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Executive summary – český jazyk
Regulace trhů prostřednictvím legislativních opatření je v podstatě jedinou
možností, jak mohou volení zástupci (politici) a z veřejných prostředků
placení úředníci realizovat své záměry.
Lze bez nadsázky říci, že v posledních letech sledujeme nadměrný růst
regulatorních opatření, jejichž důsledky se velmi často liší od těch
zamýšlených, navíc jednotlivá regulatorní opatření často působí proti sobě.
To způsobuje plýtvání zdroji a jejich neefektivní alokaci.
Existují odvětví, v nichž bude diskuse nad mírou a podobami regulace
v r. 2014 i v následujících letech velmi aktuální. Mezi tato odvětví řadíme
bankovnictví, platební služby, energetiku, problematiku ochrany osobních
údajů a také zemědělství.
Bankovní daň je jedním z nástrojů, kterým Evropská komise reflektuje
finanční krizi a důsledky, jimž musely čelit mnohé členské státy EU. Hlavními
motivy při navrhování tohoto opatření byly snaha snížit rizikovost bankovních
aktivit a dále pak snaha přenést finanční zodpovědnost za případnou budoucí
bankovní krizi na instituce samotné.
Z hlediska těchto cílů sice můžeme pozorovat jisté zlepšení, které zavedení
bankovních daní přineslo, nicméně nesou s sebou i značná rizika vyplývající
z možného volného nastavení tohoto nástroje ze strany jednotlivých členských
států. Negativní důsledky bankovní daně je možné ilustrovat právě
na příkladu Slovenska, kde nevhodné nastavení tohoto nástroje způsobilo
výrazný pokles příjmů bank. Zdroje, které stát takto získal, však nejsou vázány
povinností použít je v případě možné krize v budoucnosti k sanaci bank.
Evropská komise se chystá stanovit maximální výši mnohostranného
mezibankovního poplatku, který účtuje banka vydávající platební kartu bance
obchodníka. V případě kreditních karet má být tento strop stanoven na 0,3 %
z hodnoty transakce a v případě debetních karet na 0,2 % z hodnoty proběhlé
transakce. Důvody, které k tomuto kroku Komisi vedou, jsou údajně rozvoj
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plně integrovaného platebního trhu, snadnější orientace spotřebitelů
v bankovních poplatcích a snížení maloobchodních cen pro spotřebitele.
Příklady z praxe však ukazují, že regulace mezibankovního poplatku přináší
jednoznačné negativní efekty. Ve Španělsku se vlivem zastropování výše
mezibankovního poplatku zvedly ostatní bankovní poplatky, na kterých
spotřebitelé během pěti let zaplatili 2,350 mld. Eur. Byly osekány výhody
pro klienty bank a zároveň nedošlo ke snížení cen v maloobchodech. Cena,
kterou zaplatí evropští spotřebitelé na zvýšení poplatků, jež budou zavedeny
jako tržní důsledek zastropování mezibankovního poplatku, je odhadována
na 17,5 mld. Eur.
Evropská energetická politika je formována snahou dosáhnout dvou
základních cílů – snížení emisí skleníkových plynů a snížení energetické
závislosti EU. Tzv. cílem „20-20-20“ se EU zavázala ke snížení emisí
skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni roku 1990, ke zvýšení podílu energie
z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % (konkrétně se ČR
zavázala k 13 % a Slovensko k 14 %) a ke zvýšení energetické účinnosti
o 20 % do roku 2020. K dosažení těchto cílů zvolily členské státy různé
nástroje včetně garance výkupové ceny elektřiny.
V letech 2008–2010 došlo k významnému poklesu nákladů fotovoltaických
technologií, zejména vlivem nabídky panelů čínských výrobců, což v ČR
kombinaci se státní garancí výnosů po dobu 15 let pro výrobce elektřiny
z OZE vedlo k boomu výstavby fotovoltaiky a rapidnímu růstu podílu OZE
na hrubé domácí spotřebě. To se projevilo významným zvýšením cen elektřiny
pro domácnosti a podnikatelské maloodběratele.
Celkově se v ČR na OZE zaplatilo v ceně elektřiny mezi roky 2005 a 2011
kumulovaně 55,2 mld. Kč, v roce 2012 pak 38,4 mld. a v roce 2013 dokonce
44,4 mld. Kč. Ze státního rozpočtu bylo pokryto v letech 2012 a 2013 celkem
11,7 mld. Kč a pro rok 2014 se počítá s veřejnými náklady 14,7 mld. Kč.
Tlak na ochranu osobních údajů neustále roste. Světová ekonomika je stále
více závislá na digitálních datech, avšak exponenciální růst množství dat
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zároveň zvyšuje riziko narušování jejich bezpečnosti. Evropská komise proto
v roce 2012 přišla s návrhem rozsáhlé reformy, jejímž cílem je vytvoření
jednotných pravidel harmonizovaných v celé EU, které nejen ochrání
dostatečně osobní data spotřebitelů, ale zároveň podpoří ekonomický růst
a zaměstnanost. Mezi navrhované body regulace patří především právo
na souhlas, právo být zapomenut, právo na přenositelnost dat, povinnost
určení inspektora osobních údajů a zavedení tzv. „one-stop-shop“ principu.
Z ekonomických analýz dopadů zavedení této regulace vyplývá, že by mohlo
konečným důsledkem být snížení zaměstnanosti a počtu firem, narušení
přeshraničního poskytování služeb a toku dat, zvýšení cen importu, omezení
zahraničních investic a také zvýšení konečné ceny zboží a služeb v EU.
Neuváženou regulací, která by nerespektovala dynamiku rozvoje nových
informačních technologií, by mohlo dojít ke zbrzdění dosud slibného rozvoje
internetové ekonomiky ve střední Evropě.
Společná zemědělská politika (SZP) je významným adresátem financí
z rozpočtu Evropské Unie. Ačkoliv došlo k reformě této politiky, která snížila
podíl SZP na rozpočtu EU (z 39 % na 37,8 %), stále je do sektoru zemědělství
směřováno v období 2014 až 2020 gigantických 362,79 mld. EUR. Přes
všechny pozitivní inovace, které reforma SZP přináší, převládají negativní
aspekty této politiky, především pak neefektivní alokace zdrojů.
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Executive summary – slovenský jazyk
Regulácia trhov prostredníctvom legislatívnych opatrení je v podstate jedinou
možnosťou ako môžu volení zástupcovia (politici) a z verejných prostriedkov
platení úradníci realizovať svoje zámery
Bez preháňania môžeme povedať, že v posledných rokoch sledujeme
nadmerný rast regulačných opatrení, ktorých dôsledky sa veľmi často líšia od
tých očakávaných. Navyše jednotlivé regulačné opatrenia často pôsobia proti
sebe. To spôsobuje plyvanie zdrojmi a ich neefektívne rozdelenie.
Existujú odvetvia, v ktorých bude diskusia o miere a podobách regulácie
v roku 2014 ako aj v nasledujúcich rokoch veľmi aktuáalna. Medzi tieto
odvetvia zaraďujeme bankovníctvo, platobné služby, energetiku, problematiku
osobných úradov a tiež poľnohospodárstvo.
Banková daň je jedným z nástrojov, ktorými Európska komisia reflektuje
finančnú krízu a dôsledky, ktorým museli čeliť mnohé členské štáty EÚ.
Hlavnými motívmi pri navrhovaní tohoto opatrenia boli snaha znížiť
rizikovosť bankových aktivít ako aj snaha preniesť finančnú zodpovednosť za
prípadnú budúcu bankovú krízu na samotné banky a finančné inštitúcie.
Z hľadiska týchto cieľov síce môžeme pozorovať isté zlepšenie, ktoré
zavedenie bankovej dane prinieslo, avšak nesú so sebou aj značné riziká
vyplývajúce z možného volného nastavenia tohoto nástroja zo strany
jednotlivých členských štátov. Negatívne dôsledky bankovej dane je možné
ilustrovať práve na príklade Slovenska, kde nevhodné nastavenie tohto
nástroja spôsobilo výrazný pokles príjmov bánk. Zdroje, ktoré štát týmto
spôsobom získal, však nie sú viazané povinnosťou použitia v prípade možnej
budúcej krízy k záchrane bánk.
Európska komisia sa chystá stanoviť maximálnu výšku multilaterálneho
medzibankového poplatku, ktorý účtuje banka vydávajúca platobnú kartu
banke obchodníka. V prípade kreditných kariet má byť tento strop stanovený
na 0,3 % z hodnoty transakcie a v prípade debetných kariet na úrovni 0,2 %
z tejto hodnoty. Dôvody, ktoré Komisiu k tomuto kroku vedú, sú údajne rozvoj
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plne integrovaného platobného trhu, ľahšia orientácia spotrebiteľov
v bankových poplatkoch a zníženie maloobchodných cien pre spotrebiteľov.
Príklady z praxe však ukazujú, že regulácia medzibankových poplatkov
prináša jednoznačné negatívne efekty. V Španielsku sa vplyvom limitovania
výšky medzibankového poplatky zvýšili ostatné bankové poplatky, na ktorých
zaplatili spotrebitelia behom piatich rokov 2,350 miliárd Eur. Došlo
k osekaniu výhod pre klientov bánk a zároveň nedošlo ku zníženiu cien
v maloobchodnom predaji. Cena, ktorú zaplatia európski spotrebitelia na
zvýšení

