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První z nich se týká faktu, že v polovině dubna konečně započala i pro Českou
republiku oficiální fáze vyjednávání klíčového strategického dokumentu každé
členské země EU pro realizaci své strukturální a kohezní politiky – Národního
strategického referenčního rámce. Zde je však vhodné poznamenat, že důležité
je nejenom to, že by dokument měl být schválen, ale klíčové je i to, aby schválený dokument vykazoval adekvátní kvalitu, která zajistí, že po celé sedmileté
období bude tento dokument silným, zřetelným a jednoznačným vodítkem celého
procesu implementace kohezní politiky u nás. Finalizace vyjednávání NSRR pak
dále umožní završit i vyjednávací proces, týkající se všech operačních programů, které již v dostatečné míře konkrétnosti rozpracovávají základní strategické
koncepty obsažené v NSRR.
Druhou událostí s dalekosáhlým dopadem je pak přijetí nového Národního plánu
na zavedení společné měny euro v České republice (jemuž se v detailech věnuje
hlavní téma tohoto Měsíčníku). Národní plán sice nehovoří explicitně o konkrétním datu, kdy se stane euro i na území České republiky zákonným platidlem,
nicméně nabízí zainteresovanému čtenáři a uživateli plánu odpovědi na další
klíčové problémy spojené s přijetím eura. Objasní například vlastní scénář přechodu s použitím verze „velkého třesku“, kdy přechod bude v maximální možné
míře urychlen, vymezí pravidla pro zveřejňování dvojích cen nabízeného zboží
a služeb (v euro i korunách) pro snadnější orientaci nakupujících, nastíní vlastní
proces přepočtu prostřednictvím přepočítacího koeficientu a způsob zaokrouhlování, a předloží mimo jiné i princip zachování smluvní kontinuity u kontraktů,
které byly uzavřeny před zavedením eura a jsou platné po datu jeho zavedení.
A konečně, v průběhu dubna dal Evropský parlament zelenou i směrnici o platebních službách, vytvářející podmínky pro start Jednotné eurové platební oblast
(SEPA). Členské státy teď mají více než dva a půl roku na to, aby tuto směrnici
promítly do svých národních legislativních systémů. Poté dojde, resp. má dojít,
k faktickému setření rozdílů mezi tuzemským a přeshraničním platebním stykem,
co se týče výše poplatků, délky provedení platební operace apod. Tato směrnice upravuje a stírá rozdíly i pro výběry z bankomatů v tuzemsku či jiné členské
zemi a dotýká se rovněž podmínek uplatňovaných společnostmi provozujícími
splátkový prodej.
V tyto dny pak nelze opomenout ani připomínku již třetího výročí našeho vstupu
do EU. Tato připomínka stále více potvrzuje před třemi lety spíše intuitivně představovanou ideu o tom, že EU je příležitostí nové dimenze, kterou se vyplácí
využívat a naplňovat. Pohled do makroekonomických statistik je v tomto smyslu
tak jednoznačný, že nepotřebuje dalšího komentáře.
Při slunném počasí letošního počátku května by nás v této souvislosti měla napadat další řada kroků, jimiž tuto zmíněnou příležitost budeme v ještě větší míře
naplňovat.

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu
vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování
o evropských záležitostech v ČR

Petr Zahradník
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Události

Plénum Evropského parlamentu schválilo směrnici o platebních
službách na vnitřním trhu, která vytváří nezbytný právní rámec
pro Jednotnou eurovou platební oblast (SEPA). Evropská komise
připravila návrh nařízení rozšiřujícího počet oblastí, v kterých se na
poskytnutou státní pomoc vztahuje bloková výjimka z oznamovací
povinnosti. Existence údajných nadlimitních zásob zemědělských
produktů v České republice před vstupem do Unie je důvodem pro
udělení pokuty našemu státu ve výši 12,3 milionů euro.

ROZPOČET
Nová jednodušší finanční pravidla EU
Evropská unie má novou soustavu finančních pravidel, díky
kterým se budou ve finančním období 2007–2013 lépe využívat
fondy EU.
Nová pravidla usnadňují přístup k finančním prostředkům
a omezují administrativní postupy na nezbytné minimum.
Praktická zlepšení, pokud jde o granty a veřejné zakázky,
budou mít velký význam pro malé a střední podniky, školy,
univerzity, výzkumné pracovníky, rozvojové agentury a obce:
• granty do výše 25 000 EUR budou vyžadovat méně
dokumentace,
• spolufinancování bude možné i v podobě práce
zaměstnanců,
• po posouzení finančního rizika bude možné upustit od
finančních záruk, které jsou před první platbou požadovány
u grantů do 60 000 EUR,
• nákupy do výše 60 000 EUR z grantových prostředků
bude možné provést při dodržení minimálních pravidel;
bude vyžadována pouze zásada řádného finančního řízení
a žádný konflikt zájmů,
• zvýší se prahová hodnota (z 50 000 EUR na 60 000 EUR)
pro zadávání veřejných zakázek podle jednodušších
postupů,
• vyšší prahová hodnota umožní organizacím, které usilují
o získání zakázek EU s nízkou hodnotou, uskutečnit
jednoduché čestné prohlášení, jež nahradí složité
dokazování, že v minulosti proti nim nebyla vznesena
obvinění kvůli nekalým praktikám,
• dojde ke zjednodušení při udělování veřejných zakázek
v oblasti vnější pomoci, kde se prahová hodnota výrazně
zvýší (až na 5 milionů EUR za práce).
Součástí přijatého balíčku je i opatření na zvýšení
transparentnosti vyplácení podpor z fondů EU. Jména
příjemců podpor ze strukturálních fondů, programů vnější
pomoci (od roku 2008) a zemědělských podpor (od roku 2009)
budou ve všech členských státech zveřejněna.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/424

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Směrnice o platebních službách schválena
Europarlamentem
Evropský parlament v prvním čtení schválil směrnici o platebních
službách na vnitřním trhu, která definuje nezbytný právní rámec
pro harmonizaci platebního styku v EU a pro vytvoření tzv.
Jednotné eurové platební oblasti (SEPA). V jejím důsledku
by měly být veškeré přeshraniční platební služby realizovány
za naprosto stejných podmínek (výše poplatků, lhůty za
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převod, práva a povinností klientů i poskytovatelů platebního
styku, apod.) jako v domácí zemi. Hlavní body směrnice:
• Časové lhůty převedení platby od podání příkazu – do
konce roku 2011 stačí do třech pracovních dní (D+3), po
té do jednoho pracovního dne (D+1).
• Poplatky za platební transakce budou standardně
rozdělené mezi příjemce a plátce; oběma účtuje poplatek
jejich banka/platební instituce. Poplatky ale budou moci být
stanoveny jako nulové, případně poplatky bude platit v plné
výši příjemce (např. nyní u platby kartou v obchodech).
• 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, poté za vše ručí banka/
poskytovatel platebního styku.
• 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.
• Zavedení jasných a jednoduchých informačních
požadavků pro příkazce.
• Standardizace práv a povinností pro klienty i
poskytovatele platebních služeb.
• 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.
Pro vstup směrnice v platnost je potřeba ještě souhlas Rady
EU, vzhledem k předjednanému kompromisu (Rada se již k
obsahu směrnice kladně vyjádřila na březnovém zasedání) se
však jedná o formalitu. Směrnici musí členské země do své
legislativy přenést do 1. listopadu 2009.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-5721-113-04-17-907-20070420IPR05537-23-04-20072007-false/default_en.htm

PODNIKÁNÍ
Komise umožní dotace do výzkumu a vývoje i
velkým firmám
Pravidla upravující blokové výjimky poskytnuté státní
pomoci z oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi by
se měla změnit. Vyplývá to z návrhu nařízení, jehož cílem je
rozšíření oblastí, kde není do určité výše třeba žádat souhlas
Komise, a zjednodušení a konsolidace stávajících pravidel.
Státní pomoc je v EU zakázána, pokud není v konkrétních
případech povolena Evropskou komisí. Důvodem jsou obavy z
narušení konkurenčního prostředí na vnitřním trhu.
Z oznamovací povinnosti státní pomoci vůči Evropské komisi je
nyní vyjmuto blokovými výjimkami pět oblastí:

Události
•
•
•
•
•

obecná pomoc malým a středním podnikům,
výzkum a vývoj malých a středních podniků,
zaměstnanost,
trénink a školení zaměstnanců,
regionální podpora.

