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Zasedání Evropské rady (European Council)
Nejvyšší představitelé zemí EU se koncem října sešli na zasedání Evropské rady, aby se
především věnovali třem tématům: migrace, obchodní politika a Rusko. 1 Hlavním ekonomickým
tématem tak byla komplexní obchodní dohoda EU s Kanadou (CETA) a otázka jejího podpisu
koncem měsíce, jelikož v čase zasedání zástupci Belgie nemohli dohodu podpořit kvůli
výhradám představitelů Valonska. 2 Nejvyšší představitelé členských zemí EU potvrdili, že
obchodní politika a obchod jako takový je velmi důležitý především pro tvorbu pracovních míst
a také malé a střední podniky. Potvrdili také svůj závazek pokračovat ve snaze o odstranění co
největšího počtu obchodních bariér při zachování vysokých sociálních, environmentálních,
spotřebitelských a bezpečnostních standardů. Zástupci zemí také podpořili vyjednávání o zóně
volného obchodu (FTA) s Japonskem a také vyjednávání obchodní dohody s USA tzv. TTIP. 3
Návrh reformy korporátních daní (EU corporate tax reform)
Komise představila návrh na rozsáhlou reformu korporátních daní (daní z příjmu právnických
osob, DPPO), jež je součásti akčního plánu Komise pro spravedlivější a efektivnější zdaňování
příjmu právnických osob z června 2015. 4 Návrh obsahuje společný konsolidovaný základ daně
(Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB), jehož cílem je usnadnění a zlevnění
podnikání a působení proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Tento nástroj byl představen již
v roce 2011, nepodařilo se však pro jeho přijetí najít shodu mezi členskými zeměmi. Oproti roku
2011 obsahuje návrh CCCTB několik změn: Je povinný pro velké nadnárodní skupiny, řeší
nedostatky v souvislosti s přesunem zisků pro daňové účely, je motivační pro společnosti, aby
upřednostňovaly kapitálové financování oproti dluhovému, a podporuje inovace (činnosti
na podporu hospodářského růstu mají být předmětem pobídek). 5
Společný konsolidovaný základ daně neobsahuje sazby DPPO, jelikož ty jsou ve výlučné
pravomoci členských zemí, ale cílí na vytvoření transparentnějšího, spravedlivějšího a
účinnějšího systému pro výpočet základu daně při přeshraničních transakcích. Hlavní výhodou
pro společnosti by měla být možnost používání jednotných pravidel a možnost podání jediného
1

European Council, Invitation letter by President Donald Tusk to the members of the European Council, 18. 10.
2016. ZDE
2
Viz níže bod CETA
3
European Council, European Council conclusions, 20-21 October 2016, 21. 10. 2016. ZDE
4
Evropská komise, Evropská komise předkládá akční plán pro spravedlivější a efektivnější zdaňování příjmů
právnických osob v EU, 17. 6. 2015. ZDE
5
Evropská komise, Komise navrhuje pro EU zásadní reformu daně z příjmu právnických osob, 25. 10. 2016. ZDE
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daňového přiznání a jednání pouze s jedinou daňovou správou, a to pro všechny jejich aktivity
v EU. Společnosti by mohly také získat možnost kompenzovat ztráty v jednom státě zisky
ve druhém, odstraněno by mělo být také např. dvojí zdanění. Díky zvýšení transparentnosti a
sjednocení systému by mohl CCCTB přispět k boji proti vyhýbání se daňové povinnosti. 6
Plán na vytvoření společného konsolidovaného základu daně je rozdělen do dvou fází: První
fáze obsahuje dohodu na společném základu daně a druhá jeho následnou konsolidaci. Součástí
balíčku je také návrh na vylepšení současného systému pro řešení sporů týkajících se dvojího
zdanění a opatření na řešení nesouladu se zeměmi mimo EU. 7
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Od 3. do 7. 10. 2016 proběhlo v New Yorku 15. kolo vyjednávání o obchodní a investiční smlouvě
mezi EU a USA. 8 Hlavní náplní vyjednávání byla konsolidace textu a snaha odstranit rozdíly mezi
návrhy dvou stran na množství konkrétních oblastí a odvětví. Tak jako v minulosti bylo možné
oblasti jednání dělit na přístup na trh, regulatorní spolupráci a globální pravidla obchodu.
Vyjednavači pokročili ve shodě na definicích týkajících se obchodu se službami, diskutovali
o průmyslových a zemědělských clech, snažili se srovnávat pravidla původu produktů či
dojednat nediskriminaci ucházení se o veřejné zakázky, což je pro EU jedna z priorit.
Podobně se obě strany snažily sblížit u různých odvětví standardy, normy a předpisy.
Na bezpečnostních regulacích týkajících se automobilů bude ještě nutné zapracovat; pokud jde
o léčiva, došlo k pokroku v dohodě o správné výrobní praxi, jež by mohla být hotová již v lednu
příštího roku. Na jisté potíže strany narazily naopak ve strojírenství, kde je míra regulací
navrhovaných EU pro USA příliš drahá. V oblasti kosmetiky EU zdůrazňovala nutnost hledání
alternativ k testování na zvířatech.
Konstruktivní diskuse se vedla nad tématem obchodu a udržitelného rozvoje, hlavně v oblasti
pracovních podmínek a životního prostředí. Text pro oblast malých a středních podniků je
v podstatě hotov. Strany se dohodly, že začnou pracovat na návrzích v otázce administrativy a
institucí v rámci TTIP. 9 Nyní je pro vyjednavače čas na probrání pokroku s politiky. Evropští
ministři obchodu se sejdou 11. listopadu a o obchodních záležitostech včetně stavu vyjednávání
TTIP by měla diskutovat i Evropská rada. 10
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (EU-Canada Comprehensive
Economic and Trade Agreement, CETA)
Koncem října došlo na 16. summitu EU-Kanada ke slavnostnímu podepsání komplexní obchodní
dohody mezi EU a Kanadou tzv. CETA. 11 S podpisem smlouvy původně vyslovili nesouhlas
představitelé Rumunska a Bulharska, jenž vyžadovali ze strany Kanady příslib zrušení vízové
6

