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Euroskupina (Eurogroup)
Koncem května se uskutečnilo jednání ministrů financí zemí eurozóny (Euroskupina), přičemž
hlavním tématem bylo opět Řecko a plnění jeho současného makroekonomického ozdravného
programu (Macroeconomic Adjusmtent Programme). Ministři financí uvítali dosažení dohody
na úrovni pracovních útvarů (Staff-level agreement) mezi zástupci orgánů EU a Řeckem, týkající
se plánu reforem včetně tzv. pohotovostního mechanismu (Contingency Mechanism). 1 Na
základě této dohody a plnění již dříve schválených priorit, bude moci dojít k uvolnění druhé částí
peněžní pomoci z programu ve výši 10,3 mld. eur (vyplacena v několika splátkách), a to
v návaznosti na ukončení první prověrky plnění programu, která probíhá již od ledna 2016. 2
Odsouhlasen byl ministry financí rovněž balík střednědobých a dlouhodobých opatření, jež by
mohly být spuštěny v případě potřeby po úspěšném ukončení implementace současného
programu (nejdříve v roce 2018).3
Ministři financí také diskutovali otázku zmírnění dluh
ové zátěže Řecka a dohodli se na
tom, že v případě, že se ukáže, že Řecko nedokáže plnit dohodnutá rozpočtová kritéria,
nabídnou řecké vládě zmírnění dluhu, a to na základě aktualizované analýzy udržitelnosti dluhu.
Odmítli však snížení jeho nominální hodnoty. 4
Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) 5
Ministři financí zemí EU se na svém zasedání věnovali především tématům týkajícím se boje
proti daňovým únikům. Přijali návrh směrnice 6 proti vyhýbání se daňovým povinnostem

1

Tzv. nouzový balík opatření neboli pohotovostní mechanismus (Contingency Package) představuje opatření, která
by byla automaticky spuštěna pouze v případě nutnosti.
2
Eurogroup, Eurogroup statement on Greece, 25. 5. 2016. ZDE
3
Eurogroup, Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 24 May 2016, 25. 5. 2016. ZDE
4
E15, Eurozóna dá Řecku dalších deset miliard eur. Poprvé zváží i zmírnění dluhu, 25. 5. 2016. ZDE
5
Council of the EU, Economic and Financial Affairs Council, 25/05/2016. ZDE
6
„Směrnice implementuje na úrovni EU doporučení OECD vyžadující po nadnárodních společnostech hlásit daňově
relevantní informace detailně podle jednotlivých zemí, a vyžadující po národních daňových orgánech zavést
automatickou výměnu těchto informací. Cílem návrhu směrnice je podnítit nadnárodní společnosti k placení daní
v té zemi, ve které byl zisk vytvořen. Mezi reportované informace tak mají patřit: výnosy, zisky, odvedené daně,
kapitál, kumulované zisky, hmotná aktiva a počet zaměstnanců. Zprávu rozčleněnou podle zemí budou muset
nadnárodní společnosti předložit již za účetní období 2016, a to v té zemi, kde jsou daňovými rezidenty. Tyto
informace si následně budou muset národní daňové orgány automaticky vyměňovat.“ Více k opatřením o vyhýbaní
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nadnárodními korporacemi, která obsahuje pravidla pro předkládání daňových informací a
jejich výměnu mezi členskými zeměmi. Návrh směrnice vychází z doporučení OECD týkajících se
opatření proti erozi základu daně a přesouvaní zisku (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) a
cílí na situace, kdy velké společnosti využívají rozdíly mezi národními daňovými systémy. 7
Pokrok v jednáních byl dosažen také v případě dalších témat týkajících se boje proti daňovým
únikům (např. návrh pravidel daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti). 8 Jednání
budou dále pokračovat na červnovém zasedání.
Rada dále přijala závěry týkající se akčního plánu pro DPH (VAT action plan) 9, kde tento plán
uvítala a zdůraznila především snahu o spolupráci ve správní oblasti (zejména výměnu
informací) a také snahu o zjednodušení přeshraničního elektronického obchodu. Komise
plánuje navrhnout definitivní podobu přeshraničního systému DPH v roce 2017.
Ministři financí rovněž schválili směrnici, kterou se prodlužuje povinnost minimální výše
základní sazby DPH na úrovni 15 % až do konce roku 2017. Původně měl závazek skončit
ke konci roku 2015.10
Evropský semestr – Doporučení pro hospodářskou politiku členských států EU (Country Specific
Recommendations)
V rámci jarní fáze evropského semestru 11 zveřejnila v polovině května Komise doporučení
hospodářských politik pro jednotlivé země pro rok 2016. Celkově podle Komise dosáhly země
EU pokroku v implementaci reforem a také při řešení makroekonomických nerovnováh, je však
potřeba v reformním úsilí pokračovat. Doporučení jednotlivým zemím je letos méně než
v minulosti a Komise se v nich zaměřuje na klíčové hospodářské a sociální priority. Komise takto
reflektuje svou snahu o efektivnější a relevantnější evropský semestr.
Doporučení Komise pro rok 2016 je možné rozdělit do tří prioritních oblastí: investice,
strukturální reformy a fiskální politika. Zatraktivnění investic znamená především vytvoření
prostředí, které investování zjednoduší. Komise také požaduje od členských zemí zvýšit tempo
při zavádění strukturálních reforem, tak aby tyto přispěly k růstu ekonomiky, investic a
zaměstnanosti. Vlády členských zemí mají rovněž dbát na odpovědnost svých fiskálních politik,
které by tak rovněž měly přispět k hospodářskému růstu.
V případě jednotlivých zemí, Komise potvrdila, že Chorvatsko a Portugalsko se potýkají
s nadměrnými nerovnováhami. Naopak doporučila Radě, aby ukončila postup při nadměrném
schodku (Excessive Deficit Procedure, EDP) v případě Irska, Kypru a Slovinska, jež snížily deficity
v roce 2015 pod referenční hodnotu 3 % HDP. Podléhat postupu při nadměrném schodku tak
budou jenom Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Portugalsko a Spojené království. 12