poplatkov,

ktoré

budú

zvýšené

dôsledkom

limitovania

medzibankového poplatku, je odhadovaná na 17,5 mld. Eur.
Európska energetická politika je formovaná snahou dosiahnuť dva základné
ciele – zníženie emisií skleníkových plynov a zníženie energetickej závislosti
EÚ. Takzvaným cieľom „20-20-20“ sa EÚ zaviazala ku zníženiu emisií
skleníkových plynov o 20 % oproti úrovni z roku 1990, ku zvýšeniu podielu
energie z obnoviteľných zdrojov v konečnej spotrebe energie na 20 %
(konkrétne ČR sa zaviazala k 13 % a Slovensko ku 14 %) a ku zvýšeniu
energetickej účinnosti o 20 % do roku 2020. K dosiahnutiu týchto cieľov
zvolili členské štáty rôzne nástroje vrátane garancie výkupovej ceny elektriny.
V rokoch 2008-2010 došlo k významnému poklesu nákladov fotovoltanických
technológií, najmä vplyvom ponuky panelo čínskych výrobcov, čo
v kombinácii so štátnou garanciou výnosov po dobu 15 rokov pre výrobcov
elektriny z OZE viedlo k boomu výstavby fotovoltaiky a rapídnemu rastu
podielu OZE na hrubej domácej spotrebe. To sa prejavilo významným
zvýšením cien elektriny pre domácnosti a podnikateľských maloodberateľov.
Celkovo sa na OZE zaplatilo v cene elektriny medzi rokmi 2005 a 2011
kumulovaně 55,2 mld KČ, v roku 2012 ďalŠích 38,4 mld a v roku dokonca
44,4 mld Kč. Zo štátneho rozpočtu bolo krytých v rokoch 2012 a 2013 11,7
mld. Kč a pre rok 2014 sa počíta s 14,7 mld. Kč.
Tlak na ochranu osobných údajov neustále rastie. Svetová ekonomika je stále
viac závislá na digitálnych dátach, avšak exponenciálny rast množstva dát
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zároveň zvyšuje riziko narušovania ich bezpečnosti. Európska komisia preto
v roku 2012 prišla s návrhom rozsiahlej reformy, ktorej cieľom je vytvorenie
jednotných pravidiel harmonizovaných v celej EÚ, ktoré nie len dostatočne
ochránia osobné dáta spotrebiteľov, ale zároveň podoria ekonomický rast a
zamestnanosť. Medzi navrhované body regulácie patria predovšetkým právo
na súhlas, právo byť zabudnutý, právo na prenesiteľnosť dát, povinnosť
určenia inšpektora osobných údajov a zavedenie tzv. „one-stop-shop“
princípu.
Z ekonomických analýz dopadov zavedenia tejto regulácie vyplýva, že by
mohlo konečným dôsledkom byť zníženie zamestnanosti a počtu firiem,
narušenie cezhraničného poskytovania služieb a toku dát, zvýšenie cien
importu, obmedzenie zahraničných investícií a tiež zvýšenie konečnej ceny
tovarov a služieb v EÚ. Neuváženou reguláciou, ktorá by nerešpektovala
dynamiku rozvoja nových investičných technológií, by mohlo dôjsť
k zbrzdeniu doposiaľ sľubného rozvoja internetovej ekonomiky v strednej
Európe.
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je významným príjemcom
financií z rozpočtu Európskej únie. Napriek tomu, že došlo k reforme tejto
politiky, ktorá znížila podiel SPP na rozpočte EÚ (z 39 % na 37,8 %), stále
smeruje do sektoru poľnohospodárstva v rokoch 2014 až 2020 gigantických
362,79 mld. EUR. Napriek všetkým pozitívnym inováciám, ktoré reforma
prináša, prevládajú negatívne aspekty tejto politiky, predovšetkým neefektívna
alokácia zdrojov.
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Executive summary – English
Practically the only option bureaucrats and elected officials (politicians) paid
from public funds have to realize their intentions is to regulate markets
through legislative restrictions.
Over the past few years, the volume of the EU regulation has been steadily
increasing. Not only the real consequences of the adopted regulations
significantly differing from those intended however also quite commonly
being in direct contradiction with each other. As a result, we can observe
ineffective allocation as well as tremendous waste of resources.
The preceding regulatory trend can be expected to continue also during 2014
and the following years while creating a potential ground for discussions
as to the form and degree of some existing and intended regulations. We
consider banking, payment services, energy, issues of personal data
protection and agriculture as those with the large potential for such
discussions.
Bank tax (levy) is one of the tools the European Commission proposed to use
to tackle the recent financial crisis and the impacts it had in several member
states. The main goal of this tax was to decrease the level of riskiness in the
European banking sector and thus ensure the sector’s stability. Further, the
intention was to transfer the financial responsibility for future crises on banks
themselves.
While some areas have seen some improvements, the use of bank levy is not
without potential risks due to its relatively broad settings from which the
particular member states can draw. Negative impacts of bank levy can be
illustrated on Slovakia, where the improper choice of its parameters caused
significant decrease in banks´ income. Moreover, funds that the Slovakian
government gained are not restricted in their use only for the mitigation of
future crises´ negative effects on banks.
The European Commission proposes to limit the maximum ceiling of the
multilateral interchange fee, which is charged by banks issuing payment
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cards to merchant. The ceiling should be fixed to 0.3% of the transaction
value for the use of credit cards and to 0.2 % for the use of debit cards. In
order to justify this regulation the European Commission stated that such
ceilings should help with the development of fully integrated payments, with
easier orientation of consumers in bank fees and with the decrease of retail
prices for consumers.
Nevertheless, the current experiences imply that the regulation of the
interchange fee has crucial negative effects. For example, in Spain, the fixed
ceiling of interchange fee led to increase of various bank fees that cost
consumers about 2.35 billion EUR over 5 years. Furthermore, the existing
benefits of bank customers were cut and the retail prices did not decrease as
intended. The costs that European consumers are to incur due to this
regulation (via increase of various bank fees) are estimated to amount to17.5
billion EUR.
European energy policy is formed by two basic goals – to decrease
greenhouse gases emissions and to decrease energy dependency of European
Union as a whole. By enacting the so called 20-20-20 targets, the EU has
committed member states to reduce emissions of greenhouse gases by 20 %,
to increase usage of renewable sources in energy consumption to 20 %
(specifically the Czech Republic agreed to 13 % and Slovakia to 14 %) and
to increase energy efficiency by 20 % all by 2020 with the base state as of
1990. In order to fulfill these targets, each member state chose from a number
of tools one of them being the government guarantee of prices for electricity
produced from renewables.
During 2008-2010 the costs of photovoltaic technologies decreased
significantly (especially due to availability of Chinese PV panels). The lower
costs in combination with the government guarantee of prices (for period of
15 years) for electricity produced from renewables led to photovoltaic boom
and significant increase of renewables in the final electricity consumption in
the Czech Republic. That led to significant increase in electricity prices for
households and retail businesses. The Czech Republic paid for renewables in
electricity prices 55.2 billion CZK in total between 2005 and 2011. However,
9

it reached 38.4 billion CZK and 44.4 billion CZK in 2012 and 2013
respectively. From those amounts, 11.7 billion CZK was paid from
the government budget in each of 2012 and 2013; the costs are expected to be
14.7 billion CZK in 2014.
The pressure to improve digital personal data protection is increasing as the
world’s economy is more and more dependent on digital data. However, the
exponential increase of digital data volume also leads to more frequent
breaches in their security. In 2012, the European Commission has proposed a
new regulatory reform, which should provide harmonized rules across the
whole EU. The harmonization shall increase the security of personal data and
boost economic growth and employment as well. Among the most important
articles in the proposed regulation, we can highlight those covering right to
consent, right to be forgotten, right to data transferability, obligation to
appoint data protection officer and introduction of the approach called “onestop-shop”.
Nevertheless, economic analyses of the proposed regulation indicate that the
final outcome could be a decrease in employment and competition,
a disruption of international trade services and data transactions, an increase
in import prices, a decrease of foreign investment and an increase in final
prices of goods and services for European consumers. The ill-conceived
regulation does not take into serious consideration dynamic development
of new information technology and could thus choke growth of internet
economy in central Europe.
Common agricultural policy (CAP) is a significant recipient of funds from
the EU budget. Despite the recent reforms, which decreased the share of CAP
in EU budget from 39 % to 37.8 %, the sector of agriculture should still
receive enormous sum of 362.79 billion EUR between 2014 and 2020. Even
though the reform has brought a number of positive innovations, the negative
aspects prevail, especially the ineffective allocation of resources.
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Úvod
Při zakládání Evropské unie i při jejím následném rozšiřování bylo hlavním
záměrem, aby vyslovení tohoto termínu lidem asociovalo slova jako blahobyt,
jednota, obchod, mír či mezinárodní spolupráce. V posledních letech však obyvatele
členských zemí stále častěji napadá jiné slovo – regulace.
Regulatorní opatření úředníků Evropské unie totiž každým dnem ovlivňují životy
stamilionů obyvatel členských států a rozhodně to nevypadá, že by tomu
v následujících letech mělo být jinak. Ekonomická nestabilita spojená s ekonomickou
krizí, dluhové problémy většiny zemí i snižující se konkurenceschopnost vnitřního
trhu nejen v porovnání s Asií napovídají, že politické snahy napravovat, pomáhat,
přerozdělovat, zlepšovat, chránit, dotovat, zkrátka regulovat budou pořád velmi silné.
Ekonomická věda se mj. věnuje i problematice regulace. Jedním z nejznámějších
autorů zabývající se touto problematikou je ekonom Sam Peltzman. Ten při svém
vědeckém výzkumu (např. dopad regulace povinného užívání bezpečnostních pásů)
prokázal, že reálný dopad regulatorního opatření v praxi může být v naprostém
rozporu s původním záměrem regulátora. Neschopnost, často i objektivně daná
nemožnost odhadnout dopředu dopady regulace nám nedává jinou možnost, než
důkladně zkoumat výsledky již provedených regulatorních opatření a na základě nich
upozorňovat na rizika opatření, o jejichž přijetí se aktuálně přemýšlí.
Právě to, tedy nastavení zrcadla regulaci, je záměrem následující studie. Na pěti
vybraných odvětvích chceme ukázat, že regulace může mít i jiné než žádoucí a
očekávané důsledky. Že regulace může způsobit problémy i těm, jež má původně
chránit. Že regulace má vždy nějaké vítěze, ale také svoje poražené. A hlavně to, že
ti, kteří stojí dnes na straně vítězů, mohou být třeba hned zítra jinou regulací naprosto
zásadně poškozeni.
Navzdory podrobně rozebraným konkrétním dopadům konkrétních regulatorních
opatření je však hlavní riziko každého dalšího regulatorního nástroje jinde – v tom, že
bude opět sloužit jako podnět pro další regulatorní návrh a roztočení spirály regulace.
A jakmile tu jednou roztočíme, nebude v silách nikoho zkrotit toto monstrum
omezující svobodu jednotlivce.
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Regulace č. 1 – BANKOVNÍ DAŇ1
První regulací, jejímž principům se v této práci budeme věnovat, je tzv. bankovní daň
(bankovní odvod).
Finanční krize, která začala v roce 2007 ve Spojených státech, poukázala na slabiny
bankovního sektoru, jež byly skryté během finančního boomu. Tato krize se projevila
o dva roky později také v členských zemích Evropské unie. Několik států mělo vážné
problémy kvůli vysoké zadluženosti veřejného a soukromého sektoru. Vlády v Irsku,
Velké Británii či Španělsku zachraňovaly bankovní sektor před bankrotem jen
za cenu použití veřejných zdrojů na tyto účely. A jelikož v Evropské unii států
s totožnými výzvami přibývalo, rozhodla se Evropská komise vytvořit právní
dokument, ve kterém bankám a jejich regulátorům načrtla pravidla a varianty řešení.
Šlo o tzv. Systém krizového řízení.
Ve snaze omezit opakování podobných krizí a zvýšit stabilitu bankovního sektoru
navrhla Evropská komise financování tohoto systému prostřednictvím speciálních
národních fondů, které by shromažďovaly příspěvky od bank. Tyto příspěvky byly
obecně nazvány bankovními daněmi (bankovními odvody). Následující analýza
poskytne podrobný pohled na několik klíčových aspektů tohoto speciálního nástroje,
zejm. ve světle příčin bankovní krize a mantinelů fungování bankovních daní, a také
analýzu pozitivních a negativních dopadů regulace a jejich ilustraci na příkladu
Slovenska. V závěrečné pasáži kapitoly jsou navržena alternativní opatření, která by
byla vhodnějším nástrojem k zabránění propuknutí podobných krizí v budoucnosti
(Evropská komise, 2014).
Dříve než se začneme věnovat samotnému problému bankovních daní, je potřebné
shrnout několik základních charakteristických rysů bankovního sektoru jako celku.
Tyto rysy totiž zapříčinily současný stav. Banky v Evropě čelily v období
před propuknutím finanční krize několika významným rizikům, jež je možné
definovat jako tři základní faktory.
Problémy v principu vycházely z nízkých úrokových sazeb stanovených na úrovni
Evropské centrální banky, které způsobily nárůst zadlužování na straně veřejných
i soukromých institucí. Toto zadlužování bylo podporováno právě nízkými sazbami,
1

Bank Tax, Bank Levy. Na Slovensku označováno jako „bankový odvod“.
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které umožňovaly realizaci investic, jež by při vyšší ceně peněz nebyly rentabilní. To
přineslo druhý problém, a sice nepoměr mezi majetkem (aktivy) a závazky (pasivy)
jednotlivých bankovních institucí. Banky, ale i jiné finanční instituce udělaly mnoho
riskantních operací, včetně investování do cenných papírů krytých sekuritizovanými
americkými hypotékami. Banky neměly tyto dluhy pokryté vlastními zdroji, a proto
se v čase, kdy se úroky na další zadlužování začaly zvyšovat, bankovní ústavy začaly
dostávat do nesnází. Z nich nebylo úniku bez participace externích finančních zdrojů.
Třetím faktorem, který způsobil, že banky byly odsouzeny k vnější pomoci, byla
tzv. realitní bublina, čili nadměrný růst cen aktiv na nemovitostním trhu. Mnoho lidí
si vzalo úvěry kryté nemovitostmi, jejichž skutečná cena však byla uměle zvyšována
právě nízkými úrokovými sazbami. V momentě, kdy poptávka po nemovitostech
prudce poklesla a jejich cena spadla, měly banky vážný problém (Yifu a Treichel,
2012). Státy pak byly nuceny, pod sílícím tlakem veřejnosti a v souladu s legislativou
ukládající ochranu vkladů, sanovat banky prostřednictvím záchranných opatření –
bailoutu, znárodnění nebo jiných forem pomoci (Yifu a Treichel, 2007).
Jelikož Evropská unie chtěla zabránit šíření bankovní krize do ostatních členských
zemí, snížit míru rizikového chování ze strany bank a ochránit daňové poplatníky
od břemena finančních nákladů na záchranu bank v budoucnosti, rozhodla se
navrhnout již zmíněný Systém krizového řízení bank. Systém krizového řízení měly
dle Evropské komise tvořit především nástroje pro krizové řízení problémových
bank, bankovní daně (odvody), speciální národní fondy a pravidla pro použití těchto
nástrojů (Laznia, 2011; Evropská komise, 2014).
Při analýze systému bankovního zdanění je důležité si uvědomit, že na rozdíl
od jiných politik Evropské unie, které jsou analyzovány v této práci, nastavení
a výška těchto odvodů nejsou určeny Komisí. Jednotlivé státy si mohou určit výši
i základ daně (odvodu). Evropská komise navrhla nastavení, které bylo inspirováno
německým a švédským modelem: základ odvodu tvoří pasiva bank očištěná o vlastní
kapitál a vklady již pojištěné fondem na ochranu vkladů. Do základu se tak podle
návrhu Evropské komise měly počítat především vklady podniků a bank a také
investice do cenných papírů. Z očištěných pasiv měla být kalkulována jednotná
sazba, kterou by banky musely odvádět.
I přes zmíněný návrh a přípravu celoevropského rámce pro krizové řízení bank se
některé členské země již rozhodly spustit vlastní obdobu tzv. bankovních daní.
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Většina ze států, které bankovní daně zavedly, využívá tuto formu odvodů jako přímý
příspěvek do státního rozpočtu. Je třeba dodat, že státy operující s nástrojem měly
často již vlastní zkušenost se záchranou bank z veřejných zdrojů. Jenom dvě z deseti
sledovaných zemí použily zdroje na vytvoření speciálního fondu, který by měl pokrýt
náklady na případnou budoucí záchranu bank v daných zemích.
V níže uvedené tabulce je přehled zemí EU a rok, v němž byl systém odvodů spuštěn.
Tabulka č. 1 – Státy EU a bankovní daň
Země

