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Hospodářská a měnová unie
Na počátku prosince představila Evropská komise plán prohlubování Hospodářské a měnové
unie obsahující také plán na založení Evropského měnového fondu (EMF) a plán na zřízení
funkce Evropského ministra financí. Balíček navazuje na zprávu pěti předsedů z roku 2015 1,
diskusní dokumenty o budoucnosti HMU a financí EU. Obsahuje konkrétní kroky, které mají být
přijaty v příštích osmnácti měsících za účelem zvýšení jednoty, efektivity a demokratické
odpovědnosti hospodářských politik v EU a eurozóně. 2
Evropský měnový fond by měl stavět na základech Evropského mechanismu stability (European
Stability Mechanism). Fond by tedy mohl převzít roli ESM a poskytovat pomoc členských státům
HMU v případě finanční tísně. EMF bude mít zároveň roli poskytovatele úvěrů poslední instance
za účelem řešení problémových bank. Komise si od zavedení EMF slibuje hlavně rychlé
rozhodování v naléhavých situacích. 3
Dále se balíček věnuje novým rozpočtovým nástrojům pro stabilní eurozónu. Jedná se
o podporu členským státům eurozóny v oblasti strukturálních reforem, konvergenční nástroj,
který pomáhá státům na cestě k přijetí eura a další. Komise zároveň navrhuje finančně posílit
program na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme). 4
Společné prohlášení o legislativních prioritách pro rok 2018
Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, předseda Rady (za estonské předsednictví)
Jüri Ratas a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker podepsali společné vyhlášení
1

Zpráva pěti předsedů představuje politický dokument pěti předsedů (předseda eurosummitu Donald Tusk,
předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, předseda ECB Mario Draghi, předseda Evropského parlamentu
Martin Schulz a předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker), který obsahuje vizi pro posílení Evropské
hospodářské a měnové unie. Více ke zprávě viz např. Evropská komise, Zpráva pěti předsedů – plán pro posílení
evropské hospodářské a měnové unie počínaje 1. červencem 2015, 22. 6. 2015. Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_cs.htm
2
Brussels presents plan for European Monetary Fund. EUbusiness [online] 07 December 2017 [cit. 10. 12. 2017].
Dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/emu-monetary-union.61lw/
3
European Commission: Deepening Europe's Economic and Monetary Union. 06 December 2017 [cit. 10. 12.
2017]. Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/deepening-europes-economic-and-monetary-union2017-dec-06_en
4
Tamtéž
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k legislativním prioritám EU na období 2018-2019. Prohlášení obsahuje 31 nových legislativních
návrhů (v sedmi prioritních oblastech) předložených Komisí, které budou projednány
přednostně. Prioritními oblastmi jsou: lepší ochrana bezpečí občanů; reforma a rozvoj migrační
politiky; zaměstnanost, růst a investice; sociální rozměr EU; propojený jednotný digitální trh;
energetická unie a politika v oblasti změny klimatu; demokratická legitimita EU.
