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LETNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA 2020
Dle letní hospodářské prognózy Komise poklesne ekonomika eurozóny v roce 2020 o
8,7 %, v roce 2021 bude růst o 6,1 %. V celé
EU by mělo dle prognózy hospodářství klesnout o 8,3 %, růst by mělo v roce 2021
o 5,8 %.

Srovnání s jarní prognózou
V jarní prognóze se odhadoval pokles v roce
2021 pro EU 7,4 % a pro eurozónu o 7,7 %.
Růst v roce 2021 byl také odhadován silnější
než předpokládá nová letní prognóza.

Pokles ekonomiky a oživení
Ekonomika by měla začít oživovat ve druhé
polovině roku 2020. Již první čtvrtletí bylo
negativně ovlivněno omezeními pandemií, a
to navzdory tomu, že většina členských států
zaváděla první omezující opatření až od poloviny března. Ve druhém čtvrtletí se očekává
výraznější hospodářský pokles než v prvním.
Oživení ekonomiky bude nerovnoměrné a
také neúplné. Pandemie sice zasáhla všechny
státy, avšak pokles ekonomické aktivity
v roce 2020 a také oživení v roce 2021 se
bude v jednotlivých členských státech lišit.
Rozdíly jsou dle letní předpovědi vyšší, než se
předpokládalo v jarní prognóze.

Inflace
I přesto, že se změnily základní faktory ovlivňující ceny, celkový výhled inflace se od jarní
prognózy příliš neliší. Ceny potravin a ropy se

VÍCE ZDE

zvýšily více, než bylo předpokládáno. Na straně druhé některé státy přijaly opatření ke
snížení DPH, inflace bude negativně ovlivněna také slabším ekonomickým výhledem.
V eurozóně by měla být inflace (měřená HICP)
v roce 2020 na 0,3 %, v roce 2021 by měla
stoupnout na 1,1 %. V celé EU by měla být
inflace v roce 2020 na 0,6 %, v roce 2021 by
měla dosahovat 1,3 %.

Předpoklady a rizika prognózy
Prognóza předpokládá, že se rozsah a omezení budou nadále uvolňovat a nenastane druhá vlna pandemie, avšak existuje riziko, že
pracovní trh ponese následky déle, než se
předpokládá. Objevují se rizika ohrožující stabilitu finančních trhů a nebezpečí, že členské
státy nebudou schopny koordinovat opatření
na úrovni vnitrostátních politik. Není ani jisté,
zda se dosáhne dohody o budoucích obchodních vztazích mezi Spojeným královstvím a
EU. Prognóza předpokládá zachování stávajících obchodních vazeb. Negativní vliv mohou
mít také protekcionistická opatření a odklon
od globálních výrobních řetězců. Naopak
příznivě by vývoj mohla ovlivnit dostupná
očkovací látka proti koronaviru, nebo nástroj
NextGeneration EU, který do prognózy zahrnut nebyl. Obdobně může pozitivně ekonomický vývoj ovlivnit rychlejší rušení stávajících omezení v případě příznivější epidemiologické situace. (EC 1)

Představení letní hospodářské prognózy
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KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Komise přijala strategii EU pro integraci energetického systému a strategii EU pro vodík.
Obě mají přispět k dosažení cíle klimatické
neutrality Evropy do roku 2050. V současnosti totiž právě energetický systém způsobuje
75 % emisí skleníkových plynů produkovaných
EU. Jeho změna je proto pro dosažení klimatické neutrality nutná. Nově přijaté strategie
ukazují cestu k účinnějšímu a propojenému
energetickému odvětví a obsahují program
investic do čisté energie, v souladu s Next
Generation EU a Zelenou dohodou pro Evropu.
Investice mohou stimulovat ekonomické zotavení z koronavirové krize, vytvořit pracovní
místa. Díky integraci energetického systému,
provozovaného jako celek, mají vzniknout
vazby mezi jednotlivými nosiči energie, infrastrukturami a spotřebitelskými odvětvími.

VÍCE ZDE

Systém bude účinnější a sníží se náklady
pro společnost. Jako příklad Komise uvádí propojení elektřiny pohánějící automobily pocházející ze solárních panelů umístěných
na střechách domů.
Nová strategie má tři hlavní pilíře:

Více „oběhový“ energetický systém
s energetickou účinností.

Přímou elektrifikaci koncových uživatelských odvětví.