Bankovní daň účinná od

Rakousko

1. leden 2011

Belgie

1. leden 2012

Kypr

29. duben 2011

Francie

1. leden 2011

Německo

1. leden 2011

Maďarsko

27. září 2010

Portugalsko

1. leden 2011

Rumunsko

2. červen 2011

Slovensko

1. leden 2012

Slovinsko

1. srpen 2011

Švédsko

30. prosinec 2009

Nizozemsko

1. říjen 2012

Spojené království

1. leden 2011

Zdroj: KPMG, 2012 a Kavelaars, 2012

Země nebyly jednotné ani v identifikaci základu samotného odvodu. Zatímco
Švédsko, Německo, Velká Británie, Rakousko či Portugalsko zvolily jako základ
odvodu očištěná pasiva, Francie, Belgie, Maďarsko, Dánsko a Kypr pracují se
základem z aktiv, vkladů, vlastních zdrojů banky, nebo krytých dluhopisů.
V neposlední řadě se tyto státy rozhodly pro odlišné sazby této bankovní daně, které
byly v rozmezí od 0,01 % pasiv v Portugalsku až po 0,2 % pasiv na Slovensku
(Laznia, 2011).
Zaměřme se nejdříve na všeobecnou analýzu pozitivních a negativních důsledků
tohoto nástroje a následně na ilustraci konkrétního případu.

14

Při analýze dopadů bankovních daní se nejdříve podívejme na nejčastěji užívané
argumenty pro zavedení bankovní daně. První a hlavní argument vychází
z diskutovaného problému velmi rizikového investování mnoha evropských bank.
V případě evropských ale i amerických bank se jako kritické transakce jeví
především investice do cenných papírů krytých hypotékami, ale i další rizikové
operace, jako např. spoléhání se na krátkodobé dluhové financování. Argumentem
pro bankovní odvod tedy je, že v důsledku tohoto opatření banky sníží objem peněz
v rizikových investicích a zvýší svůj kapitál. V důsledku toho bychom mohli
očekávat, že tyto banky budou nuceny zvýšit svůj kapitál a monitorovat budoucí
investice a půjčky. Pokud by se tento předpoklad naplnil, banky s větším kapitálem
by byly v období krize stabilnější. Vyšší stabilita bank by snížila riziko budoucí
potřeby finanční pomoci ze strany státu, čímž by bankovní odvod pomohl snížit
hrozbu nestability veřejných financí daných zemí (HM Revenue & Customs, 2013).
Tato argumentace však nezůstala nezpochybněna. Mnoho odborníků kritizuje
účinnost opatření a z toho plynoucí negativní důsledky. Hlavním rizikem je tzv.
morální hazard, tedy perverzní motivace jednat rizikově a přenášet negativní
důsledky tohoto jednání na další subjekty, kterou v bankovním sektoru pozorujeme
již nyní.
Po zavedení bankovní daně na nezodpovědnost jedné banky sice nebudou doplácet
jenom daňoví poplatníci, ale v případě finančních problémů se mohou bankéři
spolehnout na fakt, že jim státy musí pomoci. Proč? Jelikož od nich státy tyto odvody
vybírají právě pro účely sanace. Druhý, a podle našeho názoru klíčový argument proti
bankovní dani je fakt, že tímto dojde k odlivu finančních prostředků z bankovního
systému právě v době, kdy je likvidita bank pro jejich stabilitu klíčová. V zemích,
kde je bankovní sektor relativně zdravý, mohou odvody prostřednictvím konceptu
bankovních daní způsobit nepřiměřenou zátěž, která tento sektor výrazně oslabí.
Způsobené potíže by bez zavedení tohoto odvodu vůbec nenastaly. Třetím
argumentem používaným proti zavedení bankovní daně je hrozba snížení atraktivity
dané ekonomiky pro nové investory v době, kdy je potřeba většího množství nového
kapitálu na oživení ekonomické situace v Evropské unii. V neposlední řadě hrozí, že
bankovní odvod zvýší cenu bankovních služeb a sníží tok úvěru do reálné ekonomiky
(Devereux, Johannsen a Vella, 2013).
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Jsou výše uvedené předpoklady realitou? Obecně se dá říct, že bankovní odvod
skutečně způsobil, že si banky začaly méně půjčovat. To vedlo ke zvýšení equityasset ratio (poměru kapitálu vůči pohledávkám) v průměru o 1 až 1,5 %. Nicméně
toto snížení rizika bylo nahrazeno zvýšeným množstvím rizikových aktiv. Takže
riziko z financování bylo přesunuto do portfoliového rizika. Paradoxně ke snížení
rizika došlo především v již relativně bezpečných bankách, které měly vysoký poměr
kapitálu. Naopak, ke zvýšení portfoliového rizika došlo zejména v rizikových
bankách s nízkým poměrem kapitálu. Důvodem byla pravděpodobně kombinace
bankovního odvodu s další finanční regulací v podobě kapitálových požadavků
BASEL.
Zvýšení equity-asset ratio bylo způsobeno především zvýšením vlastního kapitálu
spíše než snížením objemu aktiv. To znamená, že bankovní odvod nevedl
k výraznému snížení půjček poskytnutých domácnostem a firmám. Z tohoto hlediska
vychází efektivita bankovního odvodu vzhledem ke stanoveným cílům nepřesvědčivě
při zprůměrování všech států, které tento nástroj využily. Nástroj umírnil především
ty banky, které i bez něj byly v relativně dobré kondici (Devereux, Johannsen
a Vella, 2013).
Pro důsledné vyhodnocení tohoto nástroje a jeho fungování je však potřebné podívat
se zejména na důsledky, které může mít při nesprávném nastavení v poměrně
stabilním bankovním sektoru. Jako příklad nám může posloužit Slovensko.
Na příkladu Slovenska je totiž možné vidět hned několik neuvažovaných důsledků
bankovní daně. Slovensko zavedlo odvody z bankovního sektoru koncem roku 2011
po téměř jednohlasném schválení Národní radou Slovenské republiky (pro návrh
hlasovalo 144 ze 150 poslanců). Zákon stanovil výši daně (odvodu) na 0,2 %
z očištěných pasiv banky. Příspěvky se měly stát součástí státního účtu finančních
aktiv.
Navzdory tvrzení Ministerstva financí Slovenské republiky, že je tento návrh
v souladu s tehdejšími návrhy Komise, tomu tak nebylo. Ministerstvo financí se totiž
zaměřilo jenom na jeden z nástrojů Systému krizového řízení bank. Ignorovalo nejen
vytvoření účelového fondu, ale také pravidel pro čerpání z tohoto fondu. Chybějící
pravidla pro využití získaných zdrojů neposkytují garanci, že v případě krize
v bankovním sektoru budou tyto prostředky v dostatečném objemu k dispozici
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k navrhovanému účelu. Navíc je slovenský koncept bankovních odvodů svým
nastavením nejvyšší v rámci všech států EU. Zatímco jiné státy, které stanovily jako
základ odvodu očištěná pasiva, mají sazby od 0,01 % (Portugalsko) do 0,085 %
(Laznia, 2011), Slovensko stanovilo sazbu na úrovni 0,2 %.2 Před zavedením tohoto
opatření Slovenská bankovní asociace odhadla, že navrhovaná sazba výrazně zvýší
celkové zatížení bankovního sektoru. To je množné srovnat s daní z příjmu
v hypotetické výši 30,5 %, jak vyplývá z kalkulace dle údajů r. 2010. (Laznia, 2011)
Nyní se podívejme na reálné důsledky nastavení bankovní daně. Rok po jejím
zavedení poukázala Slovenská bankovní asociace na následky, kterým musel sektor
čelit. Za první rok fungování regulatorního nástroje zaplatily banky 169,8 miliónů
Eur (v tom je započten bankovní odvod a také mimořádný odvod), což je více, než
musely bankovní ústavy zaplatit na dani z příjmu (96,7 miliónů Eur). V důsledku
toho vzrostla efektivní daňovou sazba z 19 % na 36 %. V roce 2012 skončily
ve ztrátě celkově čtyři banky ze čtrnácti bankovních domů, které působí
na Slovensku, a tím pádem neodvedly žádnou daň z příjmu. Přesto i tyto čtyři banky
musely zaplatit na bankovních odvodech téměř 16 milionů Eur, tj. 9,4 % z celkové
sumy odvedené bankami. Jedna banka skončila ve ztrátě právě kvůli bankovnímu
odvodu.
Celkově bankám poklesl zisk oproti předešlému roku o 30 % (podle údajů ze září
2012). Z porovnání výše zaplacených odvodů s jinými zeměmi v přepočtu na aktiva
je možné vidět, že slovenské banky zaplatily v průměru na každý 1 milion Eur
v aktivech na bankovních daních 3059 Eur. To je více než v Maďarsku (díky
odpočitatelné položce na ztráty z úvěrů na bydlení) a 10krát více než byl průměr
v zemích, které také zavedly bankovní daně. Pro lepší porovnání: banky v Německu
zaplatily jenom 92 Eur a v Británii 185 Eur na každý milion aktiv.
Mimo zhoršení finanční situace však můžeme sledovat dva další důsledky tohoto
nástroje. Prvním důsledkem je riziko poklesu poskytovaných úvěrů směrem
k soukromým firmám. Z tohoto důvodu i Mezinárodní měnový fond doporučil snížit
úroveň účinné sazby bankovní daně na Slovensku. Druhým důsledkem, který je
možné pozorovat, je přenášení části zvýšených nákladů bank na klienty v podobě
poplatků a snižování úroků na vkladech. Banky spojitost cenových opatření
2

Jedinou výjimkou je Maďarsko se sazbou od 0,15 do 0,53 %, avšak tato sazba se vztahuje na aktiva.
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s bankovními odvody popírají, avšak je to významný doprovodný jev vývoje
bankovního sektoru na Slovensku, a proto jej rozhodně nelze ignorovat. (Laznia,
2013; Tvardzík, 2012; Euractiv.sk, 2013)
Celkově je proto možné hodnotit zavedení bankovní daně jakožto nástroje regulace
bankovního sektoru na Slovensku velmi skepticky, a to z mnoha důvodů. Je těžké
prokázat, že nástroj skutečně naplnil svůj účel z hlediska zvýšení stability systému,
snížení rizikovosti bank a zvýšení jejich kapitálu. Pokud ke zlepšení došlo, tak jenom
v minimálním rozsahu. Na druhé straně skrývá tento nástroj mnoho rizik
vyplývajících z faktu, že jeho nastavení závisí jenom na vůli samotné vlády. Hlavním
rizikem je špatné nastavení tohoto nástroje a jeho případné zneužití pro financování
jiných věcí, než těch, na které byl původně určen. Negativa je sice možné odstranit
zavedením pravidel či novelami legislativy, avšak při absenci důsledné kontroly je
riziko negativních dopadů na slovenský bankovní sektor a jeho klienty stále vysoké.
S tím vyvstává otázka, jaký je smysl samotného nástroje? Je čím dál jasnější, že stát
si jeho prostřednictvím nevybuduje zdroje na případnou záchranu bank v budoucí
krizi. Dalším přímým rizikem je snížení kapitálu a stability bank, což se projevilo v
případě Slovenska, které má – v porovnání s ostatními – relativně velmi stabilní
bankovní sektor. V případě zhoršení finanční pozice některých bank by mohly být
důsledky (při daném nastavení nástroje) mnohem horší než bez jeho existence.
Zhoršení situace v oblasti úvěrů a zvyšování poplatků pro klienty jsou další důsledky,
které zpochybňují pozitiva bankovní daně. V kombinaci s dalšími opatřeními, které
se na úrovni EU plánují, jako například daň z finančních transakcí, by dopad těchto
nástrojů pro bankovní sektor mohl být fatální.
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Regulace č. 2 – MEZIBANKOVNÍ POPLATKY
Již dlouhou dobu se Evropská komise zabývá analýzou výše mezibankovních
poplatků

aplikovaných

na

uskutečněné

transakce.

