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Volný pohyb neosobních údajů
Rada potvrdila dohodu o reformě, která snižuje překážky volného pohybu neosobních údajů
v rámci EU. Nová pravidla jsou určena k posílení ekonomiky a rozvoji nových technologií
(přeshraniční systémy a umělá inteligence). Předběžná dohoda byla uzavřena s Evropským
parlamentem dne 19. června 2018. Nová pravidla mají zlepšit konkurenceschopnost Evropy.
Volný tok dat je klíčem k růstu a vytváření pracovních míst a poskytne evropským společnostem
větší flexibilitu. Reforma zakazuje omezení lokalizace dat uložených členskými státy ohledně
zeměpisného místa pro ukládání nebo zpracování neosobních údajů, pokud se omezení
neodůvodní veřejnou bezpečností.1 Orgány členských států EU budou mít přístup k údajům
v rámci EU. Údaje je možné zpřístupnit kvůli regulaci nebo dohledu. Na plenárním zasedání
Parlamentu se nařízení podepíše v polovině listopadu 2018. Po podpisu bude zveřejněno
v Úředním věstníku EU. Nová pravidla se aplikují ve všech členských státech Evropské unie
v rámci šesti měsíců po zveřejnění ve věstníku. 2
Jednotná sazba DPH pro elektronické a tištěné publikace
Rada přijala směrnici, díky níž je možné sladit pravidla DPH pro elektronické a tištěné publikace.
Členské státy mají možnost uplatnit sníženou, supersníženou nebo nulovou sazbu DPH i
na elektronické publikace. Přijetí směrnice o elektronické publikaci sleduje návrh Rady ze dne
2. října 2018, díky němuž mohou členské státy zavést sníženou sazbu DPH ve svém
vnitrostátním právu. Podle stávajících pravidel pro DPH (směrnice 2006/112/ES) jsou
elektronicky poskytované služby zdaněny standardní sazbou DPH, tj. minimálně 15 %, zatímco
tištěné publikace mohou podléhat snížené sazbě, tj. 5 %.3 Supersnížená a nulová sazba bude
povolena pouze pro členské státy, které ji používají v současné době pro tištěné publikace.4

