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Vážení čtenáři,
v průběhu listopadu se evropské integrační dění zaměřilo na oblasti, které snad
poprvé v průběhu letošního roku zastínily výrazně dosavadní téma číslo jedna regionální politiku EU a přípravu na využívání fondů EU v příštím programovacím
období 2007 - 2013.
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Jaká tato témata byla? To první nebylo ekonomicky nikterak nosné, nicméně
hladinu mediální pozornosti u nás rozčeřilo poměrně zdařile. Šlo o návrh
projednávaný na úrovni Rady EU (pod finským předsednictvím) valorizovat sazby
spotřební daně, které jsou v EU předmětem harmonizace a které by se v českých
podmínkách dotkly především ceny piva. A otevřela se debata s velmi rozmanitým
rejstříkem argumentů. Jedni zastánci tohoto postupu prosazovali snahy o sblížení
sazeb spotřební daně; jako významného parametru pro srovnání podmínek na
jednotném vnitřním trhu. Odpůrci naopak zdůrazňovali, že tímto opatřením by
nebyly respektovány určité typické národní charakteristiky při spotřebě těch
komodit, které spotřební dani podléhají - tedy v našem případě především piva.
Příběh v průběhu listopadu - jako již tradičně - dokončen nebyl a tím nebyl znám ani
vítěz; ani zastánci harmonizace, ani zastánci rozmanitosti a národní autonomie.
Druhé téma je ekonomicky podstatně zásadnější. Týká se možností uvolnění
volného pohybu služeb v rámci EU, tedy sektoru, který generuje v průměru asi
70 % HDP, z nichž však pouze 5 % je poskytováno přeshraničně v rámci EU. V
tomto případě se jedná o skrytý souboj mezi starými a novými členy EU, který
celé věci vůbec neprospívá. Staré členské země se patrně neprávem obávají, že
ulehčení možnosti vstoupit na jejich teritorium pro poskytovatele služeb v nových
členských zemích by znamenalo významnou konkurenční hrozbu. Nedošlo tak
k přijetí velmi jednoduchého a jednoznačného principu země původu, který by
umožnil vyvážet služby za stejných podmínek a okolností, na které je poskytovatel
zvyklý ze své mateřské země. Namísto toho byl přijat dílčí mělký kompromis, který
sice ukládá do tří let odstranit určité bariéry pro poskytovatele služeb z ostatních
členských zemí, nicméně ponechává možnost uplatnění národních procedur
pro poskytování služeb, což komplikuje situaci zejména vývozcům služeb, kteří
vyvážejí do více členských zemí.
Třetí významná událost nastala v samotném závěru měsíce a přispěla ke
zkomplikování situace Turecka v rámci své specifické kandidátské pozice. Lze
se domnívat, že se jedná o projev jakési momentální frustrace turecké populace
z evropského začleňování jejich země, které teď není v zemi vůbec populární.
Nicméně záminkou k tureckému divergentnímu postupu, který vedl k rozhodnutí o
zmrazení vstupních jednání s Tureckem, bylo rozhodnutí týkající se režimu letecké
a námořní dopravy ve vztahu ke Kypru (resp. k oběma jeho rozděleným částem),
čímž došlo k další komplikaci procesu sjednocení Kyperské republiky.
Evropské integrační dění nicméně nabízí celé tucty dalších zajímavých procesů, s
nimiž Vás pravidelně seznamujeme na stránkách našeho Měsíčníku EU aktualit.
Při jeho čtení Vám přeji řadu nových inspirací, vyvolaných jejich podrobnějším
studiem. A spolu s tím pak i příjemné vánoční svátky a vše dobré při vstupu do
nového roku 2007.
Petr Zahradník

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu
vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování
o evropských záležitostech v ČR
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Česká republika potvrdila vzrůstající sebevědomí „nových“
členských států a jako jediná země v Radě EU zablokovala návrh
na zvýšení spotřební daně z alkoholu, neboť by postihlo i pivo.
Hlavní událostí listopadu však bylo přijetí kontroverzní směrnice
o službách na vnitřním trhu Evropským parlamentem. Původní
návrh z pera bývalého eurokomisaře Fritse Bolkesteina sice vedl
k většímu otevření trhu služeb, nicméně i aktuálně přijatá verze
povede ke zlepšení.

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
Česko vetovalo zvýšení spotřební daně z piva
Český zástupce v Radě EU k ekonomickým a finančním
záležitostem – ministr financí Vlastimil Tlustý – zablokoval
návrh Evropské komise na zvýšení spotřebních daní
na alkohol. Součástí návrhu totiž byla i úprava daně z piva,
která byla pro českou stranu nepřijatelná. Ministra Tlustého
nepřesvědčila ani kompromisní snaha předsedajícího Finska,
které původní návrh Evropské komise na zvýšení spotřební
daně z piva až o 31 % korigovalo na mírných 4,5 %. Součástí
odmítnutého návrhu však byl i mechanismus, který by zvyšoval
spotřební daně o inflaci každé tři roky, a zvýšení daní na další
alkoholické nápoje (např. silná vína typu Portského o 31 %).
S původním návrhem Komise nesouhlasily i některé jiné
státy, např. Německo. Po kompromisu připraveným Finy však
nakonec Česká republika se svým odmítavým stanoviskem
nakonec zůstala osamocena. O daňových záležitostech
se v Radě hlasuje jednomyslně, nesouhlas jediného státu
tak stačil k zamítnutí celého návrhu. Problematika úpravy
spotřebních daní z alkoholu se na dlouhou dobu odsouvá.
Ministři se shodli, že experti Evropské komise nyní vypracují
studii a téma bude znovu otevřeno nejdříve v první polovině
příštího roku.
Ministr Tlustý své veto zdůvodnil tím, že zdražení piva
prostřednictvím vyšší daně by vedlo k dalšímu znevýhodnění
piva – českého národního nápoje – vůči konkurenčnímu
vínu. Na nešumivé víno je totiž v EU nulová sazba.
Kritici českého postupu argumentují, že zvýšení minimální
spotřební daně z piva na celkových 0,78 euro z hektolitru piva
je stále nižší než aktuálně platná sazba daně v ČR ve výši
0,84 euro,a tudíž by ke zdražení piva bezprostředně nevedlo.
Je rovněž zpochybňováno, zda takto silný nástroj – veto proti
vůli všech ostatních členských států – měl být uplatněn zrovna
v této kauze. Přesto se domníváme, že ministr Tlustý jednal
správně. Evropská pravidla jsou již nyní „zaneřáděna“ řadou
výjimek (např. zdanění piva ano, vína ne) a přijetí tohoto
návrhu by nespravedlivě odlišné postavení různých druhů
alkoholických nápojů dále zvyšovalo. Použití veta je i odrazem
vzrůstajícího sebevědomí představitelů České republiky,
kteří již nechtějí být považováni za nováčky, ale za standardní
členské země, s jejichž zájmy je nutno počítat.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/ecofin/91899.pdf

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Směrnice o službách prošla Europarlamentem
Kontroverzní směrnice o službách na vnitřním trhu prošla
klíčovým druhým čtením v Evropském parlamentu, když kladně
se vyjádřila většina poslanců. Cílem směrnice je usnadnit
přeshraniční poskytování služeb na jednotném vnitřním

2

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2006

trhu odstraněním diskriminace a byrokratických překážek.
Aby směrnice vstoupila v platnost, musí být ještě formálně
schválena Radou EU na jejím prosincovém zasedání. Na
převedení směrnice do národních právních předpisů mají
členské státy tři roky.
Hlavní body schválené směrnice:
„Svoboda poskytování služeb“ namísto „zásady země
původu“
Klíčová zásada země původu (přeshraniční poskytovatelé
služeb by se i v zahraničí řídili právem své domovské země)
byla nahrazena pojmem „svoboda poskytování služeb“.
Poslanci prosadili, aby poskytovatelé služeb podléhali právu
hostitelských zemí. Dále rozšířili důvody, kvůli nimž mohou
členské státy poskytování služeb poskytovateli z jiných
členských zemí omezit. Nové znění navíc výslovně zdůrazňuje,
že směrnice nezasahuje do pracovního práva. Z návrhu
vypadly i pasáže o vysílání pracovníků, které je upraveno
jinou směrnicí. Oproti návrhu Komise dále Parlament omezil
působnost směrnice, která se tak bude týkat méně sektorů.
Příklady zahrnutých sektorů služeb
a) Služby poskytované podnikům: manažerské poradenské
služby, certifikace a testování, správa budov včetně údržby
kanceláří, reklama, služby náboru pracovníků, služby
obchodních zástupců.
b) Služby poskytované podnikům i spotřebitelům: právní
nebo daňové poradenství, služby v oblasti nemovitostí (např.
realitní kanceláře), stavebnictví včetně služeb architektů,
distribuční odvětví, organizace veletrhů, pronájem vozidel,
cestovní kanceláře.
c) Služby poskytované spotřebitelům: služby v oblasti
cestovního ruchu včetně služeb turistických průvodců,
služby pro volný čas, sportovní střediska, zábavní parky,
podpůrné služby pro domácnosti, např. péče o starší
občany.
Uvedené činnosti mohou zahrnovat služby vyžadující blízkost
poskytovatele a příjemce, služby vyžadující přesun příjemce
nebo poskytovatele, jakož i služby, které mohou být poskytovány
na dálku včetně služeb poskytovaných přes internet.
Omezení předmětu směrnice
Směrnice se nezabývá liberalizací služeb veřejného
hospodářského zájmu, které si každý členský stát má právo
sám definovat. Jedná se například o poštovní služby, služby
v odvětví elektřiny, plynu, distribuci a dodávky vody, zpracování
odpadů, zpracování osobních údajů, služby advokátů, služby
auditorů, apod.
Směrnice se dále nemá vztahovat na následující činnosti:
• služby veřejného zájmu nehospodářské povahy,
• finanční služby,
• služby a sítě elektronických komunikací a s nimi spojená
zařízení a služby,
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služby v oblasti dopravy, včetně přístavních služeb,
služby agentur na zprostředkování dočasné práce,
zdravotní služby,
audiovizuální služby, včetně kinematografických služeb, a
rozhlasové vysílání,
• hazardní hry, včetně loterií a sázkových her,
• činnosti spojené s výkonem veřejné moci,
• sociální služby v oblasti sociálního bydlení, péče o děti a
podpory rodin a osob ve stavu nouze,
• soukromé bezpečnostní služby,
• služby poskytované notáři a soudními vykonavateli.
Směrnice se dále nemá vztahovat na oblast daní.
•
•
•
•

Volný pohyb služeb a související výjimky
Členské státy musí respektovat právo poskytovatelů poskytovat
služby v jiném členském státě, než jsou usazeni. Hostitelský
stát má zajistit volný přístup k činnosti poskytování služeb a
volný výkon této činnosti na svém území. Státy přitom nesmějí
podmiňovat poskytování služeb žádnými požadavky, které
nedodržují tyto zásady:
• nepřípustnost diskriminace - požadavky nesmějí být
přímo nebo nepřímo diskriminační na základě státní
příslušnosti nebo v případě právnických osob na základě
členského státu, v němž jsou usazeny,
• nezbytnost - požadavky musejí být opodstatněny
důvody veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany
veřejného zdraví nebo ochrany životního prostředí,
• přiměřenost - požadavky musejí být vhodné pro dosažení
sledovaného cíle a nesmějí překračovat rámec toho, co je
pro dosažení daného cíle nezbytné.
Členské státy nesmějí omezovat volný pohyb služeb v případě
poskytovatele usazeného v jiném členském státě stanovením
kteréhokoliv z těchto požadavků:
• povinnost poskytovatele být na jejich území usazen, ani
zde zřizovat pobočku,
• povinnost poskytovatele získat od jejich příslušných
orgánů povolení (např. zápis do rejstříku nebo registrace u
profesního subjektu),
• zákaz, aby si poskytovatel na jejich území zřídil určitou
formu nebo druh infrastruktury (např. kanceláře, sklady),
kterou potřebuje k poskytování daných služeb,