Připravovaná

regulace

této ekonomické aktivity je námětem pro druhou kapitolu práce.
Tzv. mnohostranné mezibankovní poplatky (MIF – Multilateral Interchange Fees)
jsou nákladem banky obchodníka (acquirer) a prostřednictvím karetní asociace se
stávají výnosem banky vydavatele (issuer). Tyto poplatky tvoří jednu z částí poplatku
MSC (Merchant Service Charges), který je acquiererem (bankou obchodníka)
účtován obchodníkovi, jenž jej následně může přenášet na spotřebitele v cenách
výrobků.
Mezibankovní poplatky slouží k vyvážení nákladů a výnosů spojených s prováděním
bezhotovostních transakcí, přičemž podíl na nákladech je díky zpoplatnění každé
transakce „spravedlivě“ rozdělen mezi uživatele. Mezibankovní poplatky jsou
zpravidla stanoveny buď jako procento z proběhlé transakce, nebo jako paušální
částka (flat fee) nebo jako kombinace obou variant (paušální poplatek + procento
z hodnoty transakce). Výše MIF byla doposud stanovována karetními asociacemi
po důkladných vyjednáváních individuálně pro každou zemi podle místních
podmínek, konkurenčních tlaků, míry rozvinutí trhu či potřeby investic do nových
technologií na daném území. (MasterCard, 2014)
V posledních letech řešila Evropská komise na trhu platebních karet celou řadu
domnělých

či

skutečných

prohřešků

proti

antitrustovým

pravidlům.

Asi

nejznámějšími případy jsou řízení se společnostmi MasterCard a VISA. V roce 2007
byl proti MasterCard zahájen správní proces, ve kterém Komise označila vysoké
mezibankovní poplatky za prvek, jenž výrazně omezuje hospodářskou soutěž.
Současně byl odmítnut argument společnosti, že mezibankovní poplatky jsou pro
fungování transakcí založených na platebních kartách naprosto nezbytné. V roce
2012 byl MasterCard vyzván Komisí ke snížení mezibankovních poplatků
uplatňovaných na přeshraniční transakce uskutečňované jak kreditními, tak
i debetními kartami. V roce 2010 se po podobném řízení zavázala ke snížení
mezibankovních poplatků i společnost VISA s tím rozdílem, že se redukce poplatků
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týkala pouze transakcí uskutečňovaných debetními kartami, ale zároveň se toto
snížení týkalo jak přeshraničních, tak i domácích transakcí3 (Evropská komise, 2013).
V návaznosti na výše zmíněné případy vydala Komise během července 2013 Návrh
Nařízení Evropského parlamentu a Rady: O mezibankovních poplatcích za platební
transakce založené na kartách (Evropská komise, 2013). Tento legislativní návrh
počítá se stanovením maximální výše mezibankovních poplatků. V případě transakcí
uskutečňovaných debetními kartami je maximální možná výše poplatku stanovena
na 0,20 % z hodnoty proběhlé transakce a v případě transakcí uskutečňovaných
prostřednictvím spotřebitelských kreditních karet je strop stanoven na 0,30 %
z hodnoty proběhlé transakce. Zatímco v přechodném období (trvajícím přibližně 2
roky) by se měla regulace vztahovat pouze na přeshraniční transakce (držitel karty
používá svou kartu v jiném státě) a na transakce akceptované z jiného členského státu
(obchodník využívá služeb akceptujícího poskytovatele platebních služeb z jiného
členského státu), po uplynutí tohoto období se bude regulace týkat i domácích
transakcí.
Součástí výše zmíněného opatření je i zákaz praktik, které nutí obchodníky zavazovat
se k přijímání všech platebních produktů vydaných pod jednou značkou („Honour
All Cards Rule“), ačkoli se výše mezibankovních poplatků produkt od produktu liší.
Do budoucna pak Evropská komise zvažuje i možný naprostý zákaz mezibankovních
poplatků uplatňovaných na transakce prováděné debetními kartami.
Důvodů, které vedly Komisi k vytvoření této regulace, je zmiňováno poměrně
mnoho. Jedním z nich je snaha přispět k rozvoji plně integrovaného platebního trhu
v Evropě. Dalším důvodem je snaha usnadnit spotřebitelům orientaci v poplatcích
navázaných na platební operace. Komise chce také snížit bariéry vstupu na trh
platebních nástrojů, což podle Komise přispěje k dynamičtějšímu rozvoji inovací
v této oblasti. A v neposlední řadě komisaři věří, že regulace bude mít za následek
snížení finální (maloobchodní) ceny zboží, a proto je prý provedení této regulace
nejen v zájmu maloobchodníku, ale benefitovat z ní budou především spotřebitelé
(EurActiv, 2012).

3

Tento závazek se týkal jen domácích transkací v zemích, kde je používán MIF Visa.
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Česká republika má ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie relativně vysoké
mezibankovní poplatky, které se pohybují v rozmezí 0,5 % – 1,8 %
hodnoty provedené transakce (MasterCard, 2014; VISA 2014). Nicméně je nutné
dodat, že takto vysoce nastavené mezibankovní poplatky nejsou ve střední Evropě
výjimečným jevem. Pro ukázku toho, jak výše mezibankovních poplatků
uplatňovaných v současné době na transakce prováděné kreditními kartami v zemích
EU28 4 funguje, byly vybrány MIF uvalené na produkty Chip and PIN v případě
společnosti MasterCard a EMV Chip v případě společnosti VISA. Mezibankovní
poplatky navázané na tyto produkty analyzujeme proto, že byly dlouhodobě
nejvýznamnějšími v rámci českého i slovenského trhu, respektive právě s tímto
typem produktu přišla do styku drtivá většina spotřebitelů užívajících platební karty.
Je však nutné dodat, že význam vybraného mezibankovního poplatku (uplatňovaného
na produkty Chip and PIN a EMV Chip) bude pravděpodobně slábnout v návaznosti
na rozvoj systémů contact-less, jenž je zpoplatněn jiným typem MIF.
Graf 1: Výše mezibankovních poplatků ve vybraných zemích EU28 pro produkty Chip and PIN
(MasterCard) a EMV Chip (VISA)

Zdroj: MasterCard, VISA (Vlastní úprava)

4

S výjimkou Německa, Španělska a Portugalska, neboť údaje o výši poplatků v těchto zemích nejsou

dostupné.
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Podívejme se na níže uvedený graf. Je z něj patrné, že žádná země EU28 nemá nižší
mezibankovní poplatky než maximum navrhované Evropskou komisí (0,30 %
z hodnoty transakce). Strop stanovený Evropskou komisí se tak nachází hluboce
pod současnou tržní úrovní.
Obecnými důsledky stanovení stropu pod tržní úrovní může být: snížení investic
do technologického rozvoje, zvýšení cen ostatních služeb bezhotovostního platebního
systému, stagnace cen bezhotovostních plateb (místo poklesu) a v konečném
důsledku pak i stagnace celkového objemu bezhotovostních plateb (Damborský a
kol., 2013).
Reálné dopady regulace mezibankovních poplatků lze predikovat i na základě
zkušeností z nedávné historie. Ty již má například Španělsko, které v období 2006 až
2010 implementovalo cenovou regulaci mezibankovních poplatků. Během tohoto
období byla výše poplatků snížena o více než 57 %. Opatření ve Španělsku však mělo
jiný dopad, než jaký přepokládá Evropská komise.
Přímým důsledkem bylo zvýšení poplatků za vydání a používání karet o více než 50
% ze strany bank, které takto kompenzovaly ztrátu části příjmů plynoucích
z mezibankovních poplatků, k níž došlo v důsledku regulace. Spotřebitelé tak museli
během pěti let na těchto nových či zvýšených poplatcích zaplatit přibližně 2,35
miliardy Eur.
Vlivem regulace čelili spotřebitelé také nárůstu dalších bankovních poplatků
a zároveň přišli i o řadu benefitů plynoucích z používání platebních karet (např.
pojištění v zahraničí atd.). Jak je napsáno v úvodu práce, každá regulace má poražené
a vítěze. Do druhé skupiny lze – v tomto případě – řadit maloobchodníky. U těch se
totiž regulace mezibankovních poplatků projevila ve snížení MSC (Merchant Service
Chart), což jim za pět let ušetřilo přibližně 2,745 miliardy Eur. Zároveň je však nutné
podotknout, že mezi vítěze patří primárně velké obchodní řetězce, zatímco mnozí
malí obchodníci se mohou rázem ocitnout mezi poraženými. Regulování výše
mezibankovních poplatků může za určitých okolností znamenat snížení motivace
bank k umisťování platebních terminálů do malých prodejen, pokud regulací obecně
nevzroste akceptace karet, nebo ztrátu motivace karty vydávat za současných
podmínek, což je při trendu rozvoje bezhotovostních plateb problematické.
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Komise předpokládala, že se snížení procentuální sazby mezibankovních poplatků
promítne do poklesu maloobchodních cen, ze kterého budou profitovat spotřebitelé.
Pokud by tedy při nárůstu nákladů přenesených na bankovní klienty (2,35 mld. Eur)
zároveň došlo ke snížení maloobchodních cen minimálně o tuto částku (teoreticky by
to mělo být až zmíněných 2,745 mld. Eur), bylo by možné charakterizovat dopad
regulace na peněženky domácností jako neutrální, respektive mírně pozitivní.
Jenže španělský příklad tyto úvahy zcela vyvrací (Iranzo a kol., 2012). Obchodníci
zcela logicky nemají důvod snižovat ceny a tím i svoji ziskovou marži, proto
na regulaci doplatí zejména spotřebitelé, a to – ve srovnání s předpoklady EK – hned
dvakrát.
Přímým a velmi pravděpodobným dopadem regulace mezibankovních poplatků,
který potvrzuje španělský příklad, bude okamžitý přesun nákladového břemena
na klienty ve formě zvýšení poplatků spojených s užíváním bankovních služeb (např.
s vydáním platební karty). Tímto jednoduchým krokem banky vyváží snížení zisků,
ke kterému dojde regulací mezibankovních poplatků (EurActiv, 2013). Pokles
maloobchodních cen o adekvátní částku přitom nelze očekávat.
Podle odhadů (Evans a Mateus, 2011) dojde po uplatnění regulace Evropské komise
k průměrnému snížení mezibankovních poplatků přibližně o 57 % v případě transakcí
prováděných kreditní kartou a v případě transakcí prováděných debetní kartou dojde
pak o 60 %. Část nákladů tohoto opatření, kterou zaplatí spotřebitel na jiných
poplatcích, je celkově odhadována na 17,5 miliardy Eur.
Regulace v této oblasti s sebou ovšem přinese mnohé další problémy. Ačkoliv je
jedním z cílů opatření redukce bariér vstupu na trh, následné zvýšení konkurence
a směřování rovnějšímu postavení hráčů na trhu, samotná regulace činí mezi
jednotlivými hráči obrovské rozdíly a na trhu distorze paradoxně vytváří. Postihuje
totiž pouze čtyřstranné systémy bezhotovostních plateb (držitel karty - vydávající
banka - akceptující banka - obchodník), na evropském trhu se tedy týká primárně
společností VISA a MasterCard. Společností pracujících v rámci třístranných
schémat (držitel karty - akceptující a vydávající instituce - obchodník), mezi které
patří například Diners Club nebo American Express, se regulace zatím vůbec
nedotkne.
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Redukce mezibankovních poplatků navržená Evropskou komisí také tlačí karetní
společnosti k používání procentuální sazby mezibankovního poplatku, a to
i v případech, kdy je z praktických důvodů používán paušální poplatek (flat fee) nebo
kombinovaný poplatek (paušál + procento z transakce).
Zavedení zákazu pravidla „Honour All Cards“ by pak zapříčinilo značnou nejistotu
spotřebitelů, kteří by, minimálně po jistou dobu, nevěděli, zda svou platební kartu
mohou v konkrétním obchodě použít či nikoliv. Další problém je možné identifikovat
v případě, že obchodníci přestanou přijímat například služební platební karty, což by
bylo v celku logickým krokem, neboť právě tyto karty jsou svázány s vysokými
poplatky. Takový krok by však zabránil podnikatelům a firmám zefektivňovat svou
činnost. Firmy by byly například nuceny ke zvětšení podílu operací s hotovostí, které
s sebou nesou značně vyšší náklady než operace bezhotovostní.
Bez dostatečných příjmů nebudou mít navíc vydávající banky (issuers) zájem
investovat do systému, karty vydávat, a tak podporovat bezhotovostní platby, což se
může projevit i na bezpečnosti systému.
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Regulace č. 3 – ENERGETICKÁ POLITIKA EU
Energetická politika Evropské unie, zejména pak podpora obnovitelných zdrojů
energie, patří v posledních letech k ožehavým tématům společenského dění.
Důvodem je především regulace, respektive její negativní dopady na cenu elektřiny,
které se po implementaci množství regulací projevily v řadě členských států.
Evropská energetická politika je formována snahou dosáhnout dva základní cíle –
snížení emisí skleníkových plynů a snížení energetické závislosti.
Zatímco první cíl je založen na předpokladu, že emise skleníkových plynů, jakožto
vedlejší produkt lidské činnosti, významně zrychlují oteplování klimatu, druhý cíl
vychází ze současné pozice Evropské unie jako největšího světového dovozce
energie. V roce 2011 bylo více než 54 % ze spotřebované energie v EU importováno.
Z celkové spotřeby pak bylo dovezeno více než 80 % ropy a 60 % plynu (Eurostat,
2013).
Evropská unie se proto v posledních 10 letech začala soustředit na podporu
obnovitelných zdrojů energie a integraci energetických trhů, zajištění bezpečnosti
energetických dodávek, budování energetických sítí a zvýšení energetické účinnosti.
To vedlo k dynamickému vývoji v oblasti nové legislativy a strategických
dokumentů.

