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Vážení čtenáři,
zamýšlíme-li se nad událostmi ve vývoji evropského integračního dění letošního
března, jedna z nich mocně ční nade všemi ostatními a vede nás k jistému zamyšlení nad tím, co Evropská unie doposud dosáhla a jakou cestou do budoucna
míří.
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Onou událostí je samozřejmě 50. výročí podepsání Římských smluv, které se
váže k datu 25. března, a bez něhož bychom nyní o procesu evropské integrace
buď vůbec nehovořili, nebo bychom patrně hovořili o integraci, jež vyhlíží zcela
jinak než ta integrační cesta, po níž kráčíme.
Datum 25. března tak vystupuje především jako symbol; symbol, jehož prostřednictvím došlo k praktické realizaci Monnetových, Schumanových či de Gasperiho
myšlenek o odbourávání nadbytečných překážek mezi jednotlivými členskými
zeměmi, o sdílení pravomocí a kompetencí mezi těmito zeměmi na nadnárodní
úrovni rozhodování, o aktivním rozvoji společných a koordinovaných politik, které
– při uplatnění subsidiárního principu – mají smysl a opodstatnění.
Mezi dobou, kdy vznik Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii doplnilo Evropské společenství uhlí a oceli
a vytvořilo tak na dlouhou dobu trojlístek Evropských společenství, a dneškem
samozřejmě registrujeme kvantitativní i kvalitativní změny.
Za období těchto 50 let se počet členských zemí, patřících do nynější rodiny EU,
rozšířil z původních šesti zakladatelských na nynějších 27 s tím, že tento proces
kvantitativního rozmachu zatím zcela neskončil.
Evropská unie však za těchto 50 let vykázala i značný kvalitativní pokrok; jestliže
v době na počátku tohoto období se členské země ještě stále nedokázaly zcela
vzpamatovat z následků války, v současné době patří celá Evropská unie k výrazně nadprůměrně ekonomicky vyspělým světovým teritoriím, samozřejmě při
prohlubujících se sociálně-ekonomických rozdílech mezi jednotlivými členy EU,
jež jsou krátkodobým a střednědobým důsledkem bezprecedentního rozšíření
datovaného od roku 2004.
Kvalitativní pokrok je patrný i v nynější hloubce a systémech fungování společných a koordinovaných politik, jejichž smyslem je citlivě přiblížit jednotlivé problémové oblasti jejich řešení napříč evropským kontinentem; existence společné
evropské měny, která usnadňuje život miliónům jednotlivců i podnikatelů při jejich
přeshraničních aktivitách; či systém společného evropského práva, který možná
– z určitého pohledu až nadměrně – dává běžným společenským jevům společný evropský legislativní rozměr.
Lze tak tvrdit – i při jistých odstředivých tendencích, doprovázejících například
proces přijímání Evropské ústavní smlouvy – že proces evropské integrace se
za faktických padesát let své existence rozhodně nemá za co stydět a že představuje hodnotný příspěvek evropské bezpečnosti, míru, hospodářství i rozvoje
společnosti v nejširších konturách.
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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Události

Hlavní událostí března byla oslava 50. výročí podpisu Římských
smluv a při této příležitosti podepsaná tzv. Berlínská deklarace. V
ní se členové EU zavázali k realizaci institucionální reformy Unie
do roku 2009. Dokument však výslovně nezmiňuje pojem Evropské
ústavy ani další rozšiřování. Česká vláda přijala východiska k
předpokládaným prioritám českého předsednictví orgánům EU v
prvním pololetí 2009. Mottem předsednictví bude sympatická teze
„Evropa bez bariér“.

POLITIKA
Berlínská deklarace: institucionální reforma
EU do roku 2009
U příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv, zakládajících
tehdejší Evropské hospodářské společností, se v Berlíně konal
neformální summit nejvyšších představitelů Evropské unie.
Kromě oslav kulatého výročí byl hlavním tématem podpis
tzv. Berlínské deklarace, oficiálně nazvané „Deklarace při
příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv“. Jedná se
o právně nezávazný dokument spíše symbolického charakteru,
který chválí dosažený pokrok evropské integrace a naznačuje
cesty do budoucna.
Pozitivně je vyzdviženo znovusjednocení Evropy i dlouhodobé
období míru a prosperity, zmíněn je důraz na společné evropské
hodnoty. Evropská unie je podle deklarace společenstvím, ve
kterém jsou zájmy členských států spravedlivě vyváženy
a stejně tak jsou ctěny tradice, jazyky a svébytné kultury
jednotlivých členů. V textu jsou zmíněny i výzvy, kterým by
Unie měla být schopna čelit: zachování evropského sociálního
modelu, boj s terorismem a organizovaným zločinem, mírové
řešení konfliktů či zamezení globálnímu oteplování.
Text výslovně nezmiňuje Evropskou ústavu ani budoucí
rozšiřování. Nicméně jasně se přihlašuje k myšlence, že
do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 dojde
k institucionální reformě Evropské unie. Pravděpodobně
však nebude nástrojem této změny současná podoba tzv.
Euroústavy, ale jiná smlouva s méně kontroverzním názvem.
Pozornost si zasloužila i samotná příprava deklarace, která
byla podle některých členských států netransparentní.
Mezi nejviditelnějšími kritiky byli i zástupci České republiky,
kterým se nelíbilo, že celý text deklarace byl členským státům
poskytnut jen krátkou dobu před začátkem summitu. Německé
předsednictví, které obsah deklarace připravovalo, se hájí
tím, že sice neproběhlo standardní vyjednávání, ale postoje
členských států byly průběžně konzultovány.
Deklaraci měli původně podepsat nejvyšší představitelé
členských států. Nakonec ji za ně podepsala německá
kancléřka Angela Merkel a dále předseda Evropského
parlamentu Hans-Gert Pöttering a šéf Evropské komise José
Barosso.
Po podpisu Berlínské deklarace je vysoce pravděpodobné, že
Smlouva o Ústavě pro Evropu je mrtvým dokumentem. Nicméně
platná primární evropská legislativa, naposledy novelizovaná
Dohodou z Nice přijatou v únoru 2001, neodpovídá současné
situaci s 27 členskými státy ani potřebě zvýšit akceschopnost
vůči aktuálním globálním výzvám. Proto bylo v deklaraci
naznačeno, že do roku 2009 bude připravena nová smlouva.
Podle kancléřky předsedajícího Německa Angely Merkel by
harmonogram jejího přijímání měla definovat tzv. cestovní
mapa, představená na summitu EU v červnu letošního roku.
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Pevnější obrysy by měly být známy v druhém pololetí, kdy by
se měla konat speciální mezivládní konference.
Přijímání nové smlouvy však bude tvrdým oříškem. Samotné
vyjednávání o Evropské ústavní smlouvě probíhalo několik
let, není důvod věřit, že podobná smlouva, i když stručnější,
jednodušší a s jiným názvem, bude přijata rychleji. Hlavním
problémem jsou odlišné představy a neústupnost členských
států. Proto jejich sladění do kompromisní podoby během dvou
let bude velice obtížné.
http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/
0324-RAA/English.pdf

Mottem českého předsednictví bude Evropa
bez bariér
Výbor pro Evropskou unii, který je poradním orgánem české
vlády pro stanovování a koordinaci pozic vůči EU, schválil
materiál k připravovanému předsednictví České republiky
orgánům EU v prvním pololetí 2009. Materiál ještě konkrétně
nedefinuje jednotlivé priority předsednictví, jejichž stanovení
s dvouletým předstihem by bylo předčasné, ale východiska
k nim, která mnoho naznačují. Ty respektují celkové motto
předsednictví, které bude teze „Evropa bez bariér“:
1. Rozvíjení revidované Lisabonské strategie, posílení
konkurenceschopnosti, naplňování čtyř svobod (svoboda
pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu), liberální obchodní
politika – vlajková loď českého předsednictví, kde by měl
být kladen důraz na dokončení vnitřního trhu, zlepšování
regulatorního prostředí, deregulace průmyslové politiky,
snižování administrativní zátěže, ekonomická, sociální
konvergence a programy strukturálních změn.
2. Energetika udržitelná a bezpečná.
3. Revize společného evropského rozpočtu a reforma
společné zemědělské politiky.
4. Transatlantické vztahy a dokončení rozšíření EU na
Balkán a do východní Evropy.
5. Rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva.
6. Evropské instituce a jejich reforma, včetně volby
předsedy Evropské komise.
Vicepremiér Alexandr Vondra při prezentaci materiálu uvedl,
že stanovená východiska ke konkrétním prioritám nejsou
nedotknutelná dogmata a lze je samozřejmě do budoucna ještě
změnit. Záležet bude i na koordinaci s Francií a Švédskem, které
se ujmou předsednické role orgánům EU před, resp. po České
republice a s nimiž tvoříme týmové předsednictví (tzv. Trojka).
Naznačené možné priority českého předsednictví působí velice
sympaticky a podle našeho názoru přesně reagují na největší
současné problémy Evropské unie. Při jejich prosazování bude
samozřejmě zapotřebí hodně diplomatického umu. Klíčový bude
zejména postoj Francie, která je lídrem týmového předsednictví
a která bohužel nepatří mezi proreformní členy EU.
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=21351

Události
Předsednictví orgánům EU:
období
leden-červen 2007
červenec-prosinec 2007
leden-červen 2008
červenec-prosinec 2008
leden-červen 2009
červenec-prosinec 2009
leden-červen 2010
červenec-prosinec 2010
leden-červen 2011
červenec-prosinec 2011
leden-červen 2012
červenec-prosinec 2012
leden-červen 2013
červenec-prosinec 2013
leden-červen 2014
červenec-prosinec 2014
leden-červen 2015
červenec-prosinec 2015
leden-červen 2016
červenec-prosinec 2016
leden-červen 2017
červenec-prosinec 2017
leden-červen 2018
červenec-prosinec 2018
leden-červen 2019
červenec-prosinec 2019
leden-červen 2020

předsedající země
Německo
Portugalsko
Slovinsko
Francie
Česká republika
Švédsko
Španělsko
Belgie
Maďarsko
Polsko
Dánsko
Kypr
Irsko
Litva
Řecko
Itálie
Lotyšsko
Lucembursko
Nizozemí
Slovensko
Malta
Velká Británie
Estonsko
Bulharsko
Rakousko
Rumunsko
Finsko

EKONOMIKA A EURO
ČR vypracovala aktualizovaný Konvergenční
program
S více než tříměsíčním zpožděním česká vláda schválila
aktualizovaný Konvergenční program ČR, který definuje naši
fiskální strategii před přijetím eura. Žádná termín přechodu
na společnou evropskou měnu zde stanoven není, nicméně
z obsahu dokumentu vyplývá, že pravděpodobným termínem
je rok 2012. „Program je připraven tak, aby termín 2012 mohl
být reálný,“ uvedl při představování programu ministr financí
Miroslav Kalousek. S termínem se ztotožňuje i nově jmenovaný
koordinátor zavedení eura v ČR Oldřich Dědek.
Výhled hospodaření veřejného sektoru
k HDP v %
2006
2007 2008
schodek veřejných rozpočtů -3,5
-4,0
-3,5
veřejný dluh
30,6
30,5
31,3
zdroj: Konvergenční program ČR – březen 2006