Obsahem návrhu nového nařízení je rozšíření vyjmutí
oznamovací povinnost v případě státní pomoci v těchto
třech dalších oblastech:
• životní prostředí,
• pomoc ve formě rizikového kapitálu,
• výzkum a vývoj velkých společností (dotace do 50 %
nákladů na průmyslový výzkum bez oznamovací povinnosti,
nad tuto hranici nutné oznámení a souhlas Komise).

je platili uživatelé letecké dopravy a členské země. Pokud se
ale některé státy rozhodnou uplatňovat ještě přísnější opatření,
než jaká vyžaduje nařízení, budou nést celé náklady samy.
Očekává se, že nařízení, až ho schválí Rada EU, vstoupí v
platnost koncem roku 2007 s výjimkou určitých částí, které
vejdou v platnost o dva roky později.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
062-5734-113-04-17-910-20070420IPR05680-23-04-20072007-true/default_cs.htm

Navíc by nové nařízení mělo blokové výjimky ve všech osmi
sektorech sloučit do jednoho dokumentu. Rozšíření o nové
sektory je navíc v souladu s Lisabonskou strategií zaměřující
se na zvýšení konkurenceschopnosti evropské podnikové sféry
a vytváření nových pracovních míst. Nová právní úprava by
mohla vstoupit v platnost do léta příštího roku.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/549

ENERGETIKA A DOPRAVA
EP schválil nařízení o bezpečnosti na palubě
civilních letadel
Návrh nařízení, jehož cílem je ochránit civilní letadla před
činy ohrožujícími bezpečnost a vyřešit další aspekty letové
bezpečnosti, ve druhém čtení schválil Evropský parlament.
Nařízení se zabývá aktualizací bezpečnostních pravidel pro
civilní lety zavedených po teroristických útocích z 11. září 2001.
Zahrnuta jsou různá opatření od kontrol a prohlídek pasažérů,
přes zakázané předměty v příručních zavazadlech, až po
pravidla působení nových ozbrojených členů bezpečnostního
doprovodu na palubě letadel.
Jedním z hlavních bodů je právě ustavení působení
bezpečnostního doprovodu na palubě letadla - tzv. „Sky
Marshals“. Tyto osoby budou muset být řádně zaškoleni a
zbraně na palubě budou moci držet jedině tehdy, když splní
požadované podmínky a získají souhlas členské země, která
dané letecké společnosti udělila licenci. Požadován bude
rovněž souhlas země odletu, příletu a za určitých podmínek i
souhlas kterékoli země, nad kterou bude letadlo přelétat.
Poslanci rovněž požadují, aby po šesti měsících po nabytí
účinnosti nařízení přestal platit zákaz tekutin na palubách
letadel. Zachovat nebo je v budoucnu opět zavést by mělo být
možné až po přehodnocení bezpečnostních rizik a vyhodnocení
nákladů a důsledků vyplývajících z opatření.
Klíčovou otázkou a potenciálním zdrojem konfliktu s členskými
státy zůstává, kdo bude hradit náklady na realizaci nových
bezpečnostních opatření. Evropský parlament navrhuje, aby

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
ČR dostala pokutu za nadměrné zemědělské
zásoby
Evropská komise vyměřila devíti novým členským státům
včetně ČR pokutu (oficiálně nazývánou poplatek) za vytváření
přebytečných zásob zemědělských produktů před svým
přistoupením. Členské státy totiž měly zajistit, aby před vstupem
do EU nedocházelo k hromadění zásob zemědělských produktů
soukromými i veřejnými subjekty. Ty totiž podle Komise mohou
vyvolat nerovnováhu na vnitřním trhu v EU.
U některých zemědělských výrobků však byly zjištěny zásoby
přesahující běžnou úroveň. Pobídkou k vytváření zásob byly
rozdíly mezi vyššími cenami v EU a nižšími cenami v
dotčených zemích před jejich přistoupením k EU.
Celková výše pokuty byla stanovena na 41,1 milionů euro
(pro ČR 12,3 mil. euro), přičemž úhrada bude rozložena do čtyř
let. Základem výpočtu pokuty pro každý členský stát je součin
přebytečných zásob a rozdílu mezi úrovní vnitrostátních cen a
cen mimo daný stát.
Česká republika údajně vytvářela nadlimitní zásoby u drůběžího
masa, ovoce (konzervované mandarinky, ananas a žampiony)
a rýže, avšak její představitelé s tím nesouhlasí. Podle ministra
zemědělství Petra Gandaloviče nebylo dokázáno, že by údajné
nadměrné zásoby zemědělských výrobků v Česku způsobilo
narušení trhu EU. Ministr také poukázal na neexistenci přesné
definice nadlimitních zásob a zahájil diplomatickou ofenzivu s
cílem zvrátit rozhodnutí Evropské komise.
Není vyloučené, že soustředěný tlak postižených zemí nakonec
Komisi přiměje, aby své stanovisko dále zmírnila. Původně

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

Podle návrhu nového nařízení by se měl strop definující malou
státní podporu („de minimis“) zemědělským producentům
zdvojnásobit. Lodní doprava by měla být dalším odvětvím, které
bude do budoucna zahrnuto do systému obchodování s emisemi
oxidu uhličitého. Detaily ani očekávané načasování tohoto kroku
však zatím nejsou známy. Evropská harmonizace možná v brzké
době dorazí i do oblasti trestního práva. Počítá s tím návrh na
sjednocení výše trestů za porušení práv duševního vlastnictví.

vyměřené penále vůči ČR z roku 2005 totiž dosahovalo částky
44 milionů euro, loni v září bylo sníženo na 19,2 mil. euro a
nakonec upraveno až na současných 12,3 miliony euro.

v závislosti na jejich ekonomické vyspělosti měřené právě
ukazatelem HDP na obyvatele (v přepočtu paritou kupní síly).

Zpráva odhaduje pravděpodobné důsledky vstupu Turecka,
Chorvatska, Makedonie (FYROM) a států Západního Balkánu
(Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska - včetně
Kosova) do EU. Z dodatečných 150 miliard euro, o které by
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
bylo potřeba navýšit rozpočet politiky soudržnosti, by bylo na
07/466
Turecko potřeba vyčlenit 63 %
Pokuty za nadbytečné zásoby zemědělských produktů (v tisících eur)
a na Chorvatsko 7 %.
Produkt Polsko ČR Estonsko Slovensko Litva Slovinsko Malta Lotyšsko Kypr
Schválený text v této
7 773 6 221
980
Maso
souvislosti vyzývá Komisi,
752
7 523
2 971
288
Mléko
aby se zřetelem k budoucím
2 229 4 944
3 049
180
375
Ovoce
rozšířením vyčíslila náklady
budoucí regionální politiky a
1 225 1 123
5
585
30
18
115
Rýže
aby odhadla, jaký dopad by
473
42
204
Víno
to mělo mít na financování
7 570
4 614
3 182
393
288
204
115
Celkem 12 451 12 288
regionů, které mají v
Zdroj: Evropská komise
současnosti na tuto pomoc
nárok.
Hlavní
obavou
poslanců
je, že by budoucí rozšíření
Komise navrhuje zvýšit „de minimis“ podporu
EU mohlo vést k situaci, kdy by větší množství regionů přišlo
v odvětví zemědělství
o svou strukturální podporu pouze kvůli „statistickému efektu“.
Předmětem návrhu nového nařízení je zvýšení stropu podpor
Mezi nimi by byla i velká část českých regionů. Nicméně
malého rozsahu („de minimis“) v odvětví zemědělství na 6 000
ukazatel HDP na obyvatele by pro celou republiku měl zůstat
€ na příjemce na dobu tří let a maximální částku na členský stát
těsně pod klíčovou 90% hladinou vůči průměru EU a ČR by tak
na 0,6 % hodnoty zemědělské produkce. Návrh také jasněji
nadále měla nárok na prostředky z Kohezního fondu.
stanoví oblast působnosti podpory „de minimis“ a členským
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
státům dává větší manévrovací prostor k přidělování podpor.
059-5724-113-04-17-910-20070420IPR05540-23-04-2007Debata o výši nadměrných zásob jen dokládá absenci
funkčního tržního prostředí v evropském zemědělství.

Státní podpora malého rozsahu není Evropskou komisí
považována za státní pomoc narušující konkurenční prostředí
jednotného vnitřního trhu v EU a k jejímu udělení proto není
požadováno složité povolovací řízení na evropské úrovni.

