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KONVERGENČNÍ ZPRÁVA
V konvergenční zprávě, kterou Komise zveřejnila, hodnotí pokrok členských států EU mimo
eurozónu.

Plnění Maastrichtských kritérií
Ve zprávě se podrobněji zabývá sedmi zeměmi: Českou republikou, Bulharskem, Chorvatskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a
Švédskem. Zprávu vydává jednou za dva roky
a reflektuje maastrichtská konvergenční kritéria, která jsou uvedena v čl. 140
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
K těmto kritériím patří cenová stabilita, zdraví veřejných financí, stabilní měnový
kurz a konvergence dlouhodobých úrokových
sazeb. Posuzuje slučitelnost vnitrostátního
právního řádu s pravidly hospodářské
a měnové unie.

Výsledky zemí
Zpráva dochází k závěrům, že kritérium cenové stability plní Chorvatsko a Švédsko. Kritérium veřejných financí plní ČR, Bulharsko,
Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Švédsko. Kri-

VÍCE ZDE
térium dlouhodobých úrokových sazeb plní ČR, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko
a Švédsko, kritérium směnného kurzu neplní
žádný stát, jelikož žádný ze států není členem
evropského mechanismu směnných kurzů
(ERM II). Ke vstupu se chystá Bulharsko a
Chorvatsko. Všechna kritéria hospodářské
konvergence plní Chorvatsko a Švédsko, avšak
ani jedna ze zemí není v ERM II. Pouze Chorvatsko splňuje legislativu, která je kompatibilní s pravidly hospodářské a měnové unie.
Ostatní státy ji nesplňují.

Závěry
Některé ze států jsou makroekonomicky zranitelnější než jiné, případně se potýkají s problémy ohledně podnikatelského prostředí
a institucionálního rámce. Pandemie koronaviru výsledky zprávy prakticky neovlivnila,
protože zpráva vychází z období před vypuknutím krize. Všechny uvedené země mají
právní závazek přistoupit do eurozóny. Dánsko si v Maastrichtské smlouvě vyjednalo
trvalou výjimku a zpráva se jej netýká. (EC 1)

Týdenní jednání komise
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STÁTNÍ PODPORA V ČESKÉ REPUBLICE: ZEMĚDĚLSTVÍ
Evropská Komise schválila státní podporu
v České republice, která je zaměřená na podpoření finanční likvidity malých a středních
zemědělských podniků v České republice
v souvislosti s pandemií covid-19.
Program jednorázové nevratné přímé podpo-

ry ve formě snížení jistiny u provozních úvěrů
má rozpočet ve výši 1 mld. Kč. Příjemce může
požádat o podporu v maximální výši
150 000 Kč. Ta nesmí přesáhnout polovinu
z nesplacené výše jistiny úvěru. (EC 2)

STÁTNÍ PODPORA V ČESKÉ REPUBLICE: NÁJEMNÉ
Evropská komise schválila státní podporu týkající se podpory nájemného. Opatření poskytuje podporu ve formě přímých grantů.
Tyto přímé granty budou dosahovat až
do výše 50 % původního nájemného nebo
nájmu splatného za měsíce duben, květen a
červen 2020. Jsou podmíněny souhlasem nájemce a pronajímatele před uzavřením žádosti o podporu. Týkají se také snížení původ-

Nouzový pandemický program nákupu
aktiv (PEPP)
V rámci nouzového pandemického programu
nákupu aktiv (pandemic emergency purchase
programme – PEPP) se zvýší krytí o 600 mld.
eur až do výše 1350 mld. eur. Program PEPP
se ještě více rozšíří a uvolní se celkové nastavení měnové politiky. Cílem je podpořit podmínky financování v reálné ekonomice, hlavně pro podniky a domácnosti. Horizont čistých nákupů aktiv se prodlouží do konce
června 2021. Splatné jistiny z cenných papírů,
které byly zakoupeny v rámci PEPP, se reinvestují do konce roku 2022.
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ního měsíčního nájemného až do výše 30 %.
V případě, že nájemce pronajímá prostory
ve vlastnictví českého státu, přímá dotace
bude činit 80 % původního nájemného nebo
nájmu splatného za měsíce duben, květen
a červen 2020.
Dotace v rámci opatření budou povoleny až
do maximální výše 10 mil. Kč na příjemce.
(EC 3)

MĚNOVÁ ROZHODNUTÍ ECB
Rada guvernérů ECB přijala nová měnová rozhodnutí.