2009
-3,2
32,2

V roce 2009 by schodek veřejného sektoru měl činit 3,2 %
HDP a pod referenční tříprocentní hladinu by se měl dostat

až v roce 2010 (očekáváno -2,6 % HDP podle národní
metodiky, což odpovídá zhruba hodnotě -2,8 % podle pravidel
EU). V letošním roce dosáhne schodek 4 % HDP oproti
3,3 %, které předpokládala minulá verze konvergenčního
programu z listopadu 2005. Je vysoce pravděpodobné, že
projednávání programu Evropskou komisí i Radou EU bude
proto předmětem velké kritiky. Česká strana chce oponovat
předložením důvěryhodného reformního plánu.
Konvergenční program musí být aktualizován a odeslán
Evropské komisi do 1. prosince každého roku. Letošní zpoždění
bylo způsobeno složitou povolební situací. Další konvergenční
program musí být předložen Komisi do začátku letošního
prosince. Ministr Kalousek zdůraznil, že kapitoly o reformních
krocích vlády budou postupně doplňovány a upřesňovány.
Reformu veřejných rozpočtů potřebujeme jako sůl. Je ostudou,
že v době historicky nejsilnější hospodářské dynamiky nejsme
schopni stlačit schodky veřejných financí na nižší hodnoty.
Aktualizovaný konvergenční program jde správným směrem,
nicméně i jeho starší verze slibovaly konsolidaci veřejných
financí – a opak byl pravdou. Není také úplně jasné, jestli
se při současném rozpoložení sil v Poslanecké sněmovně,
kdy se vláda opírá o nejisté hlasy dvou přeběhlíků z řad
opoziční ČSSD, podaří reformní agendu schválit a dodržet tak
ambiciozní cíle definované v dokumentu.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/konvergen_
programy.html

ROZPOČET
Europarlament pro změny rozpočtu Unie
Jasnou většinou hlasů schválili evropští poslanci podnět,
kterým ukázali svůj postoj k plánované reformě rozpočtu
EU. Revize způsobu financování má podle dřívějších dohod
proběhnout v letech 2008 – 2009 a má se zaměřit jak na
příjmové, tak i na výdajové složky. Europoslanci se ve zprávě
vyjádřili pouze k příjmové části evropského rozpočtu a
požádali o takovou reformu systému vlastních zdrojů, která
by zdůraznila rovnocennost členských států. Zároveň podrobili
kritice složitost, neprůhlednost a pro veřejnost nesrozumitelnost
současné podoby rozpočtu.
Změna příjmové části by měla proběhnout ve dvou fázích.
První fáze: rovnost, jednoduchost, solidarita – rozpočtové
příjmy mají být založeny na zdrojích hrubého národního
příjmu (GNI) a mají být zrušena jakákoli privilegia pro některé
členské státy, jako např. tzv. britský rabat, který by měl podle
EP skončit do roku 2013. V oblasti společné zemědělské
politiky Unie poslanci zdůraznili, že propojení mezi příjmy a
výdaji by mělo být jedním z aspektů, které se budou při změně
systému zohledňovat. Druhá fáze: opravdový „vlastní
rozpočtový zdroj“ EU – měla by začít do roku 2014 a na
řadu by přišly skutečné vlastní zdroje Unie, přestože by zatím
nešlo o „evropskou daň“. Nový systém vlastních zdrojů by

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropská komise přišla s návrhem na zvýšení spotřební daně
z nafty, aby zabránila tzv. „tankovací turistice“. Prosazení změn
nebude hladké, v daňových otázkách má každý členský stát
právo veta. Pravidla pro fůze a akvizice ve finančním sektoru by
se měla zjednodušit a odprostit od politického ovlivňování. Návrh
je reakcí na nedávné protekcionistické snahy některých členských
zemí, zejména Itálie. Směrnice o službách na vnitřním trhu prošla
Radou, pro definitivní schválení chybí jen souhlas europoslanců.

měl být založen na už existujících daních v členských státech
(např. DPH, spotřební daně, korporátní daně), přičemž určité
procento z nich by bylo dočasně odváděno do rozpočtu EU
(tak jako v případě regionálních a místních samospráv v
členských zemích). Tak by vzniklo přímé spojení mezi EU
a evropskými daňovými poplatníky a daňová suverenita by
zůstala zachována. Nový systém by nesměl zvýšit celkové
veřejné výdaje ani daňové zatížení občanů.
Poslanci schválená zpráva není právně závazná, zobrazuje
tak pouze názory Evropského parlamentu na budoucí
reformu společného rozpočtu EU. Je téměř jisté, že žádné
radikální změny se nepodaří prosadit do roku 2013, kdy končí
současné sedmileté rozpočtové období. Nejvýznamnější slovo
při schválení případných změn budou mít stejně členské státy.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-4857-087-03-13-905-20070329IPR04856-28-03-20072007-false/default_cs.htm

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
Komise plánuje zvýšit spotřební daň z nafty
S cílem zabránit „tankovací turistice“ a omezit negativní vliv na
životní prostředí Evropská komise navrhla zvýšení spotřební
daně z nafty. Ze současných 302 euro na 1000 litrů by se daň
zvedla v několika krocích na koncových 380 euro v roce 2014.
Pro rok 2010 je již schváleno navýšení daně na 330 euro/1000
litrů a návrh počítá s dalším krokem ve výši 359 euro v roce
2012.
Současné rozdíly ve výši této spotřební daně totiž vedou
ke zkreslení konkurenčního prostředí na jednotném
vnitřním trhu EU. Řidiči nákladních aut si totiž často zajíždí
do zemí s nižšími sazbami daně načerpat levnější naftu, což
posiluje negativní dopady na životní prostředí způsobené
dopravou. V současnosti se na celkových emisích CO2 v EU
silniční doprava podílí zhruba jednou pětinou. Šetrnější vztah
k životnímu prostředí by mělo i očekávané snížení emisí
pevných částic a oxidů dusíku.

Přijetí návrhu není rozhodně hotovou věcí. O daňových
záležitostech se v EU hlasuje jednomyslně, každý členský
stát má právo veta. Proti budou pravděpodobně státy, jež
z „tankovací turistiky“ profitují. Jedná se hlavně o Polsko a
částečně i ČR, které díky nižší spotřební dani a tak nižším
cenám nafty přilákají hodně řidičů nákladních automobilů, jež
by třeba jinak natankovali v Německu.
Návrh upravuje nepřímé zdanění, které je již nyní na úrovni
Evropské unie harmonizováno a které vzhledem k principům
jednotného vnitřního trhu své opodstatnění má. Navíc nejde
ani proti doporučovaným daňovým zásadám, podle nichž
je efektivnější zdaňovat spotřebu, zejména tu s negativním
dopadem na životní prostředí, než ekonomickou aktivitu
v podobě přímých daní. Je potřeba ještě podotknout, že
celkové daňové zatížení prodávané nafty není dáno pouze
spotřební daní, ale i sazbou DPH, která se také mezi státy liší.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/316

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Fůze a akvizice v bankovnictví se zjednoduší
Pravidla pro schvalování fůzí a akvizic v evropském finančním
sektoru by se měla zjednodušit, zpřehlednit a odprostit
od politického ovlivňování. Vyplývá to z návrhu směrnice
o obezřetném posuzování akvizic a zvyšování podílů ve
finančním sektoru. Ta pokrývá bankovnictví, pojišťovnictví i
investiční společnosti. Návrh úspěšně prošel prvním čtením
v Evropském parlamentu a setkal se i se souhlasným
stanoviskem ministrů financí členských zemí. Pro definitivní
vstup směrnice v platnost stačí jen formální schválení Radou
EU pro ekonomické a finanční záležitosti.
Nová pravidla jsou reakcí na ochranářské praktiky některých
členských států v poslední době. Nejkřiklavějším případem
bylo jednání guvernéra italské centrální banky Antonia Fazia,
který se snažil zneužít svou pozici k zablokování převzetí
italské banky Banca Antonveneta nizozemským gigantem
ABN Amro.
Hlavní body návrhu:
• Regulatorní orgány mají lhůtu 60 pracovních dní, do
kdy musí o fůzi či akvizici rozhodnout, ta navíc může
být přerušena pouze jednou pro vyžádání dodatečných
podkladů. Dosud žádná lhůta stanovena nebyla.
• Regulatorní orgány budou pro posouzení fůze či akvizice
vycházet pouze z těchto pěti konkrétních kritérií: (i) reputace
kupujícího, (ii) finanční stabilita kupujícího, (iii) zkušenosti
managementu, (iv) soulad s pravidly obezřetného chování
finanční instituce, (v) podezření na praní špinavých peněz
či financování terorismu.
• Každý členský stát bude muset zveřejnit seznam
informací, které se budou přikládat k žádosti o povolení
fůze/akvizice.
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• Jasné rozdělení kompetencí při přeshraničních fůzích a
akvizicích – dozorové orgány z obou zemí budou úzce
spolupracovat, finální rozhodnutí přijímá orgán v zemi
přebírané společnosti.
Za dva roky od přijetí směrnice vypracuje Komise spolu
členskými státy zprávu o fungování nových pravidel v praxi
a v případě nefunkčnosti bude navržena jejich novela.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-4044-071-03-11-907-20070309IPR04002-12-03-20072007-false/default_en.htm

EU chce zefektivnit trhy investičních fondů
V polovině března Evropská komise přijala návrhy dvou
opatření v oblasti investičních fondů pro drobné klienty s cílem
zefektivnit fungování jednotného vnitřního trhu v této
oblasti a umožnit jejich vyšší přeshraniční aktivitu.
První opatření ve formě směrnice udává kritéria pro
zhodnocení, zda různé typy nových finančních instrumentů
mohou být v majetku investičních fondů. Tato pravidla
by měla odstranit nejistotu, zda fondy mohou investovat do
instrumentů typu asset backed securities, listy uzavřených
podílových fondů kotovaných na burze, komerční papíry,
deriváty na bázi akciových indexů nebo kreditní deriváty.
Návrh vychází z konzultací s Výborem evropských regulátorů
cenných papírů (CESR).
Druhé opatření se týká marketingových aktivit při prodeji
investičních fondů v jiných členských státech. Podle
dosavadních pravidel může být investiční fond s povolením
z jednoho členského státu prodáván i inzerován v ostatních
členských státech po splnění oznamovací povinnosti vůči
tamějšímu dohledovému orgánu. Ten může oznámení
prověřit a určit, jakým způsobem zde bude fond propagován
a inzerován. Nově vydané sdělení Evropské komise tento
proces zjednodušuje s cílem zabránit tomu, aby oznamovací
procedura nemohla být zneužita k diskriminaci prodávaných
zahraničních investičních fondů.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/345

Platební služby v EU čeká revoluce
Ministři financí členských států podpořili směrnici o
platebních službách na vnitřním trhu, jejímž cílem je
poskytnout adekvátní právní rámec pro projekt Jednotné
eurové platební oblasti (SEPA). V jejím důsledku by měly být
veškeré přeshraniční platební služby realizovány za naprosto
stejných podmínek (výše poplatků, lhůty za převod, práva a
povinností klientů i poskytovatelů platebního styku, apod.) jako
v domácí členské zemi.
Hlavní body směrnice:
• Harmonizace přístupu na trh platebních služeb pro
nebankovní poskytovatele - princip evropského pasu,

•

•

•

•
•

díky kterému povolení podnikat v jedné členské zemi stačí
pro působení i v zahraničí.
Pravidla poskytování tzv. úvěrů k platební službě
poskytované nebankovními institucemi (např. splátkové
společnosti) – maximální splatnost úvěru zatím stanovena
na 12 měsíců. Po třech letech vypracuje Komise studii, zda
by nebylo účelné maximální splatnost zkrátit.
Časové lhůty převedení plateb od podání příkazu – do
konce roku 2011 stačí do třech pracovních dnů (D+3), po
té do jednoho pracovního dne (D+1).
Odpovědnost za nepovolené platby vinou ztráty či
krádeže prostředku na ověřování plateb (např. PIN u
platební karty) – klient ručí za ztráty maximálně do výše
150 euro před nahlášením bance, po té za vše ručí banka/
poskytovatel platebního styku.
Zavedení jasných a jednoduchých informačních
požadavků pro příkazce.
Standardizace práv a povinností pro klienty i
poskytovatele platebních služeb.