Oproti nynější situaci (viz nařízení 1860/2004/ES) je
navrhováno zdvojnásobení stropů – dosavadní stropy “de
minimis” podpory hovoří o částce 3000 euro na podnik (během
tří let) a 0,3 % hodnoty zemědělské výroby na členskou zemi.
Nyní bude návrh projednáván s členskými státy a
zainteresovanými stranami. Předpokládá se, že Evropská
komise přijme konečné nařízení po těchto konzultacích na
konci letošního roku.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/465

ROZŠÍŘENÍ
Poslanci varují před důsledky příštích rozšíření
Plénum Evropského parlamentu schválilo podnět, ve kterém
poukazuje na možné důsledky budoucích rozšíření EU
a navrhuje některá řešení. Další rozšíření Unie by podle
předpokladů zvětšilo její území o 35 % a počet obyvatel by
narostl o 27 %. Hrubý domácí produkt Unie by tím však celkově
vzrostl pouze o 4 % a na hlavu by se dokonce snížil o 18 %. To
by se odrazilo i v politice soudržnosti, která podporuje regiony
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dohoda o nové povodňové směrnici
V závěru dubna našli představitelé Evropského parlamentu a
Rady EU shodu nad návrhem směrnice o vyhodnocování a
zvládání povodňových rizik.
Směrnice byla navržena loni v reakci na zničující povodně
v minulosti a jejím cílem je napomoci lepšímu zvládání povodní
a jejich negativním dopadům na lidské zdraví, životní prostředí,
infrastrukturu a majetek. Od roku 1998 v důsledku povodní
v Evropě zemřelo 700 osob, půl milionů osob ztratilo domov a
pojištění ekonomické škody se odhadují na minimálně 25 miliard
euro. Přitom právě v budoucnu vlivem klimatických změn vědci
očekávají, že frekvence a intenzita povodní poroste.
Směrnice nastiňuje třístupňovou strategii, kterou budou muset
implementovat členské státy:
• předběžné ohodnocení povodňových rizik říčních
povodí a pobřežních oblastí do roku 2011,
• vytvoření map zobrazujících nebezpečí povodní
v rizikových oblastech do roku 2013,
• plány řízení povodní do roku 2015 (obsahující preventivní,
ochranná opatření s cílem snížit pravděpodobnost a
negativní vlivy budoucích povodní).

Události
U řek tekoucích několika státy je důležitá jejich spolupráce a
koordinace činností, aby se problém pouze nepřenesl z jedné
oblasti do druhé.
Navržená směrnice, pokud bude schválena, bude doplňovat
směrnici o vodách (č. 2000/60/ES), která je hlavní legislativní
oporou politiky ochrany vod v EU.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/565

Lodě do systému obchodování s emisemi
Rapidně rostoucí emise skleníkových plynů v lodní dopravě by
se měly zbrzdit. Vyplývá to z iniciativy Evropská komise, která
připravuje návrh legislativy na zahrnutí odvětví do systému
obchodování s povolenkami na emise CO2.

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Harmonizují se tresty za pirátství a padělání?
Harmonizace pravidel členských států Evropské unii se možná
brzy rozroste i o trestní právo, které bylo dosud doménou
národních států. První normou harmonizující trestní právo
v EU by mohla být „směrnice Evropského parlamentu a Rady,
která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního
vlastnictví“. Měla by pokrývat nejširší oblasti od pirátských kopií
filmů, přes napodobeniny značkové obuvi až k padělaným
lékům. Mimo rozsah směrnice je patentové právo.
Zatím prošla prvním čtením v Parlamentu a pro její schválení je
ještě potřeba kladné stanovisko Rady.

Zatímco letectví bude do obchodování s emisemi v budoucnu
zahrnuto (již navržená směrnice počítá s rokem 2011), odvětví
lodní dopravy regulaci v této oblasti zatím unikalo.

V případě přijetí budou všechny členské státy povinny
považovat za trestný čin veškerá mezinárodní porušení práva
duševního vlastnictví, spáchaná úmyslně a v obchodním
měřítku. Text navrhuje škálu trestních opatření od pokut až
po odnětí svobody. U závažných trestných činů spáchaných
zločineckou organizací je nejvyšší možný trest 300 tisíc euro
pokuty a/nebo 4 roky odnětí svobody, pro méně závažné
přečiny je nejvyšším postihem pokuta nejméně 100 tisíc euro.

Dosavadní diskuse o emisích oxidu uhličitého v lodní dopravě
probíhaly v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO),
avšak spíše se soustředily na definici metod kalkulace emisí,
než přijímání konkrétních redukčních cílů.

Na pirátství soukromých uživatelů (stahování hudby z internetu)
páchaná pro osobní účely se směrnice nevztahuje. Směrnice
nebude bránit státům, jestliže budou chtít udělovat vyšší pokuty
než výše zmíněné.

To by se nyní mělo změnit, když iniciativy se chopila Evropská
unie. Detaily uvažované směrnice nejsou známé, možná
je analogie s letectvím. Zde se systém obchodování s
emisemi, podle návrhu direktivy, bude vztahovat i na všechny
mezinárodní lety, které do EU přilétají nebo z ní odlétají.

Ačkoliv nepatříme mezi příznivce harmonizace trestního práva,
vzhledem k obchodní povaze oblastí, které navržená směrnice
zahrnuje, považujeme návrh za opodstatněný.

Lodní dopravci nyní vypouštějí zhruba dvojnásobné množství
oxidu uhličitého než letecká doprava a v případě neřešení
situace se předpokládá, že v dalších 15 až 20 letech vzrostou
o 75 %.

Pokud boj proti globálnímu oteplování myslí Evropská unie
vážně, je nanejvýš logické, že do působnosti mechanismů
na snižování skleníkových plynů budou zahrnuti všichni
významní znečištovatelé, tedy i lodní dopravci.
http://www.ec.europa.eu/environment/air/transport.htm#3

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
057-5723-113-04-17-909-20070420IPR05539-23-04-20072007-false/default_cs.htm

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Regulace poplatků za roaming prochází
výbory Evropského parlamentu
Klíčový Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského
parlamentu podpořil návrh na snížení poplatků za přeshraniční
volání mobilními telefony (tzv. roaming). Maximální sazba
pro volání domů ze zahraničí by činila 40 centů za minutu,
maximální sazba za přijaté hovory v zahraničí z domova 15
centů/minutu. Ceny jsou bez DPH. Všichni stávající i noví
klienti by byli převedeni automaticky na tento nový euro-tarif.
Návrh Evropské komise, který parlamentní výbor projednával,
je reakcí na vysoké ceny roamingu.
Poslanci z tohoto výboru šli dále než ministři členských
států a jejich kolegové z Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele, kteří se spokojili se stropy 0,50 euro/minutu u
odchozích hovorů, resp. 0,25 euro/minutu u příchozích hovorů.
Navíc prosazovali myšlenku, že nové tarify budou k dispozici
jen těm zákazníkům, kteří o ně výslovně požádají.
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Události

Návrh nařízení regulujícího výši poplatků za hovory mobilními
telefony prochází výbory Evropského parlamentu. Klíčový Výbor
pro průmysl, výzkum a energetiku prosazuje přísnější verzi než
uvažovali ministři členských států na zasedání Rady EU. V
polovině dubna se v Bruselu představil český vyjednávací tým,
jehož úkolem je dohodnout podobu Národního strategického
referenčního rámce a jednotlivých operačních programů s
Evropskou komisí.

Evropská komise by ráda, aby legislativní balíček vstoupil
v platnost v letošním červenci. Pro jeho schválení je třeba
souhlas plenárního zasedání Europarlamentu (bude ho
projednávat v květnu) a Rady EU (na zasedání v červnu).
Vzhledem ke kontroverznosti tématu se nedomníváme, že
bude schválen již toto léto.
Stále si myslíme, že cenová regulace v tomto odvětví není
opodstatněná, je v rozporu s tržním mechanismem
a v dlouhodobém horizontu ublíží rozvoji evropských
telekomunikací. Sebechytřejší úředník nemůže určit optimální
cenu, ta musí být výsledkem střetu mezi nabídkou a poptávkou.
Nejlepším lékem na snížení ceny je proto otevírání trhu dalším
telekomunikačním společnostem a zintenzivnění konkurence.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
058-5108-101-04-15-909-20070410IPR05075-11-04-20072007-false/default_en.htm

