Měsíčník
EU aktualit
číslo 48,
září 2007

strana 2

Česko čistým příjemcem z EU
i v prvním pololetí 2007

strana 3

Komise navrhuje prodloužit clo na
úsporné žárovky z Číny

strana 4

Do června 2007 jsme z fondů EU
vyčerpali 20,5 miliardy korun

strana 6

Analýza: Nová česká
eurostrategie je zklamáním

strana 8

Téma měsíce:
Národní strategický referenční
rámec ČR

Vážení čtenáři,
měsíc srpen je již tradičně v dění evropských integračních institucí obdobím
prázdnin a odpočinku, tradičně však dochází k projednávání zásadních témat
na expertní a analytické bázi, jako příprava pro následné rozhodnutí na úrovni
politické.

EU OFFICE
Česká spořitelna, a.s.
Poláčkova 1976/2
140 00 Praha 4
tel.: +420 261 073 308
fax: +420 261 073 004
EU_office@csas.cz
http://www.csas.cz/eu
Petr Zahradník
manažer EU Office
+420 261 073 019
pzahradnik@csas.cz
Jan Jedlička
+420 261 073 484
jjedlicka@csas.cz
Alena Smolíková
+420 261 073 308
asmolikova@csas.cz
pod záštitou p. Pavla Kysilky
člena představenstva České spořitelny

Srpnové dění z pohledu České republiky ukázalo, že vedle příprav na jednorázovou procedurální záležitost – a sice naše předsednictví Radě v prvním
pololetí roku 2009 – neexistují patrně důležitější témata, než efektivní zvládnutí
finišujících příprav na využívání nástrojů regionální politiky v období 2007 – 2013
a současně s tím pak vytvoření příznivých předpokladů pro osvojení společné
měny euro i v České republice.
Co se týče efektivního využívání nástrojů regionální politiky EU v novém programovacím období, byl srpen zcela určitě ve znamení příprav na implementaci
jednotlivých konkrétních programových dokumentů – operačních programů.
Přestože implementační fáze je stále prováděna spíše fragmentovaně, než podle jednoho koordinovaného vzoru, společným jmenovatelem této fáze příprav je
například vytváření účinného informačního systému pro budoucí žadatele, rovnoměrné regionální pokrytí po celém území České republiky, optimalizace systému
hodnocení předložených projektů, apod.
Přestože schválení Národního strategického referenčního rámce pro Českou republiku bylo dosaženo až ve fázi, kdy většina ostatních členských zemí již touto
procedurou prošla, stále na začátku září můžeme registrovat čtyři členské země
(Belgii, Finsko, Lotyšsko a Lucembursko), které dosud tento klíčový dokument
schválen nemají. V rámci mezinárodního srovnávání můžeme rovněž zmínit
aktuální fázi schvalování jednotlivých OP; v průběhu srpna se objevil v tomto
smyslu nový premiant, kterým je Maďarsko – to má schváleno již 13 OP, drtivou
většinu z celkového počtu připravených pro tuto zemi. Česká republika se stále
řadí do skupiny 14 členských zemí prozatím bez jediného schváleného OP.
Srpen z našeho pohledu přinesl i velmi nutnou záležitost z pohledu splnění nutných podmínek pro zavedení euro. Potenciálně bolavým místem na naší cestě
k euru je již dlouhodobě fiskální disciplína vykázaná ukazatelem veřejného rozpočtového deficitu k HDP. Přijetí konceptu fiskální reformy by mělo vedle splnění
důležitého vnitřního domácího úkolu přispět rovněž k tomu, aby naše cesta viděná optikou maastrichtských konvergenčních kritérií byla hladší než doposud.
Z ostatních probíraných témat můžeme zmínit například zveřejnění dalších
analytických a strategických materiálů na energetické a ekologické téma, či
předzvěst dalších politických debat nad institucionálním uspořádáním EU a jejím finančním rámcem. Pro zájemce o bližší pochopení formální struktury EU je
dobrým počinem zveřejnění publikace Komise o tom, jak Unie vlastně funguje:
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/index_en.htm.
S přáním příjemného vstupu do období babího léta, v integračním dění tradičně
horkého až dusného, přichází
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

Vláda ve spolupráci s Českou národní bankou vypracovala
aktualizaci Strategie přistoupení České republiky k eurozóně.
Oproti své původní verzi z roku 2003 již neobsahuje předpokládané
datum nahrazení české koruny eurem. Také v prvním letošním
pololetí si ČR udržela čistou pozici vůči rozpočtu EU. Ze společné
evropské pokladny jsme v tomto období získali o 2,1 miliardy
korun více, než jsme do ní odvedli. Evropská komise navrhla o
rok prodloužit cla na dovoz úsporných žárovek z Číny.

EKONOMIKA A EURO
Vláda schválila aktualizovanou Strategii
přistoupení ČR k eurozóně
Koncem srpna schválila česká vláda aktualizovanou Strategii
přistoupení České republiky k eurozóně. Dokument byl
vypracován ve spolupráci s Českou národní bankou.
Oproti původní verzi Strategie z roku 2003, která počítala
s přijetím eura v letech 2009 až 2010, již její aktualizovaná
verze neobsahuje žádné cílové datum. Vláda to vysvětluje
tím, že by nyní definovaný budoucí termín přijetí eura nemohla
garantovat. Premiér Mirek Topolánek se však nechal slyšet,
že očekávaný nezávazný termín přijetí společné měny v roce
2012 je splnitelný.
Velká část strategie se věnuje vyhodnocení maastrichtských
kritérií, které jsou nezbytnou podmínkou pro náš vstup do
eurozóny. Z tohoto pohledu hlavní překážkou přijetí eura
je existence nadměrného schodku veřejných financí
překračujícího 3 % HDP, neboť znamená neplnění krátkodobého
fiskálního maastrichtského kritéria. Dlouhodobá složka fiskálního
kritéria – požadující udržet veřejný dluh pod hranicí 60 % HDP
– je splněna, stejně jako cenové a úrokové maastrichtské
kritérium. Splnění kurzového kritéria nelze hodnotit, neboť
koruna je stále v režimu plovoucího kurzu a dosud nebyla k euru
zafixována v kurzovém mechanismu ERM II.
Strategie správně zmiňuje, že pro realizaci výhod spojených se
zavedením eura v ČR je nutný vysoký stupeň ekonomické
konvergence, provázanosti a sladěnosti české ekonomiky
s eurozónou. Rozhodující pro udržení dobré výkonnosti
českého hospodářství bude po ztrátě samostatné měnové
politiky pružnost ekonomiky a její schopnost rychlého
přizpůsobení ekonomickým šokům. Po té se strategie věnuje
stručnému zhodnocení těchto požadovaných vlastností
v jednotlivých oblastech české ekonomiky, když největší kritice
je podroben neuspokojivý stav veřejných financí.
To by se mělo do budoucna zlepšit, do roku 2012 totiž
aktualizovaná strategie počítá se snížením deficitu veřejných
financí až k 1 % HDP.
Strategie by již neměla být statickým dokumentem, který se
dočkal aktualizace poprvé po čtyřech letech, ale naopak by se
měla projednávat a hodnotit každoročně.
Domníváme se, že absence termínu nahrazení koruny eurem
ve strategii je chybou. Na jednu stranu by jeho pevné stanovení
bylo silnou motivací státních orgánů připravit se na euro, plnit
maastrichtská kritéria a udělat si pořádek ve veřejných financí.
Na druhou stranu je závazný termín klíčový pro veřejnost
a zejména podnikatelskou sféru, která při svém středně- a
dlouhodobém plánování tento okamžik nutně potřebuje znát.
Více ke Strategii viz rubrika Analýza.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/eu_strategie_
pristoupeni_33764.html
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BOX: Maastrichtská konvergenční kritéria
Cenové kritérium
Kritérium vyžaduje dosažení vysokého stupně cenové stability
patrné z míry inflace, která se blíží míře inflace nejvýše tří
členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších
výsledků. Členský stát musí vykazovat dlouhodobě udržitelnou
cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu
jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje
o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří
členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly
nejlepších výsledků. Inflace se měří pomocí harmonizovaného
indexu spotřebitelských cen.
Fiskální kritérium
Kritérium vyžaduje dlouhodobě udržitelný stav veřejných
financí patrný ze stavů veřejných rozpočtů nevykazujících
nadměrný schodek, tedy že:
(a) poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných
financí k HDP nesmí překročit doporučovanou hodnotu 3 %,
ledaže by buď poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl
úrovně, která se blíží doporučované hodnotě, nebo by
překročení doporučované hodnoty bylo pouze výjimečné a
dočasné a poměr zůstával blízko k doporučované hodnotě,
(b) poměr veřejného dluhu k HDP nesmí překročit doporučovanou hodnotu 60 %, ledaže se poměr dostatečně snižuje
a blíží se uspokojivým tempem k doporučované hodnotě.
Kurzové kritérium
Kritérium vyžaduje dodržování normálního rozpětí stanoveného
kurzovým mechanismem Evropského měnového systému
(ERM II) po dobu nejméně dvou let, aniž by došlo k devalvaci
vůči měně jakéhokoliv členského státu. Členský stát musí
alespoň po dobu posledních dvou let před šetřením dodržovat
fluktuační rozpětí stanovené ERM II, aniž by byl směnný kurz
vystaven silným tlakům.
Úrokové kritérium
Kritérium vyžaduje stálost konvergence dosažené členským
státem, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových
sazeb. V průběhu jednoho roku před šetřením průměrná
dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nesmí
překračit o více než 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše
tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability
nejlepších výsledků. Úrokové sazby se zjišťují na základě
dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných
papírů.