Jedním

z hlavních

faktorů,

který

ovlivnil

současnou

situaci

na energetickém trhu, bylo stanovení tzv. Cíle „20-20-20“. Tím se Evropská unie
zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990,
ke zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20
% a ke zvýšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020.5
Každý členský stát má vypočítaný cílový podíl energie z obnovitelných zdrojů
na hrubé konečné spotřebě pro rok 2020 (cíle jsou přizpůsobeny klimatickým
podmínkám a dalším okolnostem v jednotlivých státech), konkrétně se Česká
republika zavázala k 13% podílu (původní indikativní cíl pro rok 2010 byl 8 %)
a Slovensko ke 14% podílu. Každý členský stát navíc musí zajistit, aby podíl energie

5

Zatímco směrnice 2001/77/ES určovala pouze indikativní cíle jednotlivých státu na rok 2010,

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES
určuje již cíle závazné.
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z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 %
konečné spotřeby energie v dopravě.
Pro dosažení stanovených energetických cílů bylo implementováno množství různých
programů, především byl v roce 2005 zaveden systém EU ETS (European Union
Emission Trading Scheme), který stanovuje národní limity na emise skleníkových
plynů a umožňuje obchodování s povolenkami emisí oxidu uhličitého. Limit emisí je
dán absolutním počtem dostupných povolenek. Podniky se tak mohou rozhodnout,
zda přijmout opatření ke snížení vlastních emisí a ušetřené povolenky prodat, nebo
naopak koupí povolenek svůj limit zvýšit. Střetem nabídky a poptávky povolenek je
tržně tvořena cena za znečištění. Tento systém ovšem funguje pouze za předpokladu,
že jsou povolenky nedostatkovým zbožím. Klíčovým faktorem pro funkčnost
systému je tedy vhodné stanovení absolutního počtu povolenek, což je v praxi velmi
obtížné a v předchozích letech nebylo příliš úspěšné (Committee on Climate Change,
2008).
Kromě systému EU ETS zavedly členské státy Evropské unie také celou řadů
programů na podporu obnovitelných zdrojů energie. Patří mezi ně Feed-In Tarrifs
(FIT)6 podporující Obnovitelné zdroje energie (OZE) z hlediska výkupové ceny, dále
pak fiskální pobídky a různé investiční granty, obchodovatelné zelené certifikáty
(TGC) nebo různé programy podpory čerpající ze strukturálních fondů Evropské
unie.
Implementace OZE je velmi nákladná, ať už z hlediska nutných počátečních investic,
tak z hlediska energetické náročností při instalaci. Podle odhadů z roku 2007
se energetická návratnost pro elektrárny na černé uhlí pohybuje okolo 3,2 – 3,6
měsíců, pro jádro 2,9 – 3,4 měsíců a pro plyn 0,8 měsíců. Obnovitelné zdroje energie
jsou na tom podstatně hůře, pro vodu se energetická návratnost odhaduje na 4,6 –
13,7 měsíců a pro fotovoltaiku na 71 – 141 měsíců (Drábová, 2007).
Dalším nezanedbatelným problémem obnovitelných zdrojů (především solárních a
větrných elektráren) je nepravidelná a špatně odhadnutelná velikost produkce
elektrické energie. Ta je závislá na přírodních faktorech. V případě příhodných
podmínek dochází k abnormální produkci energie a tedy významnému zatížení
6

Při zavedení Feed-In Tarrifs (FIT) je elektřina z obnovitelných zdrojů dodávána do sítě za státem

garantované ceny po předem dohodnuté období nebo je k tržní ceně doplácena prémie.
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přenosové

soustavy.

Naopak

v případě

podmínek

nepříznivých

dochází

k nedostatečným dodávkám energie, které musí být kompenzovány tzv. „teplou
zálohou“, a které tak zvyšují náklady. Celý tento problém je navíc umocněn zvyšující
se integrací evropské rozvodové sítě. Jednotlivé členské státy tedy musí investovat
značné prostředky na údržbu a rekonstrukci svých sítí.
Jedním z podpůrných argumentů pro rozvoj OZE je tvorba nových pracovních míst
a zvýšení konkurenceschopnosti tohoto sektoru ve srovnání se zbytkem světa. Podle
odhadů byl celkový obrat sektoru OZE v EU se v roce 2011 asi 137 miliard Eur,
z toho přibližně 2,2 miliard Eur byl obrat v ČR a 1,3 mld. Eur na Slovensku. Počet
pracovních míst se v sektoru OZE v rámci EU odhaduje na více než 1,1 miliónu,
z toho připadá asi 12 200 pracovních míst na ČR a 7 200 pracovních míst
na Slovensko (EurObserv’ER, 2012). Velkou část těchto pracovních míst tvoří
zaměstnanci provádějící instalaci a obsluhu zařízení.
Evropští výrobci technologií pro OZE totiž přestávají být konkurenceschopní.
Zatímco v případě větru Evropa světovému trhu stále dominuje, u solární energie je
tomu naopak. Ze světové TOP10 producentů solárních panelů pochází hned osm
z Číny a žádný není z Evropy.
Nicméně argument tvorby pracovních míst vychází ze značně omezeného pohledu.
Dotace na podporu OZE nezbytně vytěsňují pracovní místa u nepodporovaných
a jinak levnějších zdrojů energie. Navíc by se vynaložené prostředky na dotace
mohly využít k jinému účelu, který by mohl mít obdobný efekt na zaměstnanost.
Případně by se o ně mohlo ulevit daňovým poplatníkům a zvýšit jim důchody.
Možností je mnoho.
Nejdiskutovanějším důsledkem podpory OZE je ale jejich vliv na ceny elektrické
energie. Kombinace v mnoha státech špatně nastavených politik podpory OZE
a výrazný pokles nákladů na výstavbu OZE elektráren (především pokles ceny
fotovoltaiky vlivem nabídky čínských solárních panelů) vedla k obrovskému nárůstu
celkové vystavěné kapacity těchto elektráren a projevila se výrazným zvýšením cen
elektřiny pro domácnosti a podnikatelské maloodběratele.
Průběh vlivu podpory OZE na vývoj cen elektrické energie nyní ilustrujeme
na příkladu České republiky. Ta měla v roce 2010 zdaleka nejvyšší podporu
fotovoltaiky v rámci celé EU (IEA, 2011).
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Jak již bylo zmíněno, Česká republika se zavázala ke splnění 13% podílu OZE
na konečné spotřebě energie pro rok 2020, nicméně v Národním akčním plánu si
stanovila vyšší cíl: 13,5 %. ČR zvolila k docílení závazků následující formy podpory:
osvobození od daně z příjmů na pět let od uvedení do provozu7 (zrušeno k 1.
lednu 2011)
osvobození od daně z nemovitostí
osvobození od ekologické daně z elektřiny podle zákona č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů (zrušeno k 1. lednu 2011)
investiční podpora z dotačních programů8
Klíčový byl ovšem zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, který garantoval výši
výnosů z jednotky vyrobené elektřiny po dobu 15 let od uvedení do provozu
a umožnil maximální meziroční pokles výkupních cen elektřiny pro nová zařízení
pouze o 5 %. Výrobce si podle něho může vybrat mezi výkupní cenou nebo zeleným
bonusem (příplatek k tržní ceně elektřiny).
V letech 2008 až 2010 došlo k významnému poklesu nákladů fotovoltaických
technologií (vlivem nabídky panelů čínských výrobců). Vzhledem k tomu, že měli
výrobci garantovány výnosy po dobu 15 let (vypočítané s předpokladem určitých
nákladů na výstavbu), menší náklady na výstavbu zkrátily dobu návratnosti investice
a učinily ji velmi výhodnou.
To vedlo k boomu výstavby faotovoltaiky a růstu podílu OZE na hrubé domácí
spotřebě, jak lze vypozorovat z následujícího grafu.

7

Ustanoveno na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro malé vodní elektrárny do

výkonu 1 MW, větrné elektrárny, tepelná čerpadla, solární zařízení, zařízení na výrobu a energetické
využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu
biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním předpisem a zařízení na využití geotermální
energie.
8

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (EFEKT), operační

programy čerpající ze strukturálních fondů EU – podnikání a inovace (Ministerstvo průmyslu a
obchodu) a životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí), program rozvoje venkova ČR
(Ministerstva zemědělství), program Zelená úsporám (Ministerstvo životního prostředí).
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Graf 2 - Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí spotřebě

Zdroj: ERÚ 2013a; vlastní úprava

V České republice se cena elektřiny skládá ze dvou částí – ze silové ceny
(neregulovaná složka) a regulované složky. Cena silové elektřiny je závislá
především na cenové úrovni produktů obchodovaných na burzách (hlavně EEX
v Německu a Praha PXE). V minulých letech zaznamenala klesající trend.
Pod regulovanou složkou ceny se pak skrývá několik položek, mimo jiné vícenáklady
na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (platby související
s garantovanou výkupovou cenou a zeleným bonusem) a ekologická daň.
Na následujícím grafu je vidět podíl jednotlivých položek na konečné ceně
domácnostem v roce 2013, vícenáklady tvořily skoro 13 % ceny.
Značný nárůst produkované energie s garantovanou výkupní cenou se musel
nevyhnutelně promítnout do zvyšujících se příspěvků na OZE a tedy do zvyšující se
ceny elektřiny. Tento trend lze vypozorovat v grafu 4.
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Graf 3 - Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny domácnostem v roce 2013
(včetně daňových položek)

Zdroj: ERÚ 2013b; vlastní úprava

Narůstající příspěvky na OZE a tedy břemeno spadající na koncové spotřebitele stát
částečně snižuje pomocí dotací ze státního rozpočtu (spadá do kapitoly Ministerstva
průmyslu a obchodu). Tento příspěvek činil v letech 2012 a 2013 11,7 mld. Kč. Pro
rok 2014 pak bylo vyhrazeno až 14,7 mld. Kč. Tyto částky ale pokrývají pouze menší
část z celkového objemu vícenákladů, zbytek musí hradit podniky a domácnosti. 9
Zatímco mezi roky 2005 a 2011 činila tato suma kumulovaně 55,2 mld. Kč, v roce
2012 už to bylo 38,4 mld. A v roce 2013 to bylo dokonce 44,4 mld. Kč.
To je značná zátěž pro české domácnosti, kterým ukrajuje z disponibilního důchodu,
i pro podniky, které se kvůli vysokým nákladům stávají nekonkurenceschopné.