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Kdy schválí Komise český plán na čerpání
peněz z fondů EU?
Až v polovině dubna se v Bruselu oficiálně představil český
vyjednávací tým, jehož cílem je dohodnout s Evropskou komisi
budoucí podobu čerpání dotací z evropských strukturálních a
Kohezního fondu.
Podstatou vyjednávání je tzv. Národní strategický referenční
rámec (NSRR), který představuje plán čerpání peněz v letech
2007–2013, a jednotlivé operační programy, přes které se
peníze z evropských fondů dostávají ke konečným příjemcům.
Pro celé období 2007–13 se jedná o částku 26,7 mld. euro.
Již nyní se ukazuje, že vyjednávání nebude bezproblémové.
Podle informací ČTK evropští úředníci České republice vytýkají
špatnou architekturu plánu a příliš mnoho operačních programů
(nejvíce mezi srovnatelně velkými zeměmi), některé programy
považují za zbytečné a celkem osm jich zmrazili.
Podle ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka bude základní
dokument – Národní strategický referenční rámec schválen již
v květnu, poté přijdou na řadu jednotlivé operační programy
(OP). Až bude jednání o jednotlivých programech uzavřeno,
mohou být žádosti o dotace schváleny a začne čerpání dotací.
Do té doby je však možné pouze vyhlašovat jednotlivé části OP
a vyzývat realizátory k předkládání žádostí o dotace. Děje se tak
již nyní u programů, které jsou považovány za „bezproblémové“
a které bude s vysokou pravděpodobností schváleny Komisí
v navržené podobě. V rámci OP Průmysl a inovace bylo
umožněno předkládat žádosti o dotace do programů:
• Rozvoj – podpora investic do moderních technologií,
• Marketing – rozvoj aktivit českých exportérů na
zahraničních trzích,
• Inovace – zvýšení inovačního potenciálu podniků,
• Potenciál – posílení vývojových kapacit firem a jejich
spolupráce s výzkumnými a vývojovými institucemi,
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• ICT v podnicích – podpora pořizování a rozšiřování
informačních systémů v podnicích,
• Eko-energie – snižování energetické náročnosti výroby a
vyššího využití obnovitelných zdrojů energie.
V případě schválení operačního programu v Bruselu a výběru
podaných projektů ke spolufinancování z fondů EU hodnotitelskou
komisí mohou být výdaje uskutečněné po registraci žádosti o
podporu zpětně započítány do způsobilých výdajů projektu.
Současné zpoždění považujeme za nepochopitelné a
neomluvitelné. Programovací období začalo 1. ledna 2007,
což věděly všechny odpovědné orgány několik let dopředu.
Přípravy začaly údajně již v roce 2005, nicméně stále nebyl
ani jediný operační program ani základní dokument NSRR
schválen. Obáváme se, že čerpání peněz nezačne dříve než
na podzim. Vina je jednoznačně na české straně, která tyto
dokumenty předala do Bruselu až začátkem března, tedy více
než dva měsíce po startu programovacího období!
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/
scoreboard020407.pdf
Národní strategické referenční rámce – stav vyjednávání
Celková
alokace
mil. EUR
Bulharsko
16/01/07
7
6 853
Belgie
07/02/07
10
2 258
ČR
05/03/07
17
26 692
Dánsko
29/11/06 16/04/07
2
613
Německo
23/01/07
36
26 340
Estonsko
05/02/07
3
3 456
Irsko
05/03/07
3
901
Řecko
26/01/07 28/03/07
14
20 420
Španělsko
08/02/07
45
35 517
Francie
21/12/06
36
14 319
Itálie
02/03/07
52
28 812
Kypr
21/12/06
2
640
Lotyšsko
03/11/06
3
4 620
Litva
12/12/06 26/04/07
4
6 885
Lucembursko 05/03/07
2
65
Maďarsko
24/11/06
15
25 307
Malta
21/11/26 20/12/06
2
855
Nizozemsko 18/12/06
5
1 907
Rakousko
31/10/26 04/04/07
11
1 461
Polsko
07/12/26
21
67 284
Portugalsko 01/02/27
14
21 511
Rumunsko
31/01/07
7
19 668
Slovinsko
16/02/07
3
4 205
Slovensko
21/12/07
11
11 588
Finsko
02/02/07
7
1 716
Švédsko
05/02/07
9
1 891
UK
11/12/06
22
10 613
Zdroj: Evropská komise, pozn.: stav k 26/4/2007, jedná se o
operační programy v rámci cíle Konvergence a cíle Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost.
Země

Datum
Datum
Očekávaný
přijetí schválení počet OP

Z událostí, které se v měsíci dubnu nevešly do komentované
rubriky „Události“, stojí za pozornost rozhodnutí parlamentního
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který se postavil
pro úplný zákaz obchodu se psí a kočičí srstí v EU. Evropská
centrální banka na dubnovém zasedání nezměnila výši klíčových
úrokových sazeb v eurozóně. Aktuální přehled cen ropy a ropných
produktů prokázal, že nejdražší benzín mají motoristé ve Velké
Británii. Česká republika patří naopak mezi nejlevnější státy.
2. DUBNA

Kalendárium

13. DUBNA

Zapojení nových členských zemí do společné zemědělské
politiky: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_
page/032-4697-087-03-13-904-20070326IPR04624-28-032007-2007-false/default_cs.htm

Parlamentní výbor je pro úplný zákaz obchodu se psí a
kočičí srstí v EU: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/
infopress_page/054-5110-100-04-15-909-20070410IPR0507710-04-2007-2007-false/default_en.htm

EIF: provozní plán na období 2007-2009:
http://www.eif.europa.eu/news/news.asp?news=113

Debata v Evropském parlamentu o změnách klimatu a
energetické účinnosti:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
051-5106-101-04-15-909-20070410IPR05073-11-04-20072007-false/default_en.htm

3. DUBNA
Zpráva ECB: První vydání statistik výnosů krátkodobých
cenných papírů v EU:
http://www.ecb.eu/press/pr/date/2007/html/pr070402.en.html
Europol - experti PR diskutovali o řešení případů sexuálního
zneužívání dětí: http://www.europol.europa.eu/index.asp?page
=news&news=pr070330.htm

4. DUBNA
EU nabízí volný vstup na trhy pro africké, karibské a pacifické
oblasti v rámci smluv o hospodářském partnerství:
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/
pr040407_en.htm

5. DUBNA
Poslanci projednávali návrh, který by výrobcům povoloval balit
potraviny v libovolných obalech:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0524538-085-03-13-909-20070323STO04523-2007-26-03-2007/
default_en.htm
Veřejné slyšení k oblasti svobody, bezpečnosti a práva obyvatel
EU ve třetích zemích: http://ec.europa.eu/justice_home/news/
events/news_events_en.htm#consular_protection

6. DUBNA
Spuštěn nový webový portál evropského výzkumného prostoru:
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html
Zveřejnění schůzí představenstva EIB v roce 2007:
http://www.eib.europa.eu/news/news.asp?news=189

10. DUBNA
Nový report k elektronickému zdravotnictví - priority a strategie
pro 32 evropských zemí: http://ec.europa.eu/information_
society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3346

11. DUBNA
Europol vydal speciální zprávu o terorismu v Evropě:
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=p
r070410.htm

12. DUBNA
Nová partnerská dohoda v oblasti rybolovu mezi EU a Pobřežím
slonoviny: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_
releases/com07_23_en.htm

16. DUBNA
Jednání Evropského parlamentu o problematice HIV/AIDS:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0664913-099-04-15-911-20070329STO04905-2007-09-04-2007/
default_cs.htm
Tisková zpráva ECB k měnovým rozhodnutím:
http://www.ecb.eu/press/pr/date/2007/html/pr070412.cs.html
Studie DF Ecfin: Jak dlouho bude trvat vzestup Německa?
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/country_
focus/2007/countryfocus5_en.htm

17. DUBNA
Zápise ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/
agricult/&filename=93679.pdf

18. DUBNA
Klíčové ekonomické ukazatele Euro zóny:
http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/key_euro_
area/keyeuroarea_en.htm
Javier Solana vyjádřil soustrast nad vražedným útokem ve
Virginii: http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/
declarations/&filename=93696.pdf

19. DUBNA
Jihovýchodní Evropa - strategický partner pro evropskou
energetickou
politiku: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/051-5339-106-04-16-90920070416IPR05293-16-04-2007-2007-false/default_en.htm
Třetí zasedání Evropského hospodářského a sociálního
výboru k obnovení Lisabonské strategie: http://eesc.europa.eu/
activities/press/cp/docs/2007/communique-presse-eesc-0272007-en.doc
Photovoltaický energetický Barometr - nové a obnovitelné
zdroje energie: http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/
photovoltaic_dissemination_en.htm
Zjednodušení - klíčová priorita EU v oblasti rybářství:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/simplification_en.htm
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Kalendárium
20. DUBNA
Společná zemědělská politika v nových členských zemích EU:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0325254-106-04-16-904-20070412STO05240-2007-16-04-2007/
default_cs.htm

27. DUBNA

Zápis ze zasedání Rady EU k justici a záležitostem
vnitra: http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/jha/
&filename=93741.pdf

Poslanci zrevidovali zprávu EU o lidských právech 2006:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
015-5965-113-04-17-902-20070426IPR05964-23-04-20072007-true/default_cs.htm

Zpráva Europolu: Díky spolupráci států EU 27 se podařilo
zabavit na 135 milionu padělaných cigaret a jiných výrobků:
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=p
r070419.htm

Evropský hospodářský a sociální výbor žádá přijetí opatření na
snížení počtu úmrtí na silnicích:
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2007/
communique-presse-eesc-033-2007-en.doc

23. DUBNA
Výzva Bulharům k volbě svých europoslanců:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0085258-106-04-16-901-20070412STO05244-2007-16-04-2007/
default_cs.htm

24. DUBNA
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/
gena/&filename=93798.pdf
Společné prohlášení k rozšíření EU a vztahům mezi EU a
Ruskem: http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/er/
&filename=93797.pdf
EU zahájí rozhovory o volném obchodu s Asií, Koreou a
Sdružením národů jihovýchodní Asie:
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/asem/
pr230407_en.htm