Správní zjednodušení
Všechny státy Unie mají zajistit, aby poskytovatelé postupy a
formality pro poskytování služeb mohli splnit prostřednictvím
tzv. jednotných kontaktních míst. Zde musejí být zájemcům
snadno přístupné všechny informace o příslušných
požadavcích.
Dovedli bychom si představit dokonalejší podobu směrnice
liberalizující volný pohyb služeb v Evropské unii. Na druhou
stranu i aktuálně schválená direktiva znamená oproti
současnému stavu zřetelné zlepšení a je dobře, že byla
přijata. Jedná se o první významný krok na cestě k vytvoření
skutečného jednotného vnitřního trhu služeb v EU, není
vyloučené, že do budoucna liberalizační úsilí bude v této
oblasti dále pokračovat.
Jelikož se služby podílí zhruba 70 % na tvorbě unijního HDP,
dá se po aplikaci směrnice předpokládat rozvojový impuls celé
evropské ekonomiky.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
056-12653-317-11-46-909-20061113IPR12540-13-11-20062006-false/default_cs.htm

Parlament prosazuje celoevropský trh s
hypotéčními úvěry
Evropský parlament naléhá na rozvoj celoevropského
maloobchodního trhu s hypotečními úvěry, kterému zatím
v cestě stojí četné překážky. Integrace trhů hypotečního
financování v jednotlivých členských zemích by byla přínosem
pro spotřebitele. Vyplývá to ze schválené zprávy europoslance
Johna Purvise, která reaguje na Zelenou knihu Evropské
komise o hypotečním úvěru.
Hlavní body zprávy:
Kodex chování a předsmluvní informace
Bylo by účelné harmonizovat ustanovení o předsmluvních
informacích, která jsou nezbytná k tomu, aby klient mohl učinit
informované rozhodnutí o případné smlouvě o hypotečním
úvěru. Kromě přesných informací o roční úrokové sazbě musí
banka uvést informace o všech ostatních typech poplatků nebo
nákladů, jež mohou vzniknout. Komise by podle poslanců měla
do budoucna zvážit změnu dobrovolného kodexu chování na
povinný, nebude-li brzy dodržován.

• povinnost poskytovatele být držitelem průkazu totožnosti
vydaného jejich příslušnými orgány.

Financování a odstraňování překážek
Za prvořadou prioritu Evropský parlament označuje rozvoj
jednotného, otevřeného a slučitelného trhu financování,
„neboť povede ke zvýšení účinnosti, umožní mezinárodní
diverzifikaci úvěrových rizik, optimalizaci podmínek financování
a alokace kapitálu a snížení nákladů na úvěry“.

Hostitelský členský stát však může stanovit požadavky pro
poskytování služeb v případech opodstatněných důvody
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví
nebo ochrany životního prostředí.

Parlament v této souvislosti naléhá na Komisi, aby
prozkoumala právní a regulační překážky, které brání
tržnímu vývoji celoevropského hypotečního trhu.
Podnět podporuje i kroky vedoucí ke zrušení daňových

• použití zvláštních smluvních ujednání mezi poskytovatelem
a příjemcem, která brání či omezují poskytování služeb
osobami samostatně výdělečně činnými,

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropské burzy se prostřednictvím svých asociací dohodly na přijetí
dobrovolného kodexu chování v oblasti zúčtování a vypořádání
obchodů s finančními nástroji. Komisař McCreevy jejich iniciativu
uvítal a prohlásil, že v případě dodržování kodexu není důvod, aby
Komise pro tuto oblast přijímala speciální směrnici. Ministři práce
a sociálních věcí se nedohodli na novele směrnice o pracovní
době. Důvodem byl spor o to, zda by směrnice měla povolovat
výjimky z maximálního 48 hodinového pracovního týdne.

překážek typu odlišného daňového zacházení s místními
a zahraničními poskytovateli hypoték. Poslanci rovněž
podporují kroky Komise k usnadnění přeshraničních fúzí a
akvizic ve finančních službách.

EU, považujeme za příkladně citlivý. Bude zajímavé sledovat,
zda si podobný přístup Komise udrží i v dalších oblastech
finančního trhu (např. projekt Jednotné eurové platební oblasti
– SEPA).

Hypoteční úvěry patří k nejdynamičtějším odvětvím. Průměrný
růst během uplynulých pěti let dosahoval 8,5 %. Hodnota
nesplacených hypotečních úvěrů dosáhla předloni 4,7 biliónů
euro (45 % HDP celé EU), pouze 1 % z nich však bylo
poskytnuto přeshraničně.

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/06/1517

Bližší záměry Komise v této oblasti bude obsahovat tzv. Bílá
kniha, jež by měla být zveřejněna na jaře 2007.

Evropská komise vydala tzv. Bílou knihu, v které představila
svůj návrh na modernizaci regulačního rámce pro
investiční fondy v Evropské unii. Bílá kniha je určena k
rozproudění odborné diskuse a v případě přijetí rozhodnutí ji
budou zhruba na podzim 2007 následovat konkrétní návrhy
na revizi současného regulatorního rámce pro investiční
fondy – směrnice o subjektech kolektivního investování do
převoditelných cenných papírů (UCITS).

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-12641-317-11-46-907-20061113IPR12526-13-11-20062006-false/default_cs.htm

Burzy se dohodly na kodexu chování
Evropské burzy prostřednictvím svých asociací FESE, EACH
a ECSDA přijaly kodex chování (code of conduct) v oblasti
zúčtování a vypořádání obchodů s finančními nástroji. Jeho
smyslem je přispět k vytvoření integrovaného a efektivního trhu
se službami, jež jsou zaměřeny na dokončení obchodů v EU.
Cílem opatření obsažených v kodexu je zvýšit transparentnost
a posílit soutěž na tomto poli služeb.
Přijetí kodexu chování uvítala Evropská komise. Spokojenost
s touto formou samoregulace znamená, že pokud bude kodex
chování dodržován, Komise nepřistoupí k vydání závazné
právní normy typu směrnice.
Opatření obsažená v kodexu se týkají tří hlavních bodů:
i) průhlednost cen a služeb - náklady všech služeb se budou
rozepisovat, namísto účtování jednorázového poplatku za
dokončení obchodu,
ii) přístup a interoperabilita systémů jednotlivých burz mezi
sebou,
iii) rozdělení služeb (obchodování s cennými papíry) a jejich
zúčtování (clearing a vypořádání).
Pro každou skupinu opatření stanoví kodex konkrétní lhůtu
pro provedení. Některá opatření budou muset být provedena
krátce po podpisu kodexu, zatímco na realizaci složitějších
opatření bude poskytnuto více času. Průhlednost cen tak bude
muset být zavedena do konce roku 2006, interoperabilita a
přístup do konce června 2007 a rozdělení služeb a oddělené
účetnictví pak do 1. ledna 2008. Řádné a včasné provedení
těchto opatření bude přísně kontrolováno.
Zpočátku se bude kodex vztahovat pouze na akcie. Komise
předpokládá, že se působnost kodexu v průběhu jeho provádění
postupně rozšíří i na dluhopisy či deriváty. Signatáři však
mohou – a Komise je v tom podporuje – použít všechna nebo
některá ustanovení kodexu na většinu finančních nástrojů nebo
na všechny již od počátku.
Přístup eurokomisaře McCreevyho, který v tomto případě
upřednostnil samoregulaci odvětví před regulací ze strany
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Bílá kniha naznačila budoucnost investičních
fondů v EU

Její stávající podoba se totiž nedostatečně vyrovnává se
současnými úkoly tohoto odvětví, způsobuje zbytečné náklady
na dodržování a může stát za promeškanými investičními
příležitostmi.
V Bílé knize se navrhuje zjednodušit oznamovací postupy,
vytvořit rámec pro přeshraniční fúze fondů a rámec pro
sdružování aktiv (tzv. „pooling“). Správci fondů by mohli
řídit fondy v jiných členských státech, zlepšila by se kvalita
a význam hlavních zveřejňovaných informací určených
konečnému investorovi a posílila by se spolupráce při dohledu
za účelem monitorování a snižování rizika přeshraničních
praktik vedoucích ke zneužívání ze strany investorů. Bílá
kniha zároveň navrhuje přezkum možností na vytvoření
evropského „režimu soukromých investic“, který finančním
institucím umožní nabízet kvalifikovaným investorům investiční
příležitosti v celé EU.
Budoucí regulace by se nicméně neměla týkat tzv. hedge
fondů, jejichž podnikání je podle názorů Evropské komise
dostatečně upraveno na národní úrovni a přílišná harmonizace
pravidel by mohla omezit jejich rozvoj.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
06/1569

PODNIKÁNÍ
Eurobyrokraté získají zkušenosti v podnicích
Do konce roku 2009 bude 350 úředníků Generálního ředitelství
Evropské komise pro podnikání (DG Enterprise) vysláno na
jednotýdenní stáže do podniků, což by jim mělo pomoci
navrhovat regulatorní pravidla přátelštější malým a středním
podnikům (MSP).
Během tohoto krátkého období se úředníci seznámí
s každodenními potřebami a pracovními okolnostmi tohoto
sektoru. Díky tomu se stanou lepšími regulátory a budou

Události
navrhovat legislativu, která je orientovaná na podporu
hospodářského růstu a vytváření pracovních míst.
Evropská komise již představila cílové destinace pro prvních
50 úředníků. Ti nejpozději do Velikonoc nastoupí na klíčové
pozice do některé ze společností působících v sektorech
jako je letecký a kosmický průmysl, farmaceutický
průmysl, strojírenství, chemický či textilní průmysl atd.
První stáže se uskuteční ve firmách v Rakousku, Německu,
Řecku, Maďarsku, Itálii, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku,
Slovinsku a na Kypru.
Hostitelská společnost může být jakákoliv firma do
250 zaměstnanců (dolní limit není stanoven) v jednom
z 25 členských států. Důraz bude kladen na 27 sektorů
zpracovatelského průmyslu. Za ideální se považuje, aby
„stážista“ ve firmě mohl navázat kontatky s širší podnikatelskou
veřejností a tak rozšířit své zkušenosti.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
06/1510

prosazovala revizi stávající podoby směrnice. Celkové
dohodě však zabránil jiný problém – zda povolovat výjimky
z maximálního 48 hodinového pracovního týdne (v průměru
za šest měsíců). Příznivcem této možnosti byla Velká
Británie, která si tuto výjimku jako jediná země vyjednala
již v době přijetí směrnice, a většina nových členských zemí.
Proti se postavila Francie, Itálie, Španělsko, Řecko a Kypr,
které nakonec novelu směrnice zablokovaly.
Nepřijatelná byla pro ně i kompromisní varianta finského
předsednictví, podle které by země dostaly možnost vybrat
si, zda využijí prodloužení maximálně povolené pracovní
doby z 48 hodin týdně na 60 hodin týdně (opět v průměru za
6 měsíců), nebo zda si ponechají 48 hodinové omezení, ale
referenční doba, za níž se průměr počítá, se zvedne ze 6 na 12
měsíců. To by pomohlo zejména sezónním zaměstnáním.
Příliš se nepředpokládá, že by Německo, které bude Unii
předsedat příští pololetí, otázku revize směrnice znovu
nastolilo.
Nedohoda o úpravě maximální pracovní doby je dalším
dílem sporu mezi liberálními a ochranářskými členy EU.
Liberální kemp vedený Velkou Británií argumentuje potřebami
neomezovat flexibilitu pracovního trhu, naopak skupina zemí
v čele s Francií se obává „sociálního dumpingu“ a další eroze
sociálních práv pracujících. Ve světle stále se zostřující globální
konkurence s USA, Čínou a nastupující Indií se domníváme,
že pro konkurenční schopnost evropské ekonomiky je
prospěšnější první varianta.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/lsa/91539.pdf

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Vláda schválila program čerpání rybářských
dotací z EU
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
EU se neshodla na směrnici o pracovní době
Ministři práce členských států se na svém listopadovém
zasedání nedohodli na úpravě směrnice o pracovní době.
Britská výjimka z maximálního 48 hodinového pracovního
týdne tak zůstává a Komise chystá akci proti 23 členským
státům.
Potřebu novelizovat směrnici způsobil rozsudek Evropského
soudního dvoru, který není v souladu s národní legislativou
většiny členských států, a Komise se proto chystá s nimi
zahájit disciplinární řízení. Lucemburský soud rozhodl, že
podle stávajícího znění směrnice jsou hodiny, které stráví
lékaři v pohotovosti na telefonu, součástí normální
pracovní doby. Ve snaze vyhnout se radikálnímu vzestupu
mzdových nákladů ve zdravotnictví tak většina ministrů

