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EVROPSKÝ SEMESTR: ZIMNÍ BALÍČEK

VÍCE ZDE

Zimní balíček je druhou částí Evropského semestru.

financí a pro některé členské státy by mohl být

První část, podzimní balíček, ve kterém Komise

vysoký veřejný dluh slabinou.

stanovuje hospodářské a sociální priority pro následující období, byl představen v prosinci loňského

Pokrok v oblasti provádění reforem

roku. (PI) Zimní balíček přináší zhodnocení pokroku

Zprávy u každé členské země hodnotí pokrok při

jednotlivých zemí.

provádění určených doporučení a hospodářských
pokynů, které každoročně vydává Komise. Dle

Zimní balíček ES

zpráv byla doporučení přijatá v roce 2019 úspěšná

Komise zveřejnila zprávy o jednotlivých zemích

v oblasti finančních služeb a aktivních politik

EU, ve kterých se zabývá hlavními socioekonomic-

na trhu práce. Ne příliš vydařená byla

kými problémy a hodnotí pokrok zemí při plnění

v hospodářské soutěži na trhu služeb a zabezpe-

doporučení Komise. Tyto zprávy odráží roční stra-

čení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

tegii udržitelného růstu z prosince 2019, která
preferuje konkurenceschopnou udržitelnost. Dále

Makroekonomická nerovnováha

u každého státu hodnotí, jak je prováděn evropský

Klíčová je identifikace, prevence a řešení vzniku

pilíř sociálních práv. Jedním z hlavních cílů je reali-

nerovnováhy, která by negativně mohla ovlivnit

zovat evropský pilíř sociálních práv na sto procent.

hospodářskou stabilitu. V prosinci 2019 byla zve-

(EC 2) Zprávy se zaměřují na udržitelnost životního

řejněna zpráva mechanismu varování na rok 2020,

prostředí, zvýšení produktivity, spravedlnost a

kde bylo uvedeno 13 členských států, u nichž je

makroekonomickou stabilitu. Nově hodnotí, jak

potřeba provést hloubkový přezkum. Analýza se

členské státy pokročily při plnění cílů OSN v oblasti

zabývá nerovnováhou, jejím vývojem a také reakcí

udržitelného rozvoje. (EC 1)

v oblasti hospodářské politiky. Dle hloubkového
přezkumu se Řecko, Itálie a Kypr potýkají

Zelená dohoda pro Evropu
Evropská zelená dohoda se promítla také do ES.
Podle něj se má z Evropy stát do roku 2050 klimaticky neutrální kontinent. Analýza, kterou zveřej-

ňuje Komise ve zprávách o jednotlivých zemích,
může členským státům pomoci ohledně reforem
v oblastech energetiky či investic.

Nezaměstnanost
I přesto, že se míra nezaměstnanosti v členských
státech odlišuje, trvale se zlepšuje napříč členskými zeměmi sociální vyloučení a chudoba.

Produktivita práce
Nízký růst produktivity práce brzdí nedostatečné

s nadměrnou nerovnováhou.
Zpráva o posíleném dohledu nad Řeckem
Komise také přijala pátou zprávu o posíleném
dohledu nad Řeckem, kde dokládá, že Řecko vykazuje dobré výsledky. Opatření realizovaná vládou
budou dokončena před vydáním šesté zprávy
o posíleném dohledu (květen 2020). Zprávu projedná Euroskupina. Dluhová opatření se nepřijmou.

Závěrem
Zprávy o jednotlivých státech a výsledky hloubkových přezkumů projedná Rada. Komise projedná
zjištění ze zpráv s Evropským parlamentem. (EC 1)

investice a stárnutí populace. Dalším problémem

Projednávání ES v Poslanecké sněmovně PČR

je nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Poslanecká sněmovna, konkrétně Výbor pro evropské záležitosti (VEZ), pravidelně projednává

Zadlužení a fiskální udržitelnost

vybrané dokumenty ES. Co se týče ES pro rok

Rozdíl mezi jednotlivými členskými státy je mar-

2020, VEZ plánuje projednat vybrané dokumenty

kantní. Opět se začaly zvyšovat schodky veřejných

podzimního balíčku v březnu 2020.
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ES: ZPRÁVA PRO ČESKOU REPUBLIKU

VÍCE ZDE

Zpráva pro Českou republiku
umožnily České republice z části dohnat zbytek

Česká republika dosáhla určitého pokroku
v těchto oblastech :

EU. Nicméně tento růstový model možná dosáhl



Otevřenost hospodářství a zahraniční investice

svých limitů. Nyní bude velmi záležet na tom, jak

odstranění překážek, které brání vývoji plně
funkčních inovací ekosystému

se zvýší produktivita práce a také jak se zvýší při-



zvýšení kvality a inkluzivity ve vzdělávání

daná hodnota produktů a služeb. Česká republika



podpora kvalitní hospodářské soutěže

bude muset čelit stárnutí populace, měla by zajistit udržitelnost životního prostředí a také potřebné technologické změny.