ROZPOČET
Česko čistým příjemcem z EU i v prvním
pololetí 2007
Podle informací ministerstva financí byla i v letošním prvním
pololetí Česká republika čistým příjemcem z Evropské unie.
Za toto období ze společného evropského rozpočtu získala o

Události
2,1 miliardy korun více, než do něj odvedla. Situace v prvním
pololetí letošního roku je srovnatelná se stejným obdobím
loňského roku.
Za pozitivním saldem stojí zejména příjmy ze Společné
zemědělské politiky - přímé platby za předcházející rok jsou
vypláceny v prvním čtvrtletí následujícího roku (ČR z tohoto
zdroje získala 9 mld. Kč). Další 3 mld. Kč (tj. 107,2 mil. €)
ČR získala na podporu rozvoje venkova. Ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti přišlo v prvním pololetí 3,3 mld.
Kč (tj. 118,6 mil. €). Jedná se o průběžné platby programů a
projektů z alokací pro roky 2004-2006.
Saldo čisté pozice mohou vylepšit ještě dotace z přímých
komunitárních programů. Ty jsou rozdělovány přímo
z Bruselu, alokace nejsou určeny pro jednotlivé členské státy,
ale ucházejí se o ně zájemci ze všech zemí. Komise jejich
rozdělení podle národního hlediska reportuje až se zpožděním,
proto nyní nejsou k dispozici.
Od začátku členství České republiky v EU v květnu 2004 do
konce června 2007 jsme do společné kasy zaslali 94 mld. Kč
a získali z ní 112,3 mld. Kč, naše souhrnná čistá pozice tak
dosud činí 18,3 miliard korun.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Komise navrhuje prodlužit clo na úsporné
žárovky z Číny
V zájmu zachování ochrany evropských výrobců před čínskou
konkurencí Evropská komise navrhla prodloužit dovozní cla
na úsporné žárovky z Číny o další rok. Podle oznámení je
třeba producentům ze zemí EU poskytnout čas na přizpůsobení
se situaci na trhu.
Svou si nakonec prosadil spíše eurokomisař pro průmysl
Günter Verheugen nad záměry eurokomisaře pro obchod
Petera Mandelsona, který požadoval zrušení cel. Verheugen,
který původně žádal prodloužení cel na další dva roky,
argumentoval nutností chránit evropský trh před čínskými
dovozy, které jsou realizovány za ceny pod úrovní nákladů.
Z tohoto protekcionistického opatření bude nejvíce profitovat
největší evropský výrobce úsporných žárovek, německý
Osram.
Cla na dovoz čínských úsporných žárovek byla zavedena již
v roce 2001 a dosahují až 66 %.
Ochranářská snaha Evropské komise jde v tomto případě zcela
proti jejímu boji s globálním oteplováním a energetické
politice, která se zaměřuje na úsporu energie a zvyšování
energetické účinnosti. Kromě životního prostředí je rozhodnutí
prohrou také pro evropské spotřebitele, kteří by se v případě
zrušení cel mohli dočkat jejich nižších cen.
Návrh jde nyní na stůl ministrům členských států, kteří svým
rozhodnutím mají možnost dokázat, jak vážně Evropská unie
myslí proklamovaný boj s klimatickými změnami a liberalizaci
světového obchodu.
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/
pr290807_en.htm

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Německo a Rakousko zčásti otevřou své
pracovní trhy
Naše členství v Evropské unii má mnohem významnější
výhody (zejména přístup na jednotný vnitřní trh, kultivace
právního prostředí evropskou legislativou a zlepšení kredibility
ČR v očích zahraničních investorů) než že jsme z rozpočtu
EU získali o pár miliard více než jsme do něj odvedli. Zároveň
je férové si přiznat, že s největší pravděpodobností po roce
2013 již nebudeme patřit mezi podrozvinuté členské země a
stanou se z nás čistí přispěvatelé do bruselské pokladny.
Do této doby by však naše kladná čistá pozice měla dále
narůstat.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/tiskove_zpravy_
33496.html?year=2007

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil přinutí Německo
a Rakousko zčásti otevřít své pracovní trhy pro občany
nových členských zemí Evropské unie. Ti dosud pro vstup
na pracovní trhy obou států potřebují pracovní povolení. Tato
anomálie vůči bezbariérovému jednotnému trhu práce EU a
svobodě volného pohybu osob byla vyjednána v Přístupové
smlouvě, která upravovala podmínky vstupu nových členských
zemí. Země původní EU-15 se totiž obávaly zaplavení svých
pracovních trhů.
Přístupová smlouva umožnila zachování bariér chránících
tamější pracovní trhy až do roku 2011. Dva roky po
rozšíření v roce 2006 většina států tyto bariéry zrušila jako
neopodstatněné. V Německu a Rakousku ale zůstaly a

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Německu a Rakousku
přinutil tamější politiky k rozhodnutí, že pro vybrané profese
otevřou pracovní trh pracovníkům z nových členských zemí již
letos na podzim. Podle Přístupové smlouvy mohou omezovat jejich
vstup na domácí trh práce až do roku 2011. Statistika Ministerstva
pro místní rozvoj odhalila, že od našeho přistoupení k EU v květnu
2004 do letošního června se českým subjektům podařilo vyčerpat
přes 20 miliard korun ze strukturálních fondů EU.

místní politici hovořili o jejich prodloužení až na maximálně
povolené sedmileté období. To se nyní začíná měnit.
Kancléřka Angela Merkelová se nechala slyšet, že ještě letos
na podzim otevře německý pracovní trh pro kvalifikované
pracovníky z nových členských zemí EU včetně Česka. Od 1.
listopadu se tak usnadní přístup elektrotechnických a strojních
inženýrů do Německa.
Podobnou iniciativu chystá i rakouský premiér Alfred
Gusenbauer, jehož tým připravuje seznam profesí, kterých
se v Rakousku nedostává a které budou moci být zaplněny
odborníky ze střední a východní Evropy.

v ČR. Přesněji než o „vyčerpání“ se jedná o celkový objem
uskutečněných výdajů na projekty, u kterých jejich realizátoři
již podali žádosti o platbu dotace. Jedná se o necelou polovinu
z alokace na roky 2004 až 2006 ve výši 45,8 miliardy korun.
Díky pravidlu N+2 máme čas na její dočerpání do konce roku
2008.
Důležitým ukazatelem realizace programů strukturálních
fondů je poměr finančních prostředků krytých smlouvou resp.
rozhodnutím vzhledem k dané tříleté alokaci. Celkově k 30. 6.
2007 objem prostředků strukturálních fondů krytých smlouvou
resp. rozhodnutím činil 46,2 miliardy korun, což již pokrývá
100 % alokace na období let 2004-2006. Podobně je na tom
Kohezní fond, kde je také již celá alokace pokryta uzavřenými
smlouvami na poskytnutí dotace.
Jedná se o dobré předpoklady pro maximální využití prostředků
ze strukturálních a Kohezního fondu v prvním programovacím
období EU, kterého se Česká republika zúčastnila. Bylo by
však naivní se domnívat, že nebudeme nic vracet a využijeme
celých 100 % alokace. Tak se nestalo ani v minulosti. Je
pravděpodobné, že toto číslo bude o 10-25 procentních bodů
nižší. Uzavřením smlouvy či rozhodnutím o poskytnutí
dotace totiž projektový cyklus zdaleka nekončí. Realizátoři
projektů budou muset dokázat, že podmínky ve smlouvách/
rozhodnutích plní a podpořený projekt úspěšně dokončí, jinak
je čeká vracení dotací. Pro některé může být oříškem splnění
hodnotících ukazatelů, ke kterým se ve svých žádostech o
dotaci zavázali.
Stav čerpání prostředků ze strukturálních a Kohezního
fondu k červnu 2007 v mld. Kč
Celková Uzavřené Realizované Žádáno od
alokace smlouvy
výdaje
EK + záloha
SROP
12,8
13,8
6,8
6,4
OP RLZ
9,0
9,5
1,5
2,8
OP PP
7,4
7,4
3,0
3,0
OP I
6,9
5,8
4,2
3,6
OP RVMZ
4,8
5,1
3,1
3,0
Cíl 1
40,8
41,6
18,6
18,7
JPD 2
2,0
1,6
0,9
0,9
JPD 3
1,6
1,6
0,5
0,7
Cíl 2 a 3
3,6
3,3
1,3
1,6
INTERREG
0,5
0,5
0,2
0,3
EQUAL
0,9
0,9
0,3
0,4
Kom. iniciativy 1,3
1,4
0,6
0,7
Celkem SF
45,8
46,2
20,5
21,0
Celkem FS
36,9
36,9
16,2
16,2
Zdroj: MMR, pozn.: SF = strukturální fondy, FS = Kohezní
fond (Fond soudržnosti), ten obsahuje i pomoc v rámci
předvstupního nástroje ISPA
Program