Začátkem listopadu vláda schválila návrh operačního
programu rybářství, v jehož rámci by měli domácí rybáři
v příštích sedmi letech čerpat podpory za více než miliardu
korun. Ze tří čtvrtin půjde o peníze z Evropského rybářského
fondu. Podíl Evropského rybářského fondu je 27,1 mil. EUR
a představuje podíl 75 %. Zbytek bude uvolněn z národních
zdrojů. Pro definitivní platnost programu je potřeba posvěcení
Evropskou komisí.
Program obsahuje investice na podporu rybářské produkce
(například výstavba či modernizace výrobních zařízení nebo
odbahnění rybníků). Dotace mají směřovat také do zpracování
ryb a uvádění produktů na trh. Program má rybářům finančně
pomoci rovněž s hledáním nových trhů, propagací produkce a
se zvyšováním informovanosti spotřebitelů.
Další prostředky jsou určeny na zavádění výrobních metod,
které snižují nepříznivý dopad produkce na životní
prostředí. Program se bude věnovat rovněž ochraně vodních
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Evropský parlament schválil 7. rámcový program pro výzkum
a technologický rozvoj. Díky němu půjde na oblast evropského
výzkumu v příštím programovacím období o 40 % výše prostředků
než nyní. Turecká blokace přístupu kyperských lodí a letadal na
své území vedla k tomu, že Evropská komise navrhla pozastavit
vyjednávání s Ankarou o vstupu do EU. Speciální skupina expertů
připravuje zprávu, která se zabývá možnými úpravami systému
obchodování s povolenkami na emise CO2 v EU.

živočichů a rostlin a zahrnuje mimo jiné obnovu třecích míst a
migračních tras pro stěhovavé druhy ryb nebo výstavbu líhní.
Součástí budou i dotace na zvyšování jakosti a bezpečnosti
potravin, na vzdělávání a spolupráci mezi podniky, školami a
vědeckými ústavy.

Spolupráce

32 413

Zdraví

6 100

Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie

1 935

1.1. Investice do produkce akvakultury

Informační a komunikační technologie

9 050

Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní techn.

3 475

1.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí

Energetika

2 350

Životní prostředí (včetně změny klimatu)

1 890

Doprava (včetně letectví)

4 160

Přehled jednotlivých opatření:

1.3. Investice do zpracování a uvádění na trh
2.1. Zlepšení potravin a restrukturalizace podniků
2.2. Ochrana a rozvoj vodních živočichů a rostlin
2.3. Rozvoj nových trhů
2.4. Pilotní projekty v akvakultuře
3.1. Technická pomoc
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=38109&id
s=0

VĚDA A VÝZKUM
Parlament schválil 7. rámcový program pro
výzkum a technologický rozvoj
Evropský parlament ve druhém čtení schválil 7. rámcové
programy pro výzkum a technologický rozvoj, resp. pro
atomovou energii na období 2007 až 2013 včetně pravidel
pro jejich provádění. Europoslanci podpořili kompromisní
návrh, který byl dojednán se zástupci Rady EU.
Hlavní nástroj na podporu výzkumu z unijního rozpočtu v letech
2007-2013 by tak mohl k 1. lednu vstoupit v platnost. Celkový
plánovaný rozpočet programů má dosáhnout 54,6 miliard
euro.
Z toho 50,5 miliard eur je určeno na programy Evropských
společenství a 2,75 miliard eur na program Evropského
společenství pro atomovou energii (EURATOM) na léta 2007
až 2011. Zbývajících 1,3 miliard eur je naplánováno na program
EURATOMu na léta 2012-13. Oproti stávajícímu 6. rámcovému
programu se jedná o navýšení o 40 % v reálném vyjádření.
Kompromis byl nalezen i u nového orgánu nazvaného
Evropská rada pro výzkum, jejíž úlohou má být rozvoj
výzkumu na pomezí dosavadního poznání. U Finančního
nástroje na sdílení rizik (RSFF), který má povzbuzovat
banky k úvěrování výzkumných projektů, původně Rada
navrhovala příspěvek z programu ve výši až 1 miliardy
eur, která má být doplněna o odpovídající částku ze strany
Evropské investiční banky (EIB). Parlament prosadil rozdělení
na 500 milionů eur do roku 2010 a dalších 500 milionů eur až
po vyhodnocení účinnosti.
Aby 7. RP definitivně vstoupil v platnost, je potřeba kladné
vyjádření Rady EU. To je však vzhledem k vyjednanému
kompromisnímu řešení spíše jen formalitou.
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v mil. €
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Sociálně-ekonomické a humanitní vědy
Vesmír
Bezpečnost

Myšlenky
Lidé
Kapacity
Výzkumné infrastruktury
Výzkum ve prospěch MSP
Regiony znalostí
Výzkumný potenciál
Věda ve společnosti
Soudržný vývoj politik výzkumu
Činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce
Nejaderné akce Společného výzkumného střediska
CELKEM

623
1 430
1 400

7 510
4 750
4 097
1 715
1 336
126
340
330
70
180
1 751
54 618

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
057-734-333-11-48-909-20061129IPR00712-29-11-20062006-false/default_cs.htm

ROZŠÍŘENÍ
Komise pro pozastavení vstupních rozhovorů
s Tureckem
Překvapivě radikálně se zachovala Evropská komise, když již
koncem listopadu doporučila částečné zastavení vstupních
rozhovorů s Tureckem, díky neschopnosti vyřešit spor
s Kyprem. Ankara totiž stále blokuje přístup kyperských lodí a
letadel do svých přístavů a letišť.
Turecko se podpisem tzv. Ankarského protokolu sice zavázalo
k volnému pohybu zboží se zeměmi EU, vůči Kypru jej však
stále nenaplňuje.
Evropský komisař pro rozšíření Olli Rehn zdůraznil, že se
nejedná o zmrazení rozhovorů, ale pouze o přerušení
negociací v osmi z celkových 35 vyjednávacích kapitol.
Tedy těch, které se týkají svobodného pohybu zboží, služeb,
finančních služeb, zemědělství, rybolovu, dopravy, celní unie a
vnějších vztahů. Kapitoly budou znovuotevřeny, až Turecko své
závazky splní. Podle vyjádření tureckého premiéra Erdogana
se však k tomu v nejbližší době nechystá. Vyjednávání
s Tureckem tak dále pokračuje, ale pomalejším tempem.

Události
Formální rozhovory o vstupu do EU byly s Tureckem zahájeny
loni 3. října a dosud jedinou kapitolou, která byla úspěšně
uzavřena, je „věda a výzkum“.
Rozhodnutí Evropské komise bylo možno předjímat již po
zveřejnění pravidelné hodnotící zprávy, která byla vůči
Turecku dosti kritická. Zpomalení reforem, absence pokroku
v oblasti lidských práv a zejména nevyřešený spor s Kyprem
patřily mezi hlavní body zprávy.
Stanovisko Komise je pouze doporučující povahy, definitivní
slovo budou mít členské státy na zasedání Rady EU
k všeobecným záležitostem a vnějším vztahům dne 11.
prosince, resp. na zasedání Evropské rady 14.-15. prosince.
Ačkoliv jsou členské státy v otázce přístupu k Turecku
rozděleny, je pravděpodobné, že se doporučením Evropské
komise budou řídit.
Pokud Turecko chce vstoupit do Evropské unie, nesmí
pochopitelně diskriminovat žádnou členskou zemi, ani malý
Kypr. Evropská komise svým doporučením dala zřetelně
najevo, že v rámci vyjednávání bude hájit zájmy všech
svých členů. Ačkoliv věříme v prospěšnost „evropské
budoucnosti“ Turecka, nedomníváme se, že řady Unie rozšíří
před rokem 2015.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
06/1652

Chorvatsko musí přidat
Pravidelná zpráva o pokroku Chorvatska na jeho cestě
k plnoprávnému členství v EU uvádí, že ačkoliv země
disponuje fungující tržní ekonomikou a zlepšenou politickou
situací, v řadě oblastí je potřeba další zlepšení.

sociálního zabezpečení. V oblasti volného pohybu kapitálu je
potřeba novelizovat dosud málo účinné zákony proti praní
špinavých peněz. Naopak pochvala byla udělena za zlepšení
ochrany životního prostředí.

Makedonie
Samostatná hodnotící zpráva byla vypracována i pro další
kandidátský stát – Makedonii (FYROM). Ta má podle Evropské
komise nakročeno dobrým směrem ke splnění politických
kritérií a k fungující tržní ekonomice, i když zatím poněkud
pomalejším tempem. Makedonii čeká ještě reforma policie a
soudnictví, problémem je i vysoká korupce a nízký stupeň právní
jistoty. Negativním jevem je i vysoký podíl šedé ekonomiky.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/06/411

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Systém obchodování
zlepšení

s emisemi

čeká

Speciální pracovní skupina pod patronátem Evropské komise
připravuje změny systému obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů v Evropské unii od roku 2013.
Podstatou jeho současné podoby, která je v účinnosti od ledna
2005, je možnost koupit (prodat) povolenky na emise oxidu
uhličitého CO2 na trhu v případě, že jich má podnik méně
(více) než skutečně vypouští do ovzduší.

Politická kritéria – Záhřeb potřebuje dosáhnout pokroku
v reformě veřejné správy, její další decentralizaci či vyřešení
problému s konflikty zájmů. Také soudnictví ještě nedisponuje
potřebou nezávislostí a efektivitou. Jako vážný problém je
zmiňována korupce, jejíž potlačení patří mezi největší výzvy.
Rovněž přijímání legislativních aktů k ochraně minorit je
problém, stejně jako nízké zastoupení příslušníků menšin ve
veřejné správě, soudnictví a policii.
Ekonomická kritéria – hospodářství taženo silnými
soukromými investicemi roste slušným tempem, avšak v řadě
oblastí přetrvávají problémy. Mezi nejvýznamnější patří
relativně vysoká nezaměstnanost a nízká tvorba nových
pracovních míst. Reforma veřejných financí sice byla zahájena,
avšak významná fiskální rizika přetrvávají a slabinou je rovněž
řízení veřejného dluhu.
Kritice byla podrobena i zatím stále silná intervenční role
státu ve výrobním sektoru a slabé tempo privatizace.
Ostatní – zpráva si rovněž všímá malého pokroku v úpravě
chorvatských zákonů se základními principy EU v oblasti
volného pohybu zboží. Záhřeb musí podniknout větší úsilí
v rozvoji administrativních kapacit pro koordinaci systémů

V loňském roce bylo zobchodováno 320 milionů povolenek
v celkové hodnotě 6,5 miliardy euro, avšak v důsledku
nadměrné alokace povolenek v některých členských
státech byla jejich cena značně volatilní. Negativem se proto
jeví nízká schopnost predikovat ceny a systém by si rovněž
zasloužil zjednodušit.
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Vláda konečně schválila jednotlivé operační programy na léta
2007 až 2013. Nejvíce peněz je určeno pro oblast dopravy a
životního prostředí. Programy nyní musí ještě schválit Evropská
komise. V novém programovacím období by mělo rovněž dojít ke
zjednodušení a zefektivnění stávajících pravidel čerpání dotací
ze strukturálních fondů. Švýcarské referendum schválilo uvolnění
1 miliardy švýcarských franků na podporu regionálního rozvoje
nových členských států EU. Na ČR připadá 110 milionů CHF.