Prohlášení obsahuje také dohodu na zpracování legislativních návrhů z pracovního programu
Komise na rok 2018 5 a odhodlání představitelů tří institucí prosazovat společné evropské
hodnoty, otevřenou a spravedlivou obchodní politiku, boj proti daňovým únikům, pilíř
sociálních práv nebo také zajištění stability, bezpečnosti a míru. 6
Nový předseda Euroskupiny
Počátkem prosince byl zvolen nový prezident Euroskupiny. Stal se jím ministr financí
Portugalska Mário Centeno. Prezident se ujme svého úřadu 13. ledna 2018. Před svým
působením jako ministr financí pracoval Mário Centento mimo jiné jako ekonom v portugalské
centrální bance, byl členem Výboru pro hospodářskou politiku Evropské komise. Mário
Centento získal Ph.D. z ekonomie na Harvardské univerzitě. 7
Zdanění digitální ekonomiky
Rada začátkem prosince přijala opatření, jejíchž účelem je usnadnění dodržování povinností
týkajících se DHP pro online podniky. Tato opatření byla představena Komisí již v prosinci 2016 8
a jsou v souladu se strategií EU pro Jednotný digitální trh, která obsahuje návrhy na usnadnění
výběru daní v případě, že spotřebitelé nakupují zboží a služby online. 9
Nová pravidla rozšiřují již existující portál EU pro registraci DPH na prodej na dálku (mini onestop-shop). Předpokládá se vytvoření nového portálu pro prodej na dálku ze třetích zemí
s hodnotou nižší než 150 EUR. Tím se sníží náklady na splnění požadavků na DPH pro transakce
mezi podniky a spotřebiteli. DPH bude zaplacena v členském státě spotřebitele, čímž se zajistí
spravedlivější rozdělení daňových příjmů mezi členské státy. Jednotné kontaktní místo (onestop-shop) uleví online obchodníkům, kteří se musí zaregistrovat k DPH v každém členském
státě, ve kterém prodávají zboží. Návrhy by umožnily snížení administrativní zátěže podniků až
o 95%. Jednotné kontaktní místo vytvoří podnikům celkovou úsporu ve výši 2,3 miliardy EUR a
zvýšení příjmů z DPH pro členské státy o 7 miliard EUR dle odhadů Komise.

5

Více k pracovnímu programu Evropské komise pro rok 2018 viz Přehled ekonomických událostí v EU za období
od 16. 10. do 31. 10. 2017. Parlamentní institut. Eurozóna+ č. 28/2017. listopad 2017. Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=119450
6
Evropská komise: Jednotnější, silnější a demokratičtější Unie: společné prohlášení k legislativním prioritám EU
na období 2018–2019. 14. prosinec 2017 [cit. 15. 12. 2017] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP17-5266_cs.htm
7
European Council: Mário Centeno to become next Eurogroup President. 04 December 2017 [cit. 10. 12. 2017].
Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/04/mario-centeno-to-becomenext-eurogroup-president/#
8
Viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 12. 2016. Parlamentní institut. Eurozóna+ č.
23/2016. prosinec 2016. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=91125
9
EU Business: EU VAT revamp to make system 'fit for digital economy'. 07 December 2017 [cit. 10. 12. 2017].
Dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/vat-rules.51al/
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Členské státy budou mít do 31. prosince 2018 a do 31. prosince 2020 čas na implementaci
příslušných ustanovení směrnic do vnitrostátních právních a správních předpisů. Nařízení
o správní spolupráci se bude uplatňovat od 1. ledna 2021. 10
List daňových rájů
Rada na počátku prosince publikovala první unijní list daňových rájů a nespolupracujících
jurisdikcí. V případě sedmnácti zemí bylo shledáno, že nesplňují domluvené standardy v oblasti
správy daní. Čtyřicet sedm zemí se zavázalo splnit požadovaná kritéria v této oblasti, což
