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Dohoda EU a Japonska byla podepsána
V polovině července byla podepsána obchodní dohoda mezi EU a Japonskem. Jedná se o zatím
největší dohodu o volném obchodu, která odstraní téměř všechna cla ve vzájemném obchodu a
tím má posílit růst hospodářství a zaměstnanosti. Kritici naopak poukazují na to, že dohoda
může snížit úroveň pravidel pro ochranu životního prostředí a spotřebitelů v EU. Samotná
dohoda pokrývá přibližně třetinu globálního hrubého domácího produktu a čítá na 600 milionů
lidí. V současnosti evropské firmy vyvážejí do Japonska zboží a služby v hodnotě přes 100 miliard
dolarů ročně (2,2 bilionu korun). Mezi nejvýznamnější položky patří mléčné produkty. Evropský
potravinářský sektor by měl díky dohodě těžit z odstranění vysokých japonských cel na sýry či
vína.1 Japonské automobilky doufají, že díky odstranění desetiprocentních cel na dovoz aut
do EU zvýší svůj prodej na evropském trhu.2 Oblast dohody neobsahuje část věnovanou
ochraně investic, nebude proto ratifikována členskými zeměmi, ale pouze v Evropském
parlamentu. Vstoupit V platnost by mohla v roce 2019 ještě během mandátu současné Komise.3
Evropská komise a dodržování předpisů společností Airbnb
Evropská komise a spotřebitelské úřady EU vyzvaly společnost Airbnb k dodržování předpisů.
Vyzvaly společnost, aby „sladila své smluvní podmínky se spotřebitelskou legislativou EU a
transparentně informovala o cenách“.4 Kritizován je především způsob zobrazování cen,
skutečnost, že společnost nerozlišuje profesionální a soukromé poskytovatele a některé
smluvní podmínky porušující evropské předpisy.5 Návrhy na změnu má společnost Airbnb
představit do konce srpna.6

1

E15. EU uzavřela s Japonskem svou dosud největší dohodu o volném obchodu. 28. 7 2017 [cit. 17. 7. 2018]
Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/eu-uzavrela-s-japonskem-svou-dosud-nejvetsi-dohodu-o-volnemobchodu-1348979
2
Více o dohodě jsme psali v Přehledu ekonomických událostí v EU za období od 1. 7. do 15. 7. 2018. PSP.
Eurozóna+. 28. 7 2017 [cit. 15. 7. 2018] Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12
3
Japonsko: Zahraniční obchod a investice, BUsinessInfo.cz [online] 14. 5. 2018 [cit. 31. 7. 2018] Dostupné z
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/japonsko-zahranicni-obchod-a-investice-18632.html
4
Evropská Komise: Evropská komise a spotřebitelské úřady v EU tlačí Airbnb k dodržování předpisů. 16. července
2018 [cit. 31. 7. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_cs.htm
5
Jedná se o směrnici o nekalých obchodních praktikách, směrnici o nepřiměřených smluvních podmínkách a
nařízení o uznávání a výkonu rozhodnutí.
6
Evropská Komise: Evropská komise a spotřebitelské úřady v EU tlačí Airbnb k dodržování předpisů. 16. července
2018 [cit. 31. 7. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_cs.htm
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Čínské investice v Evropě
Summit Evropské unie a Čínské lidové republiky ze dne 18. července potvrdil prohlubování
vztahů Číny a EU.7 Čína v současnosti směřuje své přímé zahraniční investice spíše do Evropy
než do Severní Ameriky. V Evropě investuje asi devětkrát více.8 Nové čínské fúze a akvizice činily
v Evropě v prvním pololetí letošního roku 22 miliard dolarů (488 miliard korun), zatímco
v Severní Americe jen 2,5 miliardy dolarů. Čínské firmy prodávají majetek v Severní Americe i
v Evropě. V Severní Americe dokončily odprodej majetku za 9,6 miliardy USD, další 4 miliardy
jsou rozjednané. V Evropě činí hodnota prodaného majetku jednu miliardu dolarů, 3 miliardy
jsou rozjednané.9 Americký prezident Donald Trump je připraven zatížit cly veškerý čínský dovoz
do Spojených států. Na ročním minimu vůči americkému dolaru se ocitl čínský jüan.10 Americká
vláda uvalila cla na dovoz čínského zboží v hodnotě 34 miliard dolarů. Loni Spojené státy vyvezly
do Číny zboží za 129,9 miliardy dolarů.11
Brexit
Jednání o Brexitu
Britská premiérka Theresa May bude nově vést rozhovory s EU o Brexitu. Dosud se vyjednáváním
zabývalo Ministerstvo pro odchod z EU. To se teď zaměří na přípravu na Brexit na domácí scéně.
Ministerstvo zastávalo v jednání s Bruselem tvrdší pozice, zatímco May upřednostňuje hladký
průběh rozchodu.12 Opustí-li Velká Británie Evropskou unii bez dohody o volném obchodu,
způsobí to zemím EU dlouhodobé škody, které budou odpovídat zhruba 1,5 procenta hrubého
domácího produktu.13 Země EU mohou přijít o pracovní místa, která odpovídají zhruba 0,7
procenta celkové pracovní síly (více než milion pozic). MMF ve své studii ukazuje větší negativní
dopad z Brexitu, jelikož počítá s přerušením výrobních dodavatelských řetězců, dopadem cel a
omezením obchodu s finančními službami. Britské premiérce Therese May se zatím nepodařilo
v rámci její Konzervativní strany najít shodu ohledně podoby budoucích vztahů s EU, respektive
dojednat konečnou dohodu s EU. Ekonomické škody způsobené Brexitem by byly minimální,
pokud by Británie přijala tzv. měkký Brexit, tedy model spolupráce s EU ve stylu Norska. To však
May odmítla, protože Británie nechce dodržovat předpisy EU. Dohoda o volném obchodu