Proto byla ustavena speciální pracovní skupina, která by
do konce pololetí 2007 měla zveřejnit zprávu s návrhy na
úpravu systému obchodování s povolenkami po roce
2012. Hlavní problémy, na které se skupina bude zaměřovat:
• Rozšíření systému o případné zahrnutí dalších
skleníkových plynů (oxidy dusíku z produkce amoniaku
či metan vznikající při dolování uhlí) a dalších sektorů
kromě současné energetiky a těžkého průmyslu. Zatím
se nahlas hovoří o letecké dopravě, ostatní sektory
s relativně menšími emisemi by rovněž mohly být
zahrnuty. Podle posledních zpráv by mohla být letecká
doprava zahrnuta do stávajícího systému již od roku
2011. Navrhované opatření se bude podle návrhu týkat
všech domácích linek v rámci EU, zároveň také pokryje
všechny mezinárodní lety, jež směřují do Evropské unie
nebo ji opouštějí. Výjimku obdrží lety státní a vojenské
a komerční letadla s kapacitou pod 20 cestujících.
Povolenky se budou moci nakupovat či prodávat skrze
všechny zahrnuté sektory.
• Další harmonizace s cílem zabránit přílišné odlišnosti
národních alokačních plánů v jednotlivých členských
státech jako je tomu nyní. Možností je i vytvoření jediného
alokačního plánu na celou Unii.
• Zlepšení implementace pravidel pro obchodování,
monitoring a vyhodnocování, která by mohla vést k
lepšímu naplňování a vymáhání. Systém by mohl pokrývat
delší časové období než je současných pět let (druhá fáze
obchodování pokrývá období 2008-12).
• Spojení
evropského
systému
obchodování
s podobnými obchodními schématy ve světě, které
postupně vznikají (např. Kalifornie v USA), nebo zahrnutí
rozvojových zemí.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
06/1548

Automobilky budou muset snížit emise CO2
Evropská komise se chystá navrhnout legislativu, jejímž
cílem bude donutit výrobce automobilů snížit emise oxidu
uhličitého CO2, uvádí ČTK. Hrozba není novinkou. Komise
již dlouhou dobu říkala, že pokud výrobci nesníží emise oxidu
uhličitého na 140 gramů na ujetý kilometr do roku 2008 a na
120 gramů na kilometr do roku 2012, jak se dobrovolně zavázali
v dohodě z roku 1998, navrhne závaznou legislativu.
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pobídek při nákupu automobilů s nižšími emisemi. Automobilky
argumentují i tím, že vysoké emise jsou důsledkem velké váhy
automobilů v důsledku zavádění požadavků na bezpečnost
cestujících (např. airbagy, vyztužené karoserie, apod.)
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Vláda schválila operační programy na roky
2007-2013
Vláda na svém zasedání schválila jednotlivé operační
programy na roky 2007-2013, prostřednictvím kterých do
České republiky tečou peníze z evropských strukturálních
fondů a Kohezního fondu. Na základě podmínek v dohodnuté
finanční perspektivě mohou české subjekty počítat až se 750
miliardami korun za celé sedmileté programovací období.
Nejvíce peněz je určeno pro oblast dopravy (22,25 % z celkové
alokace) a životního prostředí (19 %).
Rozdělení prostředků mezi operační programy na roky
2007-2013
Operační program
Životní prostředí
Doprava
Podnikání a inovace
Výzkum a vývoj pro inovace
Lidské zdroje a zaměstnanost
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Integrovaný operační program
Regionální operační programy
Technická pomoc
Celkem

mld. €
4,918
5,759
3,041
2,071
1,812
1,812
1,553
4,659
0,259
25,883

podíl v %
19,00
22,25
11,75
8,00
7,00
7,00
6,00
18,00
1,00
100,00

Rozdělení prostředků EU na rok 2007 mezi regiony
Regionální operační program
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Jihovýchod
Severovýchod
Moravskoslezsko
Střední Morava
Praha Konkurenceschopnost
Praha Adaptabilita
Celkem

mil. €
69,4
76,9
92,5
87,4
81,4
88,8
81,6
39,7
16,3
634,0

podíl v %
10,9
12,1
14,6
13,8
12,9
14,0
12,9
6,3
2,3
100,0

Splnění hranice emisí pro rok 2008 se nyní nejeví jako
pravděpodobné, a proto se iniciativy ujme Komise. Eurokomisař
pro životní prostředí Stavros Dimas vysloveně uvedl: „vypadá
to, že výrobci nesplní cíl 140 gramů na kilometr včas“, informuje
ČTK. Výroky potvrdila rovněž Dimasova mluvčí.

Schválené operační programy je ještě třeba předložit
Evropské komisi, která je také musí schválit.

Výrobcům automobilů se to pochopitelně nelíbí a vyzývají
politiky, aby se spíše zaměřili na změnu chování spotřebitelů.
Například prostřednictvím zavedení speciálních daňových

Celkový systém by rovněž mělo doprovázet zjednodušení
a zefektivnění pravidel, aby se peníze skutečně podařilo
vyčerpat na 100 %. Jedním z opatření je například změna
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Události
současného zpětného financování, kdy peníze jsou vypláceny
až po uskutečnění projektu, na financování etapové. Ten
umožňuje vyplácet dotace již po ukončování jednotlivých etap
projektu.
Zjednodušit by se také mělo hodnocení žádostí tak, aby
se lhůty zkrátily ze současných několika měsíců na několik
týdnů. To by mělo týkat zejména projektů s menším rozpočtem.
V současnosti je totiž procedura zpracování projektových
žádostí stejná pro všechny bez ohledu na výši požadované
částky.
Řešitelé projektů jistě uvítají i vytvoření speciálního webového
účtu, kde by měli získat přehled, v jaké fázi hodnocení se jejich
projektová žádost v daném okamžiku nachází.
Jako první by mohly být vyhlášeny výzvy k předkládání projektů
v oblastech, ve kterých se bude moci navázat na zkušenosti
ze současného období 2004-2006. Jde například o podporu
podnikatelům či výstavbu dopravní infrastruktury. Optimistické
scénáře hovoří již o prvním čtvrtletí 2007.
http://www.mmr.cz/index.php?show=001021546
http://www.mmr.cz/index.php?show=001021545

Švýcaři přispějí na regionální rozvoj nových
členů Evropské unie
Většinové ano (53 %) vyslovili Švýcaři v celonárodním
referendu a schválili tak 1 miliardu švýcarských franků (645
milionů euro) na podporu regionálního rozvoje deseti
nových členských států EU. První platba bude provedena
začátkem roku 2007.
Finanční balíček je odměnou za přístup Švýcarů na rozšířený
jednotný vnitřní trh EU a za účast na řadě evropských politik,
ačkoliv země není součástí Unie. Obdobnou pomoc vyplácí i
země Evropského hospodářského prostoru – Norsko, Island
a Lichtenštejnsko – ve formě Finančního mechanismu EHP/
Norska.

Pro Českou republiku je v příštích pěti letech k dispozici
110 milionů franků (zhruba 2 miliardy korun). Asi 50 % pomoci
bude poskytováno prostřednictvím Švýcarské rozvojové
agentury SDA a druhá polovina prostřednictvím švýcarského
ministerstva hospodářství.
SDA má zájem směřovat svou pomoc zejména do regionů a to
ve čtyřech hlavních prioritách:
• regionální rozvoj (malé a střední podniky apod.),
• zdraví - péče o seniory, působení neziskových organizací
v regionech,
• životní prostředí,
• kultura.
Zaměření druhé části pomoci Švýcarska bude předmětem
dalších jednání.
Výběr úspěšných projektů k financování bude provádět
Švýcarsko v souladu s členským státem realizátora
projektu.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
IP/06/234
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fin_pomoc_
svyc.html

ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE
Evropská unie zakáže prodej nových rtuťových
teploměrů
Evropský parlament podpořil návrh směrnice, která zakazuje
prodej nových měřících zařízení obsahujících rtuť: např.
teploměrů, manometrů a měřidel krevního tlaku. Důvodem je
skutečnost, že emise rtuti vážně ohrožují lidské zdraví a životní
prostředí.
Zákaz se podle europoslanců nicméně nemá vztahovat na
měřicí zařízení starší více než 50 let, protože se často jedná o
starožitnosti. Výjimku získají i barometry, které mají členské
státy regulovat licencemi tak, aby nebylo ohroženo dosažení
celkových cílů směrnice. Okamžitá omezení se mají týkat
pouze zařízení určených k prodeji široké veřejnosti a všech
teploměrů na určování tělesné teploty v EU. Vývoz mimo Unii
by směrnicí neměl být dotčen.
Komise označuje rtuť a její sloučeniny za vysoce toxické pro
člověka, ekosystémy a volně žijící zvířata. Zhruba 80–90 %
veškeré rtuti v měřicích a kontrolních zařízeních se používá
ve zdravotnických teploměrech (na určování tělesné teploty) a
dalších teploměrech pro domácí použití.
Návrh směrnice nyní putuje na první čtení do Rady, odkud
se pravděpodobně dostane k dalšímu projednávání opět do
Evropského parlamentu.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
064-12640-317-11-46-911-20061113IPR12525-13-11-20062006-false/default_cs.htm
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Evropská komise zamítla 10 z 11 hodnocených národních
alokačních plánů na povolenky k emisím CO2 pro období 2008
až 2012 díky nadměrnému množství povolenek. Zároveň zahájila
disciplinární řízení proti šesti státům (včetně ČR) za nedodání
alokačního plánu, ačkoliv tak měly učinit do konce června.
Statistika Eurostatu prokázala, že téměř polovina obyvatel EU
používá internet alespoň jednou týdně. Primát drží Německo, kde
čtyři pětiny domácností disponují připojením na internet.

2. LISTOPADU
Přehled kurzů vybraných v rámci programu Erasmus Mundus:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/
index_en.html

4. zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření
eurozóny: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
euro_related/2006/eurorelated_enlargement_euroarea_en.htm

21
nejlepších
projektů
podpořených
programem
LIFE-Environment: http://ec.europa.eu/environment/life/project/
bestlifeenv_0506.htm

Komise vítá přijetí nového nástroje na boj proti ilegálnímu
rybolovu v Antarktidě: http://ec.europa.eu/fisheries/press_
corner/press_releases/com06_78_en.htm

3. LISTOPADU
Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost
byly zveřejněny v Úředním věstníku: http://eur-lex.europa.eu/
JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:291:SOM:CS:HTML

6. LISTOPADU
Přehled Komise – vysoké ceny roamingu odrazují Evropany od
používání mobilů v zahraničí: http://ec.europa.eu/information_
society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2971
Zpráva „Zaměstnanost v Evropě 2006“: situace na trhu práce
v EU se zlepšuje, ale další reformy jsou potřeba:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=185

7. LISTOPADU
Nejnovější světový investiční report ukázal, že přímé zahraniční
investice do rozvojových zemí rostou o 37 %:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm
EU poskytuje větší podporu na novou soudní akademii:
http://www.ear.europa.eu/publications/main/EAR-PressReleas
e-formerYugoslavRepublicofMacedonia-06112006.htm

8. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU pro ekonomické a finanční
záležitosti: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/en/ecofin/91540.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku,
zdraví a ochranu spotřebitele: http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/91539.pdf
Rada schvaluje finanční nástroj s rozpočtem 2 miliardy euro
na podporu stability v rámci evropské politiky vnějších vztahů:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/misc/91518.pdf

9. LISTOPADU
7. zasedání Rady pro spolupráci EU a Uzbekistánu:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/er/91549.pdf
Mezinárodní experti na biodiversitu volají po vytvoření
nezávislého poradního orgánu:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_
en.cfm?id=/research/headlines/news/article_06_11_08_
en.html&item=&artid=2633
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10. LISTOPADU
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Statistika Eurostatu - téměř polovina obyvatel EU-25 používá
alespoň jednou týdně internet: http://epp.eurostat.ec.europa.e
u/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_
PREREL_YEAR_2006/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2006_
MONTH_11/4-10112006-EN-AP.PDF
Podíl subjektů s připojením k internetu v roce 2006
v%

Domác- Firmy
nosti
Nizozemsko
80
97
Dánsko
79
98
Švédsko
77
96
Lucembursko
70
93
Německo
67
95
Finsko
65
99
UK
63
92
Belgie
54
95
Slovinsko
54
96
EU-25
52
94
Rakousko
52
98
Irsko
50
94
Estonsko
46
n/a

v%

Domác- Firmy
nosti
Lotyšsko
42
80
Francie
41
94
Itálie
40
93
Španělsko
39
93
Kypr
37
86
Polsko
36
89
Litva
35
88
Portugalsko 35
n/a
Maďarsko
32
n/a
Slovensko
27
93
Řecko
23
n/a
ČR
n/a
95
Malta
n/a
n/a