představitelé EU vidí jako velký přínos této iniciativy. 11
Cílem výše zmíněného listu je podporovat řádnou správu daní celosvětově a zabránit
rozsáhlému daňovému zneužívání. Práce na seznamu daňových rájů započala již v roce 2016,
kdy byla rovněž vytyčena hlavní kritéria. Kritéria se týkají především daňové transparentnosti a
spravedlivého zdanění. 12
Zasedání Rady guvernérů ECB a zlepšený makroekonomický výhled eurozóny
Po svém prosincovém zasedání zveřejnila ECB zlepšený výhled růstu ekonomiky eurozóny v roce
2017 na 2,4 % (z 2,2 %), pro rok 2018 na hodnotu 2,3 % (ze 1,8 %), a pro rok 2019 na hodnotu
1,9 % (ze 1,7 %). Zlepšila rovněž výhled vývoje míry inflace na úroveň 1,5 % v roce 2017, 1,4 %
v roce 2018 a 1,5 % v roce 2019.13 Stále však předpovídá míru inflaci pod stanoveným cílem
2 %. 14
Navzdory zlepšené makroekonomické prognóze nezměnila Rada guvernérů ECB svou měnovou
politiku. Na zasedání potvrdila své rozhodnutí snížit objem nákupu aktiv v programu nákupu
aktiv ze stávající výše 60 mld. eur měsíčně na 30 mld. měsíčně od ledna 2018. Potvrdila také, že
je kdykoliv připravena program prodloužit, či zvětšit objem nákupů v návaznosti na případné
zhoršení výhledu vývoje inflace. Rovněž úrokové sazby ponechali guvernéři ve stejné výši:
0,00 % (úroková sazba pro hlavní refinanční operace), 0,25 % (úroková sazba pro mezní
refinanční operace) a -0,40 % (depozitní sazba – úroková sazba vkladové facility), a nadále
očekávají jejich setrvání na těchto hodnotách i po ukončení programu nákupu aktiv. 15
Brexit
Evropská komise doporučila Radě přijmout rozhodnutí, že v první fázi jednání bylo dosaženo
dostatečného pokroku a je tak možné postoupit do fáze druhé. Doporučení Komise vychází
10

Council of the EU: VAT on electronic commerce: New rules adopted. 05/12/2017 [cit. 18. 12. 2017] Dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/05/vat-on-electronic-commerce-new-rulesadopted/
11
EU Business: EU publishes blacklist of 17 tax havens. 05 December 2017 [cit. 10. 12. 2017]. Dostupné z:
http://www.eubusiness.com/news-eu/tax-havens.51kr/
12
Tamtéž
13
ECB: Press Conference. 14 December 2017 [cit. 15. 12. 2017] Dostupné z
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is171214.en.html
14
ECB zlepšila výhled růstu v eurozóně a Draghi hýbe eurem. 14. 12. 2017 [cit. 15. 12. 2017] Dostupné z
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3705655/ECB-zlepsila-vyhled-rustu-v-eurozone-a-Draghi-hybe-eurem-Sledovali-jsme-ZIVE.html?utm_source=TOP_EVENTS&utm_medium=email&utm_campaign=Trhy_data_vysledky_PD
15
ECB: Monetary policy decisions. 14 December 2017 [cit. 15. 12. 2017] Dostupné z
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171214.en.html
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ze společné zprávy vyjednavačů stvrzené předsedou Komise Jean-Claudem Junckerem a
premiérkou Spojeného království Theresou May. Podle Komise nastal dostatečný pokrok
ve všech třech prioritních oblastech: práva občanů, finance a otázka hranic s Irskem. Ve všech
třech oblastech bylo vyhověno požadavkům EU27. Co se týká finančního vyrovnání, vyjednavači
Spojeného království souhlasili s tím, že závazky přijaté v rámci EU28, budou hradit všechny
země EU28, tedy také Spojené království. 16
V reakci na to Evropská rada na svém zasedání v polovině prosince rozhodla o postoupení
do druhé fáze vyjednávání a přijala pokyny pro druhou fázi vyjednávání. 17
Obchodní politika
Dohoda o ekonomickém partnerství s Japonskem (EU-Japan Economic Partnership Agreement,
EPA)
Komisařka pro obchod Cecilia Malmström a japonský ministr zahraničí Taró Kóno oznámili
úspěšné ukončení vyjednávání dohody o ekonomickém partnerství mezi EU a Japonskem.