Omezeného pokroku dosáhla v těchto oblastech:


Hlavní překážky

investice v dopravě, přechod na nízkouhlíkové a energetické zdroje

Mezi ústřední překážky patří nízké investice



zohlednění regionálních rozdílů

do udržitelné dopravy, slabé investice do přechodu



přijetí protikorupčních opatření

na nízkouhlíkové energetické zdroje, zanedbatelný



podpora zaměstnávání znevýhodněných sku-

domácí výzkum. Provádění těchto strukturálních

pin, zejména žen s malými dětmi a zlepšení

reforem by pomohlo České republice dosáhnout

přístupu k cenově dostupné péči o děti

růstu životní úrovně a zajistit udržitelný rozvoj.



HDP

Nebylo dosaženo žádného pokroku v oblasti:

Hospodářský růst by měl v EU zpomalit. Růst reál-



ného HDP zpomalil v roce 2019 na 2,5 %. Díky

snížení administrativní zátěže

dlouhodobé fiskální udržitelnosti v oblasti
důchodového a zdravotnického systému

vyšším mzdám je podpořena domácí poptávka a
výdaje spotřebitelů jsou hlavním hnacím motorem

Závěrem

růstu. V souvislosti se stagnací průmyslové výroby

Česká republika plní národní cíle ve většině oblastí

se očekává zpomalení hospodářského růstu až

v rámci strategie Evropa 2020. To zahrnuje cíle

do roku 2021.

týkající se chudoby, sociálního vyloučení, zaměst-

nanosti, obnovitelné energie, emise skleníkových

Veřejné finance

plynů a vysokoškolského vzdělávání.

V oblasti veřejných financí se nevyskytují žádná

Není dostatek opatření k zajištění dlouhodobé

krátkodobá rizika, ale dlouhodobý výhled se zhor-

udržitelnosti veřejných financí.

šuje v důsledku stárnutí populace. Očekává se, že

Zdanění práce zůstává vysoké, majetkové a ekolo-

finanční prostředky zůstanou v rovnováze a že

gické daně jsou mezi nejnižšími v EU. Zdanění

veřejný dluh klesne na přibližně 30 % HDP.

práce je vysoké, zejména u lidí s nízkými příjmy.
Rostoucí ceny nemovitostí snižují dostupnost byd-

Trh práce

lení. Nezávislé indikátory naznačují, že trh s bydle-

Trh práce zůstává silný, nicméně neustálé zvyšo-

ním je nadhodnocen o 10 až 20 %. Silný růst cen

vání jednotkových nákladů práce může bránit dal-

je spojen s rostoucí poptávkou po bydlení ve vel-

šímu růstu. Míra zaměstnanosti dosáhla 80 % a

kých městech. Pomohlo by zjednodušení a urych-

nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni. Pře-

lení vydávání stavebního povolení. Rostoucí ceny

trvávající nedostatek pracovních sil je důvodem

nemovitostí mohou představovat finanční riziko

k obavám. Nízká míra nezaměstnanosti tlačila

ve střednědobém horizontu.

mzdy nahoru, tímto se zvýšily jednotkové mzdové

Systém sociální ochrany ukazuje některé slabé

náklady a zároveň poklesla celková konkurence-

stránky. Starší lidé, nezaměstnaní, svobodní rodiče

schopnost.

a lidé se zdravotním postižením mají vyšší riziko
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ES: ZPRÁVA PRO ČESKOU REPUBLIKU—POKRAČOVÁNÍ
chudoby nebo sociálního vyloučení. Faktory, jako

Pokrok ve zlepšování dopravy a infrastruktury je

je předlužení, bezdomovectví a rostoucí počet

pomalý a brání soukromým investicím. Úroveň

sociálně vyloučených přispívají k chudobě a ne-

dopravní infrastruktury je pod průměrem EU. Ne-

rovnosti.

rovnoměrný vývoj postihuje jih a severovýchod

Výsledky vzdělávání jsou negativně ovlivněny ome-

země.

