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Jarní ekonomická předpověď Evropské komise (Spring 2017 Economic Forecast)
Komise vydala svoji jarní prognózu vývoje ekonomiky v roce 2017 1, podle které bude
pokračovat oživení evropské ekonomiky i v následujícím období. Oproti zimní ekonomické
předpovědi se odhad růstu HDP eurozóny v roce 2017 mírně zvýšil, a to na úroveň 1,7 %. Pro
rok 2018 odhaduje Komise růst HDP eurozóny ve výši 1,8 %. Odhad růstu HDP pro celou EU
Komise oproti zimní prognóze navýšila o 0,1 p.b. na úroveň 1,9 % v obou letech 2018 a 2019. 2
Dobrou zprávou pro ekonomiku je podle Pierra Moscoviciho, komisaře pro hospodářské a
finanční záležitosti, daně a cla, také to, „že možná začíná odeznívat vysoká nejistota, která nás
provázela posledních dvanáct měsíců. Na druhé straně oživení zaměstnanosti a investic
v eurozóně zůstává nerovnoměrné.“ 3
Podle Komise by měla v roce 2017 míra inflace v eurozóně dosahovat v průměru výši 1,6 %,
přičemž v roce 2018 se očekává její pokles. Reakcí na rostoucí inflaci v roce 2017 by měl být
mírnější růst soukromé spotřeby, jenž by se měl opět zrychlit v roce 2018. Investice očekává
Komise stabilní. Nezaměstnanost by se měla nadále snižovat, avšak její pokles bude
nerovnoměrný, v EU jako celku by měla v roce 2017 klesnout na 8,0 % a v roce 2018 na 7,7 %,
v eurozóně na 9,4 % v roce 2017 a v roce 2018 na 8,9 %. 4 Pozitivně vidí Komise také vývoj
veřejných financí. Pro roky 2017 a 2018 by se měl snižovat jak ukazatel poměru hrubého
veřejného dluhu k HDP, tak také ukazatel schodku veřejných financí k HDP.5
Ekonomika České republiky by podle nejnovější prognózy měla pokračovat v stabilním růstu
HDP na úrovni 2,6 % v roce 2017 a 2,7 % v roce 2018. Ten by měl být tažen především
soukromou spotřebou, podporovanou prosperujícím trhem práce a rostoucí spotřebitelskou
důvěrou. Stabilní růst se očekává také v oblasti soukromých investic, a po mírném poklesu
v roce 2016 mají opět růst také veřejné investice. Jarní prognóza Komise počítá s mírou inflace
v roce 2017 na úrovni 2,5 %, a v roce 2018 na úrovni 2,0 % tedy dosažení inflačního cíle ČNB.
Míra nezaměstnanosti by měla dále klesnout na 3,5 % v roce 2017 a 2018 a již v podstatě není
prostor na její snižování, jelikož pravděpodobně dosáhla hodnoty přirozené nezaměstnanosti.
Pro rok 2017 je také prognózován pozitivní vývoj veřejných financí, které by měly i v roce 2017
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European Commission: European Economic Forecast – Spring 2017, Institutional Paper 053, May 2017 [cit. 15.
5. 2017], Brussels, ISBN 978-92-79-64690-4 [online], dostupné z
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-spring-2017_en
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Pro více informací k zimní ekonomické prognóze viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 2. do
15. 2. 2017, Eurozóna+ č. 4/2017, Parlamentní institut, únor 2017, dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=100930
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Evropská komise: Jarní hospodářská prognóza 2017: evropské hospodářství plynule poroste, Brusel 11. května
2017 [cit. 15. 5. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1237_cs.htm
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European Commission: Commission piblishes Spring Ecnomic Forecast, 11 May 2017 [cit. 15. 5. 2017],
dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publishes-spring-economic-forecast_en
5
Evropská komise: Jarní hospodářská prognóza 2017: evropské hospodářství plynule poroste, Brusel 11. května
2017 [cit. 15. 5. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1237_cs.htm
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vykázat přebytek, avšak nižší, na úrovni 0,3 %, než byl zaznamenán v roce 2016 (0,6 %). Přebytek
v roce 2016 byl výsledkem vyššího daňového výběru avšak také výpadkem veřejných investic,
jež by se měly v roce 2017 navýšit. 6
Jednotný evropský trh (EU Single Market)
Komise začátkem května představila balíček opatření k dodržování pravidel a praktickému
fungování vnitřního trhu (Compliance Package), jenž obsahuje konkrétní iniciativy navazující
na strategii pro hlubší a spravedlivější jednotný trh, který Komise představila v říjnu 2015. 7
Cílem balíčku je modernizace asistenčních nástrojů pro občany a podnikatele (především malé