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (dříve
nazývána Nový právní rámec) ve verzi schválené Radou
respektuje požadavky Evropského parlamentu dané zprávou
jeho Hospodářského a měnového výboru. Proto by závěrečné
hlasování europoslanců na dubnovém plenárním zasedání
mělo být pouze formalitou a směrnice bude definitivně
schválena. Poté bude muset být převedena do národní
legislativy nejpozději do listopadu 2009.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/misc/93332.pdf

PODNIKÁNÍ
Opatření na snížení administrativní zátěže
předložena
Evropská komise předložila první sadu návrhů na snížení
zbytné administrativní zátěže podnikové sféry, zejména
malých a středních podniků, aniž by došlo ke snížení ochrany
spotřebitelů. První tři návrhy se týkají těchto oblastí:
• Dopravní firmy – dosavadní speciální dopravní dokumenty
k přepravě uvádějící dopravní cestu, přechody hranic,
apod. budou nahrazeny jednodušší dokumentací, která i
nadále bude odpovídat mezinárodním dohodám.
• Mikropodniky v potravinářské oblasti (např. řezníci,
pekaři, obchody) – nebudou na ně již kladeny požadavky
uchovávat záznamy o hygienických opatřeních a
postupech, jako mají velké supermarkety. Budou muset
nadále dodržovat všechny předepsané hygienické
standardy, ale nebudou se muset zdržovat jejich
administrativním vykazováním.
• Fůze nebo rozdělování – společnosti se při fůzích či
naopak rozdělování zbaví povinnosti předkládat nákladné
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Ministři dopravy členských států posvětili dohodu o otevřeném nebi
vyjednanou mezi EU a USA. Ta by měla transatlantickou leteckou
dopravu více otevřít konkurenci. Jarní zasedání Evropské rady
přišlo s ambiciozními cíli v oblasti energetiky a životního prostředí.
Nejvýznamnějším opatřením je závazek do roku 2020 snížit emise
skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990 o 20 %. Česká
republika neuspěla v Bruselu s návrhem národního alokačního
plánu emisních povolenek na roky 2008 až 2012.

expertní zprávy o navržených podmínkách fúze nebo
rozdělení podniku, pokud tyto zprávy nebudou požadovány
akcionáři.
Tyto tři návrhy jsou součástí balíčku deseti opatření
představených Evropskou komisí, které by měly podnikům
ušetřit ročně 1,3 miliardy euro na administrativních
nákladech. Zároveň spadají do komplexní politiky snižování
administrativní zátěže podniků, jejíž cílem je omezit byrokracii
v EU o čtvrtinu do roku 2012. Bohužel na březnovém summitu
EU zástupci členských států odmítli návrh na závazné snížení
byrokratické zátěže z titulu čistě národní legislativy. Přitom
podle odhadů je poměr zátěže dané evropskou a národní
legislativou vůči podnikatelům zhruba stejný.
Návrhy jsou schvalovány standardní spolurozhodovací
procedurou, na jejich obsahu se musí shodnout Rada EU s
Evropským parlamentem.
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/07/294

ENERGETIKA A DOPRAVA
Transatlantická letecká doprava se více otevře
konkurenci
Ministři dopravy členských států na svém zasedání
jednomyslně posvětili dohodu o otevřeném nebi, jež přináší
více konkurence do letecké dopravy přes Atlantický oceán.
Rozhodnutí ministrů navazuje na více než čtyřleté vyjednávání
mezi zástupci EU a USA, kteří se začátkem března dohodli na
těchto dvou hlavních bodech:
• evropské aerolinky budou moci létat do Spojených států
z jakéhokoliv evropského letiště bez ohledu na stát svého
původu,
• budou odstraněna omezení pro americké lety mezi
jednotlivými destinacemi v Evropě.
Tlak na uzavření podobné dohody se zvýšil po rozhodnutí
Evropského soudního dvoru z roku 2002, podle něhož
tehdejší odlišné bilaterální dohody jednotlivých členských států
s USA nebyly kompatibilní s celoevropským právem.
Dohodu jako poslední evropská země blokovala Velká Británie,
která se na transatlantickém přepravním trhu podílí dvěma
pětinami a pro kterou dohoda znamená otevření lukrativní
trasy z londýnského letiště Heathrow do USA i pro další letecké
společnosti, než pouze současným čtyřem povoleným (British
Airways, Virgin Atlantic, American Airlines a United Airlines).
Kompromisu se nakonec podařilo dosáhnout po přijetí britské
podmínky, že dohoda vstoupí v platnost o pět měsíců pozdějí,
tedy od 1. dubna 2008. Do té doby bude mít londýnské letiště
čas na vybudování nového dopravního terminálu, který zvýší
přepravní kapacitu a umožní působení nových aerolinek.
Úmluva navíc obsahuje doložku, podle které se Spojené státy
zavazují k dalšímu otevírání domácího trhu pro evropské
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operátory a k uvolnění pravidel pro investování evropských
firem do amerických aerolinek do poloviny roku 2010.
Zatím v nich mohou ovládat maximálně 25 % hlasovacích
práv. Vyjednávání o těchto záležitostech by mělo začít do
konce příštího roku. Dohoda by měla být podepsána na
dubnovém summitu mezi EU a USA. Americká strana ale
musí souhlasit s pětiměsíčním odkladem vstupu v platnost,
což se očekává.
Dá se očekávat, že liberalizace letecké transatlantické dopravy
povede k silnější konkurenci, rozšíření nabízených letů a
poklesu cen letenek.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/trans/93264.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/277

Podíl obnovitelných zdrojů v EU se zvýší
Jarní zasedání Evropské rady přineslo další průlom v politice
Evropské unie v oblasti životního prostředí a energetiky, když
se členské státy jasně přihlásily k transformaci Evropy na
vysoce energeticky účinnou ekonomiku s nízkými emisemi
skleníkových plynů.
Nejvýznamnějším přijatým opatřením je závazek Evropské unie
snížit do roku 2020 emise skleníkových plynu oproti úrovni
z roku 1990 o 20 %. Za předpokladu, že i ostatní vyspělé
země (zejména USA) přistoupí ke srovnatelným úsporám, se
země Unie přihlásily k redukci emisí až o 30 %. Pro informaci
současně platný cíl v rámci Kjótského protokolu předpokládá
8% snížení do roku 2012.
Neméně významné je i přijetí dohody, že do roku 2020 EU
zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové
spotřebě na minimálně 20 %. Tento závazný cíl se týká
Evropské unie jako celku a nikoliv jednotlivých členských států.
Oproti snaze některých členských států v čele s Francií se
nepodařilo prosadit, aby za obnovitelný zdroj byla považována
jaderná energie. Angela Merkel, premiérka předsedajícího
Německa k tomu uvedla, že „dohadovali jsme se o tom
docela dlouho. Je důležité, že obnovitelné energie zůstaly
obnovitelnými energiemi a ne ničím jiným.“
Díky odlišné skladbě průmyslu i různým geografickým
podmínkám bylo rozhodnuto, že národní cíle snižování emisí
skleníkových plynů, resp. zvyšování podílu obnovitelných
zdrojů energie se mohou v jednotlivých členských státech
lišit, důležité je splnění 20%, resp. 30% hranice pro EU jako
celku. Přesné stanovení národních cílů v obou oblastech bude
předmětem budoucího, patrně velice tvrdého vyjednávání.
Další významný závěr spočívá v přijetí závazného cíle na
dosažení 10% minimálního cíle podílu biopaliv v dopravě
v jednotlivých členských státech, jehož má být dosaženo také
do roku 2020. Se závazností tohoto cíle to patrně nebude
„tak horké“, protože doprovodné usnesení ho podmiňuje

Události
udržitelností stávající výroby a dostupností druhé generace
biopaliv na trhu. Nejvyšší představitelé států EU rovněž
dali Evropské komisi zelenou k přijetí legislativních nástrojů
(směrnice, nařízení) ke zvyšování energetické účinnosti,
k vyšším úsporám energie, apod.
Summit byl v tomto ohledu převratným setkáním, když EU
potvrdila globální pozici lídra v boji proti globálnímu
oteplování a stanovila ambiciozní úsporné cíle do budoucna.
Je však otázkou, jak se o plnění schválených hodnot pro celou
EU dokážou podělit jednotlivé členské státy, případně zda před
cílovým rokem 2020 nedojde k jejich změkčení.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/ec/93135.pdf

ZEMĚDĚLSTVÍ
Systém vyplácení přímých plateb v ČR se
zatím nezmění
Jedním z hlavních prvků reformy společné zemědělské politiky
(SZP) z června 2003 byla změna vyplácení přímých plateb
zemědělcům ve formě dotací na plochu, na místo dotací
na konkrétní komodity. Smyslem je dát zemědělcům větší
volnost výběru, v jaké oblasti budou podnikat.
Česká republika je poslední z nových zemí EU, která část
přímých plateb – dorovnání výše dotací ze zdrojů státního
rozpočtu – dosud vyplácí v závislosti na komoditu. Evropská
komise nyní velice tlačí na to, aby i v ČR byly veškeré přímé
platby vypláceny pouze na plochu.
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Ministr zemědělství Petr Gandalovič nakonec v Bruselu
dohodl zachování dorovnání zemědělských přímých plateb na
stávající vybrané komodity (chov skotu, ovcí a koz, pěstování
chmele, brambor pro výrobu škrobu, přadného lnu a další
vybrané komodity na orné půdě), i když s určitou změnou oproti
dosavadnímu systému. Ta spočívá v tom, že dorovnání se bude
vyplácet na komodity podle stavu v určeném historickém

referenčním období, a nikoli na aktuální objem produkce
v jednotlivých letech, uvádí ČTK. To postihne zemědělce, kteří
chtějí svou produkci rozšiřovat či nově rozjet.
„Nastavení pozměněného systému v novém nařízení
vlády budeme věnovat maximální pozornost a budeme ho
samozřejmě průběžně konzultovat s Evropskou komisí tak,
aby byl průchodný,“ uvedl pro ČTK Gandalovič.
Podle našeho názoru se jedná v zásadě o logické opatření,
které je v souladu s hlavním smyslem poslední reformy SZP
– oddělit dotace od konkrétní produkce. Nicméně chápeme
i námitky farmářů, takto radikální změny se musí dělat
s dostatečným časovým předstihem, aby se na ně postižené
subjekty stačily připravit.
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=38600&id
s=0

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Komise seškrtala objem povelenek na emise
CO2 v ČR
Česká republika neuspěla v Bruselu se svým návrhem
národního alokačního plánu pro rok 2008 až 2012, jenž přiděluje
povolenky na emise CO2 v rámci systému EU pro obchodování
s emisemi. Česko žádalo o povolenky na 102 miliony tun emisí
oxidu uhličitého ročně, což bylo o pět procent více než kolik
povolenek mělo přiděleno v aktuálním období 2005-2007, a
dokonce o téměř 25 % více, než činila jejich skutečná potřeba
(v roce 2005 české podniky vypustily do ovzduší 82 mil. tun
CO2). Komise národní alokační plán přijme jen pod podmínkou,
že se objem povolenek sníží na 86,8 milionů tun, tedy o
zhruba 15 % méně, než původně ČR požadovala.
Ostatní podmínky Evropské komise pro přijetí národního
alokačního plánu ČR na roky 2008 až 2012:
• Příděly zařízením, na něž se vztahují bonusy za včasná
opatření a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, nesmí
překročit předpokládané potřeby.
• Pokud záruky stanovené stávajícími českými právními
předpisy pro přidělování po roce 2012 zůstanou zachovány,
bude Komise nucena je přezkoumat v souvislosti s předpisy
EU o státních podporách.
• Je třeba poskytnout více informací o způsobu zacházení s
novými účastníky.
• Je třeba doplnit seznam zařízení.
Proti snížení množství alokací vůči návrhu ostře vystoupilo
ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministr Říman dokonce hrozil
žalobou Evropské komise u Evropského soudního dvoru.
Tou se nakonec podle informací médií vláda nezabývala.
Pokud má být snaha Evropské komise na snížení emisí
skleníkových plynů způsobujících globální oteplování úspěšná,
musí být průmyslové podniky nuceny do ovzduší vypouštět
méně oxidu uhličitého. V tomto kontextu je požadavek Evropské
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Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady se dohodli na podobě
víceletého programu na ochranu životního prostředí LIFE+. Pro
vstup v platnost zbývá formální schválení oběma orgány. Iniciativa
Evropské komise na snížení poplatků za roaming bude zdá se
úspěšná. Podle předběžných informací by mělo dojít k regulaci cen
při volání mobilními telefony ze a do zahraničí. Snížení poplatků to
sice přinese, v dlouhodobém horizontu však toto netržní opatření
bude mít pravděpodobně negativní dopady.