9

Navíc jde samozřejmě o nepřímý příspěvek, který v konečném důsledku stejně hradí daňoví

poplatníci. Stát nemá jiné prostředky než daňové příjmy a dluh (budoucí daňové příjmy).
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Graf 4 - Vývoj ceny na krytí nákladů spojených s podporou výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
a z druhotných zdrojů

Zdroj: ERÚ 2013b; vlastní úprava

Vliv jednotlivých typů OZE na celkový objem vícenákladů je zobrazen v grafu 5.
Zdaleka nejvýznamnější vliv má výroba elektřiny z dokončených fotovoltaických
elektráren, dále pak nárůst výroby elektřiny z bioplynových stanic a zdrojů
spalujících biomasu.
Na nečekaně velký boom OZE byla nakonec česká vláda nucena reagovat a v roce
2010 došlo k novelizaci zákona, kterou se zavedla zpětná solární daň na 26 % (28 %
ze zelených bonusů) pro elektrárny vystavěné už v letech 2009 a 2010. Tato daň
vyvolala silný odpor těchto producentů, ale jak je pozorovatelné z horních grafů,
nebyl ani tento krok dostatečný. V září 2013 tak došlo ke schválení novely zákona,
která omezuje dosavadní podporu OZE pro elektrárny postavené od 1. 1. 2014
(výjimku tvoří elektrárny se stavebním povolením a autorizací ke dni účinnosti
zákona a které budou postavené do konce roku 2015). Novela také stanovuje horní
hranici příspěvku na podporu OZE na 495 Kč za megawatthodinu a snižuje sazbu
solární daně z 26 % na 10 %.
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Graf 5 - Vícenáklady na OZE dle jednotlivých druhů v roce 2013

Zdroj: Vitásková 2013; vlastní úprava
Obdobně jako v České republice lze vývoj OZE pozorovat i v dalších státech EU.
Například Německo je největším producentem energií z OZE v rámci EU, a dokonce
největším světovým producentem energie z fotovoltaik. Tento vývoj je ale vykoupen
obrovskými dotacemi, které už v roce 2009 dosahovaly dle odhadů asi 175 000 Eur
na pracovníka (Frondel a kol., 2010). Vzhledem k rostoucím nákladům spotřebitelů
na elektřinu nyní Německo uvažuje o zavedení poplatku na OZE i pro průmyslové
podniky, které od nich byly až dosud osvobozeny (Euroaktiv, 2013).
I přes řadu negativních důsledků však EU nadále plánuje zvyšovat svou podporu
OZE. Evropský parlament v únoru 2014 odhlasoval nové cíle pro rok 2030 – 40%
snížení emise skleníkových plynů, 30% podíl OZE na konečné spotřebě a 40%
zvýšení energetické efektivity (Harvey, 2014). To vše v době, kdy Evropa
dlouhodobě ztrácí konkurenceschopnost.
V průměru platí EU podniky střední velikosti za elektřinu o 20 % více než podniky
v Číně, o 65 % více než v Indii a více než dvakrát tolik co podniky v USA a Rusku
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(Evropská komise, 2014). Současný vývoj energetiky v Evropě je dílem do důsledků
nepromyšlených deformací trhu.
Další prohloubení těchto tržních deformací rozhodně není krok správným směrem.
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Regulace č. 4 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Čtvrtou regulaci, jíž se budeme v naší studii zabývat, lze s ohledem na technologický
pokrok označit jako naprosto zásadní téma. Světová ekonomika je totiž stále více
závislá na IT a digitálních datech a objem datových transakcí roste každým rokem
exponenciálně. Podle odhadů bude už v roce 2015 růst tempem asi 45 % a koncem
roku 2015 dosáhnou transakce objemu asi 7 zettabajtů (to se rovná 7 bilionům
gigabajtů).
Pro představu by tento objem dat dokázal naplnit harddisky dvou laptopů na každou
osobu na Zemi v roce 2015 (BCG, 2012). Stále větší pozornost si v posledních letech
získávají

tzv.

big

data,

tedy

velké

množství

nestrukturovaných

dat

bez předefinovaného modelu.10 Podle odhadu z roku 2011 tvoří nestrukturovaná data
asi 90 % z celkového objemu digitálních dat (Gantz a Reinsel 2011). Lze je využít
například k efektivnějšímu cílení reklamy či vývoji nových produktů. Sledování
historie prohlížení internetových stránek umožňuje firmám získávat informace
o preferencích spotřebitelů a efektivněji tak prodávat produkty. Právě internetu se
v posledních 5 letech přisuzuje asi 21 % veškerého ekonomického růstu (LeeMakiyama, 2013) a odhaduje se, že v roce 2020 budou zisky firem v EU jen díky
množství osobních údajů až o 1 bilion Eur ročně vyšší (BCG, 2012).
Potenciální pozitivní vliv „big data“ na budoucí vývoj ekonomiky je tedy
nezpochybnitelný, avšak stejně tak je lze využít k celé řadě jiných účelů, které mohou
být společností vnímány negativně. Například lze s jejich pomocí získat o
spotřebitelích informace, které by normálně sdílet nechtěli. V nedávném výzkumu
university z Cambridge dokázali vědci ze zdánlivě nesouvisejících dat na sociální síti
10

Termín big data označuje taková data, která svým rozsahem převyšují schopnost zachycení,

skladování a zpracování obvyklými databázovými systémy, tedy data která lze charakterizovat
obrovským objemem (volume), rychlostí (velocity) a rozmanitostí (variety). Tyto data obvykle nemají
předdefinovanou strukturu. Může se jednat třeba o data ohledně využití tlačítka „Líbí se mi“ na
sociálních sítích, tweety, data o počasí, data o seismické aktivitě, zdravotnická data o charakteristikách
pacientů, léčbě, lécích a nákladech, dále třeba data o finančních transakcích a službách, polohová data
GPS, data z leteckého provozu, data o prodejích (a případném vracení produktů), data o operačních
procesech ve firmách, obrazová data ze satelitů, telemetrická data z automobilů a nepřeberné množství
dalších typů dat. Více informací o typech, zpracování a využití big data naleznete například v Manyika
a další (2011).
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Facebook s velkou přesností odhadovat sexuální orientaci uživatelů (Christensen
a Etro, 2013).
Podobné možnosti využití dat tak motivují různé organizace a instituce k lobbování
za přísnější datové regulace. Exponenciální růst množství dat zároveň vede
k větším možnostem narušování jejich bezpečnosti a krádeži. Nedávné odhalení
sledovacího programu PRISM americké NSA Edwardem Snowdenem důvěru
spotřebitelů v současný systém ještě více otřáslo a požadavky po přísnější regulaci
zintenzivnilo. Podle odhadů tato ztráta důvěry ve spolehlivost amerických společností
poskytujících „cloudové“ služby bude americké společnosti během příštích 3 let stát
35 miliard USD (Dix, 2013).
Je tedy pochopitelné, že spotřebitelé projevují obavy a obecně kladou velký důraz na
bezpečnost osobních údajů (jak vyplývá z průzkumů veřejného mínění). Nicméně
tyto projevené preference se často neshodují se skutečným chováním spotřebitelů,
kteří jsou ochotni poskytnout svá data s vidinou téměř nulové odměny (Berendt,
Günther a Spiekermann, 2005; BCG, 2012). Jejich chování se tak zdá iracionální.
Ovšem pokud budeme například uvažovat čtení „podmínek použití“ 11 (privacy
policy) jako náklad zajišťování bezpečnosti osobních dat, můžeme do určité míry
odhadnout skutečnou cenu, kterou jim spotřebitelé přisuzují. Podle odhadů z roku
2008 by jen v USA byly náklady příležitosti čtení všech „podmínek použití“ asi 781
miliard USD ročně (McDonald a Cranor, 2008). Dodržování zásad bezpečnosti
při manipulaci s osobními údaji je tedy nákladné.
Zavedení regulace zajišťující větší bezpečnost by tak hypoteticky mohlo tyto náklady
spotřebitelů snížit. Pokud však vezmeme zavedení nové regulace do důsledků, lze
spíše očekávat přesun tohoto nákladového břemene od spotřebitelů na firmy, a pokud
to bude možné, tak jejich zpětné promítnutí firem do vyšších cen nabízených výrobků
a poskytovaných služeb. Vznik nových bariér v důsledku regulace a značné náklady
přizpůsobení, které budou muset firmy vynaložit (jak je zřejmé z následujících
odstavců), mohou navíc negativně ovlivnit budoucí růst jinak inovativních firem či
vznik firem nových.
Ochranu osobních údajů v EU reguluje již od roku 1995 směrnice 95/46/EC
a od roku 2000 je právo na soukromí a ochranu osobních dat součástí Listiny
11