Německo a Rakousko si konečně začínají uvědomovat, že
v současné globalizované ekonomice a zostřující se světové
konkurenci jsou ochranářská opatření pracovního trhu
v konečném důsledku kontraproduktivní. Nedomníváme se,
že by čeští odborníci nabídku těchto zemí hojně vyslyšeli a ve
velkém měřítku odcházeli do Německa a Rakouska pracovat.
Kdo měl zájem pracovat v zahraničí již využil otevřený pracovní
trh Velké Británie, Irska, Švédska, Nizozemska a dalších států.
http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Artikel/
2007/08/2007-08-24-grundlagen-aufschwung-staerken.html

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Do června 2007 jsme z fondů EU vyčerpali
20,5 miliardy korun
Ke konci letošního června se českým subjektům podařilo
vyčerpat 20,5 miliardy korun ze strukturálních fondů EU.
Uvedlo to Ministerstvo pro místní rozvoj, které je odpovědné
za koordinaci evropské strukturální a kohezní politiky
4
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http://www.mmr.cz/upload/files/tiskove_zpravy/070814_
Tiskova_informace_o_OP_a_cerpani_ze_SF.pdf

Podle informací Evropské komise již většina mobilních operátorů
do své nabídky zařadila tzv. eurotarif, který definuje maximální
ceny volání mobilním telefonem ze zahraničí. Současné
turbulence na světových finančních trzích se dostaly i na půdu
Evropského parlamentu, kde probíhalo veřejné slyšení k tomuto
tématu. To bude pokračovat dne 11. září, kdy si europoslanci
pozvali předsedu Evropské centrální banky Jean-Clauda Tricheta,
aby jim vysvětlil jednání této instituce při řešení finanční krize.
1. SRPNA
Evropská komise zveřejnila studii „Perspektivy zemědělských
trhů a příjmů v letech 2007-2014“:
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2007a/
index_en.htm
Kohezní politika na období 2007-2013 – Komise schválila
národní strategii a priority Velké Británie:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=278

2. SRPNA
Report DG Ecfin - Potenciální dopad fiskálních transferů
v rámci kohezní politiky EU:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_
papers/2007/economicpapers283_en.htm
Virus ptačí chřipky udeřil v roce 2007 i v EU:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/
avian/h5n1_chronology_en.htm

3. SRPNA
Většina mobilních operátorů se již přizpůsobila novému
eurotarifu za roaming: http://ec.europa.eu/information_society/
newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3553

6. SRPNA
Stav zásob na trhu s ropnými produkty:
http://ec.europa.eu/energy/oil/stocks/index_en.htm

7. SRPNA
Bulharsko a Rumunsko se připojily k Europolu:
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=p
r070802.htm

8. SRPNA
Elektronický portál EU o zdraví vydává e-newsletter:
http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter_cs.htm

9. SRPNA
Výběr článků, publikovaných během prvního pololetí 2007 na
webu Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/focus_page/008-8911-218-08-32-90120070706FCS08910-06-08-2007-2007/default_cs.htm

10. SRPNA
Evropská agentura pro obnovu: EU spustila nový projekt proti
praní špinavých peněz: http://www.ear.europa.eu/publications/
main/pub-press_release_mac_20070809.htm

13. SRPNA
Program EUREKA hraje hlavní roli v projektu leteckých
motorů KERO: http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_
en.cfm?id=/research/headlines/news/article_07_08_10_en.ht
ml&item=Infocentre&artid=4853

Kalendárium

14. SRPNA
Kam směřuje evropský fotbal? – zprávy Evropského
parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/0414539-087-03-13-906-20070323FCS04520-28-03-2007-2007/
default_cs.htm

16. SRPNA
Aktualizace seznamu evropských spotřebitelských center:
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_
en.htm

17. SRPNA
GŘ Evropské komise pro energetiku a dopravu vydalo publikaci
o využívání solární energie: http://ec.europa.eu/dgs/energy_
transport/publication/energy_research_en.htm

20. SRPNA
Pracovní dokument Komise k cestovnímu ruchu:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/pack_trav/
index_en.htm

21. SRPNA
Kohezní politika na období 2007-2013 - Komise schválila
národní strategii a priority Estonska a Slovenska:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm

22. SRPNA
Přehled trhu letecké dopravy: http://ec.europa.eu/transport/
air_portal/observatory/index_en.htm

23. SRPNA
Mobilní operátoři informovali Komisi o nových Eurotarifech:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=3576

24. SRPNA
Práva cestujících v letecké dopravě: http://ec.europa.eu/
transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

27. SRPNA
Společně za Evropskou politikou sousedství:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm

29. SRPNA
Rozšíření - EU umožnila 15 Kosovským studentům studium
na evropských školách: http://www.ear.europa.eu/publications/
main/EAR-PressRelease-Kosovo-23082007.htm

31. SRPNA
Poslanci EP se obávají dopadu finanční krize v USA na EU:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/0429824-239-08-35-907-20070823STO09819-2007-27-08-2007/
default_cs.htm

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

Patrně nejvýznamnější „ekonomicko-evropskou“ událostí měsíce
srpna v České republice byla aktualizace Strategie přistoupení
ČR k eurozóně. Také proto se jí kromě rubriky Události hlouběji
zabýváme zde v Analýze. V ní tentokrát přinášíme rozbor
eurostrategie pohledem našeho kolegy Viktora Kotlána, hlavního
ekonoma České spořitelny. Jeho názor je o to zajímavější, že v
roce 2003 působil v České národní bance a na vypracování první
verze eurostrategie se přímo podílel.

NOVÁ ČESKÁ EUROSTRATEGIE JE ZKLAMÁNÍM
Nová eurostrategie, kterou ve středu schválila Vláda jako své
společné dílo s ČNB obsahuje řadu kvalitních ekonomických
úvah a věrně popisuje minulý vývoj doma i v eurozóně.
Bohužel ale autoři ztratili dech v té nejdůležitější závěrečné
pasáži se státnickým názvem „Výzvy pro hospodářskou
politiku a perspektivy přijetí eura v ČR“. Nejde mi o to, že chybí
konkrétní cílové datum přijetí eura, to nevadí.
Ale od dokumentu, jež se honosí slovem „strategie“ v názvu,
bych čekal popis toho, co přesně je potřeba udělat ke splnění
cíle, kdo to má udělat, do kdy to má udělat, jak se pozná, že
už je hotovo a kdo to vyhodnotí. Jestliže ve strategii chybí
jasný sled budoucích kroků, těžko se naplní. Nebo možná
euro nechceme a pak není třeba si stanovovat konkrétní kroky,
termíny a zodpovědnosti vedoucí k jeho přijetí.

Jediná kotva
Jako ojedinělá míra konkrétnosti a možná kotva dalšího
procesu přijetí eura se mi jeví část o strukturálním deficitu.
V ní se píše, že jedině když bude strukturální deficit (tj.
deficit očištěný o vliv ekonomického cyklu) pod jedním
procentem HDP, tak lze „považovat fiskální politiku za do
té míry akceschopnou, aby byla připravena účinně plnit
makroekonomickou stabilizační roli po ztrátě samostatně
měnové politiky.“ Takže: až budeme střednědobě směřovat
ke strukturálnímu deficitu pod jedním procentem, tak můžeme
přijmout euro s čistým svědomím. Stejně tam sice zůstává
mlha „střednědobého směřování“, ale lepší než ostatní části
dokumentu, které hýří obecnostmi.

Co strategie říká?
Hlavní story je hodně zjednodušeně následující: „ČNB dělá
svou práci dobře, ale minulá Vláda a poslanci to nezvládli,
takže máme pořád špatný fiskál a s tím nás do eura nevezmou.
Navíc, i kdyby nás vzali, tak moc nechceme, protože nejsme
připraveni a nevíme, kdy budeme“.
Trošku civilizovaněji bych do češtiny „přeložil“ více než osmi
stránkový dokumentu takto: „K tomu, abychom z přijetí eura
něco měli, musíme být schopni nahradit ztrátu vlastních úroků
a měny něčím jiným. Tím bývá stabilizace fiskální politikou a
pružný trh práce. Obě věci ale totálně selhávají, takže pojďme
počkat, až to bude lepší. Vláda říká, že se v rámci dalších etap
reforem vynasnaží.“

Je vše jen o „maastrichtu“ nebo ne?
Mně je sympatické, že Vláda a ČNB v eurostrategii říkají, že
maastrichtská kritéria jsou pro přijetí eura podmínka nutná,
ale nikoliv dostačující. Projevuje se tam víra v to, že pozitivní
efekty přijetí jsou v čase neměnné, zatímco rizika mohou
časem klesat. Pokles rizik nastane s větší sladěností cyklu a
struktury ekonomiky, větší pružností trhu práce a při skutečně
anti-cyklickém působení fiskálu.
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Osobně dlouhodobě fandím stanovení konkrétních číselných
hodnot v oblastech, o kterých Česká národní banka mluví
jako o dostačujících podmínkách k přijetí eura a jejich
ročního vyhodnocování. Vím, že to je cesta obtížná, ale bez
hodnotících kritérií se jakékoliv rozhodnutí dělá špatně. Nebo
se může udělat politicky. A to se mi zdá v případě přijetí eura
jako přílišný hazard.