1

European Council. Free flow of data: EU adopts new rules , 12. 11. 2018 [cit. 9. 11. 2018] Dostupné z
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/09/free-flow-of-data-eu-adopts-new-rules/
2
Česká podnikatelská reprezentace při EU. EU schválila pravidla pro volný pohyb neosobních údajů, 12. 11. 2018
[cit. 12. 11. 2018] Dostupné z: https://cebre.cz/aktuality/digitalni-agenda/eu-schvalila-pravidla-pro-volny-pohybneosobnich-udaju
3
Některé mohou uplatnit supersníženou sazbu méně než pět procent, respektive nulovou sazbu.
4
European Council. Free Electronic publications: Council adopts reform allowing reduced VAT rates, 12. 11. 2018
[cit. 6. 11. 2018] Dostupné z
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/06/electronic-publications-council-adoptsreform-allowing-reduced-vat-rates/
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Nová pravidla se budou uplatňovat dočasně až do zavedení nového konečného systému DPH.
Komise vydala návrh na nový systém, který by členským státům umožnil větší míru flexibility.5
Seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí
Rada odstranila Namibii ze seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí EU (dne
6. listopadu 2018). V seznamu zůstalo pět nespolupracujících jurisdikcí: Americká Samoa,
Guam, Samoa, Trinidad a Tobago a Americké Panenské ostrovy, zatímco celkem 65 jurisdikcí
aktivně spolupracuje s daňovou správou EU. Rada tento vývoj označila za pozitivní. Seznam
pomáhá předcházet daňovým únikům ze strany podniků a snaží se prosazovat správnou daňovou
správu. Byl zřízen v prosinci 2017. Namibie přijala dostatečné závazky na vysoké politické
úrovni, aby konstruktivně řešila obavy EU. V důsledku toho byla přesunuta z přílohy I do přílohy
II, jež se týká jurisdikcí, které spolupracují s EU na reformě daňové politiky. Plnění závazků
Namibie bude pečlivě monitorováno pracovní skupinou Rady. Rozhodnutí bylo přijato na
zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti bez diskuse. Seznam je revidován nejméně
jednou ročně, ale kdykoli během roku se může doporučit k aktualizaci.6
Podzimní ekonomická předpověď
Evropská komise zveřejnila podzimní ekonomickou předpověď, která zahrnuje roky 2018, 2019
a 2020.7 Dle prognóz Komise by se růst v eurozóně měl snížit z 2,4 % v roce 2017 na 2,1 % v roce
2018, v roce 2019 by měl činit 1,9 % a o rok později 1,7 %. Podobný vývoj se očekává pro EU27 s prognózou růstu 2,2 % v roce 2018, v roce 2019 se předpokládá růst ve výši 2,0 % a v roce
2020 ve výši 1,9 %.8
I přesto, že je situace na poli mezinárodního obchodu nejistá, Komise nadále předpokládá,
že všechny členské státy budou i růst, ačkoli pomaleji. Růst bude poháněn silnou domácí
spotřebou a investicemi. Aby se předešlo velkým výkyvům, měla by Evropa udržet hospodářský
růst nad potenciálem, vytvářet nová pracovní místa a snižovat nezaměstnanost. V první
polovině roku 2018 se zlepšovaly podmínky na trhu práce a růst zaměstnanosti zůstal stabilní
i přesto, že poklesl ekonomický růst. Vytváření pracovních míst by mělo pokračovat ve prospěch
pokračujícího růstu a provádění strukturálních reforem v některých členských státech.
Nezaměstnanost by měla i nadále klesat, ale pomaleji než v minulosti, neboť růst zaměstnanosti
je nakonec tlumen rostoucím nedostatkem pracovních sil a pomalejším hospodářským růstem.
Očekává se, že nezaměstnanost v eurozóně klesne v tomto roce na 8,4 %, v roce 2019 na 7,9 %,
v roce 2020 na 7,5 %. V EU-27 se nezaměstnanost v letošním roce odhaduje na 7,4 %, v roce
2019 se sníží na 7 % a v roce 2020 na 6,6 %. To představuje nejnižší míru nezaměstnanosti
od ledna 2000. Předpokládaná inflace je mírná. V eurozóně bude v roce 2018 a 2019 1,8 %,
o rok později poklesne na 1,6 %. Podle prognóz Komise předpokládá, že celkový schodek
veřejných financí v eurozóně bude v letošním roce pokračovat v poklesu vzhledem k HDP, a to
5