zenou atraktivitou učitelské profese. Z důvodu

Zlepšení výkonu veřejného sektoru je pro hospo-

nízké prestiže povolání a nedostatečně vysokých

dářskou změnu zásadní. Profesionalita státní sprá-

mezd je málo učitelů. Veřejné výdaje na studenta

vy, transparentnost vlády a kontrola korupce kle-

na všech úrovních vzdělávání zůstávají poměrně

sá pod průměr EU. Česko čelí problémům

nízké.

s dosažením klimatické neutrality. (EC 6)

ZJEDNODUŠENÍ SYSTÉMU DPH OD ROKU 2025

VÍCE ZDE

Rada přijala zjednodušená pravidla DPH vztahující

Nový systém DPH

se na malé podniky. Účelem nových opatření je

Aktualizovaná pravidla přispějí ke snížení nákladů

snížit administrativní zátěž a náklady na dodržová-

v souladu s DPH. Znění předpokládá, že malé pod-

ní předpisů pro malé podniky a vytvořit fiskální

niky budou mít nárok na zjednodušená pravidla

prostředí, které malým podnikům pomůže lépe

pro dodržování DPH, pokud jejich roční obrat zů-

růst a obchodovat přes hranice.

stává pod prahem stanoveným dotčeným členským státem, který nemůže být vyšší než 85 000

Starý sytém DPH

EUR. Za určitých podmínek budou moci malé a

Stávající systém DPH předpokládá, že osvobození

střední podniky z jiných členských států, které

od DPH pro malé podniky je k dispozici pouze

nepřekročí tuto prahovou hodnotu, moci využít

v rámci jednotlivých států. Reforma umožní po-

zjednodušeného režimu, pokud jejich celkový

dobné osvobození od DPH pro malé podniky i

roční obrat v celé EU nepřesáhne 100 000 EUR.

v jiných členských státech.

Nová pravidla budou platit od 1. ledna 2025. (EC 4)

Evropský komisař Nicolas Schmit

Přehled ekonomických událostí v EU
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ODHALOVÁNÍ DAŇOVÝCH PODVODŮ

VÍCE ZDE

Rada přijala soubor pravidel pro usnadnění odha-

ny vnitrostátním daňovým úřadům. Dále je pod-

lování daňových podvodů při přeshraničních trans-

statná změna nařízení o správní spolupráci v ob-

akcích v rámci elektronického obchodování.

lasti DPH. Tyto změny stanoví podrobnosti o tom,
jak budou vnitrostátní daňové úřady v této oblasti

Změny v oblasti odhalování přeshraničních
daňových podvodů

spolupracovat při odhalování podvodů s DPH a jak

Nová opatření umožní členským státům shromaž-

v oblasti DPH.

se uskuteční kontroly dodržování povinností

ďovat elektronicky dostupné záznamy poskytovatelů platebních služeb. Kromě toho bude zřízen

Závěrem

nový centrální elektronický systém pro ukládání

Texty doplňují regulační rámec DPH pro elektro-

platebních informací a pro další zpracování těchto

nický obchod, který vstoupí v platnost v lednu

informací. Podstatná je v tomto směru změna

2021 a zavede nové povinnosti týkající se DPH

směrnice o DPH zavádějící požadavky na poskyto-

pro online obchody. Nová opatření vstoupí v plat-

vatele platebních služeb. Ti musí vést záznamy

nost 1. ledna 2024. (EC 5)

o přeshraničních platbách souvisejících s elektro-

O zjednodušení systému DPH jsme psali

nickým obchodem. Tyto údaje budou zpřístupně-

v listopadovém čísle 25/2019. (Eurozóna +)

AKTUALIZACE SEZNAMU DAŇOVÝCH JURISDIKCÍ

VÍCE ZDE

Byl aktualizován unijní seznam nespolupracujících

lovina zemí, které byly v roce 2019 na seznam

daňových jurisdikcí. Na seznam byly začleněny

zařazeny, z něj byly odstraněny, protože jsou nyní

nově Kajmanské ostrovy, Palau, Panama a Sey-

v souladu se všemi standardy řádné daňové sprá-

chely, jelikož nesplnily požadované standardy.

vy. Jsou posuzována kritéria daňové transparent-

Na seznamu je dále Americká Samoa, Fidži, Gua-

nosti, spravedlivého zdanění a skutečné ekonomic-

mu, Samoa, Omán, Trinidad a Tobago, Vanuatu a

ké činnosti. Další aktualizace seznamu se uskuteční

Americké Panenské ostrovy. Tyto země stále ne-

v říjnu 2020. (EC 3)

splňují požadavky EU. Naproti tomu více než po-

Nově přibyla na seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí také Panama.
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