Zdroj: Eurostat

13. LISTOPADU
Závěr Rady EU pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy
– „Globální Evropa konkuruje světu“:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/gena/91614.pdf
Nová publikace DG Health and Consumer Protection – „Výživa
a obezita“: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_
style/nutrition/pubs_nutrition_en.htm

14. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/gena/91668.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/gena/91667.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU ke vzdělání, mládeži a kultuře:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/educ/91666.pdf

Kalendárium
15. LISTOPADU
Nová studie zdůrazňuje příspěvek kultury a výtvarného sektoru
k naplňování Lisabonské strategie: http://ec.europa.eu/culture/
eac/sources_info/studies/economy_en.html
Evropská sousedská politika – Akční plán pro Arménii,
Azerbajdžán a Gruzii:
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#3

16. LISTOPADU
7. zasedání Rady pro spolupráci EU a Jižní Afriky:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/er/91750.pdf
Studie DG Ecfin – Co nám říkají zdroje a užití peněžních fondů
o růstu úvěrů ve střední a východní Evropě?
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_
papers/2006/occasionalpapers26_en.htm

17. LISTOPADU
Čtyři nejčastější mýty o rozpočtu Evropské unie:
http://ec.europa.eu/budget/sound_fin_mgt/index_en.htm
Předběžná čísla o dovozech uhlí ze třetích zemí do EU v prvním
pololetí 2006: http://ec.europa.eu/energy/coal/market_pricing/
prices_post_july2002.htm

20. LISTOPADU
Vypořádání sporů ve WTO – Evropská unie žádá konzultace o
režimu dovozu lihovin a vína do Indie:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/november/tradoc_
131216.pdf
Seznam regionů a oblastí oprávněných získat dotace
z Evropského fondu regionálního rozvoje:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm

21. LISTOPADU
Výsledky hlasování na listopadovém plenárním zasedání
Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/008-36-317-11-46-90120061120IPR00035-13-11-2006-2006-false/default_en.htm
Zápis ze zasedání Rady EU pro zemědělství a rybolov:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/agricult/91809.pdf
Výsledky ministerské konference OSN v Nairobi o klimatických
změnách:
http://ec.europa.eu/environment/climat/nairobi_06.htm

22. LISTOPADU

Nová strategie EU ke zjednodušení legislativy:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008122-324-11-47-901-20061121STO00121-2006-20-11-2006/
default_cs.htm

23. LISTOPADU
Dohoda na evropském rozpočtu pro rok 2007 na mrtvém bodě:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-72-324-11-47-905-20061120IPR00043-20-11-20062006-false/default_en.htm
Závěry Rady EU k dopravě, telekomunikacím a energetice o
akčním plánu energetické účinnosti:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/trans/91835.pdf

24. LISTOPADU
Summit Evropské unie a Ruska: http://ec.europa.eu/comm/
external_relations/russia/summit_11_06/index.htm

27. LISTOPADU
Summit EU a Ruska vyřešil přelety evropských letadel přes
Sibiř: http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/
russia/pr241106_en.htm

28. LISTOPADU
Slyšení Megleny Kunevy – nominované eurokomisařky za
Bulharsko pro ochranu spotřebitele – v Evropském parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
008-328-331-11-48-901-20061127IPR00311-27-11-20062006-false/default_en.htm
Slyšení Leonarda Orbana – nominovaného eurokomisaře
za Rumunsko pro agendu vícejazyčnosti – v Evropském
parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/
infopress_page/008-329-331-11-48-901-20061127IPR0031227-11-2006-2006-false/default_en.htm

29. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ecofin/91899.pdf
EU a Thajsko se dohodly na novém dovozním režimu do
Evropy pro drůbeží maso:
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/agri_fish/agri/
pr281106_en.htm

30. LISTOPADU

Zápis ze zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ecofin/91818.pdf

Europoslanci debatovali vztahy mezi EU a Ruskou federací:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-732-333-11-48-903-20061129IPR00710-29-11-20062006-false/default_en.htm

Návrh na zákaz dovozu, vývozu a prodeje kožešin ze psů a
koček v EU: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/fur_cats_
dogs_en.htm

Evropská komise přijala rozhodnutí k národním alokačním
plánům povolenek na emise CO2 pro období 2008-2012:
http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Analýza

Pravidelný podzimní ekonomický výhled Evropské komise potvrdil,
že hospodářství Evropské unie zažívá mírné oživení. Letos by
unijní HDP měl meziročně posílit o 2,8 %, pro příští dva roky se
čeká lehké zpomalení způsobené zvolněním ekonomické aktivity
ve Spojených státech. Solidní dynamika se předpokládá i pro
českou ekonomiku. Letošní rok ve výši 6,1 % bude doprovázen
klesající nezaměstnaností. Díky přírůstkům produktivity práce se
však zřetelný vzestup poptávkových inflačních tlaků neočekává.

PROGNÓZA KOMISE: PŘÍŠTÍ ROK HOSPODÁŘSKÝ RŮST
EVROPSKÉ UNIE ZPOMALÍ
ODHADY PRO EVROPSKOU UNII JAKO CELEK
Podle pravidelné podzimní ekonomické prognózy Evropské
komise se předpokládá, že hospodářský růst v Evropské
unii v roce 2006 dosáhne 2,8 %, což oproti předchozímu
roku představuje zvýšení o 1,1 procentního bodu. Hlavním
tahounem růstu bude výrazná expanze domácí poptávky,
zejména investic, které v první polovině roku vzrostly o 6 %
meziročně a měly by zůstat stabilní vzhledem ke stálému růstu
využívání kapacit, zlepšování bilance podniků, výhodným
finančním podmínkám a širokému ziskovému rozpětí. Zřetelné
příspěvky ke konjunktuře bude mít i vývoz, jenž je nadále
podporován silnou světovou ekonomikou. Spotřebitelské
výdaje se budou zvyšovat pouze postupně v závislosti na
lepších podmínkách na pracovním trhu.
V dalších dvou letech však přijde zpomalení. Zejména
vzhledem ke zvolnění ekonomické aktivity ve Spojených
státech by mělo v letech 2007 a 2008 dojít k mírnému oslabení
hospodářské činnosti i v Evropské unii. Nicméně růst HDP je
zde odhadován tak, aby zůstal v příštích dvou letech zhruba na
úrovni potenciálu, tedy na úrovni 2,4 %.
Slušný růst ekonomiky v letošním roce je vzhledem k příznivým
vlivům strukturálních reforem na trhu práce a k obnovení
důvěry v ekonomiku doprovázen zrychleným vzestupem
zaměstnanosti. Celkově se předpokládá, že země Evropské
unie v letech 2006–2008 vytvoří 7 milionů nových pracovních
míst, z čehož 5 milionů připadne na eurozónu. Při naplnění
tohoto scénáře tak bude tvorba pracovních míst v EU ve
srovnání s obdobím předchozích tří let vyšší o 75 %. V
důsledku toho se očekává, že míra zaměstnanosti v roce 2008
dosáhne 65,5 % oproti 63,75 % v roce 2005. Poté, co míra
nezaměstnanosti v EU dosáhla v roce 2004 svého přibližně
9 % maxima, se předpokládá, že v roce 2006 klesne na
přibližně 8 % a do roku 2008 klesne dále na 7,3 %.

celkové inflace během prognózovaného období v roce 2007 na
úrovni těsně nad 2 % v EU i eurozóně a její pokles pod 2 % v
roce 2008 v eurozóně.
Podzimní ekonomická prognóza je pozitivní i v oblasti
veřejných financí, jejichž stav je lepší, než se předpokládalo
na jaře, a to hlavně v důsledku neočekávaně vyšších daňových
příjmů. Pro letošní rok počítá odhad Evropské komise
s deficitem veřejných rozpočtu vůči HDP ve výši 2,0 %, zatímco
loni představoval 2,3 %. Pro roky 2007 a 2008 se předpokládá
další zlepšení na úroveň 1,6 %, resp. 1,4 %.
Zpráva Evropské komise explicitně zmiňuje i potenciální rizika.
Výraznější zpomalení v USA může mít negativní vliv na
růst v EU. Rizikem rovněž zůstává nepřiměřené uvolnění
světových nevyvážeností běžného účtu. Existují i i šance na
neočekávaně lepší výsledky. Mohlo by se ukázat, že světový
obchod je dynamičtější, zejména v Asii. Na domácí půdě by se
hlavně oproti očekávání mohly mnohem více zlepšit výsledky
na trhu práce, a posílit tak zejména soukromou spotřebu.
Nevyzpytatelné světové ceny ropy se mohou do budoucna
pohybovat oběma směry.

Inflace zůstává v letošním roce neobyčejně stabilní
– v eurozóně zůstala na očekávaných 2,2 %, zatímco v EU
se zvyšuje z 2,2 % na 2,3 %. Také jádrová inflace zůstává na
mírnějších úrovních, což svědčí o tom, že zvyšování světových
cen ropy nemělo žádné zásadnější sekundární účinky. Jelikož
prognóza Evropské komise vychází z toho, že se tyto účinky
výrazně neprojeví ani v budoucnu, předpokládá se setrvání

ODHADY PRO ČESKOU REPUBLIKU
Kapitola odhadů věnující se české ekonomice je optimisticky
nazvána „udržitelný růst a zlepšující se trh práce“.
Hrubý domácí produkt od začátku roku pokračuje ve skvělé
výkonnosti povzbuzován vzestupem soukromé spotřeby,
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investic i čistých exportů. Na vzestupu spotřeby obyvatelstva
se podílí zejména růst jejich příjmů a širší využívání
spotřebitelských a hypotečních úvěrů. Tvorba fixního kapitálu
a nepřímo i vývozy jsou zase taženy pokračujícím přílivem

Analýza
přímých investic ze zahraničí. V roce 2006 tak české
hospodářství poroste minimálně stejným tempem jako loni,
tedy na úrovni 6 %.
Prognóza vývoje ekonomiky ČR
2005

2006

2007

2008

Meziroční růst HDP

6,1%

6,0%

5,1%

4,7%

Míra nezaměstnanosti

7,9%

7,4%

7,1%

6,9%

Inflace

1,6%

2,5%

2,7%

2,9%

Saldo veřejných rozp. k HDP -3,6% -3,5% -3,6% -3,2%
Veřejný dluh k HDP

30,4% 30,9% 30,8% 31,0%

Zdroj: ekonomický výhled Evropské komise – podzim 2006
Solidní dynamika se – byť s menším zvolněním – udrží
v následujících dvou letech, kdy by tempo růstu HDP mělo
činit okolo 5 %. Struktura růstu zůstane přibližně stejná jako
nyní, mírné oslabení se čeká v příspěvku čistých exportů, které
budou oslabovány vzmáhajícími se dovozy. Velká nejistota
panuje v oblasti vládní spotřeby, která je negativně
ovlivněna neprůhledností využívání nejrůznějších rezervních
fondů z minulých rozpočtů.
Silná expanze ekonomiky přináší plody i na trhu práce.
Zaměstnanost roste zejména v sekundárním a terciárním
sektoru. Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti se zatím

snižuje neuspokojivým tempem. Ještě vyššímu vzestupu
zaměstnanosti brání strukturální problémy, což se v blízké
budoucnosti nezmění. Nicméně míra nezaměstnanosti s letošní
očekávanou hodnotou 7,4 % bude nižší, než činí průměr EU.
V nejbližší době se čeká její další pokles až na hladinu 6,9 %
v roce 2008.
Předpokládaný vzestup mezd bude do značné míry
vykompenzován zrychlující se produktivitou práce, což bude
napomáhat udržení inflačních tlaků. Do budoucna se čeká
mírné zvýšení inflace z letošních 2,5 % na 2,7 % v příštím
roce, resp. 2,9 % v roce 2008. Důvodem bude mezera výstupu,
která byla v minulosti záporná a nyní se postupně převrací do
kladných hodnot.
Česká republika ani do roku 2008 nebude schopna splnit
maastrichtské rozpočtové kritérium. Deficit veřejných
financí za letošní rok by měl skončit ve výši 3,5 % HDP, což
by mělo být lehce méně než je stanoveno v Konvergenčním
programu ČR (3,8 %). V roce 2007 by podle Evropské
komise mělo dojít k nepatrnému zhoršení na úroveň 3,6 %
HDP. To je možno přičíst na vrub zvýšeným sociálním dávkám
schváleným před letošními volbami. Pokračující robustní růst
a předpoklad žádných významných politických zásahů či
reforem povede k mírnému poklesu deficitu veřejných financí
k 3,2 % HDP, uvádí zpráva Evropské komise.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OSTATNÍCH ZEMÍ
Pro zjednodušení jsme po úpravě použili názvy kapitol, tak jak
je ve svém ekonomickém výhledu - podzim 2006 přímo použilo
Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářské a
finanční záležitosti:

Lotyšsko: stabilizace se ekonomice stále vyhýbá, nerovnováhy
zůstávají

Belgie: veřejné finance jsou vyrovnané, ale těsně

Lucembursko: letošní silný růst do budoucna mírně zvolní

Dánsko: kapacitní omezení zpomalí hospodářský růst
Německo: silnější růst doprovodí zvýšená volatilita odrážející
rozpočtová opatření
Estonsko: boom ekonomiky pokračuje, ale již se objevují
známky přehřátí
Řecko: do pozice tahouna ekonomiky se opět dostávají
investice
Španělsko:
nerovnováha

silnější

ekonomická

aktivita,

ustupující

Francie: očekává se robustní růst ekonomiky v nadcházejících
dvou letech
Irsko: silnější domácí hospodářská expanze bude doprovázená
riziky
Itálie: oživení růstu HDP je tažené akcelerací domácí
poptávky
Kypr: růst má zdravé základy, pozitivní je pokračující fiskální
konsolidace

Litva: inflační tlaky jsou na vzestupu a napětí na trhu práce
přetrvává
Maďarsko: opožděná fiskální konsolidace po velkém smyku
postupuje pozvolně
Malta: mírné oživení tažené domácí poptávkou je potvrzeno
Nizozemí: zotavení ekonomiky má pevné základy
Rakousko: vybalancovaný růst je vyšší než činí průměr
eurozóny
Polsko: investiční boom podporuje růst ekonomiky
Portugalsko: postupné oživení spoléhající hlavně na export
Slovinsko: vzkvétající ekonomika se těší na přijetí eura od
ledna 2007
Slovensko: příspěvek čistých exportů k růstu bude opět
pozitivní
Finsko: vrchol růstu přijde letos, do roku 2008 se udrží na
solidních úrovních
Švédsko: ekonomická aktivita zůstane silná
Velká Británie: znovunalezení hospodářské rovnováhy se
blíží
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Informační
servis

Hlavní událostí měsíce prosince bude bezesporu pravidelné
zasedání Evropské rady. Konfliktním bodem bude určitě přijetí
rozhodnutí, zda dát na doporučení Evropské komise a přerušit
vstupní rozhovory s Tureckem. Dalšími body jednání bude pokrok
v Haagském procesu – v budování jednotné oblasti svobody,
bezpečnosti a spravedlnosti. Šéfové členských států budou
probírat i energetickou politiku Unie a vnější vztahy.

Zasedání klíčových institucí EU
30.11.-1.12.2006 Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
4.-5.12.2006
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
4.-5.12.2006
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
11.-12.12.2006
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
11.-12.12.2006
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
11.-.14.12.2006
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
14.-15.12.2006
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
18.12.2006
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k životnímu prostředí
19.-21.12.2006
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel Uzávěrka

Výjimky ze směrnice o nebezpečných látkách v elektrozařízeních

DG ENV

EU strategie přístupu na trhy v globální ekonomice

DG TRADE 12.1.2007

Reforma legislativní úpravy DPH u kupónů a poukazů

DG TAXUD 12.1.2007

Vyšší bezpečnost na evropských silnících

DG TREN

Přeshraniční obstavení bank. účtů pro vymáhání soudního rozhodnutí DG JHA

10.1.2007

19.1.2007
31.3.2007

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Vstupem do Evropské unie Česká republika převzala závazek, že
jakmile na to bude ekonomicky připravená, zavede euro. Ačkoliv
otázka zavedení eura není aktuální - podle našich odhadů k tomu
dojde až v roce 2013 - je nanejvýš důležité, aby byly na tento
krok všechny tuzemské ekonomické subjekty včas připraveny.
Naše aktuální téma proto tentokrát shrnuje z našeho pohledu
nejdůležitější aspekty, které nás budou na cestě od české koruny
ke společné evropské měně euru provázet.

Téma

KLÍČOVÉ ASPEKTY ZAVEDENÍ EURA
V ČESKÉ REPUBLICE
Vstup do Evropské unie byl pro Českou republiku historickým
krokem z mnoha důvodů. Jedním z těch ekonomicky
nejvýznamnějších a zároveň politicky nejcitlivějších je
povinnost do budoucna změnit měnu. Česká koruna bude
nahrazena společnou evropskou měnovou jednotkou – eurem.
Povinnost zavést euro v České republice je dána Přístupovou
smlouvou, která upravuje náš vstup do Evropské unie. Zatím se
na nás vztahuje výjimka z třetí fáze Hospodářské a měnové
unie (EMU), tedy z povinnosti zavést euro. Nicméně výjimka je
pouze dočasná a jako země účastnící se EMU musíme usilovat
o splnění podmínek pro zavedení eura:
• dosahovat pokroku v oblasti hospodářské a
měnové konvergence (měřeno tzv. maastrichtskými
konvergenčními kritérii),
• upravit vnitrostátní právní předpisy, včetně statutu České
národní banky, aby byly slučitelné s primárním právem ES a
statutem Evropského systému centrálních bank.

Podepsáním a následnou ratifikací Přístupové smlouvy jsme
se skutečně zavázali přijmout euro. Česká republika tak
v současnosti není v pozici, že by si mohla vybírat, zda do
eurozóny chce či nikoliv. Úvahy části politické reprezentace,
zda pro vstup do eurozóny je či není nutné schválení
referendem, jsou naprosto zbytečné. Otázkou zůstává pouze
kdy bude v České republice euro zavedeno a za jakých
podmínek.
Načasování a podmínky tohoto nevratného kroku musí
být výhodné jak pro eurozónu, tak i pro Českou republiku.
Evropská unie po nás požaduje plnění maastrichtských
konvergenčních kritérií a úpravy domácí legislativy, včetně
statutu ČNB. Česká republika žádná explicitní kritéria,
jejichž splnění by naznačovalo, že náklady vstupu do EMU
nepřevažují nad přínosy, nemá. Určitým vodítkem mohou
být tzv. Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České
republiky s eurozónou, které vypracovává Česká národní

Maastrichtská konvergenční kritéria
Kritérium cenové stability
Pro jeho splnění musí členský stát vykazovat dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou v
průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu průměr měr inflace nejvýše
tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. Inflace se měří na základě harmonizovaného
indexu spotřebitelských cen (index HICP).
Fiskální kritérium
Pro jeho splnění musí členský stát vykazovat dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí a nesmí se na něj vztahovat
procedura při nadměrném schodku. Ta je spuštěna, pokud:
(a) poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP překračuje doporučovanou hodnotu 3 %, ledaže by:
• poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží doporučované hodnotě 3 %,
• nebo by překročení doporučované hodnoty 3 % bylo pouze výjimečné a dočasné a poměr by zůstával v její blízkosti,
(b) poměr veřejného zadlužení k HDP překračuje doporučovanou hodnotu 60 %, ledaže se poměr dostatečně snižuje a blíží se
uspokojivým tempem k doporučované hodnotě.
Kritérium devizového kurzu
Pro jeho splnění musí měna členského státu dodržovat normální fluktuační rozpětí stanoveného mechanismem směnných
kurzů ERM II po dobu alespoň dvou let, aniž by docházelo k výrazným napětím a zejména k devalvaci vůči euro. Požadavek
na absenci výrazných napětí je vykládán jako udržení se v pásmu ± 2,25 %. Při běžném pásmu v rámci ERM II (± 15 %) je
kritérium devizového kurzu vykládáno jako udržení se v asymetrickém pásmu -15 % (směrem k apreciaci) a +2,25 % (směrem
k depreciaci) od stanovené parity.
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb
Pro jeho splnění musí v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu
nepřekračovala o více než 2 procentní body průměr úrokových sazeb nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové
stability nejlepších výsledků. Za úrokové sazby jsou považovány výnosy státních dluhopisů se splatností deset let či obdobné
splatnosti.
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Téma
banka. Jejich cílem je zanalyzovat stupeň sladění domácího
hospodářství s ekonomikou eurozóny a připravenost ostatních
přizpůsobovacích mechanismů (zejména fiskální politika a trh
práce), vyrovnávat případné ekonomické šoky způsobené
nedostatečnou sladěností.
Hlavním nákladem přijetí eura bude ztráta autonomní
měnové politiky a pružnosti měnového kurzu vůči
hlavním obchodním partnerům, a tedy ztráta dvou účinných
přizpůsobovacích kanálů. Negativní dopady této změny
budou tím menší, čím podobnější bude česká ekonomika
ekonomice eurozóny a čím účinnější budou jiné domácí
přizpůsobovací mechanismy.

Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií
Českou republikou
Česká republika nepatří mezi státy s nadměrnou inflací.
V současnosti je její inflace (meziroční tempo růstu HICP
v říjnu) ve výši 0,8 % dokonce zřetelně nižší než v Evropské
unii 1,8 % i eurozóně 1,6 %. Nižší hodnotu inflace má z celé
evropské pětadvacítky pouze Lucembursko. Kritérium cenové
stability tak nyní poměrně spolehlivě plníme, do budoucna
však s postupující cenovou konvergencí může představovat
určité riziko.
Patrně nejobtížnější bude dosáhnout 3 % hladiny schodku
veřejných financí vůči HDP, tak jak požaduje „krátkodobé“
fiskální maastrichtské kritérium. Aktuálně platný Konvergenční
program České republiky, jenž byl vypracován již na podzim
2005, sice očekává, že v příštím roce bude schodek
veřejných rozpočtů ČR představovat 3,3 % HDP, špatný vývoj
veřejných financí v letošním roce naznačuje však podstatně
horší výsledek. Náměstek ministra financí pro rozpočty
Bohdan Hejduk v říjnu oznámil, že se deficit v příštím roce
naopak prohloubí na 4,2 % HDP, po letošních 3,5 %. Pokud
nepřistoupíme k razantní reformě veřejných financí, nestlačíme
deficit pod kritickou tříprocentní hladinu ani do konce dekády
(aktualizovaný rozpočtový výhled MF počítá pro rok 2009
s deficitem veřejných financí ve výši 3,2 % HDP). Přitom
Konvergenční program optimisticky očekává hodnotu 2,8 %
HDP již v roce 2008.

U „dlouhodobého“ fiskálního kritéria, které požaduje udržet
veřejný dluh pod hladinou 60 % HDP máme naštěstí
dostatečnou rezervu. Skutečně si nedovedeme představit,
jak by muselo zadlužování akcelerovat, abychom ze současné
hladiny kolem 30 % vystoupali až k referenční dvojnásobné
úrovni.
Plnění kritéria dlouhodobých úrokových sazeb můžeme
charakterizovat obdobně jako u cenového vývoje. Česká
republika není zemí s vysokými dlouhodobými úroky, kritérium
v současné době spolehlivě splňujeme. Do budoucna
existuje určité malé riziko, zvláště pokud by došlo k posílení
inflačních tlaků.