25. DUBNA
Společné prohlášení Evropské centrální banky a Evropské
komise ke schválení směrnice o platebních službách
Evropským parlamentem:
http://www.ecb.eu/press/pr/date/2007/html/pr070424.cs.html
Měsíční zpráva o vývoji dluhopisového trhu v období prosinec
2006 až únor 2007: http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/bondmarkets_en.htm

26. DUBNA
Prohlášení Rady a Evropské komise k vztahům EU-USA:
zrušení víz, umístění amerického radaru, změny klimatu,
terorismus:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-5737-113-04-17-903-20070420IPR05683-23-04-20072007-false/default_cs.htm
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Evropští zaměstnavatelé a odbory podepsali dohodu k řešení
násilí a obtěžování v práci:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=226
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10. výročí dohody o užívání chemických zbraní:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/cfsp/
&filename=93831.pdf
Dopady kohezní politiky na zaměstnanost - praxe, krok za
krokem: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
working/sf2000_en.htm

30. DUBNA
Přehled akcí v ČR, v Bruselu a ve Štrasburku k oslavám 50 let
Evropské unie:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0085512-113-04-17-901-20070420STO05502-2007-23-04-2007/
default_cs.htm
Aktualizované ceny ropy a ropných produktů v roce 2007:
http://ec.europa.eu/energy/oil/bulletin/2007_en.htm
Průměrná cena 1 litru Naturalu 95
Nizozemsko
1,48
Maďarsko
Velká Británie
1,37
Irsko
Německo
1,34
Rakousko
Portugalsko
1,32
Španělsko
Belgie
1,32
Slovinsko
Dánsko
1,31
ČR
Finsko
1,28
Řesko
Itálie
1,28
Malta
Francie
1,28
Kypr
Švédsko
1,25
Lotyšsko
Lucembursko
1,13
Litva
Polsko
1,13
Estonsko
Slovensko
1,12
Zdroj: Evropská komise, ke dni 23.4.2007

1,12
1,11
1,08
1,05
1,05
1,04
1,02
0,99
0,94
0,92
0,92
0,88

Evropští výzkumníci jsou blíže poznání temné hmoty a energie
ve vesmíru:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_07_04_27_en.html&item=Info
centre&artid=3935

V měsíci květnu bude probíhat řada zasedání Rady EU k
nejrůznějším tématům. Kromě toho se však uskuteční bezpočet
nejrůznějších ne- a polooficiálních jednání s cílem připravit půdu
lídrům členských států na červnové Evropské radě. Zde bude
hlavním tématem vyřešení otázky, jak dál v institucionální reformě
Unie a jak bude vypadat dokument nahrazující pravděpodobně již
definitivně mrtvou Smlouvu o Ústavě pro Evropu.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
7.-8.5.2007

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
8.5.2007

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním záležitostem (ECOFIN)
14.-15.5.2007

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
20.-22.5.2007

Mohuč, Německo

- Neformální setkání ministrů zemědělství
21.-22.5.2007

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
22.-23.5.2007

Štrasburk, Francie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu
24.-25.5.2007

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU k záležitostem vzdělávání, mládeže a kultury
30.-31.5.2007

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

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 DF ITC

20.5.2007

Volba a autorizace systémů poskytujících mobilní satelitní služby DG INFSO

30.5.2007

Zavedení mechanismu zabraňujícímu dvojímu zdanění u DPH

DG TAXUD

31.5.2007

Revize spotřebních daní na cigarety a tabák

DG TAXUD

1.6.2007

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

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

Se vstupem České republiky do EU na sebe naše země vzala i
závazek přijmout společnou evropskou měnu euro. Kromě plnění
nominálních konvergenčních kritérií se musíme soustředit i na
technickou, institucionální a legislativní problematiku zavedení
eura v ČR. Všechny tyto otázky jsou detailně řešeny v Národním
plánu zavedení eura v České republice. Jeho představení je
naším aktuálním hlavním tématem.

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE
Česká republika se sice účastní III. fáze Hospodářské a měnové
unie, ale jako země, která má dočasnou výjimku na zavedení
eura. Naší povinností je usilovat o zavedení eura v nejbližším
možném termínu, podmínkou je splnění tzv. maastrichtských
kritérií a provedení některých legislativních změn.

Národní plán zavedení eura v ČR není statickým dokumentem,
naopak počítá se s jeho průběžnou zpravidla roční aktualizací.

Kromě splnění těchto kritérií, které po nás požaduje Evropská
unie, je neméně důležité zajistit hladké nahrazení koruny
eurem i v oblasti technické, institucionální a legislativní. Plán
provádění jednotlivých kroků v těchto oblastech je definován
v tzv. Národním plánu zavedení eura v České republice. Ten
byl v polovině dubna schválen vládou a představen veřejnosti.

I. část „Základní informace“

Struktura Národního plánu
Národní plán se skládá se tří částí:
II. část „Konkretizace úkolů v jednotlivých segmentech“
III. část – slovník základních pojmů.
Celý dokument je ke stažení zde: http://www.mfcr.cz/cps/rde/
xchg/mfcr/hs.xsl/eu_plan_zavedeni_eura_31844.html

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZAVEDENÍ EURA V ČR
Jednorázové zavedení eura – „velký třesk“

Pravidla pro použití přepočítacího koeficientu

Již loni na podzim bylo rozhodnuto, že euro zavedeme k jednomu
termínu jak v bezhotovostní formě, tak ve formě bankovek a mincí
– scénář velkého třesku (big bang). Alternativní scénář počítající
s víceletou přechodnou dobou mezi zavedením bezhotovostního
a hotovostního eura, jaký se uplatnil při zavádění eura v zemích
eurozóny (kromě Slovinska), byl zamítnut.

Při převodu korunových hodnot na eura bude možné použít
pouze přepočítací koeficient, který bude stanoven Radou EU,
nikoliv jiný kurz. Přepočítací koeficient bude stanoven na šest
platných číslic a bude vyjadřovat ekvivalent jednoho eura
v českých korunách (tedy 1 EUR = XX,XXXX CZK).

Duální cirkulace
Jedná se o krátké období paralelního hotovostního oběhu eura
a české koruny po termínu zavedení eura, které bude trvat
dva kalendářní týdny. Zákonným platidlem ode dne zavedení
eura bude euro, bude možno platit i korunovými bankovkami
a mincemi, obchodníci ale budou povinni vracet zákazníkům
pouze eura. Koruna je tak postupně stahována z oběhu.

Kontinuita právních nástrojů
Zavedení eura neovlivní platnost smluv a podobných právních
nástrojů. Všechny smlouvy, které obsahují údaje v korunách,
zůstanou po zavedení eura nadále platné, beze změny žádných
jejich částí. Hodnoty v korunách se budou považovat za hodnoty
v eurech přepočítané použitím přepočítacího koeficientu.

Pravidla zaokrouhlování
Peněžní částky se po přepočtu na eura zaokrouhlí na nejbližší
eurocent. U souhrnně účtovaných služeb se zaokrouhlí
konečná hodnota, nikoliv jednotlivé položky. Ve zvláště
určených případech, zejména u daní a poplatků a blokových
pokut, bude stanoveno specifické zaokrouhlování, které však
bude vždy ve prospěch občana.

Předcházení zvýšení cen a vnímané inflaci
Zavedení eura nesmí být zneužito jako záminka
neodůvodněného zvýšení cen. Vývoj cen bude pravidelně
monitorován a dodržování pravidel přepočtu a duálního
označování cen (5-6 měsíců před zavedením eura a 1 rok po
zavedení) bude důsledně kontrolováno. Tyto postupy budou
uplatňovány s cílem zabránit jak neodůvodněnému zvyšování
cen, tak předcházet subjektivně vnímané inflaci.