V případě internetových stránek a služeb.
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základních práv Evropské unie. Vzhledem k dosavadnímu vývoji je však současná
podoba regulace považována za zcela nedostatečnou.
Evropská komise proto v roce 2012 přišla s návrhem rozsáhlé reformy, jejímž cílem
je vytvoření jednotných pravidel harmonizovaných v celé EU, které nejen ochrání
dostatečně osobní data spotřebitelů, ale zároveň podpoří ekonomický růst
a zaměstnanost. Dosáhnout by se toho mělo skrze odstranění současné fragmentace
zákonů v jednotlivých členských zemích a posílení bezpečnostních principů. Tím by
se měly snížit administrativní náklady firem a obnovit důvěra spotřebitelů. Podle
odhadů EK činí pouze administrativní náklady firem v současném systému
asi 3 miliardy Eur ročně (Evropská komise, 2012).
Nová regulace se bude vztahovat nejen na evropské firmy, které zpracovávají osobní
data, ale také na firmy mimo EU, které zpracovávají osobní data získaná
poskytováním služeb a zboží občanům EU. To tedy prakticky znamená, že jakákoliv
společnost, která má evropské zákazníky, se bude muset touto novou regulací řídit.
Navrhovaná regulace stanovuje povinnosti jak pro správce, tak zpracovatele dat.
Správce je definován jako příslušný orgán veřejné moci, který sám nebo společně
s jinými určuje účel, podmínky a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatelem se pak myslí fyzická nebo právnická osoba (či orgán veřejné moci,
atp.), která osobní data zpracovává. Mezi stěžejní body regulace patří především
právo na souhlas, právo být zapomenut, právo na přenositelnost dat, povinnost určení
inspektora osobních údajů a zavedení tzv. „one-stop-shop“ principu.
Jak již bylo řečeno, jedním z argumentů pro zavedení nové regulace je ušetření
administrativních nákladů firem, nicméně skutečná výše úspory nákladů je
diskutabilní. Nejednoznačnost dopadů dokládá i fakt, že od původního navržení
regulace bylo zaznamenáno již více než 4000 dodatků v Evropském parlamentu (Dix,
2013). Evropská komise odhaduje čisté úspory firem asi na 2,3 miliardy Eur ročně
v rámci celé EU (Evropská komise, 2012), a to především pro malé a střední podniky
(SME). To je ovšem v rozporu s jinými odhady, které předpokládají čisté ztráty.
Např. dle DMA (2012) ztráty firem jen v UK dosáhnou úrovně 47 miliard GBP.
Značné náklady může firmám způsobit i povinnost stanovení tzv. inspektora
osobních údajů (DPO). V původním návrhu regulace se předpokládalo, že budou
muset tuto povinnost splnit všechny firmy a organizace s 250 a více zaměstnanci či
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firmy, jejichž primární činnost je monitorování dat osob (tuto variantu předpokládají
i všechny následující odhady nákladů). Tato varianta byla nicméně po kritice
pozměněna a nyní regulace platí jen pro firmy, které zpracovávají údaje více
než 5000 jednotlivců během období 12 měsíců (Kuner, Burton a Pateraki, 2014).
DPO by měl být zaangažován ve všech procesech, které mají souvislost s ochranou
osobních dat, a měl by o všem udržovat pečlivou dokumentaci (Christensen a Etro,
2013). Náklady vyplývající z povinnosti stanovení DPO by podle Evropské komise
(EK) měly činit pro velké firmy asi 320 Eur ročně (Evropská komise, 2012). Celkové
náklady EK pak odhaduje na 9,8 miliónu Eur. Christensen a kol. (2013) ovšem
předpokládají, že by tyto náklady měly dosáhnout až 1,7 miliardy Eur a průměrná
firma (SME) by si měla nákladově pohoršit mezi 3000 až 7200 Eur v závislosti
na oblasti podnikaní.
Dalším potenciálně nákladným regulatorním požadavkem je povinnost oznámení
prolomení ochrany osobních dat příslušnému dohlížejícímu orgánu. V původní
podobě návrh (povinnost oznámení do 24 hodin) vyvolal značnou kritiku, a proto
byla lhůta pro oznámení z fixní doby změněna na flexibilnější formulaci „bez
přehnaného prodlení“ (Kuner, Burton a Pateraki, 2014). Protože návrh nijak
nerozlišuje různě závažné případy, firmy mají povinnost ohlašovat i všechny
relativně bezvýznamné případy. Právě to se může projevit znatelným zvýšením
nákladů.
Jedním z nejkontroverznějších bodů celé regulace je právo být zapomenut a právo na
výmaz (v nejnovější verzi regulace sjednoceno pod právo na výmaz). Určuje
povinnost správce, jenž osobní údaje zveřejnil, je vymazat a informovat třetí strany
o žádosti subjektu údajů o výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií
či replikací těchto osobních údajů. Vynutitelnost tohoto bodu je však diskutabilní,
protože zajištění kompletního smazání dat může být mnohdy nad možnosti
jednotlivých společností, obzvláště v době rozvinutého internetu a otevřených sítí
(ECIPE, 2013).
Subjekty dále budou mít právo získat elektronickou kopii svých digitálních dat a svá
data transferovat jiným poskytovatelům služeb. Firmy si tak budou muset vybudovat
procesy, aby mohly podobné požadavky vyplnit. Christensen a kol. (2013) odhadují,
že na to budou muset SME v průměru vynaložit asi 98 až 312 Eur, opět v závislosti
na oblasti podnikání.
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Potenciálně velmi restriktivní – především v oblasti internetového marketingu – je
právo na souhlas a další s ním související články. Právo na souhlas v praxi znamená,
že aby mohl správce či zpracovatel s osobními údaji nakládat, musí k tomu
od subjektu dostat explicitní souhlas. Subjektu při souhlasu budou muset být
poskytnuty jasné informace o tom, jak budou data využívána a komu budou dále
postoupena. Jedná se tedy o tzv. „opt-in“ princip. Pro firmy to bude znamenat změny
jejich dosavadních postupů. Christensen a kol. (2013) odhadují, že na to budou muset
firmy (SME) v průměru vynaložit asi 173 až 627 Eur v závislosti na oblasti
podnikání.
Zavedení práva na souhlas bude ovšem znamenat zásadní změnu pro společnosti
poskytujících služby, jako je cílená reklama či provádění online analýz dat (např.
měření návštěvnosti). V nové regulaci se za osobní údaje považuje podstatně širší
okruh dat. To platí i pro většinu nástrojů, které tyto společnosti využívají – všechny
online identifikátory, jako jsou soubory cookie a IP nebo MAC adresy. Protože jsou
tyto služby zpracovávány často třetí stranou, bude pro ně technicky velmi obtížné
získat ke zpracování souhlas. Navíc, jak jsme již uvedli výše, zjišťování podmínek je
pro subjekty nákladné, a lze proto očekávat při schvalování spíše jejich mechanické
chování. V případě nezískání souhlasu se tak mnohdy zamezí firmám ve vykonávání
činnosti. Přitom jen v České republice činily v roce 2012 výdaje do internetové
reklamy přes 11 miliard Kč, což je o čtvrtinu více než v předchozím roce (SPIR,
2013).
Jak již bylo uvedeno výše, ochrana osobních údajů představuje velmi rychle se
rozvíjející regulovanou oblast, která by měla mít v budoucnu zvětšující se vliv
na rozvoj ekonomiky. Legislativní zamezení tedy může mít značné negativní dopady.
Dalším bodem regulace, který značně ovlivní firmy poskytující cílenou reklamu
a online analýzy dat, ale i pojišťovací a finanční služby, je možnost profilování.
Profilováním se rozumí opatření založené na automatickém zpracovávání dat, jehož
cílem je vyhodnocovat osobnostní rysy subjektů a předvídat tak jejich ekonomickou
situaci, osobní preference, geografickou polohu, atp. Z úplného zákazu v původním
návrhu se regulace v poslední verzi změnila na tzv. „opt-out“ princip (ovšem
za určitých restriktivních podmínek). Christensen a kol. (2013) odhadují, že jen
z důvodu znemožnění cílené reklamy by mohly firmy (SME) v průměru ztratit
na ušlých ziscích asi 565 až 2049 Eur v závislosti na oblasti podnikání.
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Některé součásti regulace samozřejmě mají i potenciál na úsporu nákladů, a to jak
administrativních nákladů firem, tak i byrokratických nákladů souvisejících
s orgánem dozoru (Christensen a kol., 2013). Především jde o tzv. „one-stop-shop“
princip. To znamená, že správci a zpracovatelé, kteří působí ve více než jedné
členské zemi, budou regulováni jediným vedoucím orgánem dozoru, s výjimkou
firem, které budou zároveň správci a zpracovatelé v různých zemích. Národní orgány
dozoru budou s vedoucím spolupracovat.
Jednotlivci tak mohou podávat své stížnosti u svého lokálního orgánu, který pak
zajistí kooperaci s vedoucím (Kuner, Burton a Pateraki, 2014). Zavedení jasných
pravidel by navíc mělo snížit právní nejistotu související s datovými transfery
(Christensen a kol., 2013).
Jak je patrné z předchozích odstavců, zavedení nové regulace může mít vážné
finanční dopady, především na malé a středně velké firmy. Christensen a kol. (2013)
dále předpokládají, že by konečným důsledkem mělo být snížení zaměstnanosti
a počtu firem. Oblastí činnosti, která podle nich pocítí dopady nejvíce, je realitní
a obchodní činnost. To se týká třeba účetních firem, personálních agentur, call center
a dalších firem, které pracují s osobními údaji a budou často nucené zajišťovat DPO
a podřizovat se přísným podmínkám transparentnosti. Odhadují, že by mohlo dojít
ke snížení zaměstnanosti o 0,2 až 0,6 procenta a ke snížení počtu firem o 3 až 5
procent.
Obecně lze říci, že nejvíce by měl dopady pocítit sektor služeb. Ten tvoří v České
republice i na Slovensku více než 60 % HDP.
Podle Christensena a kol. (2013) budou nejnižší dopady ve výrobě, kde osobní údaje
mají relativně nižší význam. Nicméně je třeba mít na paměti, že služby tvoří jeden
z významných vstupů ve výrobním procesu (až 30 % vstupů ve výrobním procesu
tvoří služby), a regulace tak může mít nepřímé dopady (ECIPE, 2013).
Další oblastí, která může být značně ovlivněna, je poskytování finančních
a úvěrových služeb, kde může kombinace práva být vymazán a práva
na přenositelnost dat zvýšit rizika pro jejich poskytovatele. To může například omezit
dostupnost úvěrů (Pyykko, 2012).
Nová regulace také může způsobit vážné narušení přeshraničního poskytování služeb
a toku dat za předpokladu, že zamezí některým dosavadně platným smlouvám.
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ECIPE

(2013)

odhaduje,

že

v takovém

případě

by v důsledku

narušení

mezinárodního obchodu mohlo HDP Evropské unie poklesnout o 0,8 až 1,3 procent
(v případě platnosti práva být zapomenut až o 1,5 až 3,9 procent). Export služeb z EU
do USA pak může klesnout až o 6,7 % v důsledku ztráty konkurenceschopnosti. Jak
už bylo řečeno výše, výrobní proces je závislý na efektivním poskytování služeb,
export zboží z EU do USA by tedy mohl poklesnout až o 11 % (v závislosti na daném
průmyslu). Protože regulace přidá firmám nové povinnosti, učiní výrobu
a poskytování služeb nákladnější a tedy méně konkurenceschopnou. Navíc lze
očekávat i zvýšení cen importu, omezení zahraničních investic a v důsledku restrikce
ne-evropských zpracovatelů dat také zvýšení konečné ceny zboží a služeb v Evropské
unii (ECIPE, 2013).
Zatímco snahu Evropské komise o zvýšení bezpečnosti osobních údajů lze označit za
chvályhodnou, skutečné důsledky regulace jsou diskutabilní. Z množství dosavadních
ekonomických analýz vyplývá, že zvýšení nákladů a objem ušlých zisků v důsledku
restriktivních opatření převýší možné úspory administrativních nákladů.
Z dostupných zdrojů také plyne, že potenciální zvýšení bezpečnosti osobních údajů
občanů nedokáže dostatečně ospravedlnit negativní dopady regulace.
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Regulace č. 5 – SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ
POLITIKA
V poválečné Evropě se ekonomická prosperita a spolupráce mezi jednotlivými
zeměmi staly klíčovými cíli nově vzniknutých integračních úsilí. Krátce po vzniku
Evropského hospodářského společenstva (EHS), založeného v roce 1957, vznikla
v roce 1962 v rámci tohoto společenství i iniciativa na podporu domácích zemědělců
s názvem Společná zemědělská politika (SZP)12.
Z iniciativy, která se utvořila jako forma politického kompromisu mezi Německem
a Francií s ohledem na ochranu francouzských farmářů, se za více než padesát let její
existence stal kolos, který v r. 2011 spotřeboval 42 % rozpočtu Evropské unie.
Samozřejmě od jejího vzniku byla zemědělská politika několikrát reformována, avšak
tyto reformní pokusy zatím nepřinesly kýžené výsledky.
V této části popíšeme základní aspekty Společné hospodářské politiky, argumenty
pro a proti jejímu zavedení a zaměříme se i na poslední návrh reformy SZP na roky
2014 až 2020 (Evropská komise, 2012).
Než však začneme analyzovat Společnou zemědělskou politiku, je potřeba podívat se
na to, co konkrétně tento termín znamená a jak se uplatňuje v praxi.
Hlavním cílem SZP je umožnit evropským farmářům spravedlivou základní životní
úroveň a konkurenční výhodu vůči zahraničním producentům (mimo EU), a tak
poskytnout stabilní potravinovou soběstačnost pro Evropskou unii při nízkých
spotřebitelských cenách. V současnosti, podle návrhů z roku 2012, má SZP tyto
hlavní priority:
1) Udržitelná výroba potravin
2) Udržitelné hospodaření přírodních zdrojů
3) Rovnoměrný rozvoj ve vědeckých oblastech v rámci EU
SZP je financována ze dvou zdrojů, které jsou součástí rozpočtu Evropské unie:
1) European Agricultural Guarantee Fund (EAGF)
2) European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
12

Common Agricultural Policy (CAP).
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Tyto dva fondy byly vytvořeny Nařízením Evropské rady č. 1290/2005.
Zodpovědnost za jejich správu má Evropská komise. Avšak platby příjemcům těchto
fondů spravují členské státy v rámci sdílené zodpovědnosti za tento program.
Samotné zdroje jsou potom utraceny třemi různými způsoby:
Podpora příjmů pro farmáře, kteří obdrží přímé platby, pokud dodrží přísná
kritéria kvality a bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a zdraví
a dobrých životních podmínek zvířat. Tyto platby jsou plně pokryty ze zdrojů
EU a tvoří přibližně 70 % rozpočtu.
Rozvoj venkova, pod kterým rozumíme podporu farmářů za účelem
modernizace farem zvýšení jejich konkurenceschopnosti při zachovaní kvality
životního prostředí s cílem pomoci komunitám na venkově. Tyto platby jsou
částečně financované členskými zeměmi a tvoří přibližně 20 % rozpočtu SZP.
Podpora trhu v případě, že pod vlivem nepříznivého počasí je zemědělský trh
destabilizovaný. Tyto platby tvoří zbylých 10 % rozpočtu SZP.
(Evropská komise, 2013).
Po výše uvedené charakteristice si nyní představme základní argumenty pro a proti
regulační politice. Začněme s argumenty pro Společnou zemědělskou politiku.
Hlavním argumentem pro její zavedení a kontinuální podporu je potravinová
bezpečnost, kterou SZP poskytuje zemím EU. Při absenci této politiky by Evropská
unie byla závislá na importech potravin, které by mohly být nestabilní, což by dle EU
mohlo ohrozit uspokojení základních potřeb obyvatel členských zemí. Při absenci
SZP bychom navíc dle jejích obhájců nemohli investovat do zvýšení produktivity,
kvality potravin či ochrany životního prostředí.
Druhým častým argumentem uváděným na obranu SZP je podpora a rozvoj venkova.
Zaměstnanost v zemědělství během posledních deseti let poklesla o 25 % s tím, že
každým rokem počet farmářů klesne o 2 %. S ohledem na tato čísla je důležité, dle
jejích advokátů, aby SZP podporovala prostředí venkova a venkovský styl života.
Zároveň podporou začínajících farmářů chce EU rozšířit jejich počet v budoucnosti.
V neposlední řadě je jako argument ve prospěch tohoto nástroje používána žádoucí
podpora pestrosti evropské stravy a ochrana životního prostředí.
Hlavní argumenty proti SZP se zaměřují na naprosto neefektivní redistribuci
a spotřebu zdrojů, které tato politika vyžaduje. Ignorováním zákonitostí nabídky
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a poptávky ze strany SZP dochází k obrovskému plýtvání zdrojů, které vede
k nadbytečné produkci. Ta je následně likvidována anebo vyvážena do rozvojových
zemí,

kde

podkopává

prosperitu

domácích

farmářů.