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE
Čisté nákupy aktiv v rámci APP
Čisté nákupy budou pokračovat v měsíčním
objemu 20 mld. eur společně s nákupy
v rámci dočasného krytí až do konce roku
(ve výši dodatečných 120 mld. eur). Měsíční
čisté nákupy aktiv v rámci APP (asset purchase programme) podpoří akomodační dopad
sazeb měnové politiky a skončí krátce před
zvyšováním základních úrokových sazeb ECB.
Budou pokračovat reinvestice jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci
APP.

Úrokové sazby
Úrokové sazby pro hlavní refinanční operace
a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni
0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. (ECB)
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EKONOMICKÝ VÝHLED OECD PRO ČR
Ekonomický výhled, který OECD pravidelně
vydává, se nyní plně zaměřuje na pandemii
covid-19 a predikuje, co se stane, udeří-li druhá vlna epidemie. Ekonomický výhled představuje dva možné scénáře: scénář, kde virus
nadále ustupuje a zůstává pod kontrolou, a
také možnost druhé vlny epidemie během
roku 2020. (OECD 1)

Česká republika
Šíření pandemie COVID-19 bylo účinně potlačeno a vláda začala pozvolna odstraňovat
omezovací opatření. Blokace a narušení dodavatelských řetězců měly hluboký nepříznivý hospodářský dopad. Pokud se další ohnisko viru vrátí do konce roku, předpokládá se,
že se HDP v roce 2020 sníží o 13,2 %. Pokud
naopak v nadcházejících měsících ohnisko
viru ustane, může se HDP snížit o 9,6 %. Očekává se, že do konce roku 2021 se ekonomika
zotaví jen částečně. Výrazně se zvýší nezaměstnanost.
Česká národní banka má omezený prostor
pro snižování úrokových sazeb. Z dlouhodobějšího hlediska by pomohla podpora budoucích investic do výzkumu a vývoje. Zkrácení
doby potřebné k získání stavebních povolení
by zvýšilo investice a pomohlo znovu nastartovat ekonomiku.
Český zdravotnický systém byl relativně dobře
vybaven, aby mohl reagovat na krizi, přičemž
počet lékařů a akutních nemocničních lůžek
byl nad průměrem OECD. Vzhledem k tomu,
že hrozba pandemie vzrostla, byly do zdravotnického sektoru směrovány další zdroje
a byly provedeny úpravy, aby se zvýšila kapacita pro léčbu pacientů COVID-19. Karanténa
měla okamžitý silný negativní dopad na ekonomickou aktivitu. V březnu maloobchodní
tržby meziročně klesly o 9 %. Podobně průmyslová produkce klesla o 11 %. Zejména automobilový průmysl byl nucen zastavit výrobu na téměř měsíc kvůli přerušením mezinárodního dodavatelského řetězce a poklesu
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poptávky, což mělo dopad na SME.
V prvních pěti měsících roku koruna vůči euru
oslabila téměř o 6 %. Míra nezaměstnanosti
začala stoupat z velmi nízkých úrovní. V dubnu se míra registrované nezaměstnanosti zvýšila na 3,4 %. Podle oficiálních odhadů pomohly programy krátkodobé práce udržet
do poloviny května více než 500 tisíc pracovních míst, s více než 55 tisíci žádostmi o podporu.
Na počátku krize byl veřejný dluh nízký. Zavedl se systém kurzarbeitu, výplaty dávek
pro OSVČ, podpora příjmu pracovníků pečujících o děti a odklad platby daní. Kromě toho
byl zahájen program půjček a záruk COVID,
který má posílit likviditu podniků, zejména
pro malé a střední podniky. Další podpora
byla nabídnuta prostřednictvím odkladů splátek nájemného a splátek z úvěrů.
Ministerstvo financí odhaduje výši podpory
na 1,13 bilionu Kč (20,4 % HDP), z čehož jedna
čtvrtina je přímá rozpočtová podpora a odložené daně a zbytek je podpora likvidity a záruky.
V období od března do května snížila Česká
národní banka (ČNB) sazby třikrát, z 2,25 %
na 0,25 %, a oznámila, že je připravena udělat více, včetně podpory koruny a kvantitativního uvolňování.
V případě druhé vlny bude HDP prudce klesat
a oživení bude jen postupné kvůli dlouhodobé
nejistotě. Míra nezaměstnanosti se výrazně
zvýší a inflace zmizí mimo toleranční pásmo.
Pokud druhá vlna koronaviru nenastane, bude obnova hospodářství rychlejší. HDP v tomto roce nedosáhne předkrizové úrovně. Oba
scénáře vedou k podstatnému nárůstu
schodků veřejných rozpočtů a veřejného dluhu. Obnovení mezinárodního automobilového dodavatelského řetězce může trvat déle,
než se očekávalo. V případě druhého propuknutí pandemie může být zapotřebí dalších
fiskálních pobídek prostřednictvím dočasných
a dobře zacílených programů. (OECD 2)
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