7

Evropská komise: Summit EU-Čína: prohlubování strategického globálního partnerství. 31. 7. 2017 [cit. 18. 7.
2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4521_cs.htm
8
Uvádí to zpráva nadnárodní právnické společnosti Baker Mackenzie.
9
E15. Čína investuje výrazně více v Evropě než ve Spojených státech, uvádí studie. 29. 7. 2017 [cit. 18. 7. 2018]
Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/cina-investuje-vyrazne-vice-v-evrope-nez-ve-spojenych-statechuvadi-studie-1349009
10
Od poloviny února ztratil 7,6 procenta a nyní se pohybuje kolem 6,78 jüanu za dolar.
11
E15. Trump je připraven zatížit cly veškerý čínský dovoz do Spojených států. 28. 7. 2017 [cit. 20. 7. 2018]
Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/trump-je-pripraven-zatizit-cly-veskery-cinsky-dovoz-do-spojenychstatu-1349131
12
E15. Vyjednávání o odchodu z EU přebírá v Británii Mayová. 27. 7. 2017 [cit. 24. 7. 2018] Dostupné z
https://www.e15.cz/zahranicni/vyjednavani-o-odchodu-z-eu-prebira-v-britanii-mayova-1349231
13
Dle propočtu agentury Reuters to odpovídá zhruba částce 250 miliard dolary (5,6 bilionu korun). Zpráva MMF
se nevěnuje škodám, které Brexit způsobí Británii. E15. MMF: Brexit bez dohody o volném obchodu přijde
Evropskou unii draho. 28. 7. 2017 [cit. 19. 7. 2018] Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/mmf-brexit-bezdohody-o-volnem-obchodu-prijde-evropskou-unii-draho-1349097
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u průmyslového zboží, o kterou May usiluje, by snížila dlouhodobé ztráty EU na 0,8 procenta
HDP, zhruba 130 miliard dolarů.14
Obchodní politika
Dohoda EU a USA o amerických clech
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a americký prezident Donald Trump se
na středečním setkání 25. července domluvili na dohodě ohledně amerických cel.15 Evropská
unie začne ze Spojených států nakupovat sóju a dovážet více amerického zkapalněného plynu.
Obě strany se dohodly, že během nadcházejících jednání nebudou zavádět nová cla a budou
společně usilovat o nulová cla, nulové necelní bariéry a nulové subvence na průmyslové zboží,
vyjma automobilů.16 Spojené státy se v sobotu na setkání ministrů financí a centrálních bankéřů
skupiny 20 největších ekonomik světa (G20) snažily naklonit si Evropu a Japonsko nabídkou
dohody o volném obchodu. Nabídka však narazila na nesouhlas Francie. Uvalení amerických
obchodních cel na čínské produkty může do Evropy přivést více čínských investic.17 Zavedená
cla již brzdí ekonomický růst Německa a mohla by stát Němce v letošním roce až 20 miliard
eur18 (517,3 miliardy korun).19

14

E15. MMF: Brexit bez dohody o volném obchodu přijde Evropskou unii draho. 28. 7. 2017 [cit. 19. 7. 2018]
Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/mmf-brexit-bez-dohody-o-volnem-obchodu-prijde-evropskou-uniidraho-1349097
15
Evropská komise: Obchod: Komise zavádí prozatímní ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli. 31. 7. 2017
[cit. 18. 7. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4563_cs.htm
16
E15. Trump s Junckerem mírní obchodní válku. EU začne masivně nakupovat americký plyn. 29. 7. 2017 [cit. 25.
7. 2018] Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/trump-s-junckerem-mirni-obchodni-valku-eu-zacne-masivnenakupovat-americky-plyn-1349289
17
E15. Spojené státy chtějí dohodu o volném obchodu s Evropou a Japonskem, společně mají brojit proti Číně. 29.
7. 2017 [cit. 22. 7. 2018] Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/spojene-staty-chteji-dohodu-o-volnemobchodu-s-evropou-a-japonskem-spolecne-maji-brojit-proti-cine-1349161
18
E15. Americká cla budou letos stát německou ekonomiku přes půl bilionu korun. 29. 7. 2017 [cit. 21. 7. 2018]
Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/americka-cla-budou-letos-stat-nemeckou-ekonomiku-pres-pulbilionu-korun-1349151
19
Dle Gustava Horna, ředitele německého ekonomického institutu IMK.
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