Politické dohody o hlavních prvcích dohody o ekonomickém partnerství již bylo dosaženo
v červenci 18, do prosince dále pokračovaly práce na dojednání zbývajících otevřených otázek. 19
Nyní se bude pracovat již jen na právní kontrole textu a dohoda bude přeložena do všech jazyků
EU a japonštiny. Následně Komise postoupí smlouvu ke schválení Evropského parlamentu a
jednotlivým členským zemím. K podpisu smlouvy by mělo dojít v roce 2018 společně s podpisem
dohody o strategickém partnerství. Vstoupit v platnost by dohoda mohla ještě před koncem
roku 2019. 20
Dohoda vytvoří největší otevřenou ekonomickou zónu na světě zahrnující zhruba 600 milionů
lidí a 30 % světového HDP. 21 Odstraní většinu cel 22, otevře zemědělský trh 23 a také trhy se
službami. Evropským společnostem se také otevře japonský trh veřejných zakázek, nebo zajistí
ochranu 200 produktům s uděleným zeměpisným označením. V některých citlivých oblastech
(např. automobilový průmysl) se zavádí přechodná období. Dohoda rovněž obsahuje kapitolu
věnovanou obchodu a udržitelnému rozvoji, která řeší oblasti pracovního práva, bezpečnosti,
16

Evropská komise: Podle doporučení Evropské komise došlo v jednáních o brexitu k dostatečnému pokroku. 8.
prosinec 2017 [cit. 15. 12. 2017] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5173_cs.htm
17
European Council: European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations, 15 December 2017 [cit. 18.
12. 2017] Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/15/european-councilart-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
18
Pro více informací viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 7. 2017. Parlamentní institut.
Eurozóna+ č. 19/2017. červenec 2017 [cit. 15. 12. 2017] Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=118973
19
Evropská komise: EU a Japonsko finalizovaly dohodu o hospodářském partnerství. 8. prosinec 2017 [cit. 18. 12.
2017] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_cs.htm
20
Evropská komise: EU a Japonsko finalizovaly dohodu o hospodářském partnerství. 8. prosinec 2017 [cit. 15. 12.
0217] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_cs.htm
21
EU finalises trade partnership deal with Japan. EUbusiness [online] 12 December 2017 [cit. 18. 12. 2017]
Dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/japan-partnership.81ku/
22
Evropské podniky v současnosti zaplatí při vývozu do Japonska ročně cla ve výši 1 mld. eur. EU finalises trade
partnership deal with Japan. EUbusiness [online] 12 December 2017 [cit. 18. 12. 2017] Dostupné z
http://www.eubusiness.com/news-eu/japan-partnership.81ku/
23
Dohoda ruší se cla u řady sýrů nebo vína, umožní zvýšit vývoz hovězího masa do Japonska apod. Evropská
komise: EU a Japonsko finalizovaly dohodu o hospodářském partnerství. 8. prosinec 2017 [cit. 15. 12. 0217]
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_cs.htm
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ochrany životního prostředí a spotřebitelů, podporu udržitelného rozvoje a změny klimatu. 24
Otázka ochrany údajů se řeší odděleně ve společném stanovisku, ve kterém EU i Japonsko
zdůrazňují význam zajištění vysoké míry soukromí a zabezpečení osobních údajů jako
základního práva a významného faktoru důvěry spotřebitelů v digitální ekonomiku. 25 Hlavní
sporný bod – ochrana investorů – byl z dohody vypuštěn. Jednání však budou i v tomto bodě
dále pokračovat s cílem dosažení shody nebo alespoň sblížení postojů co nejdříve. 26
Anti-dumpingová pravidla
Rada schválila nová anti-dumpingová pravidla, která pomohou EU chránit před nekalými
obchodními praktikami, a která budou sloužit k identifikaci a nápravě v případech, kdy je cena
zboží uměle snížena pomocí státní intervence. Nová metodika již při výpočtu dumpingu
nerozlišuje mezi tržními a netržními ekonomikami. Komise tak nyní bude muset dokázat, že
dochází k významnému narušení trhu kvůli existenci významného rozdílu mezi nákladovou
cenou a prodejní cenou, a to například poukazem na cenu daného zboží v zemi s obdobnou
úrovní ekonomického rozvoje. Současně Komise vypracuje zprávy o zemích nebo sektorech,
kde dané tržní deformace popíše. Tyto zprávy Komise budou moci využít firmy pro své stížnosti
jako podporu. 27
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