Členské státy EU mimo eurozónu
V podobné pozici jako Česká republika – dočasná výjimka
na zavedení eura – je i dalších devět nováčků, kteří do EU
vstoupili v květnu 2004. První zemí z nich, ve které se začne
platit eurem, je Slovinsko, a to od 1. ledna 2007. Ambici
vstoupit do eurozóny k tomuto datu měla i Litva. Komise a
Evropská centrální banka (ECB) její vstup ale nedoporučily
a definitivní stopku Litvě vystavila Rada EU Ecofin, která
rozhodla v souladu s doporučeními. Důvodem bylo neplnění
inflačního kritéria, které bylo překročeno o pouhé 0,1 % (2,7 %
místo požadovaných 2,6 %)!
Odhady analytiků v rámci Reuters Poll 10/2006
Země
Slovinsko
Kypr
Malta
Estonsko
Litva
Lotyšsko
Slovensko
ČR
Polsko
Maďarsko

Příjetí eura
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2012
2013

Zdroj: Reuters

Maastrichtská kritéria v ČR
2005

Kritérium cenové stability
Fiskální kritérium – rozpočet 3)
Fiskální kritérium – dluh 3)
Kritérium devizového kurzu
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb

aktuální
hodnota
1,6 %
-3,6 %
30,4%
n/a
3,5 %

Zdroj: Eurostat, 1) období 01/05-12/05, 2) období 11/05-10/06, 3) 2005
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referenční
hodnota
2,5 % 1)
-3 %
60 %
EMR II +
5,4% 1)

aktuální
hodnota
2,2 %
-3,6 %
30,4%
n/a
3,8 %

11/2006
referenční
hodnota
2,8 % 2)
-3 %
60 %
ERM II +
6,2% 2)

Téma
Podle průzkumu agentury Reuters ze začátku října mezi 30
analytiky, kteří se zabývají finančními trhy ve střední a východní
Evropě, bude poslední „nováčkovskou“ zemí, která příjme euro,
v roce 2013 Maďarsko.
Ve zvláštní pozici je Švédsko. Formálně je na tom stejně
jako deset nových členských zemí z května 2004 – má
dočasnou výjimku ze třetí fáze Hospodářské a měnové
unie. Nicméně jeho ekonomika je dostatečně výkonná, země
nemá problém s fiskálními problémy ani vysokou inflaci. Jeho
měna – švédská koruna – je silná a stabilní. Švédové se však
do eurozóny příliš neženou a ani vrcholní představitelé EU a
ECB na ně příliš netlačí. Oficiálním důvodem je to, že Švédsko
neplní maastrichtské kritérium devizového kurzu – švédská
koruna totiž stále není ukotvena v měnovém systému ERM
II. Statut národní banky Riksbank také není plně v souladu
s pravidly EU.
Jedinými státy v EU, kteří se nezavázaly přijmout euro, jsou
Dánsko a Velká Británie. Dánsko si v Maastrichtské smlouvě
vyjednalo v Protokolu o některých ustanoveních týkajících se
Dánska výjimku, podle které se může rozhodnout, zda chce
či nechce vstoupit do 3. fáze EMU – tedy přijmout euro. Zatím
Kodaň tak zůstává mimo eurozónu. V obdobném postavení
je Velká Británie. Ta podle Protokolu o určitých ustanoveních
týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska, který je součástí Maastrichtské smlouvy, vymínila, že
nemá povinnost přejít do 3. etapy HMU, pakliže neoznámí,
že tak hodlá učinit. Dosud tedy ve Velké Británii platí stále
britská libra.

vztahu veřejných financí České republiky a jejich nepříznivého
krátko- a střednědobého výhledu.
Právě setrvání v tomto mechanismu alespoň po období dvou
let je jedním z maastrichtských konvergenčních kritérií (viz
výše). Pokud bychom chtěli vstoupit od eurozóny od začátku
roku 2010, rozhodnutí o tomto kroku by na základě plnění
maastrichtských kritérií muselo být přijato nejpozději v polovině
roku 2009. A aby bylo možno posoudit maastrichtské kritérium
devizového kurzu, koruna by musela být zafixována v ERM II
nejpozději v polovině roku 2007. Vláda nyní rozhodla, že to
bude později.
Česká spořitelna již od začátku letošního roku předpokládá,
že eurem se začne v České republice platit až od roku
2013. Hlavním důvodem je neschopnost v brzké době splnit
maastrichtské fiskální kritérium schodku veřejných financí.
Podle našich odhadů by se mohl konverzní kurz, za který bude
koruna transformována na euro, pohybovat kolem kurzu 25
CZK/EUR.

Termín zavedení eura v ČR
První oficiální dokument, který explicitně zmiňoval termín
očekávaného zavedení eura v České republice, je „Strategie
přistoupení České republiky k eurozóně“, která vznikla
na podzim 2003 ve spolupráci České národní banky,
Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Tato strategie doslova uvádí, že „za předpokladu plnění
maastrichtských kritérií včetně úspěšné konsolidace veřejných
financí, dosažení dostatečného stupně reálné konvergence
a přiměřeném postupu strukturálních reforem zajišťujících
dostatečnou ekonomickou sladěnost se zeměmi EU lze
očekávat přistoupení ČR k eurozóně v horizontu let 20092010.“ Loni na podzim bylo datum dále upřesněno na termín
1. ledna 2010. Nicméně stále se nejednalo o žádný neměnný
„oficiální termín“ zavedení eura v ČR, ale spíše o jakousi
cílovanou hodnotu.
V současné době, pokud vláda nemění své stanovisko, je
jasné, že se vstup České republiky do eurozóny v roce
2010 nestihne.
Vláda totiž na svém říjnovém zasedání rozhodla, že v příštím
roce koruna nevstoupí do evropského kurzového
mechanismu ERM II, a to z důvodu současného špatného

Institucionální zabezpečení příprav na euro
Odpovědnost za přípravy zavedení eura v České republice
nese tzv. Národní koordinační skupina. Jedná se o
meziresortní koordinační skupinou v gesci Ministerstva
financí, jejíž hlavními úkoly je příprava Národního plánu
zavedení eura v ČR, příprava komunikační strategie a
koordinace celého procesu zavádění eura v Česku. Národní
plán zavedení eura v ČR je přitom klíčovým dokumentem,
který stanoví podrobná pravidla zavádění eura a dá návod
státním institucím, podnikům i občanům, jak se mají na
zavedení eura připravit.
Národní koordinační skupina (NKS) vznikla usnesením vlády
z listopadu 2005 a její první zasedání se konalo v únoru 2006.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
Skupina je složena z náměstků/viceguvernéra těchto institucí:
• Ministerstvo financí
• Česká národní banka
• Ministerstvo informatiky
• Ministerstvo průmyslu a obchodu
• Ministerstvo spravedlnosti
• Ministerstvo vnitra
• Ministerstvo zahraničních věcí
V čele NKS stojí Národní koordinátor. Původně jím byl bývalý
náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Ten byl letos na
podzim nahrazen Petrem Očkem z ministerstva financí.
Pod NKS fungují pracovní skupiny (PS) k jednotlivým aspektům
zavedení eura. Právě pracovní skupiny budou připravovat
detaily zavádění eura v ČR a bude na nich, jak kvalitně celý
proces připraví. Národní koordinační skupina bude zodpovídat
za kontrolu práce pracovních skupin a za sladění jejich návrhů
tak, aby byl celý proces co nejefektivnější a nejlevnější.
1. PS pro komunikaci – zabývá se zejména vypracováním
komunikační strategie a koordinací komunikační kampaně.
2. PS pro veřejnou správu – má za úkol identifikovat a
připravit změny, které se dotknou resortů státní správy a
samosprávy (např. příprava přepočtu dávek a poplatků).
3. PS pro finanční sektor – zabývá se dopady na finanční
sektor: konverzí platebních a zúčtovacích systémů, apod.
4. PS pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele – má
za úkol nastavit mechanismy, které spotřebitele ochrání
před negativními dopady duálního oceňování a podniky
připraví na zavedení eura.
5. PS pro informatiku a statistiku – zabývá se především
technickými aspekty úpravy informačních systémů.
6. PS pro legislativu – identifikuje a navrhne potřebné změny
v tuzemské legislativě.
Členové pracovních skupin jsou představitelé státní správy,
soukromého sektoru i neziskových organizací.

Základní principy zavedení eura v ČR
Základní principy procesu zavedení eura v České republice
budou přesně definovány v Národním plánu zavedení eura
v ČR, jehož vypracování má na starost Národní koordinační
skupina. Národní plán by měl být vyhotoven nejpozději do
konce prvního čtvrtletí příštího roku. Nicméně již nyní jsou
některé principy známy:

Varianty zavedení
V době vzniku euro byla tato měnová jednotka zavedena ve
dvou fázích: k 1.1.1999 v bezhotovostní podobě a po tříletém
přechodném období k 1.1.2002 v hotovosti. Bylo to z důvodu
toho, že rozhodující evropské orgány se obávaly, jak občané a
podnikatelé novou měnovou jednotku přijmou. S eurem do té
doby nebyly žádné zkušenosti, jednalo se o zcela novou měnu,
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a proto bylo raději rozhodnuto o delším přechodném období.
V České republice je situace jiná. Drtivá většina podnikatelů i
domácností s eurem zkušenost má a je vysoce pravděpodobné,
že ho budou akceptovat. Proto bylo vládou odsouhlaseno
zavedení eura v ČR v hotovostní i bezhotovostní podobě
k jednomu okamžiku, což je nazýváno scénářem velkého
třesku neboli big bang scénářem. Jeho hlavní výhodou je
skutečnost, že při jednorázovém přechodu na euro odpadá
riziko krátkodobých a přechodných úprav, které by komplikovaly
zavádění nové měny nejprve pro bezhotovostní platby a později
pro používání eura v hotovosti. V celkovém důsledku je proto
levnější, i když náročnější na koordinaci.

Duální oběh
Zavedení eura v jednom okamžiku však neznamená, že koruna
přestává platit dne 31.12. a již hned od 1.1. následujícího roku
platí pouze euro. Z důvodu umožnění občanům vyměnit si
korunovou hotovost budou patrně po krátké období v oběhu
obě měny. Uvažuje se o 14 dnech až měsíci. Občané budou moci
korunami platit v obchodech či na poštách, obchodníci jim však
budou vracet již jen eura a koruna bude postupně stahována z
oběhu. I po uplynutí duálního oběhu bude samozřejmě možné si
české koruny za eura vyměnit v komerčních bankách a v ČNB.

Neměnný přepočítací koeficient
Neměnný přepočítací koeficient čili konverzní kurz, za
který bude koruna transformována do eura, bude stanoven
nejpozději půl roku před zavedením eura. Ten bude
stanoven po dohodě s ECB, Radou EU ECOFIN a centrálními
bankami Eurosystému. Dost často se jedná o aktuální centrální
paritu v rámci ERM II, ale nemusí to tak být.

Duální oceňování
Úkolem povinného stanovování dvojích cen v maloobchodě je
zabránit zneužití konverze z koruny na euro ke zvyšování
cen. Svoboda prodejců upravovat ceny svého zboží/služeb
zůstane zachována, je však nutné, aby záměrné zdražení
nebylo prodejci vykládáno jako pouhý přepočet na novou měnu.
Z tohoto důvodu pravděpodobně až půl roku před okamžikem
zavedení eura a rok po zavedení eura budou maloobchodníci
povinni udávat u svého zboží ceny v korunách i v euro.

Právní kontinuita smluv
Tím, že přestane koruna existovat a nahradí ji společná
evropská měna euro, nebude dotčena právní kontinuita
smluv, ve kterých jsou závazky/pohledávky denominovány
v korunách. Tyto smlouvy budou nadále platné.

Komunikace
Projekt zavedení eura v České republice je historickým
ekonomickým momentem, který bude pro českou ekonomiku
znamenat řadu změn. Je proto důležité, aby všechny domácí
subjekty dostávaly relevantní informace týkající se přechodu
na euro a mohly se tak na tento krok zodpovědně připravit.

Jestliže v současné době ztělesňuje úspěch sociálně-ekonomických
reforem regionu Pobaltí především Estonsko, nelze současně
zapomínat na to, že počátek reformního úsilí v této oblasti
na samém startu 90. let lze umístit do Litvy. Právě Litva a její
vehementní úsilí o nezávislost na bývalém SSSR se následně
stala vzorem pro zbylé dvě pobaltské země.