komise logický a zároveň nikterak prohibitivní. Vždyť
požadovaná budoucí česká alokace ve výši 86,8 mil. tun CO2
ročně je stále vyšší než nejnovější údaj o skutečných emisích.
Nicméně rozumíme argumentům českého průmyslu na budoucí
zhoršení jejich pozice (dosud na systému obchodování české
podniky vydělávaly díky prodeji povolenek) vůči konkurentům
ze třetích zemí, kde podobné mechanismy snižování emisí
neexistují. Proto by měla Evropská komise vyvinout maximální
úsilí na zapojení dalších zemí. První vlaštovkou je Norsko,
které se od roku 2008 k obchodování s povolenkami připojí.
Norský systém bude dokonce přísnější než evropský, neboť se
do něj zapojí více průmyslových sektorů a bude vydáno méně
povolenek.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/412

LIFE + se skládá z těchto tří částí:
1. LIFE + příroda a biodiverzita – zaměřuje se na implementaci
evropských směrnic na ochranu biotopů a volně žijících ptáků
a na další posílení znalostí potřebných pro rozvoj, posouzení,
monitorování a vyhodnocení evropské politiky a legislativy
v této oblasti.
2. LIFE + environmentální politika a řízení – pokrývá ostatní
priority 6. environmentálního akčního programu kromě přírody
a biodiverzity a strategické přístupy k rozvoji, provádění a
prosazení politiky ochrany životního prostředí.
3. LIFE informace a komunikace – zabývá se komunikací a
informovaností o ekologických tématech.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/431

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Sníží se v EU poplatky za roaming?
Neformální setkání ministrů telekomunikací členských států na
veletrhu CEBIT v Hannoveru přineslo předběžnou dohodu
na zlevnění poplatků při volání mobilním telefonem
do a ze zahraničí. Dohoda by měla být základem pro
regulaci maloobchodních i velkoobchodních cen, která by při
nejpravděpodobnějším scénáři měla začít letos na podzim.
Stihnout vše před prázdninami je vyloučené.
Podle tiskového prohlášení ministři vnímají přijetí evropského
nařízení za nezbytné, neboť cena roamingu významně
převyšuje s ním spojené náklady.

Rada a Parlament se dohodly na programu
LIFE+
Zástupci Evropského parlamentu a členských států se dohodli
na podobě víceletého programu na ochranu životního
prostředí LIFE+. V letech 2007 až 2013 bude disponovat
rozpočtem 1,9 miliardy euro (v cenách roku 2004).
Mírně přes tři čtvrtiny (78 %) této částky bude určeno na
financování grantů v členských státech, když alespoň
polovina z toho bude směřovat na projekty v oblasti ochrany
přírody a zachování biologické rozmanitosti. Zbývajících
22 % přerozdělí Evropská komise na průřezová opatření typu
vypracování dopadových studií, zlepšení komunikace či ostatní
administrativní náklady.
Program LIFE + na období 2007-2013 nabídne zjednodušení
seskupením širokého spektra dosavadních asistenčních
nástrojů typu bývalého programu LIFE+, programu Forest
Focus či podpůrného programu pro udržitelný rozvoj měst do
jednoho rámce.
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Předsedající Německo chce u velkoobchodních cen stanovit
pevnou hranici pro volání domů ze zahraničí ve výši 30
eurocentů za minutu, europoslanci pouze 25 centů. Konečný
uživatel by za maloobchodní cenu roamingu zaplatil o 20
eurocentů za minutu více. Za přijatý hovor by se mělo platit
nejvýše 25 eurocentů/min. Jedná se však o zlomky informací,
více detailů dohody nebylo zveřejněno.
Nařízení bude schvalováno spolurozhodovací procedurou,
na jeho obsahu se musí shodnout Rada EU i Evropský
parlament.
Příliš nechceme komentovat nekompletní návrh. Avšak stanovení
absolutních cenových stropů, zejména na maloobchodní úrovni,
je zde absolutně v rozporu s tržním mechanismem. Mobilní
telefonie v EU není monopolní odvětví, kde by byla přímá
regulace cen ospravedlnitelná. Efektivnější nám připadají
opatření zaměřující se na rozšíření nabídky prostřednictvím
otevření trhu konkurenci nových operátorů, na zprůhlednění
stanovování cen na trhu, apod. Pro citlivější přístup by regulátoři
mohli hledat inspiraci v odvětví energetiky (oddělení výroby
a distribuce) či platebního styku (shodné poplatky za převod
v rámci celého jednotného vnitřního trhu EU).
http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/March/
0314BMWiRoaming.html

V evropském parlamentu se uskutečnila inspirativní debata na
téma, zda se ekonomiky jednotlivých členů eurozóny sbližují nebo
spíše vzdalují. Podle statistik Eurostatu je aktuální očekávaná
doba života českých žen 79,1 let a můžu 72,9, v Evropské unii jsou
to podprůměrné hodnoty. Generální ředitelství Evropské komise
pro ekonomické a finanční vztahy (DG ECFIN) vydalo zajímavou
studii na téma důvěryhodnosti statistik pro vyhodnocení plnění
Paktu stability a růstu.
1. BŘEZNA
Meziparlamentní debata národních parlamentů “Eurozóna
– vzájemné sbližování nebo vzdalování?”:
http://www.europarl.europa.eu/comparl/econ/hearings/
20070228/default_en.htm
Evropská unie spouští Agenturu pro základní práva:
http://www.eumc.europa.eu/eumc/index.php?fuseaction=conte
nt.dsp_cat_content&catid=9&contentid=4458a87a48a0e

2. BŘEZNA
Zástupci zemí se poprvé sešli k diskusi o novém Evropském
fondu na přizpůsobení se globalizaci: http://ec.europa.eu/
employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=211
Trh s větrnou energií zlomil v roce 2006 rekord:
http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/wind_energy_
presentations_en.htm
Globální ekonomická nerovnováha - jak se s ní vypořádat?
– debata v EP: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/
infopress_page/043-3651-059-02-09-907-20070226IPR0359028-02-2007-2007-false/default_en.htm

5. BŘEZNA
Evropští badatelé testují limity zlata: http://ec.europa.eu/
research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/
news/article_07_03_02_en.html&item=Infocentre&artid=3474
Statistika Eurostatu: rozdíl mezi ženami a muži: http://epp.e
urostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_
PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_
PREREL_YEAR_2007_MONTH_03/3-05032007-EN-AP.PDF
Očekávaná doba života při narození v roce 2005
Španělsko
Francie
Itálie
Švédsko
Belgie
Lucembursko
Finsko
Rakousko
Německo
Irsko
Kypr
Nizozemí
Řecko
EU-27
Zdroj: Eurostat

ženy
83,9
83,8
83,2
82,8
82,4
82,3
82,3
82,2
81,8
81,8
81,7
81,6
81,5
81,5

muži
77,4
76,8
77,6
78,4
76,7
76,2
75,5
76,7
76,2
77,1
77,0
77,2
76,6
75,4

Portugalsko
Malta
Slovinsko
Velká Británie
Dánsko
Polsko
ČR
Estonsko
Slovensko
Lotyšsko
Litva
Maďarsko
Bulharsko
Rumunsko

ženy
81,4
81,4
81,3
81,1
80,2
79,4
79,1
78,1
77,9
77,4
77,4
76,9
76,3
75,4

6. BŘEZNA
Seznam aerolinií, které mají zákaz provozu v rámci EU:
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_cs.htm

muži
74,9
77,7
74,1
76,9
75,6
70,8
72,9
67,3
70,1
65,6
65,4
68,6
69,0
68,2

Kalendárium

Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/gena/&fileName=93080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/gena/&fileName=93079.pdf
Eurozóna - je potřeba strukturální změny? – diskuse v EP:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0433546-059-02-09-907-20070222STO03537-2007-28-02-2007/
default_cs.htm

7. BŘEZNA
Poslanci podporují zavedení loga pro biopotraviny:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0323811-064-03-10-904-20070306STO03810-2007-05-03-2007/
default_cs.htm
Energetická politika se dostává do popředí zájmu EU:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0513544-059-02-09-909-20070222STO03535-2007-28-02-2007/
default_cs.htm

8. BŘEZNA
Evropský parlament žádá přísnější kontroly přístavů:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0623827-057-02-09-910-20070307STO03826-2007-26-02-2007/
default_cs.htm
Výsledky projektu CIFAS - Zdravé zemědělství vede k lepšímu
životnímu prostředí: http://www.eea.europa.eu/highlights/cifasgood-farming-leads-to-a-better-environment

9. BŘEZNA
Nová směrnice „Audiovizuální průmysl bez hranic“:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=2343
Výbor regionů: Regiony a města jsou páteří k úspěšnému
plnění Lisabonské strategie:
http://www.cor.europa.eu/en/press/press_07_03038.html
Eurostat: aktuální deficit rozpočtu EU je 79,4 bilionu euro:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/
PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_03/209032007-EN-AP.PDF

12. BŘEZNA
Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/ec/
&filename=93135.pdf
Nové webové stránky k environmentálně šetrným veřejným
zakázkám: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Kalendárium
13. BŘEZNA
Parlament zahájil letošní čtvrté plenární zasedání, minutou
ticha připoměl oběti terorismu: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/008-4039-071-03-11-90120070309IPR03997-12-03-2007-2007-false/default_cs.htm

14. BŘEZNA
Evropská centrální banka plánuje vydat první dluhopis
v rumunském leu na tamějším trhu:
http://www.eib.europa.eu/news/news.asp?news=212

15. BŘEZNA
Rozpočet EU na rok 2007 je nyní k dispozici i v elektronické
verzi: http://ec.europa.eu/budget/publications/budget_en.htm
Jak věrohodné jsou statistiky Paktu stability a růstu?
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_
papers/2007/economicpapers273_en.htm
Rekordních 212 krajů a měst se během uplynulých 5 let stalo
oficiálními partnery díky Open Days:
http://www.cor.europa.eu/en/press/press_07_03040.html

16. BŘEZNA
Komisaři urgují průmysl a členské státy k rozvoji proaktivní
evropské strategie:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=3249
Komise navrhuje strategii pro pro rádiovou frekvenční
identifikaci:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=3247

19. BŘEZNA
Politické priority Komise pro rok 2008 - prosperita, solidarita,
bezpečnost a svoboda a silnější role EU ve světě:
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm
Zpráva Evropské centrální banky - centrální parity vůči euru a
kurzy pro povinné intervence v rámci ERM II:
http://www.ecb.eu/press/pr/date/2007/html/pr070319.en.html

20. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/
agricult/&filename=93224.pdf

21. BŘEZNA
Využití evropského rozpočtu: nový formát, lepší přehlednost:
http://ec.europa.eu/budget/execution/rapports_exec_en.htm
Mezinárodní den odstraňování rasové diskriminace:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/cfsp/
&filename=93244.pdf
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22. BŘEZNA
Biodiversita: budou naši potomci mít možnost jíst ryby?:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
064-4417-080-03-12-911-20070321IPR04416-21-03-20072007-false/default_en.htm

23. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím: http://www.consilium.europa.eu/cms3_
applications/applications/newsroom/LoadDocument.asp?direct
ory=en/trans/&filename=93264.pdf
Klíčové ekonomické indikátory eurozóny:
http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/key_euro_
area/keyeuroarea_en.htm
Mládež ve statistice: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/
docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_
YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_03/
3-23032007-EN-AP.PDF

26. BŘEZNA
200. výročí zrušení trhu s otroky: http://www.consilium.europa.eu/
cms3_applications/applications/newsroom/LoadDocument.asp
?directory=en/cfsp/&filename=93285.pdf
Komise připravuje legislativní návrhy na odpad a skladování uhlíku:
http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/consult_en.htm
Výbor regionů - Strukturální fondy jsou klíčem k úspěchu Evropy:
http://www.cor.europa.eu/en/press/press_07_03049.html

27. BŘEZNA
Příprava na euro - průzkum v podnikatelském sektoru na
Kypru: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl200_en.pdf

28. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_
applications/applications/newsroom/LoadDocument.asp?direct
ory=en/ecofin/&filename=93340.pdf
Komise navrhuje ukončit plýtvání s rybářskými zásobami:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/
com07_18_en.htm

29. BŘEZNA
Buletin Evropské unie - prosinec 2006:
http://europa.eu/bulletin/en/200612/sommai00.htm

30. BŘEZNA
Čtvrtletní zpráva o vývoji v eurozóně:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/quarterly_
report_on_the_euro_area_en.htm
EU podepsala novou smlouvu o právech invalidů:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=222

Během měsíce dubna se uskuteční řada setkání ministrů členských
států, ať již na oficiálních zasedáních Rad EU či na neformálních
setkáních. Za pozornost rozhodně stojí i summit mezi EU a USA.
Jedním z vrcholů bude očekávaný podpis dlouho vyjednávané
dohody o volném nebi.
Přínášíme též aktualizovaný přehled veřejných konzultací k nově
připravované či revidované evropské legislativě v různých oblastech,
v kterých mohou zainteresované subjekty vyjádřit svůj názor.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
16.-17.4.2007
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
19.-20.4.2007
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
19.-20.4.2007
Cáchy, Německo
- Neformální setkání ministrů zdravotnictví
20.-21.4.2007
Berlín, Německo
- Neformální setkání ministrů financí
23.-24.4.2007
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
24.-26.4.2007
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
26.-28.4.2007
Würzburg, Německo
- Neformální setkání ministrů pro konkurenceschopnost
30.4.2007
- Summit EU a USA

Washington, D.C., USA

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Revize regulace podnikání s komoditními a exotickými deriváty

DG MARKT

30.4.2007

Příprava zelené knihy k městské dopravě

DG TREN

30.4.2007

Zelená kniha: K Evropě bez tabákového kouře

DG SANCO

1.5.2007

Návrh pokynů pro hodnocení vertikálních spojení firem

DG COMP

12.5.2007

Náčrt strategického plánu pro energetické technologie

DG TREN

13.5.2007

Sociální služby dostupné na společných telefonních číslech v EU DG ITC

20.5.2007

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Téma

Asistenční nástroje EU pro malé a střední podniky nejsou
jen strukturální fondy, i když z finančního hlediska patří mezi
nejvýznamnější zdroje. Pozornost si zaslouží i nový Rámcový
program pro konkurenceschopnost a inovace 2007–2013.
Většina opatření programu ale není určena přímo podnikům, ale
spíše zprostředkovatelským organizacím (banky, ostatní finanční
instituce, profesní komory a svazy, autoři expertních studií,
provozovatelé informačních center, apod.), které jim nabízí služby.

RÁMCOVÝ PROGRAM PRO KONKURENCESCHOPNOST
A INOVACE 2007 – 2013
Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace
(Competitiveness and Innovation framework Programme – CIP)
na léta 2007 až 2013 je jednou z vlajkových lodí asistenčních
nástrojů Evropské unie na podporu realizace ambiciózních
výzev Lisabonské strategie v novém programovacím období.

Indikativní rozpočet rámcového programu pro
konkurenceschopnost a inovace 2007-2013
program
Program pro podnikání a inovace

Z toho vyplývá i hlavní poslání programu tak, jak je definováno
v níže uvedeném rozhodnutí:

Program na podporu inform. a komunik. technol.
Program Inteligentní energie – Evropa
Celkem

„Rámcový program přispívá ke konkurenceschopnosti
a inovativnímu potenciálu Společenství jako pokročilé
znalostní společnosti s udržitelným rozvojem založeným na
silném hospodářském růstu a s vysoce konkurenceschopným
sociálně tržním hospodářstvím s vysokou úrovní ochrany a
zlepšením kvality životního prostředí.“

z toho ekoinovace

mil. euro
2 166
430

728
727
3 621

Program se zaměřuje na potřeby malých a středních
podniků (MSP), pro které je vedle strukturálních fondů
nejvýznamnějším podpůrným instrumentem Evropské unie.
Intervence programu jsou doplňkové také k dalším hlavním
politikám EU typu podpory výzkumu a technologického rozvoje
(7. rámcový program) či celoživotního vzdělávání (Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig).
Definice mikro, malých a středních podniků
kategorie
zaměstnanci
tržby nebo bilanční suma
mikro podnik
< 10
≤ 2 mil. €
≤ 2 mil. €
malý podnik
< 50
≤ 10 mil. €
≤ 10 mil. €
střední podnik
< 250
≤ 50 mil. €
≤ 43 mil. €
Zdroj: Doporučení 2003/361/ES
Rámcový program má tyto cíle:
a) posílit konkurenceschopnost podniků, zejména malých a
středních,
b) podporovat inovace ve všech formách, včetně ekologických,
c) urychlit vývoj udržitelné, konkurenceschopné, inovativní
informační společnosti přístupné všem,
d) podporovat energetickou účinnost a nové a obnovitelné
zdroje energie ve všech odvětvích včetně dopravy.
Z toho vyplývají i tři hlavní části programu:
1. Program pro podnikání a inovace (Entrepreneurship and
Innovation Programme - EIP)
2. Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT Policy Support Programme)
3. Program Inteligentní energie – Evropa (Intelligent
Energy-Europe Programme – IEE)
Finanční krytí na provádění celého rámcového programu se
stanoví na 3 621,3 milionů euro. Finanční položky, které jsou
k dispozici na jednotlivé roky, schvaluje rozpočtový orgán v
mezích finančního rámce.
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Rámcového programu se mohou účastnit subjekty ze:
a) zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které
jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP)
– kromě EU-27 též Norsko, Lichtenštejnsko a Island,
b) přistupujících a kandidátských zemí, na něž se vztahuje
předvstupní strategie,
c) zemí západního Balkánu,
d) dalších třetích zemí, umožní-li to dohody a postupy.
Celkovou koordinaci a spolupráci v celém rámcového
programu, včetně strategického řízení, a soudržné celkové
provádění zajišťuje Evropská komise, které jsou v oblastech
své pravomoci nápomocny výbory pro jednotlivé programy:
• Řídící výbor programu pro podnikání a inovace (EIPC),
• Řídící výbor pro informační a komunikační technologie
(ICTC),
• Řídící výbor programu Inteligentní energie-Evropa (IEEC).
CIP je definován v rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí
rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–
2013). Celé znění rámcového programu je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_310/l_310
20061109cs00150040.pdf

Téma
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI RÁMCOVÉHO PROGRAMU
Program pro podnikání a inovace
(Entrepreneurship and Innovation
Programme)
Největší část rámcového programu CIP, která se na celkovém
rozpočtu podílí 60 % (= 2 166 milionů euro), tvoří program pro
podnikání a inovace. Soustřeďuje v sobě intervenční akce,
které byly dříve prováděny v rámci Víceletého programu pro
podnik a podnikavost na jedné straně a environmentálních
programů LIFE na straně druhé. Program zároveň navazuje
na inovační aktivity, které byly dříve součástí 6. rámcového
programu pro výzkum a technologický rozvoj.
Jak naznačuje název programu, jeho smyslem je podpora
podniků (zejména malých a středních), podnikavosti,
inovací (včetně ekologických inovací) a průmyslové
konkurenceschopnosti.
Prostřednictvím Evropského investičního fondu program
pomáhá malým a středním podnikům inovovat zjednodušením
přístupu k financím přes: (i) sdílení rizika, (ii) investování
do fondů rizikového kapitálu orientujících se na MSP,
(iii) poskytování garancí, apod. Nefinanční nástroje programu
podnikům umožňují využívat podpůrné podnikatelské
informace prostřednictvím Euro Info Center (EIC), Inovativních
center IRC nebo organizací podnikatelských sítí sdílejících
nejlepší příklady z praxe, apod.

Oblasti činnosti programu
Program má šest hlavních oblastí činnosti:
i) Finanční prostředky pro zahájení podnikání a růst MSP
a do inovačních investic
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• zvyšování objemů investic fondů rizikového kapitálu
a investičních nástrojů podporovaných investory typu
„business angels“,
• zvyšování potenciálu dluhových nástrojů pro financování
malých a středních podniků,
• zlepšování finančního prostředí pro malé a střední podniky
a jejich připravenosti k investicím.
ii) Příznivé prostředí pro spolupráci MSP, zejména přes
hranice
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• posilování služeb na podporu MSP,
• příspěvek k opatřením napomáhajícím a povzbuzujícím
MSP k přeshraniční spolupráci s jinými podniky a aktéry v
oblasti inovací, včetně zapojení MSP v oblasti evropské a
mezinárodní normalizace,
• podporu a usnadňování mezinárodní obchodní spolupráce,
mimo jiné na regionální úrovni a rovněž prostřednictvím
sítí MSP podporujících koordinaci a rozvoj jejich

hospodářských a průmyslových činností.
iii) Všechny formy inovací v podnicích
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• podporu inovací specifických pro určitá odvětví, klastrů,
inovačních sítí, partnerství pro inovace mezi veřejným a
soukromým sektorem (PPP), spolupráce s příslušnými
mezinárodními organizacemi, jakož i řízení inovací,
• podporu celostátních a regionálních programů pro inovace
v hospodářské oblasti,
• podporu zavádění inovačních technologií a koncepcí a
inovačního využití stávajících technologií a koncepcí,
• podporu služeb pro nadnárodní přenos znalostí a
technologií a pro ochranu a správu duševního a
průmyslového vlastnictví,
• vývoj a zkoumání nových typů inovačních služeb,
• podporu technologií a vědomostí prostřednictvím archivace
a přenosu dat.
iv) Ekologické inovace
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• podporu zavádění environmentálních technologií a
ekologických inovací,
• společné investice do fondů rizikového kapitálu, které
poskytují vlastní kapitál mimo jiné společnostem
investujícím do ekologických inovací,
• podporu sítí a klastrů ekologických inovací a partnerství
mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti
ekologických inovací, rozvoj inovačních podnikatelských
služeb a usnadnění nebo podporu ekologických inovací,
• podporu nových a integrovaných přístupů týkajících se
ekologických inovací v oblastech, jako jsou environmentální
řízení a navrhování ekologicky šetrných výrobků, postupů
a služeb, s přihlédnutím k jejich celému životnímu cyklu.
v) Kultura podnikavosti a inovací
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• povzbuzování podnikavosti, schopností a kultury v oblasti
podnikání, jakož i vyvažování rizik a přínosů spojených s
podnikáním, zejména v případě žen a mladých lidí,
• povzbuzování podnikatelského prostředí otevřeného pro
inovace a rozvoj a růst podniků,
• podporu vývoje politik a spolupráce mezi účastníky,
včetně mezinárodní spolupráce vedoucích pracovníků
celostátních a regionálních programů, zejména s cílem
podpořit vstřícnost programů a opatření vůči malým a
středním podnikům,
• povzbuzování zakládání a převodů podniků.
vi) Hospodářská a správní
s podnikáním a inovacemi

reforma

související
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Téma
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• sběr údajů, vyhodnocování a sledování výkonu, jakož i
vývoj a koordinaci příslušné politiky,
• příspěvky k definování a podpoře strategií
konkurenceschopnosti souvisejících s odvětvími průmyslu
a služeb;
• podporu vzájemného učení za účelem dosažení excelence
v celostátních, regionálních a místních správních
orgánech.