Používání čistých paliv – obnovitelný vodík, udržitelná biopaliva a bioplyn.
Strategie stanoví na 38 opatření, aby vytvořila
integrovanější energetický systém. Mezi ně
patří revize právních předpisů, finanční podpora, výzkum a zavádění nových technologií
a digitálních nástrojů, pokyny pro členské
státy ohledně fiskálních opatření, ukončování
dotací na fosilní paliva. (EC 2)

PASCHAL DONOHOE ZVOLEN PŘEDSEDOU EUROSKUPINY
Novým předsedou Euroskupiny byl zvolen
Paschal Donohoe, irský ministr financí a ministr pro veřejné výdaje a reformu. Funkce se
ujal 13. července 2020 a funkční období bude
trvat dva a půl roku. První zasedání, které
povede jako předseda, se uskuteční 11. září
2020. Ministři členských států eurozóny jed-

VÍCE ZDE

nají o záležitostech společného zájmu prostřednictvím neformálního orgánu, Euroskupiny. Hlavní pozornost se zaměřuje na koordinaci hospodářských politik. Zasedá jednou
do měsíce, obyčejně v předvečer zasedání
Rady pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN). (EC 3)

BULHARSKO A CHORVATSKO VSTOUPILY DO ERM II

Bulharský lev a chorvatská kuna byly začleněny do mechanismu směnných kurzů II (ERM
II), aby mohly usilovat o vstup do eurozóny.
Oba členské státy se musejí účastnit mechanismu bez devalvace svého kurzu měny vůči
euru z vlastní iniciativy, a to nejméně dva ro-
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ky, než se mohou kvalifikovat pro přijetí eura.
Účast v ERM II pomůže posílit odolnost ekonomik Bulharska a Chorvatska. Má pomoci
oběma zemím soustředit své politiky na stabilitu, podporovat jejich sbližování a podporovat je v jejich úsilí o přijetí eura. (EC 4)
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ V OBLASTI JEDNOTNÉHO TRHU
Komise zveřejnila srovnávací přehled výsledků
v oblasti jednotného trhu (Single Market
Scoreboard 2020). Členské státy by měly vynaložit větší úsilí, pokud chtějí, aby jednotný
trh fungoval řádně.

barvě, která odpovídá aktuálnímu výkonu červená karta (podprůměrný výkon), žlutá
karta (průměrný výkon), zelená karta
(nadprůměrný výkon).

Výsledky
Oblast jednotného trhu
Dobře fungující jednotný trh má význam
pro zajištění volného pohybu dodávek v celé
EU a je podstatný pro oživení hospodářství
EU.
Výsledky srovnávacího přehledu ukazují, že je
potřeba zaměřit se na provádění a prosazování pravidel jednotného trhu. Pro fungující
jednotný trh je potřeba více spolupráce mezi
Komisí a členskými státy. Pro její posílení se
vytvoří pracovní skupina pro prosazování pravidel jednotného trhu.
Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu hodnotí pravidla jednotného trhu
EU v Evropském hospodářském prostoru
(EHP) v roce 2019. Hodnotí, jak si členské
státy vedly v oblasti otevřenosti trhu, nástrojů správy jednotného trhu a v konkrétních
oblastech politiky. Za jednotlivou položku
obdržel každý členský stát kartu v příslušné

Většina členských států si ve srovnání
s loňským rokem vedla podobně. Členské státy získaly 158 zelených karet (153 v roce
2018), 107 žlutých karet (137 v roce 2018) a
59 červených karet (59 v roce 2018). Nejlepší
výsledky v roce 2019 prezentovalo Lotyšsko,
Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko a Slovensko,
zhoršilo se Španělsko, Itálie, Francie a Rakousko.
Zpráva dochází ke zjištění, že prosazování
pravidel jednotného trhu je nerovnoměrné,
správní spolupráce mezi členskými státy se
zvýšila, stabilně se zvyšuje využívání nástrojů,
které občanům a podnikům pomáhají využívat
výhod jednotného trhu, je zapotřebí více práce v určitých konkrétních oblastech politiky.
Výsledky v oblasti jednotného trhu hodnotí
výsledky ve třech oblastech politiky, dvou
oblastech týkajících se otevřenosti
a integrace trhu a 12 nástrojích správy. (EC 5)

VÍCE ZDE

VÝSLEDKY PRO ČESKOU REPUBLIKU
Česká republika získala obecně průměrné
hodnocení, které je podrobněji rozebráno
níže.

probíhající proces a jakékoli uvolnění může
mít za následek rychlé zvýšení schodku.