Závěr

Velká otázka ale pro mě je, zda odvaha mluvit ještě o
dodatečných podmínkách nad rámec pěti maastrichtských
kritérií přetrvá i poté, co už budeme „maastricht“ plnit. Bude
mít ČNB a vláda odvahu na to, aby řekla: „ano, mohli bychom
vstoupit, dveře jsou otevřené, ale česká ekonomika ještě není
připravena.“

Je jasné, že hledat kompromis mezi ČNB a Vládou, tj. řadou
ministerstev v připomínkovém řízení, je úkol úmorný. Pokud je
ale jasné, co chci, tak se kompromis hledá lépe. Když vím však
pouze to, že chci sepsat novou strategii, ale vlastně nevím,
zda vůbec chci cíle, tedy přijetí eura, dosáhnout, je to úkol
nadlidský. Výsledná eurostrategie tomu odpovídá.

A můžeme si něco takového vůbec dovolit říct? Já věřím, že
určitě ano. Podobně jako Švédové, kteří také nemají výjimku
z přijetí eura, ale udělali si referendum a prostě se rozhodli
jednu z podmínek přijetí eura (vstup do ERM II) nesplnit, čímž
zůstávají nadále mimo eurozónu. A platí korunou, korunou
švédskou.

Viktor Kotlán, hlavní ekonom České spořitelny

Měsíčník EU aktualit ▪ září 2007

Celý text eurostrategie s doplněnými poznámkami Viktora
Kotlána naleznete zde:
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Special_
2007_08_30.pdf

Po srpnových prázdninách se nejvyšší orgány Evropské unie opět
vrací do svého běžného pracovního tempa. Na pozadí oficiálních
i neformálních Rad EU v nejrůznějších složeních stále probíhá
mezivládní konference, jejímž cílem je vypracování tzv. Reformní
smlouvy v mantinelech dohodnutých na červnové Evropské radě.
Ta by měla být alternativou dříve uvažované Smlouvy o Ústavě
pro Evropu, která byla odmítnuta.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
31.8.-2.9.2007
Lisabon, Portugalsko
- Neformální setkání ministrů pro životní prostředí
3.-6.9.2007
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
7.-8.9.2007
Viana do Castelo, Portugalsko
- Neformální setkání ministrů zahraničních věcí
14.-15.9.2007
Porto, Portugalsko
- Neformální setkání ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti
16.-18.9.2007
Porto, Portugalsko
- Neformální setkání ministrů zemědělství
18.9.2007
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
21.-22.9.2007
Funchal, Madeira
- Neformální setkání ministrů pro rozvoj
27.-28.9.2007
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
28.-29.9.2007
Évora, Portugalsko
- Neformální setkání ministrů obrany

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Priority českého předsednictví v oblasti zemědělství

MZ ČR

15.9.2007

Lepší regulace farmaceutik a léčiv

DG ENTR

21.9.2007

Udržitelná průmyslová politika v EU

DG ENTR

23.9.2007

Veřejná konzultace k reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

DG MARKT

30.9.2007

Budoucnost humánních farmaceutických výrobků v Evropě

DG ENTR

12.10.2007

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

Koncem července Evropská komise formálně schválila klíčový
dokument realizace evropské politiky v České republice – Národní
strategický referenční rámec (NSRR). Tento dokument popisuje
strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky v České
republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a
definuje jednotlivé operační programy, přes které peníze z těchto
fondů tečou ke konečným příjemcům. Celý náš nezkrácený speciální
report k tomuto tématu naleznete na http://www.csas.cz/eu

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC ČR
Národní strategický referenční rámec (NSRR) vznikl na průniku
dvou klíčových dokumentů:
• Strategické obecné zásady Společenství – jedná se
o nejvyšší strategický dokument pro realizaci politiky
hospodářské a sociální soudržnosti na evropské úrovni,

definuje hlavní priority této politiky v novém programovacím
období 2007-2013.
• Národní rozvojový plán ČR – popisuje hlavní rozvojové
problémy a strategii rozvoje České republiky pro období
2007-2013.

STRUKTURA NSRR
Kromě úvodu, který popisuje přípravu dokumentu a důrazně
zmiňuje princip partnerství (zapojení zástupců zainteresovaných
stran), Národní strategický referenční rámec obsahuje celkem
15 kapitol:

1. Pozice ČR v Evropské unii
Kapitola velice stručně a krátce zmiňuje ekonomickou a
politickou pozici České republiky v Evropské unii a hlavní body
našeho vývoje od roku 1989.

2. Národohospodářský vývoj ČR v kontextu EU
Jsou zde nastíněny základní charakteristiky ekonomického
vývoje České republiky ve vztahu k Evropské unii se
zaměřením na:
• strukturu ekonomiky,
• přímé zahraniční investice, malé a střední podniky a
exportní potenciál,
• příležitosti české ekonomiky,
• bariéry růstu české ekonomiky.

3. Socioekonomická analýza
Jak již vyplývá z názvu kapitoly, jedná se o hrubou analýzu
socioekonomické situace České republiky v těchto oblastech:
• Podnikání
• Výzkum, vývoj a inovace
• Demografický vývoj a zdravotní stav populace
• Vzdělávání
• Situace na trhu práce
• Informační společnost
• Doprava a dopravní infrastruktura
• Veřejná doprava a dopravní dostupnost
• Složky životního prostředí
• Úspora energií
• Plnění Kjótského závazku
• Environmentální a technologická rizika
• Cestovní ruch
• Kultura
• Veřejná správa
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4. Regionální rozvoj
V této kapitole jsou vyjmenovány hlavní aglomerace České
republiky, struktura a typy regionálních sídel podle velikosti a
významu či hlavní rozvojová centra. Zvláštní část je věnována
definici a popisu venkovských oblastí.
U jednotlivých regionů jsou stručně popsány jejich odlišné
socioekonomické charakteristiky, explicitně jsou zmíněny
periferie a regiony se soustředěnou podporou státu.
Na závěr jsou analyzovány a shrnuty hlavní příčiny regionálních
disparit a na jejich základě jsou regiony (NUTS 2) rozděleny do
těchto skupin:
• regiony rychle se rozvíjející – Praha,
• regiony rozvíjející se – Jihozápad a Střední Čechy,
• regiony s nízkou dynamikou růstu – Jihovýchod a
Severovýchod,
• regiony zaostávající – Střední Morava,
• regiony upadající – Moravskoslezsko a Severozápad.

5. SWOT analýza
Klasická analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a
hrozeb v těchto základních socioekonomických oblastech:
• Ekonomická situace, inovace a konkurenceschopnost
• Moderní společnost a konkurenceschopnost
• Životní prostředí, dopravní dostupnost a konkurencesch.
• Rozvoj regionů a konkurenceschopnost

6. Zhodnocení dopadů realizace programů
2004-2006
Kapitola se věnuje ohlédnutí na první programovací období
EU, kterého se ČR zúčastnila. Ačkoliv je příliš brzy na úplné
hodnocení implementace operačních programů v období 20042006, splnění či nesplnění jednotlivých cílů je zde naznačeno.
Na základě zkušeností z tohoto období jsou vyjmenovány
závěry pro nové programovací období 2007-2013. Důraz má být
kladen zejména na zpřehlednění implementační struktury,
zjednodušení a urychlení administrativních postupů
žadatelů o dotace a přípravu dostatečné administrativní
kapacity odpovědných orgánů.

Téma
7. Strategie pro období 2007-2013
Jedna z nejdůležitějších částí celého Národního strategického
referenčního rámce. Po úvodní části, která zmiňuje východiska,
se celá kapitola věnuje vlastní strategii.
Ta se skládá z vize České republiky po roce 2013, globálního
cíle, horizontálních témat, jednotlivých strategických cílů a
hodnotících indikátorů.
Klíčovou je patrně definice globálního cíle celého Národního
strategického referenčního rámce:
Globálním cílem je přeměna socioekonomického prostředí
ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla
přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel.
Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti
bude dosahováno udržitelného růstu s cílem dosáhnout
hospodářské úrovně EU-25. ČR bude usilovat o růst
zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který
povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.
Vedle globálního cíle jsou popsány i jednotlivé strategické cíle:

I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika
Posilování konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru
zvyšováním jeho produktivity a urychlením udržitelného
hospodářského růstu založeném na systematicky rozvíjeném
inovačním potenciálu silné a progresivně strukturované české
ekonomiky, generující robustní a udržitelný ekonomický růst.
Tento cíl bude realizován prostřednictvím priorit s následujícími
dílčími cíli (budou prováděny prostřednictvím operačních
programů a jejich prioritních os):
a) Konkurenceschopný podnikatelský sektor
b) Podpora kapacit V&V pro inovace
c) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná
společnost
Vytvoření moderní občanské společnosti otevřené vnějším
příležitostem, společnosti která je schopná reagovat na tyto
impulsy. Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně
citlivé a soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality
života obyvatel, vytvořit moderní vzdělávací systém, který
by přispěl k rozvoji znalostní ekonomiky, a stal se zdrojem
efektivity a flexibility trhu práce.
Tento cíl bude realizován prostřednictvím následujících priorit:
a) Vzdělávání
b) Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
c) Posilování sociální soudržnosti
d) Rozvoj informační společnosti
e) Smart Administration

III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí
Zajištění kvalitní fyzické základny pro hospodářský a sociální

rozvoj prostřednictvím investic do zlepšení kvality životního
prostředí a dostupnosti dopravních sítí.
Tento cíl bude realizován prostřednictvím následujících priorit:
a) Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí
b) Zlepšení dostupnosti dopravou

IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území
Vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR, dosažený
prostřednictvím zmírňování disparit mezi regiony i uvnitř
regionů. Bude posílen ekonomický růst a růst zaměstnanosti
využitím přírodních, ekonomických a sociokulturních odlišností
regionů a jejich diferencovaného vnitřního potenciálu. Zároveň
bude posílena územní a sociální soudržnost respektováním
variability prostorových struktur (sídelní struktura, hierarchie
měst, typy venkovských oblastí).
Tento cíl bude realizován prostřednictvím následujících priorit:
a) Vyvážený rozvoj regionů
b) Rozvoj městských oblastí
c) Rozvoj venkovských oblastí
d) Region soudržnosti hl. m. Praha
e) Evropská územní spolupráce

8. Operační programy
Část NSRR, která právem přitahuje nejvíce pozornosti řešitelů
projektů = potenciálních žadatelů o pomoc ze strukturálních a
Kohezního fondu. Proto ji v tomto reportu věnujeme zvláštní
pozornost ve formě vlastní kapitoly (viz níže).