Finanční nástroje programu
Finanční nástroje programu by měly usnadnit malým a
středním podnikům přístup k finančním prostředkům v určitých
fázích jejich životního cyklu:
• v počáteční fázi,
• ve fázi zahájení podnikání,
• ve fázi rozvoje ,
• ve fázi převodu či přechodu podniku.
Do působnosti příslušných finančních nástrojů se zahrnou
investice MSP například do technologického rozvoje, inovací
(včetně ekologických inovací), přenosu technologií, do
přeshraničního rozšíření jejich podnikatelské činnosti, apod.
a) Finanční mechanismus pro MSP inovativní a s vysokým
růstem (GIF – Growth and Innovative SME Facility);
Mechanismus GIF spravuje jménem Komise Evropský
investiční fond (EIF) a zahrnuje tyto úkoly:
• přispívat k zakládání a financování MSP a ke snižování
nedostatku vlastního a rizikového kapitálu na trhu, jenž jim
brání ve využívání jejich růstového potenciálu, a to s cílem
rozvinout evropský trh rizikového kapitálu;
• podporovat inovativní MSP s vysokým růstovým
potenciálem, zejména podniky zabývající se výzkumem,
vývojem a dalšími inovačními činnostmi.
Mechanismus GIF je tvořen dvěma nástroji:
• GIF1 – zaměřuje se na investice v raných fázích
(počáteční fáze a fáze zahájení podnikání). Investuje do
specializovaných fondů rizikového kapitálu, jako např.
fondů pro rané fáze, regionálně působících fondů, fondů
zaměřených na určitá odvětví, technologie nebo výzkum
a technologický rozvoj, jakož i fondů spjatých s inkubátory,
které pak následně poskytují kapitál malým a středním
podnikům. Může rovněž spoluinvestovat do fondů a
investičních nástrojů podporovaných investory typu
„business angels“.
• GIF2 – financují se z něho investice ve fázi rozvoje a
investuje do specializovaných fondů rizikového kapitálu,
které pak následně inovativním malým a středním
podnikům s vysokým růstovým potenciálem poskytují
během fáze rozvoje kvazivlastní nebo vlastní kapitál.
Investice prostřednictvím nástroje GIF2 se vyhýbají
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odkupu nebo financování přesunu kapitálu, jejichž cílem je
spekulativní rozprodej části majetku.
V rámci mechanismu GIF je možné investovat do
zprostředkovatelských subjektů, a to v rámci případné
spolupráce s celostátními nebo regionálními režimy
podporujícími malé obchodní investiční společnosti.
Kromě finančních prostředků z mechanismu GIF poskytnou
většinu kapitálu investovaného do fondu investoři, kteří
provozují svou činnost v podmínkách odpovídajících zásadě
investování za tržních podmínek.
b) Záruční mechanismus malých a středních podniků
(SMEG - SME Guarantee Facility)
Také mechanismus SMEG spravuje jménem Komise EIF a
zahrnuje tyto úkoly:
• poskytovat protizáruky nebo případně společné záruky pro
záruční režimy uplatňované v programu zahrnutých zemí,
• poskytovat přímé záruky jinému vhodnému finančnímu
zprostředkovateli.
Mechanismus SMEG tvoří čtyři nástroje:
• financování prostřednictvím úvěrů nebo leasingu
– zmenší obtíže, se kterými se setkávají obzvláště
malé a střední podniky, potřebují-li si zajistit přístup k
finančním prostředkům, a to buď v důsledku toho, že
investice do určitých činností souvisejících s vědomostmi,
jakými je např. technologický rozvoj, inovace či přenos
technologií, jsou vnímány jako rizikovější, nebo v důsledku
nedostatečného zajištění,
• financování mikroúvěry – podpoří finanční instituce, aby
hrály větší úlohu v poskytování úvěrů menšího rozsahu,
což by pro dlužníky s nedostatečným zajištěním obvykle
představovalo poměrně vyšší náklady. Vedle záruk nebo
protizáruk mohou finanční zprostředkovatelé obdržet
dotace na částečné vyrovnání vysokých administrativních
nákladů spojených s financováním mikroúvěrů,
• záruky pro investování do vlastního nebo
kvazivlastního kapitálu MSP – zahrnuje investice, které
poskytují kapitál pro počáteční fázi nebo fázi zahájení
podnikání, jakož i mezaninové financování, aby se snížily
určité obtíže, kterým malé a střední podniky čelí kvůli své
malé finanční síle, a obtíže související s převodem či
přechodem podniků,
• sekuritizace portfolií pohledávek MSP – mobilizuje
dodatečné dluhové financování MSP na základě
příslušných ujednání o sdílení rizik s dotčenými institucemi.
Podpora pro takové transakce závisí na tom, zda se
emitující instituce zaváží poskytnout značnou část vzniklé
likvidity mobilizovaného kapitálu pro další úvěrování
sektoru MSP.
c) Finanční mechanismus pro budování kapacit (CBS Capacity Building Scheme)

Téma
Mechanismus CBS je provozován spolu s mezinárodními
finančními institucemi, včetně Evropské banky pro obnovu
a rozvoj, Evropské investiční banky, EIF a Rozvojové banky
Rady Evropy.
Mechanismus CBS zahrnuje tyto úkoly:
• zvyšovat investiční a technologickou odbornost fondů
a dalších finančních zprostředkovatelů investujících do
inovativních MSP nebo těch, kteří mají růstový potenciál,
• podněcovat poskytování úvěrů malým a středním podnikům
posílením postupů pro schvalování úvěrů pro MSP.
Mechanismus CBS sestává z akce pro počáteční kapitál a akce
pro partnerství:
Akce pro počáteční kapitál – poskytuje granty k podpoře
poskytování rizikového kapitálu pro inovativní MSP a jiné
MSP s růstovým potenciálem prostřednictvím podpory
fondů pro počáteční fáze a fáze zahájení podnikání nebo
podobné organizace. Podpora může být rovněž poskytnuta
pro dlouhodobý nábor dalších zaměstnanců se specifickou
odborností v oblasti investic nebo technologií.
Akce pro partnerství – poskytuje granty finančním
zprostředkovatelům na pokrytí nákladů spojených s technickou
pomocí při zlepšování postupů pro schvalování úvěrů pro
dluhové financování malých a středních podniků, s cílem
podněcovat poskytování finančních prostředků tomuto sektoru v
zemích s nízkou mírou bankovního zprostředkování1. Doplňuje
úvěrové linie nebo sdílení rizika poskytované mezinárodními
finančními institucemi partnerským bankám nebo finančním
institucím. Značná část této akce se vztahuje ke zlepšování
jejich schopnosti vyhodnocovat obchodní životaschopnost
projektů se značným podílem ekologických inovací.

Ostatní podpůrné nástroje
a) Podpůrné služby ve prospěch podniků a inovací
S ohledem na zkušenosti a dovednosti získané v rámci
stávajících evropských podpůrných sítí pro podniky lze
poskytnout finanční podporu partnerům účastnícím se na
sítích, a to zejména za účelem poskytování:
• informací, zpětné vazby, služeb pro obchodní spolupráci a
internacionalizaci,
• služeb pro inovace, přenos technologií a předávání
vědomostí,
• služeb podporujících účast malých a středních podniků na
7. rámcovém programu pro výzkum a rozvoj.
b) Pilotní projekty a projekty tržní replikace týkající se
inovací a ekologických inovací
V rámci projektu budou podporovány projekty související
s prvním použitím nebo tržní replikací technik, výrobků
nebo praktik souvisejících s inovacemi nebo s ekologickými
inovacemi, jež mají význam pro EU, u nichž již proběhly
úspěšné technické demonstrace, avšak které z důvodu
zbytkového rizika zatím významně nepronikly na trh. Tyto

projekty jsou určeny k podpoře širšího využití takových technik,
výrobků nebo praktik v rámci zúčastněných zemí a k usnadnění
jejich zavedení na trh.
c) Analýzy, rozvoj a koordinace politik a twinning
Na podporu analýz, rozvoje a koordinace politik se
zúčastněnými zeměmi lze provádět tato opatření:
• studie, sběr údajů, průzkumy a publikace, jež se pokud
možno opírají o úřední statistiky,
• twinning a porady odborníků, včetně odborníků z veřejných
institucí, odborníků vyslaných malými a středními podniky
a jinými zúčastněnými stranami, konference a další akce,
• zvyšování povědomí, vytváření sítí a další související
činnosti,
• referenční srovnávání celostátní a regionální výkonnosti a
práce na osvědčených postupech, včetně jejich šíření a
zavádění.
d) Ostatní podpůrná opatření k programu
Mezi ně patří:
• analýza a sledování konkurenceschopnosti a
odvětvových otázek, včetně výroční zprávy Komise o
konkurenceschopnosti evropského průmyslu,
• příprava posuzování dopadů opatření Společenství, jež
mají zvláštní význam pro konkurenceschopnost podniků,
a jejich zveřejnění za účelem zjištění oblastí, ve kterých
je třeba zjednodušit stávající právní předpisy nebo
připravit nová legislativní opatření, jež by inovace více
zatraktivnily,
• hodnocení specifických hledisek nebo specifických
prováděcích opatření ve vztahu k programu pro podnikání
a inovace,
• šíření vhodných informací ve vztahu k programu pro
podnikání a inovace.

Program na podporu politiky informačních
a komunikačních technologií (ICT Policy
Support Programme)
Další část rámcového programu CIP – program na podporu
politiky informačních a komunikačních technologií (ICT) – volně
navazuje na předchozí programy e-TEN, Modinis, e-Content
a zasazuje se o naplnění nové integrované strategie Evropské
informační společnosti do roku 2010.
Podstatou programu je stimulovat nové trhy elektronických sítí,
digitálního obsahu a technologií či najít řešení na odstranění
překážek rychlejšímu používání elektronických služeb
v EU. Program také podporuje modernizaci služeb veřejného
sektoru s konečným cílem zvýšit zde produktivitu práce a
zlepšit nabízený servis. Pro celé sedmileté programovací
období má určen rozpočet ve výši 728 milionů euro.

Oblasti činnosti programu
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Téma
Program má tři hlavní oblasti činnosti:
i) Jednotný evropský informační prostor a posilování
vnitřního trhu pro výrobky a služby z oblasti ICT
Intervenční akce se v této oblasti zaměří na:
• odstraňování překážek v přístupu ke službám založeným
na informačních a komunikačních technologiích a
stanovení vhodných rámcových podmínek pro rychlé,
vhodné a účinné sbližování digitálních komunikačních
technologií a služeb (včetně interoperability), užívání
otevřených standardů a hledisek bezpečnosti a důvěry,
• zlepšování podmínek pro vývoj digitálně šířeného obsahu
zohledňujícího mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost,
• sledování evropské informační společnosti prostřednictvím
sběru údajů a analýzy vývoje, dostupnosti a využití služeb
digitální komunikace, včetně rozšiřování internetu, přístupu
k širokopásmovému připojení a jeho zavádění, jakož i
vývoje obsahu a služeb.
ii) Inovace prostřednictvím širšího přijetí informačních a
komunikačních technologií a investic do nich
Intervenční akce se v této oblasti zaměří na:
• podporu inovací v postupech, službách a výrobcích
umožňovaných
informačními
a
komunikačními
technologiemi, zejména v MSP a veřejných službách,
při zohlednění nezbytných požadavků na příslušné
schopnosti,
• usnadňování spolupráce veřejného a soukromého sektoru,
jakož i partnerství pro urychlování inovací informačních a
komunikačních technologií a investic do nich,
• podporu a zvyšování povědomí o možnostech a přínosech,
jež z informačních a komunikačních technologií a jejich
nových aplikací vyplývají pro občany a podniky, včetně
posilování důvěry v nové ICT a otevřenosti vůči nim, a
podněcování diskuze na celoevropské úrovni o nových
trendech a vývojích v oblasti informačních a komunikačních
technologií.
iii) Informační společnost přístupná všem, úspornější a
účinnější služby v oblastech veřejného zájmu a zlepšení
kvality života
Intervenční akce se v této oblasti zaměří na:
• rozšíření přístupnosti informačních a komunikačních
technologií včetně digitálně šířeného obsahu a digitální
gramotnosti;
• posílení důvěry v používání informačních a komunikačních
technologií, jakož i jejich podpory, přičemž se zvláštní
pozornost zaměří na otázky soukromí;
• zlepšování kvality, účinnosti a dostupnosti elektronických
služeb v oblastech veřejného zájmu a přístupu k nim a dále
účasti, jež informační a komunikační technologie umožňují,
včetně případných interoperabilních celoevropských
nebo přeshraničních veřejných služeb, jakož i vytváření
dílčích základních oblastí společného zájmu a sdílení
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osvědčených postupů.