a střední podniky) na jednotném trhu. Návrh na Jednotnou digitální bránu (Single Digital
Gateway, SDG) má usnadnit přístup k vysoce kvalitním informacím, online administrativním
procesům a asistenčním službám, a to pomocí jednotného vstupního bodu. Procedury
dostupné online pro domácí uživatele, mají být dostupné také pro uživatele z ostatních
členských zemí a v jednom dalším jazyku. Jedná se např. o žádost o rodný list nebo registraci
vozidla ad. Další iniciativou je akční plán k SOLVITu 8 (SOLVIT Action Plan), jenž cílí na jeho
rozšířenější využívání tím, že zajistí snadnější přístup k jeho službám. Poslední iniciativou je
Informační nástroj jednotného trhu (Single Market Information Tool, SMIT), který má umožnit
Komisi ve vybraných krajních případech přístup k informacím od subjektů vnitřního trhu, a to
v případě závažných obtíží s uplatňováním legislativy související s jednotným trhem a zajistit tak
lepší fungování vnitřního trhu. 9
Revize strategie pro jednotný digitální trh (Digital Single Market)
Komise zveřejnila revizi strategie pro jednotný digitální trh v polovině období, ve které hodnotí
dosažený pokrok a vyzývá Evropský parlament a Radu k jednání o předložených návrzích. Dosud
v rámci strategie představila Komise celkem 35 návrhů a iniciativ, které je teď potřeba projednat
a dosáhnout dohody s Evropským parlamentem a Radou. Jako oblasti, ve kterých je potřeba
přijmout další opatření uvádí Komise: ekonomiku založenou na datech; kybernetickou
bezpečnost; a online platformy. 10 Co se týče ekonomiky založené na datech, Komise připravuje
např. legislativní iniciativu týkající se přeshraničního toku osobních údajů ad. Do září plánuje
Komise provést revizi strategie kybernetické bezpečnosti EU a do konce roku 2017 také např.
plánuje připravit iniciativu k řešení nespravedlivých smluvních podmínek a obchodních praktik
ve vztazích mezi online platformami a podniky. 11

6

European Commission: Commission piblishes Spring Ecnomic Forecast, 11 May 2017 [cit. 15. 5. 2017],
dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publishes-spring-economic-forecast_en
7
Více k plánu pro jednotný trh viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2015,
Parlamentní institut, říjen 2015, dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77910
8
SOLVIT je bezplatná služba, která poskytuje rychlé a pragmatické řešení jednotlivcům a firmám při problémech
spojených s veřejnou správou při přesunu podnikání nebo přeshraničním obchodu.
9
European Commission: Commission takes new steps to enhance compliance and practical functioning of the EU
Single Market, 2 May 2017 [cit. 16. 5. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-171086_en.htm
10
EUbusiness, Slow progress on Digital Single Market: review, 11 May 2017 [cit. 16. 5. 2017], dostupné z
http://www.eubusiness.com/news-eu/digital-market.15sl/
11
Evropská komise: Jednotný digitální trh: Komise vyzývá k rychlému přijetí klíčových návrhů a mapuje
nadcházející úkoly, 10. května 2017 [cit. 16. 5. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-171232_cs.htm
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Unie kapitálových trhů (Capital Market Union)
Pravidla pro trh derivátů
Komise navrhuje reformu nařízení o infrastruktuře evropského trhu (European Market
Infrastructure Regulation, EMIR) 12, ve které přináší jednodušší a přiměřenější pravidla pro tzv.
OTC (mimoburzovní) deriváty (over-the counter derivatives), cílem které je snížení nákladů a
regulační zátěže. 13 Podle návrhů změn by tak mohlo např. dojít ke snížení administrativní zátěže
při plnění požadavků na reportování. Další změny se týkají nefinančních a finančních protistran
a penzijních fondů. 14
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Návrh dodatku měnící nařízení EMIR je dostupný [cit. 16. 5. 2017] z https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/com-2017-208_en
13
European Commission: Commission proposes simpler and more efficient derivatives rules, 4 May 2017 [cit. 16.
5. 2017], dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/commission-proposes-simpler-and-more-efficientderivatives-rules-0_en
14
European Commission: Commission proposes simpler and more efficient derivatives rules, 4 May 2017 [cit. 16.
5. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1150_en.htm
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