Právní případy: Žlutá karta
Transpozice: Červená karta
Česká republika provedla 19 z 23 směrnic
týkajících se jednotného trhu (83 %), které
měly být provedeny 6 měsíců před uzávěrkou
hodnocení (1. června - 30. listopadu 2019). To
ukazuje, že by se mohlo zlepšit sledování
včasné transpozice směrnic. Transpozice je

Přehled ekonomických událostí v EU

Česko již není jedním z členských států s největším počtem nevyřízených případů, nyní je
v souladu s průměrem EU a má 29 nevyřízených případů (9 nových případů a 11 uzavřených případů, z toho 3 v odvětví životního
prostředí) - snížení o 2 případy. Země je
ve skupině 9 členských států, u nichž se doba
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VÝSLEDKY PRO ČESKOU REPUBLIKU
vyřízení případu v průběhu jednoho roku prodloužila. Jedna třetina případů v České republice je starší než 5 let (nejstarší případ, který
je v odvětví dopravy, trvá již 14 let). To má
velký dopad na průměrnou dobu trvání, navzdory zahájení 9 nových případů (jejichž
průměrné trvání je kratší než 12 měsíců).

EU Pilot: Zelená karta
EU Pilot představuje mechanismus neformálního dialogu mezi Komisí a členským státem
o otázkách týkajících se možného nedodržování právních předpisů EU ještě před formálním řízením pro porušení práva. Průměrná
doba reakce České republiky v současné době splňuje 70denní časový limit v EU Pilot.

tální bránu. Její povinností je také poskytovat
informace o tom, jak země uplatňuje pravidla
jednotného trhu, v souladu s požadavky nařízení o jednotné digitální bráně. Zvýšit povědomí o vaší Evropě v rámci státní správy a
mezi potenciálními konečnými uživateli propojit národní webové stránky s projektem
Your Europe. Ekvivalentními webovými stránkami jsou: www.portal.gov.cz a
www.businessinfo.cz, které jsou hodnoceny
velmi kladně.

SOLVIT: Žlutá karta

Výkonnost Česka klesla, ale zůstala dobrá.
Česko dosáhlo nadprůměrných výsledků
ve 4 z 5 ukazatelů. Spokojenost partnerů zůstala vysoká, výrazně nad průměrem EHP.
Procento žádostí zodpovězených ve sjednané
lhůtě výrazně pokleslo.

SOLVIT pomáhá občanům EU řešit jejich práva a problémy s uplatňováním práv EU. Ty
mohou přicházet například ze strany místních
úřadů, mohou v sobě skrývat různé diskriminační praktiky nebo nespravedlivé zacházení.
Česká republika roce 2019 získala oranžovou
kartu. Přiměřenost případů byla ohodnocena
jako dostatečná; přiměřenost pro průběžné
cíle byla hodnocena jako nedostatečná. Podrobnější informace k hodnocení jsou k nalezení na webových stránkách, které se touto
problematikou více zabývají (zde).

EURES: Žlutá karta

Veřejné zakázky: Červená karta

Dle MPSV je zaručeno zadávání volných pracovních míst a životopisů na portál EURES.

Celkově byla výkonnost ČR v roce 2019 neuspokojivá. Tento bod představuje pro Českou
republiku velmi slabé místo. Této problematice se podrobněji věnuje analytická studie
zde.

Informační systém o vnitřním trhu: Zelená
karta

Your Europe: Zelená karta
EU vytvořila jednotnou digitální bránu poskytující přístup k informacím, postupům a službám asistence a řešení problémů týkajících se
jednotného trhu. Zřízená koordinační skupina
digitální brány se schází v různých konfiguracích věnovaných IKT a elektronickým postupům a asistenčním službám.
Česká republika by měla zajistit stabilní reprezentaci v jedné informační skupině digitální brány, dále by se měla dvakrát ročně
účastnit schůzek informační skupiny pro digi-
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Obchod se zbožím a službami: Žlutá karta
Česko je členským státem se 4. nejvyšší obchodní integrací na jednotném trhu se zbožím, zatímco jeho obchodní integrace se službami je jen mírně nad průměrem EU. V roce
2018 se však obchodní integrace se zbožím
snížila, zatímco obchodní integrace se službami zaznamenala mírný nárůst. (EC 6)
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