Realizace programu
Program na podporu politiky informačních a komunikačních
technologií lze provádět prostřednictvím:
• projektů,
• akcí týkajících se osvědčených postupů,
• tematických sítí.
Projekty, akce týkající se osvědčených postupů a tematické
sítě se zaměří na podněcování uplatňování a co nejlepšího
využívání řešení založených na inovativních informačních
a komunikačních technologiích, zejména ve službách v
oblastech veřejného zájmu a službách pro MSP. Podpora
Společenství rovněž usnadní koordinaci a provádění akcí pro
rozvoj informační společnosti napříč členskými státy EU.
a) Projekty včetně prováděcích projektů, pilotních
projektů a projektů tržní replikace
Projekty se zaměřují na podporu inovací, přenosu technologií
a šíření nových technologií, jež jsou vyvinuté natolik, že je lze
zavést na trh. Společenství může granty přispívat do rozpočtu
těchto projektů.
b) Akce týkající se osvědčených postupů pro šíření
znalostí a sdílení zkušeností v celém Společenství
Akce týkající se osvědčených postupů se provádějí
v klastrech zabývajících se specifickými tématy a propojených
prostřednictvím tematických sítí. Příspěvek Společenství
pro tyto akce je možné poskytnout do výše přímých nákladů
považovaných za nezbytné nebo vhodné pro dosažení
specifických cílů dané akce.
c) Tematické sítě sdružující různé zúčastněné strany
v rámci určitého cíle, aby se usnadnila koordinace a
přenos vědomostí
Tematické sítě mohou být spjaty s akcemi týkajícími se
osvědčených postupů. Podpora tematických činností se
poskytuje pro způsobilé náklady na koordinaci a realizaci
sítě. Z příspěvku Společenství mohou být hrazeny dodatečné
způsobilé náklady těchto opatření.
Součástí žádosti o podporu Společenství pro projekty, akce
týkající se osvědčených postupů a tematické sítě je finanční
plán, v němž se uvedou veškeré složky financování projektů,
včetně požadované finanční podpory ze strany Společenství, a
jakékoli další požadavky na podporu z jiných zdrojů. Uvedení
informací o finančním plánu může být případně rovněž
požadováno od žadatelů o jiné formy podpory Společenství,
jako jsou služby nebo studie.

Program Inteligentní energie – Evropa
(Intelligent Energy-Europe Programme)
První program Inteligentní energie – Evropa byl realizován
v letech 2003 až 2006 s rozpočtem 220 milionů. Druhý program

Téma
na roky 2007-2013 je součástí širšího rámcového programu
pro konkurenceschopnost a inovace a na uvedené období
disponuje indikativním rozpočtem 727 milionů euro.
Smyslem programu je podporovat širší využívání nových
a obnovitelných zdrojů energie, zvyšovat energetickou
účinnost, diverzifikovat energetické zdroje a slaďovat
energetický regulatorní rámec v EU. Celkovým cílem programu
je tak přispívat k zajištění bezpečné a udržitelné energie pro
Evropu a současně posilovat její konkurenceschopnost.
Program by měl zvyšovat úroveň investic do nových
a výkonnějších technologií a překlenovat mezeru mezi
úspěšnou demonstrací inovační technologie a jejím efektivním
uvedením na trh v širokém měřítku.

Oblasti činnosti programu
Program má čtyři hlavní oblasti činnosti:
i) SAVE - podpora energetické účinnosti a racionálního
využívání zdrojů energie
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• zlepšování energetické účinnosti a racionálního využívání
energie, zejména ve stavebnictví a průmyslu, s výjimkou
akcí v rámci STEER (viz bod c),
• podporu přípravy legislativních opatření a jejich
uplatňování.
ii) ALTENER – podpora nových a obnovitelných zdrojů
energie a podpora diverzifikace energie
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• podporu nových a obnovitelných zdrojů energie pro
centralizovanou i decentralizovanou výrobu elektřiny, tepla
a chlazení, a tím i podporu diverzifikace zdrojů energie, s
výjimkou akcí v rámci STEER (viz bod c),
• zapojení nových a obnovitelných zdrojů energie do
místního prostředí a energetických systémů,
• podporu přípravy legislativních opatření a jejich
uplatňování.
iii) STEER - podpora energetické účinnosti a využívání
nových a obnovitelných zdrojů energie v dopravě
Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat:
• podpůrné iniciativy týkající se všech energetických
hledisek dopravy a diverzifikace paliv,
• podporu obnovitelných paliv a energetické účinnosti
v dopravě,
• podporu přípravy legislativních opatření a jejich
uplatňování.

stejné akce nebo projektu.

Realizace programu
Program Inteligentní energie – Evropa lze provádět
prostřednictvím:
• projektů na podporu a šíření,
• projektů tržní replikace.
a) Projekty na podporu a šíření
Podporovány jsou:
• strategické studie na základě sdílených analýz a
pravidelného sledování vývoje trhu a energetických
trendů:
i. pro přípravu budoucích legislativních opatření nebo
pro přezkum stávajících právních předpisů, včetně
takových, jež se týkají fungování vnitřního trhu s
energiemi,
ii. pro provádění střednědobých a dlouhodobých strategií
v oblasti energie s cílem podporovat udržitelný rozvoj,
iii. pro přípravu dlouhodobých dobrovolných závazků
hospodářských subjektů v průmyslu a dalších
zúčastněných stran,
iv. pro vývoj norem a systémů označování a certifikace,
• vytváření, rozšiřování nebo reorganizace struktur a
nástrojů pro udržitelný energetický rozvoj, včetně místní
a regionální energetické správy, a vývoj odpovídajících
finančních produktů a tržních nástrojů,
• podpora udržitelných energetických systémů a zařízení
za účelem dalšího urychlení jejich pronikání na trh
a povzbuzení investic pro usnadnění přechodu od
demonstrace k uvedení účinnějších technologií na trh,
osvětové kampaně a vytváření institucionálních kapacit,
• rozvoj informačních, vzdělávacích a školících struktur,
využívání výsledků, podpora a šíření know-how a
osvědčených postupů zahrnujících všechny spotřebitele,
šíření výsledků akcí a projektů a spolupráce se členskými
státy prostřednictvím provozních sítí,
• sledování provádění a dopadu legislativních a podpůrných
opatření Společenství.
b) Projekty tržní replikace
Program podporuje projekty související s tržní replikací
inovačních technik, postupů, výrobků nebo praktik s významem
pro Společenství, u nichž již proběhly úspěšné technické
demonstrace. Tyto projekty jsou určeny k podpoře širšího
využití těchto technik, postupů, výrobků nebo praktik v rámci
zúčastněných zemí a k usnadnění jejich zavádění na trh.

iv) Integrované iniciativy
Akce spojující jednotlivé oblasti (SAVE, ALTENER, STEER)
mohou zahrnovat:
• začlenění energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů
energie do různých odvětví hospodářství,
• spojování různých opatření, nástrojů a účastníků v rámci
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Téma
ROČNÍ PRACOVNÍ PROGRAMY
Jednotlivé programy v rámci rámcového programu
pro konkurenceschopnost a inovace jsou prováděny
prostřednictvím tzv. ročních pracovních programů. Ty pro
každý rok ze sedmiletého programovacího období 2007
až 2013 vyhlašuje Evropská komise a detailně definuje
konkrétní oblasti intervence, které se uskuteční či zahájí
v daném roce. Roční pracovní programy samozřejmě musí být
v souladu s oblastmi činnosti jednotlivých programů.
Vyhlášený roční pracovní program pro každý ze tří programů
stanoví:
a) prováděcí opatření,
b) priority,
c) kvalitativní a kvantitativní cíle,
d) vhodná hodnotící kritéria a kvalitativní a kvantitativní
ukazatele k analýze účinnosti při dosahování výsledků,
které přispějí ke splnění cílů zvláštních programů a
rámcového programu jako celku,
e) provozní harmonogramy,
f) pravidla pro účast,
g) kritéria pro výběr a hodnocení opatření.
Roční pracovní program pro provádění opatření, tam kde je to
účelné, stanovuje i podobu jejich vyhlášení, nejčastěji formou
výzvy k předkládání projektu či výzvy k účasti v tendru.
Ze všech tří programů je nejdále rozpočtově nejobjemnější
Program pro podnikání a inovace. Dne 8. března 2007 Evropská
komise přijala rozhodnutí vyhlašující pracovní program tohoto
programu na rok 2007.
Tento pracovní program počítá s 23 prováděcími opatřeními.
Z rozpočtového hlediska je nejvýznamnější opatření „Finanční
instrumenty pro MSP“, na které je letos určeno 142,1 milionů
euro. Cílem je v souladu s oblastí podpory „Finanční prostředky
pro zahájení podnikání a růst MSP a do inovačních investic“
usnadnit přístup malých a středních podniků k financím.
Opatření bude realizováno prostřednictvím finančních nástrojů
Evropského investičního fondu:
• GIF – Growth and Innovative SME Facility, který zvýší

nabídku vlastního kapitálu pro inovativní MSP v rané fázi
podnikání (GIF1) či ve fázi expanze (GIF2).
• SMEG - SME Guarantee Facility, který poskytuje
protizáruky a společné záruky pro záruční režimy
uplatňované v programu zahrnutých zemích nebo přímé
záruky komerčním finančním zprostředkovatelům s cílem
zvýšit dluhové financování sektoru MSP.
• CBS - Capacity Building Schneme, který podporuje
kapacity komerčních finančních institucí s cílem zvýšení
financování MSP.
Druhým nejobjemnějším opatřením v rámci ročního pracovního
programu Programu pro podnikání a inovace je ustavení
informační sítě poskytující „Služby na podporu podnikání
a inovací“ zejména pro inovativní MSP, s rozpočtem 73,8
milionů euro na rok 2007. To je komplementární k opatření na
provoz „Sítě Euro Info Center v roce 2007“, které disponuje
rozpočtem 12,8 milionů euro.
Rozpočtově významné je rovněž opatření „Komunitární
program pro redukci regulatorní administrativní zátěže“
s rozpočtem 17 milionů euro do roku 2008 (z toho 6,7 mil.
euro v roce 2007), spočívající zejména ve vypracování
rozsáhlé studie, která bude kvantifikovat administrativní zátěž
podnikatelů vyplývající z národní i evropské legislativy a
navrhne program/politiku na její snižování.
Přehled všech prováděcích opatření tohoto ročního pracovního
programu je k dispozici zde:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/docs/eip_
wp2007.pdf
V rámci Programu pro podnikání a inovace byla vyhlášena také
podpůrná opatření na rok 2007:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/docs/eip_
wp2007_measures.pdf.
Ta budou obsahovat zejména vypracování studií, analýz či
organizaci konferencí a setkání expertů s cílem posílit šíření
podnikatelských informací mezi MSP.