se daňovým povinnostem ze strany právnických osob viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 3.
do 15. 3. 2016. ZDE
7
Council of the EU, Corporate tax avoidance: Council adopts rules on the exchange of tax-related information on
multinationals, 25. 5. 2016. ZDEArsenal
8
Více k pravidlům viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 4. do 15. 4. 2016. ZDE
9
Council of the EU, Council conclusions on the VAT action plan and on VAT fraud, 25. 5. 2016. ZDE
10
Council of the EU, Minimum vAT rate extended for two years, 25. 5. 2016. ZDE
11
Evropský semestr (European Semestr) představuje šestiměsíční období, během něhož jsou každý rok
analyzovány rozpočtové a strukturální politiky členských zemí s cílem odhalit případné nesrovnalosti a
nerovnováhy.
12
Evropská komise, Jarní fáze evropského semestru v roce 2016: Komise vydává doporučení pro jednotlivé země,
18. 5. 2016. ZDE
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Španělsku a Portugalsku Komise prodloužila o jeden rok lhůtu, ve které musí snížit své
nadměrné deficity, a to prozatím bez sankcí. 13
V případě České republiky byla doporučení rozdělena do 3 bodů:

1. Opatření v oblasti fiskální politiky: přijetí opatření na zajištění dlouhodobé udržitelnosti
veřejných financí (především z hlediska rizika v oblasti zdravotní péče) a právních předpisů pro
posílení fiskálního rámce,
2. opatření v oblasti veřejné správy: odstranění regulačních a administrativních překážek pro
investice (především v oblasti dopravy a energetiky), zlepšení elektronizace veřejné správy a
přijetí rozpracovaných protikorupčních reforem (v oblasti veřejných zakázek),
3. opatření v oblasti vývoje, výzkumu, vzdělávání a trhu práce: opatření pro posílení systému řízení
výzkumu a vývoje a propojení akademické a podnikatelské sféry, začlenění znevýhodněných dětí
do vzdělávání, zatraktivnění učitelského povolání, odstranění bariér pro některé skupiny
obyvatel na trhu práce (zejména žen) 14.

Jednotný digitální trh (Digital Single Market, DSM) 15
Komise představila tříbodový plán na podporu elektronického obchodování (E-commerce
package), který obsahuje opatření:
⋅

⋅
⋅

legislativní návrh proti neodůvodněnému geoblockingu 16 a dalším formám diskriminace
na základě státní příslušnosti, bydliště nebo sídla,
legislativní návrh týkající se přeshraničních zásilkových služeb (doručování balíků), který má za cíl
zvýšení transparentnosti cen a zlepšení regulatorního dohledu,
legislativní návrh k posílení prosazování práv spotřebitelů a návod k objasnění mj. např., co se
považuje za nekalé obchodní praktiky v digitálním světě 17.