9. Zaměření politiky hospodářské a sociální
soudržnosti a její vazba na rozvoj venkova a
rybářskou politiku
Zabývá se vymezením podpor mezi politikou hospodářské
a sociální soudržnosti, která je financována z evropských
strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj a
Evropský sociální fond) a Kohezního fondu, na jedné straně
a zásahy financovanými z Evropského zemědělského fondu a
Evropského rybářského fondu na straně druhé.
Cílem je maximalizace synergických efektů mezi těmito finančními
zdroji, eliminace překryvů a odstranění nepokrytých míst.

10. Makroekonomický model
Pozitivní dopad realizace opatření Národního strategického
referenčního rámce na národní ekonomiku bude tvořen dvěma
v zásadě nezávislými prvky:
• dominantním prvkem na poptávkové straně ekonomiky,
který je především ovlivněn výdaji strukturálních fondů a
Kohezního fondu ve prospěch veřejných a doprovodných
soukromých investic,
• dominantním prvkem na straně nabídky, který vzniká
postupným zvyšováním „zásob“ v infrastruktuře, lidském
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kapitálu, výzkumu a vývoji, ale rovněž i vlivem prospěšných
vedlejších efektů, které budou generovány jak v průběhu
realizace NSRR, tak po něm.
Použitý model identifikoval, že NSRR pravděpodobně způsobí
ostrý nárůst míry růstu HDP již v roce 2007, prvním roce
implementace. V roce 2007 dosahuje odhadovaná míra růstu
„s NSRR“ 4,7 %, zatímco míra růstu referenčního scénáře
„bez NSRR” dosahuje 4,3 %, tj. přírůstek o 0,4 procenta v
důsledku NSRR. Po roce 2007 dojde k dalším významným
zvýšením míry růstu v porovnání s referenční úrovní „bez
NSRR”. Dalším významným rysem je značný negativní šok
míry růstu (v porovnání s referenční úrovní míry růstu „bez
NSRR”), ke kterému dojde v roce 2016 (o minus 2,2 %) v
důsledku předpokládaného úplného ukončení financování
NSRR po 31. prosinci 2015. Po roce 2015 jsou míry růstu „s
NSRR” a „bez NSRR” téměř totožné.

Definuje systém čerpání finančních prostředků z fondů EU. V
novém programovacím období platí, že veškeré prostředky ze
strukturálních a Kohezního fondu jsou integrovány do státního
rozpočtu a mohou být příjemcům předfinancovány ze zdrojů
státního rozpočtu. Platební a certifikační orgán následně převádí
prostředky z fondů EU do státního rozpočtu. O tom, zda jednotliví
zájemci o dotace / řešitelé projektů dostanou dotaci předem
nebo až zpětně po realizaci projektu rozhodne řídící orgán.

Je možné rovněž vymezit dopad realizace NSRR na celkovou
výši HDP. V tomto případě i zde je kalkulováno s ostrým růstem
hladiny HDP v úvodním roce 2007 (nárůst 0,4 %, v porovnání s
referenční úrovní „bez NSRR“). Poté dochází k nárůstu hladiny
HDP až do ukončení NSRR v roce 2015; tehdy by hladina HDP
měla být o 4,6 % vyšší než v případě „bez NSRR“.

Veřejné rozpočty ČR budou tedy muset v letech 2007-2015
(2013 + 2 roky) vydat minimálně 4,7 mld. EUR, aby mohla ČR
vyčerpat maximální alokaci, kterou bude mít k dispozici pro
programové období 2007-2013.

Obdobné pozitivní efekty lze odhadovat i pro trh práce.

11. Řízení a koordinace politiky hospodářské a
sociální soudržnosti
Upravuje činnost, vzájemnou spolupráci a odpovědnost
jednotlivých orgánů veřejné správy odpovědných za
implementaci evropské politiky hospodářské a sociální
soudržnosti v ČR. Nejdůležitější orgány:
Národním orgánem pro koordinaci NSRR bylo pověřeno
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které z tohoto titulu
zodpovídá za celkovou koordinaci NSRR a je oficiálním
partnerem vůči Evropské komisi pro NSRR.
Roli Monitorovacího výboru pro NSRR zajišťuje Řídící a
koordinační výbor zřízený MMR.
Pro implementaci pomoci ze strukturálních a Kohezního fondu
byl ustaven Českou republikou jediný Platební a certifikační
orgán, kterým je odbor Národní fond Ministerstva financí.
Důležitou roli v rámci kontrolních mechanismů hraje Auditní
orgán, jehož výkonem je pověřeno MF - útvar Centrální
harmonizační jednotky pro finanční kontrolu.
Jednotlivé operační programy jsou řízeny tzv. řídícími orgány,
které představují resortní ministerstva dle zaměření operačního
programu: MMR, MPO, MPSV, MŠMT, MŽP, MD, Hl. m. Praha
a regionální rady regiony soudržnosti NUTS II.
Běžnou komunikaci se zájemci o dotace z fondů EU zajišťují
implementační agentury neboli zprostředkující subjekty, což
jsou ve většině veřejnoprávní organizace zřizované řídícími
orgány.
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V kapitole je též zmíněn princip spolufinancování, na základě
kterého veřejné prostředky vyplacené ve formě dotací pro
každý projekt musí být tvořeny z 85 % z fondů EU – zbývajících
15 % tvoří národní veřejné zdroje ČR. ČR se rozhodla, že bude
vztahovat míru spolufinancování pouze k veřejným výdajům.

13. Adicionalita pro cíl Konvergence v období
2007-2013
Obsahuje ex-ante ověření adicionality – tj. výchozí úroveň
výdajů veřejných prostředků ČR vynakládaných do oblasti
hospodářské a sociální soudržnosti, jež bude dodržována v
programovacím období 2007-2013. Východiskem pro stanovení
tohoto limitu byly skutečné výdaje veřejných rozpočtů ČR do
uvedené oblasti v letech 2004 a 2005, z kterých byl stanoven
průměr za oba roky. Ověřování adicionality je prováděno pro
regiony NUTS II spadající pod cíl Konvergence, tj. za celou ČR
bez regionu soudržnosti NUTS II Praha.

14. Ex-ante hodnocení NSRR
Kapitola se zabývá popisem ex-ante hodnocení Národního
referenčního strategického rámce. Ačkoliv mají hodnotitelé
několik výhrad, jako hlavní jsou jmenovány tyto:
• regionální rozměr intervencí tematických OP, který je
požadován a předpokládán v NSRR, není adekvátně
zohledněn v tematických operačních programech,
• není jasný mechanismus pro koordinaci intervencí
z různých OP a pro zajištění synergie mezi různými
intervencemi z OP.

15. Posouzení vlivů NSRR na životní prostředí
Požadované vypracování tzv. SEA (Strategic Environmental
Assessment) je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovatel SEA
navrhnul na základě posouzení vlivů NSRR na životní prostředí
souhlasné stanovisko za současného stanovení několika
drobných podmínek, které jsou v kapitole uvedeny.

Téma
STRUKTURA SYSTÉMU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
V období 2007-2013 bude v ČR využíváno 24 operačních
programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS:

Integrovaný operační program a Technická pomoc na podporu
celonárodních systémových intervencí.

Cíl Konvergence

Cíl Evropská územní spolupráce

Spočívá v podpoře růstu a vytváření pracovních míst v
nejméně rozvinutých členských státech a regionech. Zahrnuty
budou regiony s HDP na hlavu menším než 75 % průměru
EU a dočasná podpora (do roku 2013) bude poskytována tzv.
phasing-out regionům, kde byl HDP na obyvatele nižší než
75 % hodnoty v EU-15 (ukazatel HDP na hlavu vztažený k
průměru zde stoupl díky statistickému efektu rozšíření EU).

Jedná se o stimulaci regionální spolupráce na přeshraniční,
mezinárodní a nadnárodní úrovni za účelem nalezení
společného řešení problémů jako jsou rozvoj měst, venkova
a přímořských území, rozvoj ekonomických vztahů a vytváření
sítí malých a středních podniků.