Evropská rada. Snížené sazby DPH pro elektronické knihy, noviny a časopisy, 12. 11. 2018 [cit. 6. 11. 2018]
Dostupné z https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/reduced-vat-epublications/
6
European Council. Taxation: Namibia removed from EU list of non-cooperative jurisdictions. 13. 11. 2018 [cit. 6.
11. 2018] Dostupné z https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/06/taxation-namibiaremoved-from-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
7
Zabývá se údaji o růstu hrubého domácího produktu, investic, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, inflací a
hrubém veřejném dluhu ve všech 28 členských státech EU.
8
European Commission. Commission publishes Autumn 2018 Economic Forecast, 14. 11. 2018 [cit. 8. 11. 2018]
Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publishes-autumn-2018-economic-forecast2018-nov-08_en
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díky nižším úrokovým výdajům. Pokles se má v příštím roce poprvé od roku 2009 zastavit, neboť
fiskální postoj se v roce 2019 změní v mírně expanzivní, v roce 2020 bude neutrální. Očekává
se, že schodek veřejných financí v eurozóně se zvýší z 0,6 % HDP 2018 na 0,8 % v roce 2019 a
v roce 2020 se sníží na 0,7 %. Pro EU27 se předpokládá zvýšení z 0,6 % HDP v roce 2018 na 0,8 %
v roce 2019 a v roce 2020 snížení na 0,6 %. Je patrné velké zlepšení v porovnání s rokem 2009,
kdy byl schodek 6,2 % v eurozóně a 6,6 % v EU. Odhaduje se, že poměr dluhu k HDP bude i
nadále klesat téměř ve všech členských státech. V eurozóně se sníží z 86,9 % v roce 2018
na 84,9 % v roce 2019 a na 82,8 % v roce 2020. Nejvyšší byl 94,2 % v roce 2014. V EU27 se
poměr veřejného dluhu sníží z 80,6 % HDP v roce 2018 na 78,6 % v roce 2019 a 76,7 % v roce
2020.9
Podzimní prognóza: Česká republika
V roce 2018 bude ekonomický růst v České republice zpomalovat a zpomalení jej čeká
i v následujících dvou letech. Hlavní příčinou růstu HDP je silná domácí poptávka. Velkou
slabinou se může jevit nedostatek pracovních sil. Inflace se stabilizuje na 2 procentech. V roce
2017 byla inflace 2,4 %, v roce 2018 se očekává, že bude inflace 2,1 %, rok 2019 s sebou přinese
růst cen energií a inflace se zvýší na 2,2 %, v roce 2020 poklesne na 1,8 %. Dle prognózy se
očekává, že česká ekonomika poroste v roce 2018 o 3 % (v roce 2017 to bylo o 4,3 %). Růst HDP
poháněla domácí poptávka a předpokládá se, že se bude snižovat čistý vývoz. V dalších letech
poklesne, v roce 2020 bude 2,6 %. Domácnosti profitují z vyšších mezd. Slabinou se jeví nízká
zahraniční poptávka po českých produktech, chabé možnosti vývozu zboží do zahraničí,
v důsledku jeho ceny.10 Díky nízké nezaměstnanosti se mohou objevovat tlaky na růst mezd.
Míra nezaměstnanosti bude téměř stagnovat. V roce 2017 byla 2,9 %, tento rok se očekává, že
poklesne na 2,4 %. V příštím roce mírně stoupne na 2,5 % a v roce 2020 bude 2,6 %. V roce
2018 se očekává pokles salda veřejného rozpočtu na 1,4 % (1,5 % v roce 2017), v dalších letech
by mělo poklesnout znatelněji. V roce 2019 by se mělo snížit na 0,8 %, v roce 2020 na 0,7 %.
Příjmy z daní rostou v důsledku vyšších mezd, rostoucí ekonomiky a také díky boji proti
daňovým únikům. 11
Dohoda o brexitu
Vyjednavači Evropské komise a Spojeného království dospěli k dohodě o podmínkách smlouvy
dle článku 50. Proces uzavření jednání o dohodě o odstoupení z EU může být zahájen.
Vyjednavači se dohodli na struktuře politického prohlášení o budoucím vztahu mezi EU
a Spojeným královstvím. Smlouva se vztahuje na občanská práva, finanční vypořádání,
přechodné období, správu, problematiku Irska, Gibraltaru a Kypru, stejně jako řadu dalších
otázek týkajících se brexitu. Spojené království a EU vynaloží maximální úsilí na uzavření budoucí
dohody ohledně hranic Irska a Severního Irska před koncem přechodného období
do 1. července 2020. Pokud by tomu tak nebylo, EU a Spojené království by společně mohly
prodloužit přechodné období. Alternativně by se od ledna 2021 uplatnilo řešení zpětné vazby
pro Irsko a Severní Irsko s výhradou mechanismu společného přezkumu. Vytvořilo by se
9

European Commission. Autumn 2018 Economic Forecast: sustained but less dynamic growth amid high
uncertainty, 15. 11. 2018 [cit. 8. 11. 2018] Dostupné z https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_en
10
Cenu zboží ovlivňuje řada faktorů – například mzdové náklady, směnný kurz, produktivita práce, mechanizace.
11
European Commission. The Czech republic GDP growth to remain solid amid downside risks, 15. 11. 2018 [cit.
8. 11. 2018] Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_081018_cz_en.pdf
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jednotné celní území mezi EU a Spojeným královstvím, které bude platit od konce přechodného
období až do doby, kdy bude použitelná následná dohoda. Severní Irsko zůstane součástí
stejného celního území jako zbytek Spojeného království. Celní území zahrnuje veškeré zboží
s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury.12

12

European Commission. European Commission recommends to the European Council (Article 50) to find that
decisive progress has been made in Brexit negotiations, 15. 11. 2018 [cit. 14. 11. 2018] Dostupné z:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm
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