HARMONOGRAM ZAVEDENÍ EURA V ČR
Národní plán vůbec neodpovídá na otázku, kdy bude
euro v ČR skutečně zavedeno. Pracuje pouze s relativním
vymezením času, absolutní časové ukotvení jednotlivých kroků
předcházejících zavedení eura v ČR závisí na rozhodnutí vlády
a ČNB o termínu vstupu do systému směnných kurzů ERM II a
na schopnosti naší ekonomiky plnit maastrichtská kritéria.
Nicméně z hlediska budoucího nahrazení koruny eurem
můžeme identifikovat čtyři časové etapy, přičemž nyní se
nacházím v té první:
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1. etapa – do vstupu do ERM II – probíhají první přípravy změn
spojených se zavedením eura a země absolvuje přístupovou
proceduru do systému směnných kurzů ERM II s orgány EU.
2. etapa – od vstupu do ERM II po rozhodnutí o přijetí ČR do
eurozóny – probíhá komunikační kampaň, příprava a přijímání
legislativních změn, úpravy informačních systémů, apod.
Všechny další kroky jsou podmíněny úspěšným pobytem v
ERM II a splněním všech maastrichtských kritérií. Na závěr
této etapy dojde k následujícím krokům:

Téma
• k vydání konvergenčních zpráv Evropské komise a
Evropské centrální banky (ECB) hodnotících stupeň
udržitelné konvergence,
• k vydání doporučení Evropské komise Radě EU na zrušení
výjimky pro zavedení eura v ČR,
• k rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky pro zavedení eura
(hlasování kvalifikovanou většinou),
• k určení přepočítacího koeficientu CZK/EUR Radou EU
přibližně půl roku před vstupem do eurozóny.
3. etapa – mezi rozhodnutím Rady EU o zrušení výjimky
pro zavedení eura do dne vstupu do eurozóny – završují se
technické přípravy země na vstup do eurozóny. Je zapotřebí:
• zabezpečit potřebné množství eurových bankovek a ražbu
mincí pro hotovostní oběh,

• předzásobit ČNB a komerční banky eurovým oběživem
(tzv. frontloading),
• zásobit maloobchod eurovým oběživem v rámci
sekundárního předzásobení (tzv. subfrontloading),
• aplikovat pravidla o povinném duálním označování cen,
• zajistit přípravu konverze bankomatů a automatů a jiných
zařízení fungujících na mince nebo bankovky.
4. etapa – po vstupu do eurozóny je třeba:
• aplikovat pravidla o duální cirkulaci a zajistit stahování
koruny z oběhu a její výměnu za euro,
• po uplynutí období duální cirkulace pokračovat ve výměně
národního oběživa za euro v ČNB a v bankách,
• dodržovat pravidla duálního označování cen a aplikovat
opatření proti zneužívání zavedení eura k navyšování cen.

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAV NA EURO
Institucionální zajištění přijetí eura v ČR má na starosti Národní
koordinační skupina pro zavedení eura v ČR v čele s Národním
koordinátorem. Gestorem řízení a koordinace všech činností
souvisejících se zavedením eura je ministerstvo financí.

Národní koordinační skupina
Centrálním koordinačním a řídícím orgánem podílejícím se na
přípravě zavedení eura v ČR je Národní koordinační skupina
pro zavedení eura. Koordinuje a řídí činnost pracovních skupin
a dohlíží na plnění Národního plánu zavedení eura v ČR.
Národní koordinátor pro zavedení eura je předsedou Národní
koordinační skupiny. NKS byla na základě nominací jednotlivých
resortů ustavena v tomto složení:
• národní koordinátor pro zavedení eura,
• viceguvernér České národní banky,
• náměstek ministra průmyslu a obchodu,
• náměstek ministra zahraničních věcí,
• náměstek ministra spravedlnosti,

• náměstek ministra vnitra,
• náměstek ministra informatiky,
• náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti.

Pracovní skupiny pro zavedení eura
Základním předmětem činnosti pracovních skupin bylo
zpracování příslušné části Národního plánu zavedení eura a
poskytování odborných informací pro strategické rozhodování
NKS. Nyní je předmětem jeijch činnosti také realizace plánu v
příslušných oblastech a příprava jeho pravidelné aktualizace.
Pro přípravu národního plánu byly zřízeny tyto pracovní skupiny:
• pro legislativu – gestorem Ministerstvo spravedlnosti,
• pro finanční sektor – gestorem Česká národní banka,
• pro informatiku a statistiku – gestorem MI,
• pro veřejné finance a veřejnou správu – gestorem MF,
• pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele – gestor MPO,
• pro komunikaci – gestorem MF ve spolupráci s ČNB.

ZÁKLADNÍ ÚKOLY PŘÍPRAV NA EURO V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH
Jednotlivé sektory české společnosti a nutné úkoly, které je
čekají v souvislosti s přípravou na euro a jeho vlastním přijetím,
jsou pokryty příslušnými pracovními skupinami (PS):

1. Banky a ostatní finanční instituce
Primárním úkolem tuzemského finančního sektoru včetně ČNB
v procesu přechodu na euro bude zajistit zavedení evropské
měny do hotovostního a bezhotovostního oběhu.

Zavedení eura do hotovostního oběhu
• zajištění dostatečného počtu eurobankovek (budou
zapůjčeny od některé z bank v rámci Eurosystému) a
euromincí Českou národní bankou,
• distribuce hotovostního eura do ekonomiky a předzásobení
bank (bude zahájeno tři měsíce před zavedením eura)

a nefinančních subjektů (obchody, pošty, provozovatelé
bankomatů – bude zahájeno měsíc před zavedením eura),
• stažení české koruny z oběhu (výměna korun za eura
v ČNB, komerčních bankách a dalších vybraných
subjektech do minimálně šesti měsíců od zavedení).

Zavedení eura do bezhotovostního platebního styku
• konverze účtů, platebních karet a dalších produktů (šeky,
úvěrové produkty, akreditivy, záruky, směnky),
• povinný vstup ČNB do evropského platebního a
zúčtovacího systému TARGET vedeného Evropskou
centrální bankou, úprava domácího systému CERTIS,
• vstup do Jednotné eurové platební oblasti (SEPA),
• změna nastavení bankomatů a platebních terminálů (POS).

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Adaptace finančního sektoru na euro
• konverze cenných papírů a dalších instrumentů finančního
trhu (nominální hodnoty v korunách se přepočítají na eura
přepočítacím koeficientem a zaokrouhlí),
• adaptace tržních akciových a dluhopisových indexů,
• nahrazení základních sazeb (Pribor nahradí Euribor, repo
sazbu ČNB nahradí Main Refinancing Operation Rate ECB),
• konverze informačních systémů ve finančním sektoru,
• duální oceňování u výpisů z účtů, ceníků finančních
institucí, ve všeobecných podmínkách.

Příprava ČNB na zavedení eura
• z hlediska zavedení eura do hotovostního i bezhotovostního
platebního styku,
• zabezpečení
měnově-politických
funkcí
účastí
v Eurosystému – v okamžiku zavedení eura se ČNB stane
součástí Eurosystému, který je složen z Evropské centrální
banky a centrálních bank zemí, které zavedly euro,
• převedení některých kompetencí z ČNB na ECB (měnová
politika, pravomoci související s emisí oběživa).

Provedení změn v legislativě týkající se finančního sektoru
• úprava statutu České národní banky,
• obecný zákon o přijetí eura,
• speciální právní normy platné pro finanční sektor upravující:
(i) přepočet částek na eura (vztahující se k základnímu
kapitálu, sankcím), (ii) odstranění vzniklých nekompatibilit
(při rozporu české legislativy s evropskými nařízeními).

Veřejné finance, veřejná správa a samospráva
Kromě zabezpečení schopnosti vlastní činnosti vytvoří orgány
státní správy v souvislosti se zavedením eura také pravidla pro
soukromý sektor, samosprávy a občany.

Státní rozpočet, rozpočty územních samospráv a st.fondy
• v euru budou vyjadřovány všechny peněžní hodnoty, které
se používají při sestavování a realizaci státního rozpočtu a
státního závěrečného účtu a které vyjadřují finanční vztahy
státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí,
• rovněž rozpočty územních samospráv a státních fondů
budou vyjadřovány v euro.

Správa státního dluhu a finančního majetku státu
• převedení hodnoty státních dluhopisů a všech ostatních
státních závazků,
• převedení hodnoty finančních aktiv státu.

Účetnictví, výkaznictví, daně, cla, mzdy a platy
• účetní závěrka za účetní období v roce před přijetím eura
(€-1) bude vyjádřena v Kč i EUR, všechny subjekty budou
mít nařízeno sestavit účetní závěrku k 31.12. roku €-1,
• daňová přiznání za rok €-1, která se budou podávat v roce
€, budou vyjádřena v korunách, výsledná daňová povinnost
12
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bude přepočítána na eura a zaplacena v eurech,
• cla budou přepočítána z korun na eura přepočítacím
koeficientem, u místních poplatků je pravděpodobnější
nové vyměření v eurech, než přepočet koeficientem,
• na výplatních páskách budou hodnoty v korunách i euro
uváděny po celou dobu duálního oceňování,

Ceny a cenová politika
• úkolem cenových orgánů bude příprava nezbytných změn
v oblasti cenové regulace a kontroly včetně sankcí,
• důležitá bude spolupráce s organizacemi na ochranu
spotřebitele.

Nefinanční sektor a ochrana spotřebitele
Cílem postupů v oblasti nefinančního sektoru a ochrany
spotřebitele je připravit podnikový sektor na zavedení eura,
ulehčit a zjednodušit občanům přechod na euro a především
chránit spotřebitele před neodůvodněnými cenovými dopady.

Konverze cen a duální označování cen
• jednorázově ke dni zavedení eura v České republice dojde
k přepočtu cen z českých korun na eura podle stanoveného
přepočítacího koeficientu,
• zhruba půl roku před (1 měsíc po stanovení koeficientu) a
rok po zavedení eura budou mít obchodníci a poskytovatelé
služeb povinnost na cenovkách, v cenících, při uvádění
celkových částek na účtenkách či výpisech z účtu atd.
vyjádřit příslušné peněžní hodnoty v korunách i eurech.