ZÁVĚR
Komunitární rámcový program pro konkurenceschopnost a
inovace patří mezi významné nástroje EU pro podporu
malých a středních podniků, a to zejména těch, kteří se věnují
inovacím. Jeho cílem není „konkurovat“ strukturálním fondům,
které nadále zůstávají z finančního hlediska nejvýznamnější
formou podpory Evropské unie sektoru malých a středních
podniků, ale spíše je vhodně doplňovat.
Většina opatření v rámci tohoto rámcového programu
není určena přímo malým a středním podnikům, ale spíše
zprostředkovatelským organizacím (banky, ostatní finanční
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instituce, organizátoři konferencí a setkání, autoři expertních
studií, provozovatelé informačních center, apod.), jejichž
poskytované služby jsou důležitým předpokladem rozvoje
celého malého a středního podnikatelského stavu.
Možná také proto si tento podpůrný program s rozpočtem
přesahujícím 3,6 miliard euro v období 2007-2013 dosud
nezískal takovou popularitu mezi cílovou skupinou, jakou by si
vzhledem ke své užitečnosti zasluhoval.

Po měsících, kdy jsme se zaměřovali spíše na nové členské země,
se předmětem dnešního bližšího pohledu na vybranou členskou
zemi Evropské unie tentokrát stává Francie. Výběr země galského
kohouta do období, kdy si instituce evropského integračního
procesu a samotné Evropské společenství připomínají 50. výročí,
nebyl náhodný.

FRANCIE
Základní ukazatele
typ vlády/hlava státu:
velikost území (podíl v EU)
počet obyvatel (podíl v EU)
věková struktura obyvatel
etnická a národnostní
struktura
HDP celkem (podíl v EU)
HDP per capita v PPS
sektorová struktura HDP

republika / prezident Jacques
Chirac
547 030 km2 (12,6%)
62 886 171 (12,8%)
0-14 let: 18,5%; 15-64 let:
65,1%; nad 65 let: 16,4%
Francouzi 93%; ostatní 7%

1710,0 mld. EUR (15,61%)
108,2% průměru EU-25
zemědělství: 2,2%; průmysl a
stavebn.: 20,9%, služby: 76,9%
průměrná inflace
1,9%
průměrná nezaměstnanost
9,7%
růst HDP
1,2%
saldo státního rozpočtu
-2,9% HDP
veřejný dluh
66,6% HDP
počet NUTS2, nejbohatší a 26 NUTS2; Île de France:
nejchudší NUTS2 (dle HDP 174,5%; Guyane: 54,4%
per capita v PPS vůči EU)
další informace
http://www.premier-ministre.g
ouv.fr
pozn.: ekonomické ukazatele v roce 2005, zdroj: EU, CIA

Komentář
Francie je patrně právem považována za zakladatele
stávajícího moderního evropského integračního kursu; za
zemi, která po skončení 2. světové války podala svoji pravici
usmíření Německu a vlastně tak vznik evropského integračního
procesu umožnila. Francouzští představitelé měli navíc
připravený velmi pokročilý integrační koncept, který mohl být
po ustavení příslušných institucí začít realizován. Ani to není
náhoda: již v období 20. a 30. let se spíše na teoretické či
akademické rovině začaly ve Francii tříbit evropské integrační
myšlenky, jejichž politická záštita po skončení 2. světové války
dále výrazně zesílila.

Země
pod lupou

Dříve byla Paříž považována
za klíčový motor pokrokových
integračních postupů Evropského
společenství. Nyní již tomu tak není.
Negativní stanovisko francouzských
občanů v referendu ke Smlouvě
o Ústavě pro Evropu, které de
facto vedlo ke zmrazení další ratifikace tohoto dokumentu, je
nejviditelnějším příznakem posledního vývoje.
Ani hospodářské výsledky Francie – zejména z pohledu růstové
dynamiky – nejsou dvakrát zářivé. Při bližším pohledu ale
zjistíme, že se nijak nevymykají průměru celé Evropské unie.
Za posledních sedm let byla roční tempa růstu hospodářsví
Francie i Unie velice podobná v intervalu mezi 1 % a 4 %, blíže
k dolní hranici.
Také tempo růstu cenové hladiny je velice podobné průměru
EU a zejména eurozóny. Ta ukázněně oscilovala kolem klíčové
dvouprocentní hladiny sledované Evropskou centrální bankou.
Možná potřeba akcelerace ekonomické aktivity, doplněná
nutností zlepšit fiskální disciplínu snížením schodku veřejného
rozpočtu ve vztahu k HDP, časem dovede Francii rovněž
k realizaci radikálnějších reforem, byť lze předpokládat, že ve
francouzském případě doprovázených silným společenským
odporem.
I v důsledku domácího ekonomického vývoje je nyní Francie
spíše zastáncem opatrného postoje a stoupencem uzavřenosti
jednotlivých trhů – především v oblasti služeb. Na straně
druhé, ve sféře volného pohybu pracovníků Francie nezastává
tak radikální postoj, jako například Německo či Rakousko,
a v omezené míře umožňuje vstup pracovníků z nových
členských zemí bez zbytečných, dodatečných bránících bariér
již nyní.
Francie každopádně zůstává evropskou politickou a
ekonomickou silou, vykazující v rámci EU zasloužený respekt.

Francouzský přínos procesu evropské integrace lze časovat
především do doby vzniku a raného stádia vývoje klíčových
politik, které byly v průběhu integračního procesu osvojeny.
Jmenovitě pak nelze opomenout například vznik a fungování
společné zemědělské politiky, či koordinované regionální
politiky, jejíž finanční nástroje napomáhají překonávat
sociálně-ekonomické rozdíly mezi členskými zeměmi.
Francie samotná, bez ohledu na ohromný příspěvek procesu
integrace, však v poslední době spíše spoléhá na život z podstaty.
Země nepatří mezi zastánce odvážných, deregulačních a
liberalizačních reforem, oslabujících roli přehnaně silného státu
blahobytu ve prospěch zodpovědnosti jednotlivce.
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Statistické
okénko

Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické
ukazatele všech 27 členských zemí 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. Zdrojem je Eurostat.

Klíčové makroekonomické ukazatele
v%
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
EU
v%
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
EU
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2003
1,0
4,5
3,6
0,7
-0,2
7,1
4,3
4,8
3,0
1,1
0,0
1,9
7,2
10,3
1,3
4,1
-2,4
0,3
1,1
3,8
-1,1
5,2
2,7
4,2
1,8
1,7
2,7
1,3

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

Měsíčník EU aktualit ▪ duben 2007

Saldo běžného účtu k HDP
2003
2004
2005
4,5
3,6
2,5
-5,5
-5,8
-11,3
-6,5
-6,3
-2,7
3,2
2,3
2,9
2,0
3,9
4,2
-11,5
-12,5
-11,1
0,0
-1,0
-3,1
-10,0
-9,5
-9,2
-4,0
-5,9
-7,5
0,2
-0,6
-2,1
-0,9
-0,5
-1,1
-0,9
-5,3
-5,7
-8,0
-12,9
-12,5
-6,8
-7,9
-6,9
6,4
10,6
9,7
-7,9
-8,4
-6,8
-5,0
-7,5
-11,0
6,1
8,6
7,1
1,7
2,1
2,9
-2,1
-4,2
-2,2
-6,5
-7,8
-9,5
-4,8
-12,7
-8,7
-0,8
-2,6
-2,0
-2,1
-2,5
-7,9
5,9
7,6
4,6
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
46,1
38,6
30,1
30,7
44,4
42,6
63,9
65,7
5,7
5,2
31,1
29,7
107,8
108,5
48,7
46,2
62,4
64,4
104,3
103,9
69,1
70,3
14,4
14,5
21,2
19,4
6,3
6,6
58,0
59,4
70,2
74,9
52,0
52,6
64,6
63,8
43,9
41,8
57,0
58,6
20,7
18,0
28,5
28,7
42,7
41,6
44,3
44,3
51,8
50,5
38,9
40,4
62,0
62,4

HDP
2005
93,2
29,9
30,4
35,9
67,9
4,5
27,4
107,5
43,1
66,6
106,6
69,2
12,1
18,7
6,0
61,7
74,2
52,7
63,4
42,0
64,0
15,2
28,0
34,5
41,3
50,4
42,4
63,3

Míra nezaměstnanosti
XII-06
I-07
II-07
7,8
7,8
7,7
8,3
8,4
8,2
6,6
6,5
6,4
3,5
3,3
3,4
7,8
7,6
7,1
5,4
4,8
4,9
4,5
4,4
4,4
8,6
n/a
n/a
8,6
8,6
8,6
9,0
8,9
8,8
6,5
n/a
n/a
4,5
4,5
4,5
5,9
6,0
5,8
4,9
5,8
5,7
4,9
4,9
5,0
7,7
7,8
7,9
6,9
6,8
6,7
3,6
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
12,3
12,1
11,8
7,9
7,6
7,5
7,8
7,5
7,3
5,1
4,8
4,7
11,9
11,2
11,0
7,2
7,0
7,0
6,6
6,7
6,7
5,4
n/a
n/a
7,5
7,5
7,4
HDP per capita k Ø EU
2003
2004
2005
117,9
118,7
117,7
31,0
31,8
32,9
68,3
70,5
73,8
120,8
121,5
124,2
108,1
108,0
109,3
50,3
53,0
60,1
133,7
135,8
137,5
80,9
81,8
82,0
97,4
97,7
98,6
111,6
109,5
108,8
107,6
105,5
102,6
79,8
82,6
83,3
40,8
42,8
47,2
45,2
47,8
52,1
232,7
237,5
247,5
60,1
60,9
61,4
73,7
70,2
69,5
124,7
124,4
124,2
120,3
121,7
122,5
46,9
48,7
49,8
72,7
72,3
71,3
29,9
32,6
34,1
75,9
79,2
80,6
51,9
52,9
55,0
112,6
113,7
113,3
115,6
117,1
114,5
116,4
117,1
116,5
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
XII-06
I-07
II-07
2,1
1,7
1,8
6,1
6,8
4,6
1,5
1,4
1,7
1,7
1,8
1,9
1,4
1,8
1,9
5,1
5,0
4,6
3,0
2,9
2,6
3,2
3,0
3,0
2,7
2,4
2,5
1,7
1,4
1,2
2,1
1,9
2,1
1,5
1,4
1,2
6,8
7,1
7,2
4,5
4,0
4,4
2,3
2,3
1,8
6,6
8,4
9,0
0,8
1,2
0,8
1,7
1,2
1,4
1,6
1,7
1,8
1,4
1,6
1,9
2,5
2,6
2,3
4,9
4,1
3,9
3,0
2,8
2,3
3,7
2,2
2,0
1,2
1,3
1,2
1,4
1,6
1,7
3,0
2,7
n/a
2,2
2,1
2,1
Cenová
2003
105,6
40,5
54,0
140,2
104,8
61,7
125,7
85,4
88,2
109,3
103,4
90,4
54,9
51,9
102,9
58,0
71,2
107,1
102,6
54,2
85,7
43,6
75,9
50,4
125,6
122,5
104,1
100,0

hladina
2004
104,8
41,2
54,5
138,6
103,9
62,3
124,7
86,7
90,2
109,7
104,5
89,8
55,1
52,7
104,3
61,1
71,8
105,2
102,2
52,8
86,1
44,0
74,9
54,5
122,9
121,0
104,4
100,0

k Ø EU
2005
104,7
42,7
57,8
138,3
103,1
63,6
123,0
87,0
91,9
109,0
104,8
90,2
55,5
53,6
104,5
62,4
72,5
104,5
102,1
59,7
86,0
52,8
74,5
56,1
121,8
117,3
103,7
100,0
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