European Commission, Question and Answers on the package of corporate tax reforms, 25. 10. 2016. ZDE
Evropská komise, Komise navrhuje pro EU zásadní reformu daně z příjmu právnických osob, 25. 10. 2016. ZDE
EUbusiness, EU corporate tax reform targets multinationals, 26. 10. 2016. ZDE
8
Viz Přehled ekonomických událostí v EU od 1. do 15. 10. 2016. ZDE
9
European council. Report of the 15th round of negotiations for Transatlantic Trade and Investment Partnership,
21. 10. 2016. ZDE
10
European council. Final press conference of the TTIP 15th round of negotiations, 7. 10. 2016. ZDE
11
European Commission, EU – Canada Summit: An historic juncture in our political and economic partnership, 30.
10. 2016. ZDE
7
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povinnosti. Její podpis byl však nakonec odložen z důvodu obav belgického regionu Valonska. 12
Smlouva tak byla podepsána až v neděli 30. října po ukončení jednání s Belgií. 13
Dohodu podepsal za kanadskou stranu předseda vlády Justin Trudeau, za země EU předseda
Evropské rady Donald Tusk, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda vlády
předsednické země EU – Slovenska, Robert Fico. Díky dohodě CETA dojde k odstranění 99 %
všech cel, umožní také přístup na trh veřejných zakázek a otevírá pro evropské firmy také
kanadský trh se službami. CETA např. zasahuje také do pracovní oblasti (umožní např. uznávání
kvalifikací). 14 Dohoda obsahuje také nový systém řešení investičních sporů: Systém investičních
soudů (Investment Court Systém, ICS). 15 Představitelé EU také věří, že tato dohoda může být
jakýmsi měřítkem pro další obchodní dohody do budoucna, včetně zahrnutí témat jako je
udržitelný rozvoj, otázku pracovního trhu nebo životního prostředí do obchodních dohod. 16
Jedná se o smíšenou dohodu, jelikož se týká také oblastí, jež jsou ve výlučné pravomoci
členských zemí EU. Proto bude muset být ratifikována také ve všech 28 státech EU podle
vnitrostátních procedur. Souhlas s dohodou musí vyslovit ještě Evropský parlament. 17 Následně
(před ratifikací v jednotlivých členských zemích) vstoupí dohoda prozatímně v platnost. 18
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V říjnu zveřejnil Eurostat aktuální data týkající se vývoje míry inflace v září 2016. Ta vzrostla
v EU28 oproti srpnu o 0,1 p.b. na 0,4 %, a v eurozóně o 0,2 p.b. také na hodnotu 0,4 %.
Vývoj inflace v Evropské unii od roku 2005 (měsíčně, v %)
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Původně byl podpis smlouvy naplánovaný na čtvrtek 27. října. S podpisem mezinárodní smlouvy musí v Belgii
souhlasit také regiony.
13
EUbusiness, EU go-ahead for Canada CETA trade deal, 28. 10. 2016. ZDE
14
European Commission, EU-Canada summit: newly signed trade agreement sets high standards for global trade,
30. 10. 2016. ZDE
15
Více k návrhu ICS viz Přehled ekonomických událostí v EU v období od 1. do 15. 11. 2015. ZDE
16
EUbusiness, EU signs CETA trade deal with Canada, 31. 10. 2016. ZDE
17
European Commission, EU-Canada summit: newly signed trade agreement sets high standards for global trade,
30. 10. 2016. ZDE
18
European Commission, CETA – a trade deal that sets a new standard for global trade, 29. 10. 2016. ZDE
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Deflaci v září 2016 zaznamenalo 10 zemí. Nejnižší míru inflace vykázalo Bulharsko (-1,1 %),
Chorvatsko (-0,7 %), Slovensko (-0,5 %) a Kypr (-0,4 %). Naopak nejvyšší míra inflace byla
zaznamenána v Belgii (+1,8 %), v Estonsku (+1,7 %), v Rakousku (+1,1 %) a na Maltě (+1,0%).
V České republice byla inflace v září 2016 na úrovni 0,5 %. K nízké míře inflace nejvíce přispěly
opět ceny pohonných hmot (-0,12 p.b.) a plynu (- 0,11 p.b.), naopak největší pozitivní efekt
měly ceny občerstvení (+0,08 p.b.), nájmu a tabáku (+0,05 p.b.). 19

19

Eurostat, Annual inflation up to 0.4% in the euro area, 17. 10. 2016. ZDE
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