opatření k postupu při nadměrném schodku. Závazný je pro 22 členských zemí EU.10
Ostatní členské země EU, které ke smlouvě přistoupily 11, jím budou vázány až po přijetí
společné měny euro. 12
Podle zprávy zavedly všechny smluvní strany, jež jsou paktem vázány, jeho podstatu do svých
vnitrostátních fiskálních rámců – ať už formou nového zákona či jiné alternativy. Samotné
provedení se v jednotlivých zemích liší, jelikož pakt stanovuje pouze zásady a obecný rámec
požadavků, což se projevilo ve značné diverzitě nastavení fiskálních rámců v jednotlivých
zemích. 13
Aktuální vývoj ekonomického ozdravného programu pro Řecko
Řecká vláda odsouhlasila provedení dalších reforem, které by měly vést ke snížení výdajů
v následujících letech. Zástupci institucí (ECB, Evropská komise, Evropský stabilizační
mechanizmus a IMF) se tak mohou vrátit do Řecka a pracovat dále na přípravě reforem daní,
penzí a pracovního trhu. 14 Bude tak umožněno dokončení druhého kola přezkumů programu,
jenž má vést k uvolnění finanční podpory ze záchranného programu pro Řecko 15 již možná
na příštím zasedání euroskupiny v druhé polovině března. 16
Vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků
Rada se dohodla na kompromisním postoji ohledně posledního pravidla z řady opatření
týkajících se vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany korporací. Návrh nové směrnice
se týká tzv. hybridních nesouladů, tedy situací kdy jsou využívány rozdíly mezi dvěma nebo více
daňovými jurisdikcemi ke snížení daňové povinnosti, a to ve vztahu k zemím mimo EU. 17
Doplňuje tak již přijatou směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která pokrývá
problematiku hybridních nesouladů ve vztahu k zemím EU. Rada dosáhla kompromisní řešení
ohledně hybridního regulatorního kapitálu, kdy stanovila časově omezenou výjimku pro

10 Země eurozóny plus Bulharsko, Dánsko a Rumunsko. European Comission Press Release Database: Zimní balíček

evropského semestru [online], 22. 2 2017 [cit. 2017-02-25], dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17308_cs.htm
11

ČR ke smlouvě přistoupila, zatím však nebyla ratifikována Poslaneckou sněmovnou ČR. Viz ST 170, [cit. 1. 3.
2017], dostupné z http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=170
12 Evropská komise: Zimní balíček evropského semestru [online], 22. 2 2017 [cit. 2017-02-25], dostupné z:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-308_cs.htm
13 European Comission: The Fiscal Pact – Taking Stock [online], 22. 2 2017 [cit. 2017-02-25], dostupné z:

https://ec.europa.eu/info/file/96753/download_en?token=DkBclshX
14

Eurogroup: Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 20 February 2017, 20/02/2017 [cit.
28. 2. 2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/20-eurogroup-jdremarks/
15
Více k záchrannému programu pro Řecko schválenému v srpnu 2015 viz Přehled ekonomický událostí v EU za
období od 1. 8. do 15. 8. 2015, Parlamentní institut [online], srpen 2015 [cit. 28. 2. 2017], dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77890 a Přehled ekonomický událostí v EU za období od 16. 8. do
31. 8. 2015, Parlamentní institut [online], září 2015 [cit. 28. 2. 2017], dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77923
16
Maurice, E., Greece and creditors break bailout deadlock, EUobserver [online], 21. FEB [cit. 28. 2. 2017],
dostupné z https://euobserver.com/economic/136977
17
EU tightens screw on corporate tax dodgers, EUbusiness [online], 22 February 2017 [cit. 28. 2. 2017],
dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/tax-avoidance.21og/
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bankovní sektor; ohledně finančních obchodníků a také co se týče doby pro její implementaci.
Směrnici Rada přijme následně po tom, co své stanovisko k ní vydá Evropský parlament. 18
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Rada EU: Vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků: Rada se dohodla na postoji ohledně
hybridních nesouladů, 21. 2. 2017 [cit. 28. 2. 2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2017/02/21-corporate-tax-avoidance/
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