Tento cíl bude realizován prostřednictvím osmi tematických
operačních programů:
• OP Doprava
• OP Životní prostředí
• OP Podnikání a inovace
• OP Výzkum a vývoj pro inovace
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• Integrovaný operační program
• OP Technická pomoc
a sedmi regionálních operačních programů (ROP):
• ROP NUTS II Severozápad
• ROP NUTS II Moravskoslezsko
• ROP NUTS II Jihovýchod
• ROP NUTS II Severovýchod
• ROP NUTS II Střední Morava
• ROP NUTS II Jihozápad
• ROP NUTS II Střední Čechy

Cíl Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost
Je určen pro kohezní podporu mimo nejméně rozvinuté
regiony (definované ukazatelem HDP/cap pod 75 %
průměru EU) a cílem je pomoci jim vypořádat se s rapidními
ekonomickými či sociálními změnami, globalizací a přechodem
na znalostní společnost. Obsahuje i pomoc pro tzv. phasing
in regiony, což jsou regiony bývalého cíle číslo 1, které díky
svému hospodářskému pokroku nemohou být zařazeny do
současného cíle Konvergence.
Tento cíl bude realizován prostřednictvím těchto dvou
programů:
• OP Praha Konkurenceschopnost
• OP Praha Adaptabilita
Část alokace Cíle Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost bude využita také prostřednictvím OP Lidské
zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Cíl bude realizován prostřednictvím sedmi OP:
a)
•
•
•
•
•

přeshraniční spolupráce:
OP Přeshraniční spolupráce
OP Přeshraniční spolupráce
OP Přeshraniční spolupráce
OP Přeshraniční spolupráce
OP Přeshraniční spolupráce

ČR - Bavorsko
ČR - Polsko
ČR - Rakousko
ČR - Sasko
ČR - Slovensko

b) mezinárodní spolupráce:
• OP Meziregionální spolupráce – pro subjekty ze všech
států EU, Norska a Švýcarska
c) nadnárodní spolupráce:
• OP Nadnárodní spolupráce – pro subjekty z ČR, Rakouska,
Polska, části Německa, Maďarska, Slovinska, Slovenska,
části Itálie a z nečlenských zemí z části Ukrajiny
Příspěvek EU na jednotlivé OP v mil. EUR (běžné ceny)
Operační program
OP Podnikání a inovace
OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Životní prostředí
OP Doprava
Integrovaný operační program
Regionální operační programy
OP Technická pomoc
OP Zaměstnanost a lidské zdroje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkem cíl Konvergence
OP Praha Konkurenceschopnost
Integrovaný operační program
OP Technická pomoc
OP Praha Adaptabilita
OP Zaměstnanost a lidské zdroje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkem cíl Regionální konkur. a zaměstnanost
5x OP přeshraniční spolupráce
OP Nadnárodní spolupr. a OP Meziregionální sp.
Celkem cíl Evropská územní spolupráce
CELKEM

mil. €
3 041
2 071
4 918
5 774
1 553
4 659
244
1 812
1 812
25 884
235
29
4
108
26
17
419
352
37
390
26 692
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Vazby priorit NSRR na operační programy
Priorita NSRR
Operační program
I. strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika
Konkurenceschopný
OP Podnikání a inovace, OP
podnikatelský sektor
Lidské zdroje a zaměst., OP
Praha - Adaptabilita
Podpora kapacit VaV
OP Výzkum a vývoj pro inovace,
OP Podnikání a inovace, OP
Vzdělání pro konkur., OP Praha
- Adaptabilita
Rozvoj udržitelného
ROPy, IOP
cestovního ruchu
II. strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost
Vzdělávání
OP Vzdělání pro konkur., OP
Výzkum a vývoj pro in., OP Praha
- Adaptabilita, OP Lidské zdroje a
zaměst., ROPy
Zvyšování zaměstnanosti OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
a zaměstnatelnosti
IOP, OP Praha - Adaptabilita, OP
Vzdělání pro konkur.
Posilování sociální
OP Lidské zdroje a zaměst., IOP,
soudržnosti
OP Praha - Adaptabilita

Rozvoj informační
společnosti

IOP, OP Lidské zdroje a zaměst.,
OP Vzdělání pro konkur., OP
Podnikání a inovace, OP Výzkum
a vývoj pro in.,OP Praha Adaptabilita
Smart Administration
OP Lidské zdroje a zaměst., IOP
III. strategický cíl: Atraktivní prostředí
Ochrana a zlepšení
OP Životní prostředí
kvality ŽP
OP Podnikání a inovace
Zlepšení dostupnosti
OP Doprava
IV. strategický cíl: Vyvážený rozvoj území
Vyvážený rozvoj regionů ROPy, IOP
Rozvoj městských oblastí ROPy, IOP
Rozvoj venkovsk. oblastí ROPy, IOP
Regionální
OP Doprava
konkurenceschopnost a OP Praha – Konkurenceschopnost
zaměstnanost – Praha
OP Praha - Adaptabilita
Územní spolupráce
OP ČR-Polsko, OP ČR-SR, OP
ČR-Sasko, OP ČR-Rakousko, OP
ČR-Bavorsko, OP meziregionální
spol., OP nadnárodní spolupráce

JEDNOTLIVÉ OPERAČNÍ PROGRAMY
OP Podnikání a inovace
Globálním cílem programu je zvýšit do konce programového
období konkurenceschopnost ČR a přiblížit inovační výkonnost
sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových
zemí Evropy. Toho by mělo být v OP PI dosaženo výraznou
podporou inovací, úzkým propojením oblastí vývoje a výzkumu
s podnikovou sférou. Řídícím orgánem OP je MPO.
Prioritní osy OP
1. Vznik firem
2. Rozvoj firem
3. Efektivní energie
4. Inovace
5. Prostředí pro podnikání a inovace
6. Služby pro rozvoj podnikání
7. Technická pomoc

OP Výzkum a vývoj pro inovace
Globálním cílem programu je posilování výzkumného,
vývojového a inovačního potenciálu zajišťujícího růst,
konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech
tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace
těchto aktivit prostřednictvím vysokých škol, výzkumných
institucí a dalších relevantních subjektů. Řídícím orgánem
OP je MŠMT.
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Prioritní osy OP
1. Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
2. Rozvoj kapacit pro spolupr. veř. sektoru se soukromým
3. Posilování kapacit VŠ pro tercirární vzdělávání
4. Technická pomoc

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Globálním cílem programu je zvýšit zaměstnanost a
zaměstnatelnost lidí v České republice. Cíle bude dosaženo
prostřednictvím zvýšení adaptability zaměstnanců a
zaměstnavatelů na pracovním trhu prostřednictvím dalšího
vzdělávání, zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence
nezaměstnanosti, posílení integrace ohrožených osob,
posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
a veřejných služeb.
Řídícím orgánem OP je MPSV.
Prioritní osy OP
1. Adaptabilita
2. Aktivní politiky trhu práce
3. Sociální integrace a rovné příležitosti
4. Veřejná správa a veřejné služby
5. Mezinárodní spolupráce
6. Technická pomoc

Téma
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Globálním cílem programu je rozvoj otevřené, flexibilní
a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti
ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí
ke zkvalitnění a modernizaci systémů vzdělávání v rámci
komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení
podmínek ve výzkumu a vývoji. Řídícím orgánem OP je
MŠMT.
Prioritní osy OP
1. Počáteční vzdělávání
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
3. Další vzdělávání
4. Systémový rámec celoživ. učení
5. Technická pomoc

OP Životní prostředí
Globálním cílem programu je ochrana a zlepšování kvality
ŽP jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje.
Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a
zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Řídícím
orgánem OP je MŽP.
Prioritní osy OP
1. Zlepš. vodohospodářské infrastr. a snižování rizika povodní
2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
3. Udržitelné využívání zdrojů energie
4. Zkvalitnění naklád. s odpady a odstraň. starých ekolog. zátěží
5. Omezování průmysl. znečištění a environmentálních rizik
6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
7. Rozvoj infrastr. pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu
8. Technická pomoc

OP Doprava
Globálním cílem programu je zlepšení dostupnosti dopravou.
Bude naplňován v těchto druzích dopravy: železniční, silniční
(v majetku státu: dálnice a silnice I. třídy), vnitrozemské vodní,
multimodální a investicemi do ekologické městské dopravy.
Řídícím orgánem OP je MD.
Prioritní osy OP
1. Modernizace železniční sítě TEN-T
2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
5. Modern. a rozvoj metra a syst. řízení sil. dopravy v Praze
6. Podp. multimodální nákl. přepravy a rozv. vnitroz. vodní dopr.
7. Technická pomoc

Integrovaný OP
Globálním cílem programu je zefektivnění činností a procesů
v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a územního rozvoje
prostřednictvím modernizace technického zázemí, jako

předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti
a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.
Řídícím orgánem IOP je MMR.
Prioritní osy OP
1. Modernizace veřejné správy
2. Zavádění ICT v územní veř. správě
3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
4. Národní podpora cestovního ruchu
5. Národní podpora územního rozvoje
6. Technická pomoc