Dále v rámci strategie pro jednotný digitální trh navrhla Komise aktualizaci směrnice
o audiovizuálních pravidlech EU, jež mají vytvořit spravedlivější prostředí, propagovat evropské
filmy, lépe chránit děti a bojovat proti projevům nenávisti. Návrh obsahuje také nové zásady
přístupu k online platformám (vyhledávače, online tržiště, platební systémy ad.), mezi které
patří: srovnatelná pravidla pro srovnatelné digitální služby; zodpovědné chování online
platforem (např. v případě nenávistných projevů); zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti
ochrany spotřebitele; otevřené trhy pro ekonomiku řízenou daty a spravedlivé a inovacím
vstřícnější podnikatelské prostředí. 18

13

EUbusiness, Spain, Portugal under caution over budget deficits, 18. 5. 2016. ZDE
Evropská komise, Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2016
a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2016, 18. 5. 2016. ZDE
15
European Commission, Commission makes an important step towards a Digital Single Market, 25. 5. 2016. ZDE
16
Geoblocking představuje praxi některých online prodejců, kteří brání přístupu zákazníků z jiných zemí. Zákazníci
tak nemohou nakupovat výhodnější nabídky z jiných zemí EU.
17
Evropská komise, Komise navrhuje nová pravidla elektronického obchodu, která spotřebitelům a podnikům
umožní plně využívat výhod jednotného trhu, 25. 5. 2016. ZDE
18
Evropská Komise, Komise aktualizovala pravidla EU pro audiovizuální služby a představila cílený přístup k on-line
platformám, 25. 5. 2016. ZDE
14
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Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
V rámci závazku transparentnosti, zveřejnila v květnu Evropská komise podrobnou zprávu
o dosaženém pokroku v rámci 13. kola vyjednávání 19 a také návrh EU pro regulatorní spolupráci
v oblasti farmaceutik. 20 Zpráva ukazuje, že pokroku bylo dosaženo ve všech třech hlavních
vyjednávacích oblastech, největší rozdíly zůstávají, a to např. co se týče veřejných zakázek nebo
služeb. 21 Podle vyjednavače TTIP Shermana Katze, jenž navštívil Výbor pro evropské záležitosti
Poslanecké sněmovny ČR, největší rozdíly mezi návrhy a představami obou stran existují v šesti
oblastech, ve kterých bude dohoda velice obtížná: veřejné zakázky, energetika, oblast regulací
(především auta, chemikálie a strojírenský průmysl), služby, finanční služby a otázka ochrany
investic. Podle něj je, navzdory prohlášením a snahám obou vyjednávajících stran, velice
nepravděpodobné ukončení jednání do konce roku, a to vzhledem ke složitosti problematiky a
také politické situaci, tedy prezidentským volbám v USA.
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Koncem května zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v dubnu 2016. Oproti březnu
2016 poklesla nezaměstnanost v EU28 o 0,1 p.b. na úroveň 8,7 %, v eurozóně zůstala míra
nezaměstnanosti stabilní na 10,2 % (nejnižší od srpna 2011). Oproti dubnu 2015 klesla míra
nezaměstnanosti výrazněji, a to o 0,9 p.b. (z 9,6 %) v EU28 a o 0,8 p.b. (z 11,0 %) v eurozóně.

Zdroj: Eurostat

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti v dubnu 2016 byly zaznamenány opět v České republice
(4,1 %) a Německu (4,2 %). Nejvyšší byla naopak opět v Řecku (24,2 % v únoru 2016) a
19

Podrobná zpráva dostupná v angličtině ZDE
Návrh EU dostupný v angličtině ZDE
21
European Commission, Commission publishes further TTIP documents in ongoing transparency commitment,
24. 5. 2016. ZDE
20

6

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 5. do 31. 5. 2016
ve Španělsku (20,1 %). V České republice zůstala míra nezaměstnanosti v porovnání s březnem
2016 stabilní. Z okolních zemí se míra nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci nezměnila
také v Německu (4,2 %), v Rakousku (5,8 %) a na Slovensku (10,2 %), naopak poklesla v Polsku
(6,3 %). 22
Podle nejnovějších údajů Eurostatu míra inflace v EU28 i v eurozóně v dubnu 2016 poklesla
do deflace, na hodnou -0,2 %, což oproti březnu 2016 představuje pokles o 0,2 p.b. v EU28 i
v eurozóně.

Zdroj: Eurostat

Deflaci v dubnu 2016 zaznamenala většina (19) zemí. Nejnižší míru inflace vykázalo Rumunsko (2,6 %), Bulharsko (-2,5 %), Kypr (-2,1 %), Španělsko (-1,2 %), Chorvatsko (-0,9 %), Lotyšsko (-0,7
%) a Slovinsko (-0,7 %). Naopak nejvyšší míra inflace byla zaznamenána v Belgii (+1,5 %),
Švédsku (+1,0 %), na Maltě (+0,8 %) a v Litvě (+0,8 %). K nízké míře inflace nejvíce přispěly opět
ceny pohonných hmot (-0,54 p.b.) a topných olejů (-0,22 p.b.), naopak největší pozitivní efekt
měly ceny občerstvení (+0,13 p.b.) a nájmů (+0,08 p.b.) 23

22
23

Eurostat, Euro area unemployment at 10,2%, 31. 5. 2016. ZDE
Eurostat, Annual inflation down to -0.2% in both euro area and EU, 18. 5. 2016. ZDE
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