Duální cirkulace
• po krátké období 2 týdnů budou v oběhu obě měny,
přičemž status zákonného platidla má euro a vrácení
hotovosti bude prováděno již jen v eurech.

Téma
Etika přechodu na euro
• pro prosazení etických pravidel bude vhodné přijmout
dohodu mezi organizacemi spotřebitelů a profesními
sdruženími z oblasti obchodu a služeb, jejíž předmětem
bude dobrovolný závazek, že v etapě přechodu na euro se
používá přepočítací koeficient a pravidla zaokrouhlování.

Monitoring cen, kontrola a řešení sporů
• monitoring musí poskytovat exekutivě a současně
podnikatelům a spotřebitelům informace pro průběžné
hodnocení a eventuální usměrnění průběhu konverze,
• k monitoringu budou využívána standardně probíhající, ale
i jednorázová dočasná šetření a průzkumy.

Hlavní podnikové aspekty přechodu na euro
• podle zahraničních zkušeností proběhl přechod na euro
hladce v těch firmách a institucích, kde byla určena osoba
odpovědná za přechod na euro,
• malé podniky a mikropodniky nemají dostatečné kapacity,
které lze vyčlenit na řízení přechodu na euro, podpůrnou
roli by zde měla proto sehrát zejména informační místa pro
podnikatele a finanční instituce,
• podniková sféra by měla dopředu počítat s nutností investic
do přizpůsobení podnikového výkaznictví, počítačových
systémů a také do školení zaměstnanců.

Legislativní potřeby zavedení eura
Cílem legislativního procesu je zavést euro jako zákonné
platidlo v České republice a za tím účelem přijmout ucelený
systém obecně závazných právních předpisů v jednotlivých
oblastech domácího právního řádu. Stěžejní zásadou je
zachování všech práv a závazků v té podobě, v jaké byly
založeny před dnem zavedení eura v České republice.

Obecný zákon
Obecný zákon o zavedení eura bude hlavním právním
předpisem, který vytvoří předpoklady pro zajištění hladkého
přechodu na novou měnu v ČR. Začně platit dnem přijetí eura
a jeho obsahem budou zejména tato opatření:
• odkaz na přepočítací koeficient a způsob přepočtu z
koruny na euro,
• hlavní principy zaokrouhlování,
• konverze cen a duálního označování cen,
• způsob konverze prostředků na bankovních účtech,
• způsob konverze cenných papírů a ostatních investičních
nástrojů,
• záruku neměnnosti dříve uzavřených právních závazků,
správních a soudních rozhodnutí,
• pravidla pro výměnu oběživa.

Zákon o České národní bance
• zákon zabezpečí přenesení některých rozhodovacích

pravomocí, zejména z oblasti měnové politiky, na Radu
guvernérů ECB,
• podle zákona bude měnová politika, která se bude provádět
v České republice, měnovou politikou EU stanovenou s
ohledem na cenovou stabilitu v eurozóně,
• zákon bude upravovat i zapojení ČNB do Evropského
systému centrálních bank při vydávání bankovek a mincí v
eurech a zajišťování jejich oběhu.

Ostatní nové a novelizované právní předpisy
Jedná se o právní předpisy, které z důvodu vyšší právní jistoty
a praktických dopadů nelze překlenout Obecným zákonem
nebo přímo použitelnými nařízeními EU – např. daňové zákony,
právní předpisy v oblasti účetnictví, sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění a další.
BOX: Přehled legislativy týkající se zavedení eura
Zrušení výjimky pro zavedení eura, kterou má Česká
republika na základě čl. 4 Aktu o podmínkách přistoupení a čl.
122 Smlouvy o založení ES, bude znamenat, že pro Českou
republiku se stanou závazná další ustanovení Smlouvy, která
se týkají pouze států eurozóny.
Konkrétně se jedná o:
• Nařízení Rady č. 1103/97/ES o některých ustanoveních
týkajících se zavedení eura, ve znění nařízení Rady č.
2595/2000/ES,
• Nařízení Rady č. 974/98/ES o zavedení eura, ve znění
nařízení Rady č. 2596/2000/ES, nařízení Rady č. 2169/
2005/ES a nařízení Rady č. 1647/2006/ES.
• Nařízení Rady č. 2866/98/ES o přepočítacích
koeficientech mezi eurem a měnami členských států
přijímajících euro, ve znění nařízení Rady č. 1478/2000/
ES a nařízení Rady č. 1086/2006/ES.

Zdroje informací a komunikace
Kapitola „Zdroje informací a komunikace“ Národního plánu
zavedení eura v ČR se zabývá popisem informační a
komunikační kampaně, jejíž cílem bude přispět k hladkému a
bezproblémovému přechodu České republiky na euro. Každý
občan, soukromá i veřejná sféra bude muset být včas, správně
a v dostatečném rozsahu informován o všech skutečnostech,
které pro něj ze zavedení eura vyplynou.

Cílové skupiny kampaně
1. Občané – hlavní adresáti kampaně, v různých rolích
(spotřebitelé, zaměstnanci, důchodci apod.), se zvláštním
zaměřením na děti a žáky, studenty, pedagogy, znevýhodněné
skupiny (nízkopříjmové rodiny, zdravotně a sociálně
znevýhodněné osoby, dlouhodobě nezaměstnaní, senioři),
příslušníky národnostních menšin, cizince a krajany.
2. Soukromá sféra – zejména živnostníci a podnikatelé, malé
a střední podniky, neziskové organizace.
3. Veřejná správa – zejména kraje, města a obce.
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
V informační kampani budou hrát významnou úlohu
zprostředkovatelé informací. Jsou to především spotřebitelské
organizace a profesní sdružení, svazy, komory či asociace,
finanční instituce, média, velké podniky, orgány státní správy,
kraje, města a obce.

Nástroje komunikace
Nástroje komunikace budou využívány s ohledem na příslušnou
cílovou skupinu. Jedná se zejména o:
• internetové informační stránky k zavádění eura v ČR,
• komunikační nástroje v rámci informování o evropských
záležitostech (webový portál Euroskop, časopis Eurokurýr,
informační Eurocentra a bezplatný telefon Eurofon),
• komunikační nástroje Evropské komise (Europe Direct),
• PR aktivity jednotlivých institucí,
• tištěné materiály produkované Evropskou komisí i vlastní,
• placená inzerce v médiích,
• audiovizuální a multimediální materiály – videokazety,
CD, DVD, především určené územním samosprávám a
vzdělávacím institucím,
• odborné konference, přednášky, školení a semináře,
• reklamní předměty,
• zvláštní akce, např. Den eura – happening pro širokou
veřejnost na začátku intenzivní části kampaně (zhruba sto
dní před zavedením eura).
V rámci kampaně bude zvoleno národní logo a slogan
zavedení eura.

Informační a statistické systémy
Díky rychlému pokroku v IT je zapotřebí již nyní počítat při
nákupu či tvorbě informačních systémů a obecně informačních
technologií s budoucím přechodem na euro.
Změna zasáhne především všechny ekonomické informační
systémy a informační systémy určené ke správě účtů podniků
či orgánů veřejné správy. Změna také nepřímo ovlivní všechny
nástroje určené ke zpracování a nakládání s finančními
informacemi, tedy hlavně software. Zavedení eura bude mít
ovšem vliv také na určité druhy hardware (např. u IT využívaných
v pokladnách nebo u tiskáren cenovek a čteček na zboží).

Opatření pro zavedení eura v podnikatelské sféře
Také v podnikatelské sféře bude nejdůležitějším úkolem
zmapování současného stavu IS s ohledem provázanosti

těchto systémů s přechodem na euro a s případnými
legislativními změnami. Zároveň je potřeba vypracovat
obecná doporučení, která podnikatelskou sféru včas připraví
na přechod na euro.
V oblasti IT bude potřeba zohlednit řadu změn, například
v oblasti fakturace, účetnictví, finančního řízení, převodu
tabulkových procesorů nebo rozdílů při zaokrouhlování.

Opatření pro ministerstva, ostatní ústřední orgány státní
správy a místní samosprávy
Hlavním úkolem je zmapování současného stavu informačních
systémů zahrnutých institucí s ohledem na provázanost těchto
systémů s přechodem na euro a se souvisejícími legislativními
změnami. Zároveň je nutné stanovit obecnou metodiku, podle
které by měly orgány veřejné správy při přechodu na euro
postupovat.
V oblasti statistiky bude probíhat úzká spolupráce s Českým
statistickým úřadem.

Popis nejdůležitějších úkolů
•
•
•
•

identifikace IS, které postihne přechod na euro,
stanovení zodpovědné osoby za přechod na euro,
sledování vzájemné propojenosti systémů (vnitřní i vnější),
určení priorit.