Regionální operační programy
Globální cíl regionálních OP se zaměřuje na urychlení
rozvoje regionů ČR, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti
a atraktivity pro investice a na posílení kvality života obyvatel,
při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů
vycházejícího z využití jejich potenciálu. Řídícími orgány jsou
regionální rady jednotlivých regionů soudržnosti.
ROPy
ROP
Jihozápad

Prioritní osy
1. Dostupnost center
2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí
3. Rozvoj cestovního ruchu
4. Technická pomoc

ROP
Jihovýchod

1. Dostupnost dopravy
2. Rozvoj udržitelného cest. ruchu
3. Udržitelný rozvoj měst a venk. sídel
4. Technická pomoc
1. Doprava
2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu
3. Cestovní ruch
4. Technická pomoc
1. Regenerace a rozvoj měst
2. Integrovaná podpora míst. rozvoje
3. Dostupnost a dopravní obslužnost
4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
5. Technická asistence
1. Rozvoj dopravní infrastruktury
2. Rozvoj městských a venk. oblastí
3. Cestovní ruch
4. Rozvoj podnikatelského prostředí
5. Technická pomoc
1. Reg. infrastruktura a dostupnost
2. Podpora prosperity regionu
3. Rozvoj měst
4. Rozvoj venkova
5. Technická pomoc
1. Doprava
2. Cestovní ruch
3. Integrovaný rozvoj území
4. Technická pomoc

ROP
Střední Morava

ROP
Severozápad

ROP
Severovýchod

ROP
Moravskoslezsko

ROP
Střední Čechy
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Téma
OP Technická pomoc
Cílem programu je zajišťovat aktivity, které podporují
efektivitu řízení NSRR jeho kontrolu, monitorování a evaluaci
realizace NSRR. Zahrnuty budou aktivity hospodářské politiky
a politiky sociální koheze v ČR a aktivity, které jsou spojeny
s využitím prostředků SF a FS, což vyžaduje jednotný přístup
na národní úrovni. Řídícím orgánem OP je MMR.
Prioritní osy OP
1. Řízení NSRR
2. Monitorování NSRR
3. Administrativní kapacita
4. Publicita a informovanost

OP Praha – Konkurenceschopnost
Globálním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti
Prahy jako dynamické metropole členské země EU
prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu,
zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti
dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního
potenciálu města. Řídícím orgánem OP je hl. m. Praha.

Prioritní osy OP
1. Dostupnost a prostředí
2. Inovace a podnikání
3. Technická pomoc

OP Praha – Adaptabilita
Globálním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti
Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a
zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění cíle
přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje
regionu a zvýšení významu Prahy ve středoevropském
prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států.
Řídícím orgánem OP je hl. m. Praha.
Prioritní osy OP
1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
2. Podpora vstupu na trh práce
3. Modernizace počátečního vzdělávání
4. Technická pomoc
Z kapacitních důvodů operační programy z cíle Evropská
územní spolupráce zde podrobně nerozebíráme.

STAV VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ
Na konci února česká vláda schválila Národní strategický
referenční rámec i poslední z operačních programů – IOP – ve
verzích určených k vyjednávání z Evropskou komisí. Dne 5.
března byl NSRR předán Evropské komisi a začalo formální
vyjednávání jeho podoby.
První oficiální kolo vyjednávání podoby NSRR se uskutečnilo
v polovině dubna a po něm následovalo několik dalších více či
méně formálních setkání. Klíčové rozhodnutí padlo 27. července,
Evropská komise vydala rozhodnutí o přijetí NSRR, čímž byl
proces vyjednávání tohoto dokumentu ukončen.
Paralelně k vyjednávání o NSRR byly s Komisí probírány i
jednotlivé operační programy. Přitom platí pravidlo, že nejprve
musí být ze strany Komise schválen NSRR a až po té jednotlivé
operačních programy. Také proto žádný z OP nebyl schválen.
Podle informací médií by nejdříve, a to již v září, mohly být
schváleny operační programy financované z Evropského
sociálního fondu:
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost
• OP Praha – Adaptabilita
Dobře se vyvíjí i projednávání Operačního programu
Doprava a OP Průmysl a podnikání. Naopak jako poslední
bude zřejmě schválen OP Technická pomoc.
Nicméně řídící orgány OP v případě „bezproblémových“
opatření, u kterých předpokládají, že budou Evropskou komisí
hladce schválena, mohou již vypisovat výzvy k předkládání
žádostí o podporu. Žádosti s projektovými záměry jsou
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shromažďovány a připraveny na rychlé schvalování hodnotícími
komisemi až Komise posvětí daný operační program.
Do poloviny srpna sebraly odvahu pouze tři řídící orgány, jenž
již vypsaly výzvy k předkládání žádostí o podporu pro vybrané
priority těchto operačních programů:
• MPO – OP Podnikání a inovace
• MD – OP Doprava
• MŽP – OP Životní prostředí
Komisařka Danuta Hübnerová, která má v Evropské komisi
politiku hospodářské a sociální soudržnosti na starosti, by ráda
celé vyjednávání ukončila do konce roku. Podle některých
zasvěcených zdrojů se však může schvalování posledních
operačních programů protáhnout přes konec letošního roku.
V tom případě hrozí, že jejich alokace na letošní rok zůstane
nevyužita a propadne. Lze tomu zabránit tak, že řídící orgány
opožděných OP na základě vyhlášených výzev vyberou
projekty a ty se začnou ještě letos realizovat. Poté poběží
tříletá lhůta (tzv. N+3 pravidlo), kdy může dotace vyčerpat (od
roku 2011 pouze dvouletá lhůta – N+2). Rizikem je, že finálně
dojednaná podoba těchto operačních programů se nakonec
může lišit od té, za jakých byly projekty vybrány.
Ani ukončení jednání o operačních programech však ještě
neznamená úplné dokončení celého procesu. Odpovědní
úředníci se musí postarat i o správné zavádění a administraci
programů, jinak hrozí, že část peněz z celé alokace v rekordní
výši 26,69 miliard euro bude muset země vracet. Doufejme,
že pokud to nastane, bude to co nejméně.

Zemí, na kterou v tomto čísle Měsíčníku podrobněji zaměříme
naši „lupu“, je Dánsko. Tento stát severní Evropy v praxi vzorově
potvrzuje možnost současného plnění všech tří pilířů, na kterých
spočívá tzv. Lisabonská strategie. Ekonomika roste v souladu s
principy udržitelného rozvoje, nikoliv na úkor ohrožování sociálního
prostředí a ničení životního prostředí.

DÁNSKO
Základní ukazatele
konstituční monarchie /
královna Margrethe II.
velikost území (podíl v EU)
43 094 km2 (1,0%)
počet obyvatel (podíl v EU) 5 427 459 (1,1%)
věková struktura obyvatel
0-14 let: 18,7%; 15-64 let:
66,1%; nad 65 let: 15,2%
etnická a národnostní
91% Dánové; 0,4% Němci;
struktura
8,6% ostatní
HDP celkem (podíl v EU)
220,16 mld. EUR (1,9%)
HDP per capita v PPS
122,1% průměru EU-25
sektorová struktura HDP
zemědělství: 1,6%; průmysl a
stavebn.: 26,1%, služby: 72,2%
průměrná inflace
1,9%
průměrná nezaměstnanost
3,9%
růst HDP
3,5%
saldo státního rozpočtu
+4,2% HDP
veřejný dluh
30,2% HDP
počet NUTS2, nejbohatší a 1 NUTS 2, Dánsko 122,1%
nejchudší NUTS2 (dle HDP
per capita v PPS vůči EU)
pozn.: ekonomické ukazatele v roce 2006, zdroj: EU, CIA
typ vlády/hlava státu:

Komentář
Pokud si vybavíme onen „Lisabonský trojúhelník“, hovořící o
tom, že pokud se vytváří podmínky hospodářského růstu na
úkor sociálních, lidských a ekologických aspektů, pak to není
nejen dobré, ale i dlouhodobě neudržitelné, resp. hovořící o
tom, že dlouhodobě udržitelný hospodářský růst by neměl být
činěn na úkor vyhrocování sociálních a ekologických problémů,
tak jedním z velmi pozitivních příkladů praktické aplikace tohoto
konceptu je právě Dánsko.
Vyvážená podoba tohoto trojúhelníku v dánském případě
je navíc dosažena v podobě značné míry odpovědnosti a
manévrovacího prostoru pro přirozené aktéry celého procesu a
státem je tato vyváženost dosahována jenom částečně.