LITVA
Základní ukazatele
republika / prezident Valdas
Adamkus
velikost území (podíl v EU)
65 200 km2 (1,64 %)
počet obyvatel (podíl v EU) 3 403 300 (0,73%)
věková struktura obyvatel
0-14 let: 17,1%; 15-64 let:
67,8%; nad 65 let: 15,1%
etnická a národnostní
Litevci 83,4%; Poláci 6,7%;
struktura
Rusové 6,3%; ostatní 3,6%
HDP celkem (podíl v EU)
20,6 mld. EUR (0,19%)
HDP per capita v PPS
52,1% průměru EU-25
sektorová struktura HDP
zemědělství: 5,7%; průmysl a
stavebn.: 34,3%, služby: 60,0%
průměrná inflace
2,7%
průměrná nezaměstnanost
8,2%
růst HDP
7,6%
saldo státního rozpočtu
-0,5% HDP
veřejný dluh
18,7% HDP
počet NUTS2, nejbohatší a 1 NUTS2, Litva 52,1%
nejchudší NUTS2 (dle HDP
per capita v PPS vůči EU)
další informace (web vlády) http://www.lrv.lt/
typ vlády/hlava státu:

pozn.: ekonomické ukazatele v roce 2005, zdroj: EU, CIA

Komentář
Ekonomické charakteristiky Litvy v mnohém zapadají do
obecného modelu typických ekonomických rysů, společných
pro celý baltský region: velmi silný hospodářský růst, razantní
reformní kurs v oblasti institucionálního rámce ekonomiky
a podnikatelského prostředí, mimořádně vysoká míra
ekonomické otevřenosti, či preference stabilního nominálního
devizového kursu národní měny (litas), který je trvale fixován
na úrovni 3,4528 LT za euro. Pro Litvu je rovněž typická velmi
vysoká míra fiskální disciplíny, projevující se v nízké míře
každoročních rozpočtových deficitů k HDP (resp. poměrně
často i v dosažení rozpočtového přebytku) a v relativně nízkém
veřejném zadlužení.

Země
pod lupou

ekonomickou i institucionální)
vstoupit co nejrychleji rovněž do
eurozóny a přijmout tak euro.
Součástí této deklarace byl i
závazek učinit tak k lednu 2007;
v průběhu letošního roku tak došlo
k hodnocení litevské připravenosti.
Všechna kritéria Litva poměrně spolehlivě splnila – až na
jedno: inflační kritérium se jí nepodařilo vyplnit o nejmenší
možný rozsah: jednu jedinou desetinu procentního bodu!!! Ani
jinak příkladný „prospěch“ z ostatních „předmětů“ Litvě nestačil
a je tak nucena vstup do euro-zóny odložit patrně minimálně
o dva roky. Vzpomeneme-li na to, jak benevolentnější přístup
zaujímaly kompetentní evropské instituce k zakládajícím
zemím euro-zóny, může si Litva právem připadat jako
obětní beránek. Ono měřítko hodnocení a jeho přísnost
pak současně napovídá, jak nároční pak budou hodnotitelé i
v našem případě.
I přes tuto dílčí frustraci však Litva nemusí smutnit; přestože
stále patří mezi čtyři nejchudší země nynější EU-25, tempo,
jakým se dosud z dálky přibližuje průměru EU, je velmi
slušné. Navíc i proměna ekonomické struktury je značná, byť
Litva – podobně jako například Česká republika – patří v EU
k zemím s největším podílem průmyslu na HDP (více než 30
%) a relativně nízkým podílem služeb (přibližně 62 %). Stejně
jako Česká republika, i Litva se od počátku 90. let soustředila
na velmi razantní privatizační politiku a přibližně od poloviny
90. let na cílené lákání přímých zahraničních investic. A na
rozdíl od České republiky má Litva zavedeny velmi nízké
daňové sazby, zejména pro podnikatelský sektor, když základní
sazba korporátní daně činí 15 %, pro malé a střední podniky
pak 13 %. V případě osobní daně z příjmů se daňové sazby
pohybují na hladinách 15 % a 27 %.
Nejvýznamnějšími obchodními partnery – jak v obchodní, tak i
investiční oblasti – jsou v litevském případě – logicky historicky
i geograficky – Rusko, Německo a severské země.

Existence fixního devizového kursu na straně jedné a
současně potřeba přizpůsobení cenové hladiny litevské
ekonomiky úměrně její zvyšující se prosperitě a bohatství se
současně – v posledních několika letech – projevuje vyšší
měrou inflace, než bývá nyní v Evropě obvyklé. A právě tato
lehce vyšší inflační výkonnost se stala na sklonku letošního
jara příčinou jevu, kterým se Litva ve vztahu k institucím EU
značně zviditelnila a jež – bohužel – vyzněl nakonec pro Litvu
nešťastně. Onen příběh je současně značným poučením i pro
nás a další čekatele ve frontě do eurozóny.
Oč v onom příběhu šlo? Litva od počátku svého vstupu do
Evropské unie deklarovala svoji připravenost (politickou,
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Statistické
okénko

Statistické okénko v tabulkové formě zobrazuje důležité
makroekonomické ukazatele všech 25 členských zemí Evropské
unie. Zahrnují ukazatele ekonomické výkonnosti (HDP per capita k
průměru EU, růst HDP, míra nezaměstnanosti), vnější ekonomické
stability (běžný účet k HDP), fiskální stability (veřejné rozpočty k
HDP, veřejný dluh k HDP) či cenové charakteristiky (meziroční
inflace na bázi indexu HICP, úroveň cenových hladin). Pro
srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele pro celou EU.

Klíčové makroekonomické ukazatele
v%
Belgie
ČR
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemí
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
EU-25
v%
Belgie
ČR
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemí
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
EU-25
Zdroj: Eurostat
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2003
1,0
3,6
0,7
7,1
1,8
1,1
4,3
0,0
1,9
10,3
7,2
1,3
4,1
-2,4
-0,2
0,3
3,8
-1,1
1,1
4,8
4,2
2,7
3,0
1,7
2,7
1,3

Růst HDP
2004
2005
3,0
1,1
4,2
6,1
1,9
3,0
8,1
10,5
3,5
2,9
2,3
1,2
4,3
5,5
1,1
0,0
3,9
3,8
7,3
7,6
8,6
10,2
3,6
4,0
4,9
4,2
0,0
2,2
1,2
0,9
2,0
1,5
5,3
3,2
1,2
0,4
2,4
2,0
4,7
3,7
5,4
6,0
4,4
4,0
3,2
3,5
3,7
2,7
3,3
1,9
2,4
1,7

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2003
2004
2005
0,0
0,0
-2,3
-6,6
-2,9
-3,6
1,1
2,7
4,9
2,0
2,3
2,3
2,5
2,3
2,7
-4,2
-3,7
-2,9
0,3
1,5
1,1
-3,5
-3,4
-4,1
-6,3
-4,1
-2,3
-1,3
-1,5
-0,5
-1,2
-0,9
0,1
0,3
-1,1
-1,0
-7,2
-6,5
-7,8
-10,0
-5,0
-3,2
-4,0
-3,7
-3,2
-3,1
-1,8
-0,3
-4,7
-3,9
-2,5
-2,9
-3,2
-6,0
-1,6
-1,2
-1,5
-6,1
-7,8
-5,2
-3,7
-3,0
-3,1
-2,8
-2,3
-1,4
0,0
-0,2
1,1
0,1
1,8
3,0
-3,3
-3,2
-3,3
-3,0
-2,7
-2,3
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Saldo běžného účtu k HDP
2003
2004
2005
4,5
3,6
2,5
-6,5
-6,3
-2,7
3,2
2,3
2,9
-11,5
-12,5
-11,1
5,9
7,6
4,6
0,2
-0,6
-2,1
0,0
-1,0
-3,1
-0,9
-0,5
-1,1
-0,9
-5,3
-5,7
-6,8
-7,9
-6,9
-8,0
-12,9
-12,5
6,4
10,6
9,7
-7,9
-8,4
-6,8
-5,0
-7,5
-11,0
2,0
3,9
4,2
6,1
8,6
7,1
-2,1
-4,2
-2,2
-6,5
-7,8
-9,5
1,7
2,1
2,9
-10,0
-9,5
-9,2
-2,1
-2,5
-7,9
-0,8
-2,6
-2,0
-4,0
-5,9
-7,5
6,6
6,6
5,9
-1,3
-1,6
-2,2
0,2
0,3
-0,4
Veřejný dluh k
2003
2004
98,6
94,3
30,1
30,7
44,4
42,6
5,7
5,2
44,3
44,3
62,4
64,4
31,1
29,7
104,3
103,9
69,1
70,3
21,2
19,4
14,4
14,5
6,3
6,6
58,0
59,4
70,2
74,9
63,9
65,7
52,0
52,6
43,9
41,8
57,0
58,6
64,6
63,8
107,8
108,5
42,7
41,6
28,5
28,7
48,7
46,2
51,8
50,5
38,9
40,4
62,0
62,4

HDP
2005
93,2
30,4
35,9
4,5
41,3
66,6
27,4
106,6
69,2
18,7
12,1
6,0
61,7
74,2
67,9
52,7
42,0
64,0
63,4
107,5
34,5
28,0
43,1
50,4
42,4
63,3

Míra nezaměstnanosti
VIII-06 IX-06
X-06
8,5
8,6
8,3
7,1
7,0
6,9
3,7
3,5
n/a
4,4
4,2
4,2
7,9
7,9
7,9
9,0
8,9
8,8
4,5
4,2
4,2
n/a
n/a
n/a
5,2
5,1
5,1
5,8
6,1
5,7
7,2
7,0
6,8
4,8
4,9
4,9
7,6
7,6
7,9
7,5
7,4
7,3
8,5
8,6
8,2
4,1
3,9
3,9
14,2
14,1
14,0
7,2
7,2
7,2
4,8
4,7
4,7
n/a
n/a
n/a
13,1
12,9
12,7
6,0
5,8
5,4
8,4
8,3
8,4
n/a
n/a
n/a
5,6
n/a
n/a
7,9
7,9
7,9

Meziroční inflace
VIII-06 IX-06
X-06
2,3
1,9
1,7
2,6
2,2
0,8
1,9
1,5
1,4
5,0
3,8
3,8
1,3
0,8
0,9
2,1
1,5
1,2
3,2
2,2
2,2
2,3
2,4
1,9
2,7
2,2
1,7
4,3
3,3
3,7
6,8
5,9
5,6
3,1
2,0
0,6
4,7
5,9
6,3
3,0
3,1
1,7
1,8
1,0
1,1
1,9
1,5
1,3
1,7
1,4
1,1
2,7
3,0
2,6
2,1
1,3
1,2
3,4
3,1
3,1
5,0
4,5
3,1
3,1
2,5
1,5
3,8
2,9
2,6
1,6
1,2
1,2
2,5
2,4
2,4
2,3
1,9
1,8

HDP per capita k Ø EU
2003
2004
2005
117,9
118,7
117,7
68,3
70,5
73,8
120,8
121,5
124,2
50,3
53,0
60,1
112,6
113,7
113,3
111,6
109,5
108,8
133,7
135,8
137,5
107,6
105,5
102,6
79,8
82,6
83,3
45,2
47,8
52,1
40,8
42,8
47,2
232,7
237,5
247,5
60,1
60,9
61,4
73,7
70,2
69,5
108,1
108,0
109,3
124,7
124,4
124,2
46,9
48,7
49,8
72,7
72,3
71,3
120,3
121,7
122,5
80,9
81,8
82,0
51,9
52,9
55,0
75,9
79,2
80,6
97,4
97,7
98,6
115,6
117,1
114,5
116,4
117,1
116,5
100,0
100,0
100,0

Cenová
2002
104,0
55,5
138,8
63,2
125,9
105,8
126,6
102,3
96,5
54,9
55,4
105,3
59,0
74,4
108,7
106,6
53,4
87,3
105,7
84,5
50,5
77,9
86,6
124,0
103,8
100,0

hladina
2003
104,2
55,0
137,0
62,9
122,9
108,0
123,1
102,7
93,3
54,6
56,4
106,1
61,9
74,9
106,6
105,2
52,4
85,7
103,6
85,1
54,9
75,8
87,4
121,1
105,6
100,0

k Ø EU
2004
104,3
57,8
135,8
64,2
122,0
108,5
123,4
102,6
94,3
54,7
56,8
107,0
63,6
74,0
104,1
105,2
59,6
85,2
102,9
87,8
57,6
76,4
90,0
120,6
104,9
100,0
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