Dalším

významným

argumentem, který bychom neměli při debatě o SZP ignorovat, je fakt, že farmáři
tvoří jen 5,4 % populace EU a generují pouze 1,6 % HDP celé Evropské unie.
Na druhé straně však inkasují téměř 50 % rozpočtu EU ve formě příspěvků SZP.
Evropští daňoví poplatníci dávají ročně více než 58 miliard Eur tomuto malému
a neproduktivnímu segmentu, navíc v době silné ekonomické nestability.
Mýtus, že tato podpora pomáhá hlavně malým zemědělcům, můžeme velmi snadno
vyvrátit. Přibližně 80 % všech příspěvků SZP totiž putuje jen k 25 procentům
farmářů. Velkou část z tohoto tvoří obrovské potravinářské giganty, které dostávají
pomoc a vytěsňují přístup malých farmářů z rozvojových zemí na evropský trh.
V neposlední řadě je nutné zmínit, že zemědělské dotace přímo ovlivňují ceny
potravin. Kdo by čekal, že pozitivně, spletl by se – ceny potravin jsou totiž kvůli
dotacím uměle navyšovány prostřednictvím cenových regulací, jako jsou např.
cenové prahy (minimální výkupní ceny), limity produkce dodané na trh, atp. Toto
všechno se děje v časech krize, ale zejména v době, kdy by se neproduktivní výroba
domácích farmářů mohla velmi jednoduše nahradit dovozem kvalitních a levných
potravin z Afriky či jiných rozvojových zemí. Finanční podpora ve formě zapojení do
klasických mezinárodních tržních a obchodních struktur by pro dané státy byla
mnohem platnější, než rozvojová pomoc formou darů, kterou Evropská unie také
zprostředkovává (Debating Europe, 2014).
Od roku 2010 byla Evropskou komisí připravována reforma SZP, týkající se období
2014 až 2020. Vzhledem k délce procesu implementace v jednotlivých členských
zemích se však stal rok 2014 pouze rokem přechodným. V něm nebude uskutečněna
celá reforma, ale dojde pouze k uplatnění některých dílčích částí reformy. Ta bude
plně implementována a vejde v účinnost až k 1. lednu 2015.
Reforma SZP do značné míry reformulovala cíle, jichž by mělo být prostřednictvím
inovace nástrojů regulujících zemědělství na území EU dosaženo. Počet cílů se
nezměnil, stejně jako v období před reformou jsou tři:
(1) Efektivní produkce potravin.
(2) Udržitelné řízení přírodních zdrojů a boj proti změnám klimatu.
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(3) Zachování územní rovnováhy a rozmanitosti venkovských oblastí.
Novinek, které reforma přináší, je celá řada. Mezi inovace, na něž lze nahlížet
pozitivně, patří snížení procentuálního podílu výdajů na SZP z rozpočtu Evropské
unie. Mezi lety 2014 až 2020 poklesne poměr výdajů na SZP k rozpočtu EU (v
období 2014 až 2020 celkem cca 960 mld. Eur) přibližně z 39 % na 37,8 %. Na celé
šestileté období je totiž z rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku vyčleněno
362,79 mld. EUR. Největší díl z dílu rozpočtu pro SZP je adresován na podporu
příjmů zemědělců a na stabilizaci trhů (přibližně 77 % z rozpočtu SZP), zbytek cílí na
modernizaci zemědělských podniků (přibližně 23 % z rozpočtu SZP).
Velký důraz klade reforma SZP na používání environmentálně šetrných postupů
v zemědělství (diverzifikace plodin, ochrana krajiny a trvalých porostů apod.), s nímž
musí být provázáno 30 % rozpočtu SZP (Evropská komise, 2011).
Reforma si dále klade za cíl zajistit spravedlivější rozdělení finančních prostředků.
Každý farmář by měl do roku 2019 získat minimálně 75 % průměru přímých plateb
v daném regionu (Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, 2013).
Dalším záměrem reformy SZP je napravení distorze mezi podporou malých
a velkých zemědělských podniků, ve prospěch těch malých, samozřejmě. Jak bylo
uvedeno výše, v minulosti byla zemědělská politika EU kritizována právě proto, že
směřuje příliš velkou část prostředků velkým zemědělským koncernům, zatímco
pro malé farmáře jsou dotace téměř nedostupné. Podpora malých farmářů spočívá
především ve zjednodušení a snížení nákladnosti byrokratického procesu žádosti
o dotace, dále v povinnosti každé členské země alokovat na podporu malých
zemědělců minimálně 10 % z rozpočtu SZP a v neposlední řadě také k vyššímu
krácení dotací velkým podnikům.
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že je toto opatření spravedlivé až žádoucí,
paradoxně může ještě více podpořit neefektivní spotřebu zdrojů. Velké podniky totiž
mohou být díky úsporám z rozsahu mnohem efektivnější než malý farmář. Evropská
unie dává tímto opatřením najevo, že právě úspory z rozsahu nejsou žádoucím
nástrojem efektivnější, což je – když už tyto výdaje poskytuje – znepokojivé.
Reforma SZP se snaží reagovat také na demografickou situaci, která v zemědělství
panuje – populace zemědělců stárne. V současné době je přibližně 30 % zemědělců
starších 65 let a pouze 14% je mladších 40 let. EU se proto rozhodla podpořit mladé
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zemědělce (tj. zemědělce mladší 40 let) možností dosáhnout na 25% navýšení
přímých plateb, které je časově omezené po dobu pěti let (Evropská komise, 2013).
Zjevně diskriminující protežování jedné skupiny tržních subjektů (mladí) na úkor
jiných (staří) těžko může být označeno jako eliminace nerovných podmínek na trhu.13
Reforma SZP dále počítá se zastropováním přímých plateb zemědělcům na celkovou
sumu 300 000 Eur. Do toho se však nepočítají platby na ozelenění a podporu malých
zemědělců. Inovací je také nová možnost členských států poskytnout až 5 % rozpočtu
SZP určeného na přímé platby oblastem s přírodním znevýhodněním.
Jako pozitivní aspekt reformy se dá označit to, že z řad příjemců plateb z rozpočtu
SZP budou vyloučeni podnikatelé, kteří se v dostatečné míře nevěnují zemědělským
aktivitám (přímé platby jsou nižší než 5 % výše celkových příjmů z nezemědělských
aktivit). Provozovatelé letišť či golfových hřišť byli v minulosti častými adresáty
zemědělských dotací, ačkoliv jejich zemědělská aktivita spočívala víceméně pouze
v udržování zatravněných ploch, pastvin, atd.
Dojít má také ke zjednodušení kontrol. Realizace tohoto bodu je však velmi
kontroverzní. Zjednodušení bude provedeno snížením počtu kontrol v regionech, kde
kontroly nezjistily v minulosti žádné pochybení, a naopak dojde ke zvýšení počtu
kontrol v regionech, kde byly zjištěny nedostatky (Agrární komora, 2012).
Negativním faktem je, že reforma počítá se zachováním některých kvótových
systémů na trhu s produkty, které byly v minulosti oprávněně kritizovány. To se týká
především mléka, na tomto trhu bude kvotace zachována do roku 2015, cukru, kde
bude zachována do roku 2017, nebo vína, s výjimkou až do roku 2030
(BusinessInfo.cz, 2013).
Obecně se dá říci, že změna nastavení systému nepředstavuje změnu regulace
v pravém slova smyslu. Přestože reforma SZP obsahuje řadu položek vytvářejících
dojem velkých změn, reálně k zásadní změně nedojde. Rozsah státních zásahů
regulující oblast zemědělství zůstává i nadále gigantický. Počet výjimek činí celý
systém velmi netransparentním. Mnohé ze změn jsou naprosto nežádoucí (podpora
environmentálně šetrných postupů, podpora malých či mladých zemědělců či
zachování kvót) a ty, které by se daly označit za pozitivní (zastavení dotací

13

Podobné názorové nekonzistence jsou však v regulatorních opatřeních EU velmi častým jevem.

45

„nezemědělcům“, relativní zkrácení rozpočtu SZP apod.), rozhodně nevyváží
negativní důsledky Společné zemědělské hospodářské politiky jako celku.
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Závěr
Evropská unie jakožto projekt ekonomické a sociální integrace států Evropy čelí
v posledním období několika ekonomickým a společenským výzvám, které
významně ovlivňují fungování jejich členských zemí. V rámci politických tlaků
směrem k centralizaci Evropské unie je možné pozorovat stoupající tendenci
Evropské komise využívat k boji proti negativním průvodním jevům výše zmíněných
výzev regulatorních nástrojů na celoevropské úrovni.
V této analýze bylo naším cílem poukázat na konkrétní dopady těchto bojů
prostřednictvím regulací, které jsme během posledních let mohli zaznamenat.
Záměrem textu bylo zejména vyhodnotit úspěšnost přijatých či plánovaných opatření.
Analýza se zaměřovala na regulace odlišné nejen z hlediska oblasti zájmu Evropské
unie, jakkoliv jsou tato odvětví velmi intenzivně diskutována – finančními
institucemi počínaje, přes energetiku či zemědělství až po oblast ochrany osobních
údajů. Další zajímavé hledisko bylo v odlišnosti přístupů na evropské úrovni.
Zatímco v případě mezibankovních poplatků byl použitý nástroj ve formě plošné
regulace, u bankovní daně byla ze strany Evropské unie sice navrhnuta forma
nástroje, avšak jednotlivé státy (vlády) si mohly tento nástroj upravit dle vlastních
preferencí. V oblastech energetiky a Společné zemědělské politiky se nástroje
zaměřovaly více na finanční podporu v kombinaci s omezeními, ať již u zemědělské
produkce nebo produkce emisí oxidu uhličitého.
V podstatě je však, navzdory těmto odlišnostem, patrný zvyšující se vliv Evropské
unie regulovat tyto i další oblasti z pozice centralizovaného regulatorního dohledu.
Přináší však tento přístup a jeho nástroje i slíbené cíle?
Na základě výše zmíněných příkladů je možné formulovat dva hlavní závěry.
Zaprvé: výsledky EU jsou v rámci dosahovaných cílů přinejlepším velmi skromné,
pokud ne přímo diskutabilní. Můžeme totiž pozorovat velké množství neočekávaných
a nezamýšlených důsledků zvolených nástrojů, přesně dle očekávání, které bylo
zmíněno v úvodu studie. Tyto důsledky dostávají jednotlivé členské země a tím
i celou Evropskou unii do ještě větších těžkostí. V oblastech, kde EU využívá
politiku dotací, je možné pozorovat významné tržní distorze a perverzní motivace, jež
následně členské státy musely řešit dalšími opatřeními. Na druhé straně v oblastech
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ochrany spotřebitelů, jak bylo uvedeno na příkladu bank nebo při ochraně osobních
údajů dochází k významným finančním dopadům, které jsou v mnohých případech
přímo přeneseny na spotřebitele.
A právě nízká efektivnost a nezamýšlené důsledky, přímo navázané na politiku
centrálního plánování, jsou druhým závěrem výzkumu daných oblastí. Politická
rozhodnutí, která „od stolu“ generují úředníci v Evropské komisi, neberou v úvahu
množství faktorů, jež jsou potřebné na správný odhad dopadů těchto politik. Obtížná
predikce je však – navzdory stále ignoraci tohoto faktu ze strany regulátorů –
naprosto logická a přirozená. Regulace totiž představuje zásadní podnět
pro ekonomická rozhodování tržních subjektů, na kterou tyto reagují až následně a
využívají při tom svých unikátních znalostí z prostředí, v němž se dennodenně
pohybují. Tyto znalosti regulátor nemá, ani mít nemůže.
Hledání vhodné alternativy přístupu k těmto problémům je složité a vychází z většího
množství nutných kroků. V první řadě je potřebné položit si širší otázku
na kompetence Evropské unie, které v současnosti má, resp. jak by měly být tyto
kompetence nastaveny? Tuto otázku je nutné vyřešit právě s ohledem na efektivnost
a expertízu v jednotlivých oblastech. V neposlední řadě je absolutně nutné vymezit
správně cíle, které si Evropská unie stanovuje, tj. nakolik je mohou i cíle samotné
deformovat politiku v praxi a hnát Evropskou unii k veřejné deklaraci poptávky
po nepromyšlených opatřeních.
Pokud chce při současném nastavení Evropské unie zmírnit dopady ekonomické
a společenské krize, tak by se měla zaměřit právě na odbourávání regulací
a administrativního zatížení a na liberalizaci vnitřního i vnějšího trhu. To je opakem
stavu, jehož jsme v současnosti svědky.
Zbývá jen doufat, že podobná regulační opatření nebudou přibývat, třeba i díky tomu,
že jejich kritika bude stále častější a hlasitější.
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