Náklady a rizika přechodu na euro
1. Náklady – jedná se zejména o jednorázové náklady spojené
s konverzí koruny na euro. Odhad eliminace tohoto problému
je 2-3 roky, postupnou úpravou a aktualizací IS. Tyto náklady
jsou závislé na velikosti subjektu, druhu činností a schopnosti
přizpůsobit se legislativním změnám. Pozdní definování úprav
IS znamená tlak na urychlené provedení změn a z toho
plynoucí vyšší cenu úprav.
2. Rizika – mezi nejvýznamnější patří:
• podcenění náročnosti změn IS z hlediska času, pracnosti a
financí,
• zpožděné metodické postupy vyplývající z novelizované
legislativy,
• nedostatek profesionálně zkušených lidských zdrojů,
• neexistence testovacího prostředí pro testování úprav za
ostrého provozu,
• zastaralé hardwarové a softwarové vybavení podniků a
organizací.

ZÁVĚR
První zveřejněná verze Národního plánu zavedení eura
v České republice je spíše technickým dokumentem, jehož
cílem je poskytnout tuzemským subjektům (státní správa,
municipality, privátní podnikatelská sféra, občané, neziskový
sektor) doporučená vodítka, postupy a návody, které jim
umožní lépe zvládnout přípravy a samotný přechod z české
koruny na společnou evropskou měnu euro.
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Národní plán obsahuje i očekávaný časový harmonogram
kroků spojených s přechodem na euro. Bohužel je však
vyjádřen v relativní podobě, nikoliv absolutně – s přesně
stanovenými daty. Oficiální termín vstupu do eurozóny tak
stále neznáme, k dispozici jsou pouze odhady odpovědných
institucí, které většinou operují s rokem 2012.

Itálie představuje zcela určitě nejrozmanitější zemi v množině
„staré“ EU-15, zemi, kde existují největší rozdíly mezi jejími
jednotlivými regiony, a to jak charakteru ekonomického, tak
i sociálního, kulturního ale i přírodního. Možná však je Itálie
nediverzifikovanější zemí ze všech, které nyní EU tvoří. Právě
tato zakládající země tehdejšího Evropského hospodářského
společenství je naší aktuální „zemí pod lupou“.

ITÁLIE
republika / prezident Giorgio
Napolitano
velikost území (podíl v EU)
301 230 km2 (7,0%)
počet obyvatel (podíl v EU) 58 751 711 (11,9%)
věková struktura obyvatel
0-14 let: 14,1%; 15-64 let:
66,7%; nad 65 let: 19,2%
HDP celkem (podíl v EU)
1423,05 mld. EUR (12,99%)
HDP per capita v PPS
100,7% průměru EU-25
sektorová struktura HDP
zemědělství: 2,2%; průmysl a
stavebn.: 26,6%, služby: 71,2%
průměrná inflace
2,2%
průměrná nezaměstnanost
6,8%
růst HDP
1,9%
saldo státního rozpočtu
-4,4% HDP
veřejný dluh
106,8% HDP
počet NUTS2, nejbohatší a 21 NUTS2; Lombardia:
nejchudší NUTS2 (dle HDP 141,5%; Sicilia: 67,3%
per capita v PPS vůči EU)
pozn.: ekonomické ukazatele v roce 2006, zdroj: EU, CIA
typ vlády/hlava státu:

Itálie je pověstná svou velmi proměnlivou politickou situací
a mnohdy i velmi autentickými projevy svých jednotlivých
politických představitelů. Ve své proměnlivosti, rozmanitosti,
vnitřní rozdílnosti je však Itálie zcela určitě – díky přírodnímu
bohatství, kulturnímu dědictví, neuvěřitelnému množství
historických památek i díky svým současným obyvatelům
– zcela určitě zemí pozoruhodnou. Není tak vlastně ani divu, že
díky své značné – na evropské poměry – geografické rozloze
a nemalému politickému vlivu i ekonomické síle patří Itálie
mezi šestici zakladatelů moderního, poválečného evropského
integračního procesu. A není patrně náhoda ani to, že právě
klíčové, zakládající smlouvy dvou z Evropských společenství
byly uzavřeny na půdě italského hlavního města.
To, že Itálie představuje jeden ze základů, které vytvářely proces
evropské integrace, tedy proces založený na odstraňování
bariér mezi jednotlivými zeměmi, které postrádají racionální
smysl a brání rozvoji zemí jako takových, není rovněž náhoda.
Itálie a Italové představují jeden z nejotevřenějších národů
nejen v Evropě, ale i na celém světě; velké množství Italů žije
s různou intenzitou ve všech ostatních členských zemích EU
i v mnoha oblastech světa mimo EU a prakticky demonstrují
způsob života napříč národními či státními hranicemi.

Země
pod lupou

lze označit spíše za stagnaci, když
loňský téměř dvouprocentní růst
HDP byl paradoxně nejsilnější od
roku 2000). Současně se dramaticky
proměnila ekonomická struktura
Itálie ve prospěch moderního
zpracovatelského průmyslu a
v posledních desetiletích pak i služeb.
Jestliže na jedné straně patří Itálie k relativně značně závislým
na různých formách zpracovatelského průmyslu (především
automobilového, ocelářského, potravinářského, chemického a
textilního), lokalizovaného téměř výlučně v severních částech
země, poslední přibližně dvě dekády se nejdynamičtějším
odvětvím stávají služby a v nich zejména cestovní ruch. Ten
využívá vynikající přírodní potenciál země nejen k tradičním
turistickým aktivitám v horských i přímořských oblastech, ale
v posledních letech stále více k rozvoji komplexní nabídky
turistických služeb, včetně alternativních forem turismu.
Celkově však ekonomika Itálie v tomto období neprožívá
nejlepší časy, kdy slabý hospodářský růst je doprovázen stále
vysokou úrovní veřejného dluhu nad 100 % italského HDP.
Přestože v Itálii není nikterak nadměrná míra nezaměstnanosti,
trh práce v současnosti nenabízí většině pracovníků příliš
atraktivní ocenění, které se projevuje v podobě subjektivních
frustrací a beznaděje u řady z nich.
Nepříliš optimistická nálada byla zřejmě způsobena i jistými
reminiscencemi za lirou (byť jednou z nejméně stabilních
měn západní Evropy v jejím poválečném vývoji) v souvislosti
se zaváděním nepříliš vítaného eura v italských podmínkách.
Italové patří mezi největší odpůrce společné evropské měny
a přikládají jí statisticky nikterak potvrzený efekt zvyšování
cen.
I tento velmi stručný pokus o vystižení některých typických
italských charakteristik svědčí o rozporuplnosti této významné
a nádherné země a v mnohém ztělesňuje i řadu problémů, o
jejichž řešení je pokoušeno na úrovni celé EU.

Pokud na ekonomický vývoj Itálie pohlížíme přibližně optikou
období, kterým měříme i dobu existence stávající podoby
evropské integrace, nutno říci, že jak je Itálie zemí rozmanitou
a rozporuplnou, tak ve stejné míře – v pozitivním smyslu slova
– došlo ke strukturální proměně italské ekonomiky. Ještě na
konci 40. let primárně agrární země se během necelých 60
let změnila co se velikosti týče na pátou až šestou největší
ekonomiku na světě (přestože vývoj v průběhu této dekády

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

15

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
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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
I-07
II-07
III-07
7,7
7,6
7,5
8,4
8,2
8,0
6,5
6,4
6,2
3,3
3,4
3,4
7,6
7,1
7,0
4,9
4,9
4,9
4,0
4,1
3,9
n/a
n/a
n/a
8,4
8,3
8,3
8,9
8,8
8,7
n/a
n/a
n/a
4,4
4,4
4,3
6,0
5,8
5,6
5,8
5,7
5,5
4,9
4,9
4,9
7,9
8,0
8,1
6,7
6,7
6,6
3,5
3,5
3,4
4,5
4,4
4,4
12,1
11,7
11,4
7,6
7,5
7,5
7,7
7,7
7,8
4,8
4,7
4,6
11,2
11,0
10,8
7,2
7,2
7,2
6,7
6,7
6,6
5,4
n/a
n/a
7,4
7,3
7,3
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
I-07
II-07
III-07
1,7
1,8
1,8
6,8
4,6
4,4
1,4
1,7
2,1
1,8
1,9
1,9
1,8
1,9
2,0
5,0
4,6
5,6
2,9
2,6
2,9
3,0
3,0
2,8
2,4
2,5
2,5
1,4
1,2
1,2
1,9
2,1
2,1
1,4
1,2
1,4
7,1
7,2
8,5
4,0
4,4
4,8
2,3
1,8
2,4
8,4
9,0
9,0
1,2
0,8
0,5
1,2
1,4
1,9
1,7
1,7
1,9
1,6
1,9
2,4
2,6
2,3
2,4
4,1
3,9
3,7
2,8
2,3
2,6
2,2
2,0
2,1
1,3
1,2
1,6
1,6
1,7
1,6
2,7
2,8
n/a
2,1
2,2
2,3
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

www.csas.cz