Země
pod lupou

a flexibilitou, která – při spojení
s adekvátním vzděláním a
kvalifikací – prakticky zcela
vymazala pojem strukturální
nezaměstnanosti z dánské reality.
Právě dlouhodobě nízká míra
nezaměstnanosti (po Nizozemsku
druhá nejnižší v celé Unii) je dokladem toho, že ekonomická
prosperita je výsledkem drtivé většiny práceschopného
obyvatelstva. Na straně druhé, vysoká míra přerozdělování
zajišťuje odpovídající životní úroveň potřebným a země
prakticky nezná naplnění pojmu sociální třenice či nepokoje.
Navíc, Dánsko je zemí s velmi vyhraněným postojem k ekologii
a ochraně životního prostředí. Jako jedna z prvních evropských
zemí se vrhla do procesu výroby alternativní a ekologicky
šetrné obnovitelné energie.
Dánsko v současné době patrně prožívá nejzdařilejší
symbiózu všech představitelných ukazatelů hospodářské
prosperity. O míře akumulovaného bohatství a velmi slušné
růstové dynamice, stejně jako o kvalitativních aspektech
konkurenceschopnosti či mimořádně příznivé situaci na trhu
práce již řeč byla. K tomu lze přidat i jednu z nejnižších měr
inflace v Unii, kladné saldo běžného účtu platební bilance při
vysoké míře ekonomické otevřenosti, vůbec nejvyšší míru
přebytku veřejných rozpočtů k HDP v EU a velmi nízkou
míru veřejného dluhu k HDP (srovnatelnou téměř na desetinu
s Českou republikou).
Pro turistu se jedná o zemi příjemnou, upravenou, ale velmi
drahou (cenová hladina Dánska je vůbec nejvyšší v celé EU).
Dánsko je na straně druhé i trochu svéhlavý člen Unie, jehož
obyvatelé například rozhodli o tom, že země se nebude
podílet na měnové integraci a prozatím tedy nebude přijímat
euro. Podobnost s českou realitou lze identifikovat patrně i ve
značné oblibě piva a nadšením z výkonů rudo-bílého národního
fotbalového týmu, zvaného dynamit, kterému však v posledním
období trochu vlhne prach.

Dánsko podle srovnatelných žebříčků hodnocení ekonomické
konkurenceschopnosti patří dlouhodobě do nejvyšších pater
EU. Přestože Dánsko stabilně patří do pětice nejbohatších
členských zemí Unie, vykazuje i relativně uspokojivý a silný
hospodářský růst, mírně převyšující celounijní průměr. A hlavně
a zejména, společně s dalšími severskými zeměmi představuje
absolutní evropskou i světovou špičku v kvalitativních aspektech
konkurenceschopnosti (mezi které lze řadit výkon corporate
governance, míru regulace v podnikání a vymahatelnosti
práva, hladkost vstupu a výstupu do a z odvětví, flexibilitu
finančních toků a trhu práce, míru korupce apod.).
V tomto ohledu Dánsko proslulo svoji specifickou velmi
volnou regulací trhu práce, vyznačující se značnou mobilitou
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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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2004
3,0
6,6
4,2
2,1
1,2
8,1
4,3
4,7
3,2
2,3
1,2
4,2
8,7
7,3
3,6
4,9
0,4
2,0
2,4
5,3
1,3
8,5
4,4
5,4
3,7
4,1
3,3
2,5

Růst HDP
2005
2006
1,1
3,1
6,2
6,1
6,1
6,1
3,1
3,1
0,9
2,7
10,5
11,4
5,5
6,0
3,7
4,3
3,5
3,9
1,2
2,0
0,1
1,9
3,9
3,8
10,6
11,9
7,6
7,5
4,0
6,2
4,2
3,9
3,0
2,9
1,5
2,9
2,0
3,1
3,5
6,1
0,5
1,3
4,1
7,7
4,0
5,2
6,0
8,3
2,9
5,5
2,9
4,4
1,9
2,8
1,7
3,0

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2004
2005
2006
0,0
-2,3
0,2
2,2
1,9
3,3
-2,9
-3,5
-2,9
2,0
4,7
4,2
-3,7
-3,2
-1,7
2,3
2,3
3,8
1,4
1,0
2,9
-7,9
-5,5
-2,6
-0,2
1,1
1,8
-3,6
-3,0
-2,5
-3,5
-4,2
-4,4
-4,1
-2,3
-1,5
-1,0
-0,2
0,4
-1,5
-0,5
-0,3
-1,2
-0,3
0,1
-6,5
-7,8
-9,2
-5,0
-3,1
-2,6
-1,8
-0,3
0,6
-1,2
-1,6
-1,1
-5,7
-4,3
-3,9
-3,3
-6,1
-3,9
-1,5
-1,4
-1,9
-2,3
-1,5
-1,4
-2,4
-2,8
-3,4
2,3
2,7
3,9
0,8
2,1
2,2
-3,1
-3,1
-2,8
-2,7
-2,4
-1,7
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Saldo běžného účtu k HDP
2004
2005
2006
3,6
2,5
2,3
-6,6
-12,0
-15,8
-6,3
-2,7
-4,1
3,1
3,6
2,5
3,9
4,2
4,7
-12,5
-11,1
-14,2
-1,0
-3,1
-3,3
-9,5
-9,2
-11,4
-5,9
-7,5
-8,5
-0,6
-2,1
-2,0
-0,5
-1,2
-2,0
-5,0
-5,6
-5,9
-12,9
-12,6
-21,1
-7,5
-6,9
-10,7
11,8
11,1
8,6
-8,4
-6,8
-5,9
-6,4
-8,3
-6,3
8,6
7,1
9,9
2,1
2,9
3,7
-4,4
-1,7
-2,3
-8,0
-9,6
-9,8
-5,0
-8,7
-10,3
-2,6
-2,0
-2,7
-2,5
-7,9
-7,7
7,7
4,9
5,9
6,5
5,8
7,0
-1,6
-2,4
-3,4
0,2
-0,5
-0,7
Veřejný dluh k
2004
2005
94,3
93,2
37,9
29,2
30,7
30,4
44,0
36,3
65,7
67,9
5,2
4,4
29,7
27,4
108,5
107,5
46,2
43,2
64,3
66,2
103,8
106,2
70,3
69,2
14,5
12,0
19,4
18,6
6,6
6,1
59,4
61,7
73,9
72,4
52,6
52,7
63,9
63,5
45,7
47,1
58,2
63,6
18,8
15,8
28,9
28,4
41,5
34,5
44,1
41,4
52,4
52,2
40,3
42,2
62,5
63,3

HDP
2006
89,1
22,8
30,4
30,2
67,9
4,1
24,9
104,6
39,9
63,9
106,8
65,3
10,0
18,2
6,8
66,0
66,5
48,7
62,2
47,8
64,7
12,4
27,8
30,7
39,1
46,9
43,5
62,2

Míra nezaměstnanosti
V-07
VI-07 VII-07
7,5
7,4
7,5
7,2
7,0
6,6
5,8
5,7
5,5
3,5
3,4
3,2
6,5
6,4
6,4
5,3
5,3
5,4
4,4
4,4
4,7
n/a
n/a
n/a
8,1
8,1
8,0
8,7
8,6
8,5
n/a
n/a
n/a
4,1
3,9
4,1
5,9
5,8
5,6
4,9
4,7
4,7
4,8
4,9
4,9
7,6
7,7
7,7
6,5
6,4
6,3
3,3
3,4
3,4
4,3
4,3
4,3
10,4
10,1
9,7
8,2
8,2
8,2
7,2
7,2
6,9
5,2
5,1
5,1
10,8
10,7
10,6
6,8
6,8
6,8
5,8
5,4
5,2
5,3
n/a
n/a
7,0
6,9
6,8
HDP per capita k Ø EU
2004
2005
2006
119,3
118,0
117,7
32,4
33,7
35,0
72,1
73,6
75,9
119,4
121,7
122,0
111,1
109,9
110,2
53,4
59,7
65,0
135,6
138,7
139,7
81,4
84,0
85,1
96,6
97,8
97,5
107,6
108,4
107,1
103,1
100,6
99,4
87,6
88,8
88,4
43,7
48,6
53,3
49,0
52,0
54,8
240,7
250,8
256,9
61,3
62,5
63,5
72,0
71,6
71,4
124,6
125,4
125,5
123,4
122,8
122,9
48,6
49,7
51,2
72,1
71,6
70,4
32,6
34,2
35,9
79,9
81,8
83,6
54,4
57,1
60,2
111,1
110,4
113,0
115,4
114,6
115,7
118,0
117,5
117,0
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
V-07
VI-07 VII-07
1,3
1,3
1,3
4,5
5,3
6,8
2,4
2,6
2,5
1,7
1,3
1,1
2,0
2,0
2,0
5,9
6,0
6,5
2,7
2,8
2,7
2,6
2,6
2,7
2,4
2,5
2,3
1,2
1,3
1,2
1,9
1,9
1,7
1,9
1,7
2,3
7,8
8,9
9,5
5,0
5,0
5,1
2,3
2,3
2,0
8,4
8,5
8,3
-1,0
-0,6
-0,2
2,0
1,8
1,4
1,9
1,9
2,0
2,3
2,6
2,5
2,4
2,4
2,3
3,9
3,9
4,1
3,1
3,8
4,0
1,5
1,5
1,2
1,3
1,4
1,6
1,2
1,3
1,4
2,5
2,4
1,9
2,1
2,2
2,0
Cenová
2004
104,4
41,2
54,2
137,9
103,4
62,0
124,1
86,2
89,8
109,2
104,0
89,5
54,8
52,5
103,8
60,9
71,9
104,7
101,8
52,6
85,7
43,8
74,5
54,2
122,3
120,3
106,7
100,0

hladina
2005
104,0
42,0
57,5
138,7
102,7
63,6
123,6
87,4
91,1
106,5
103,3
88,2
55,7
54,0
103,5
62,5
72,0
103,5
100,9
61,1
84,1
55,0
74,8
55,2
122,2
117,3
108,0
100,0

k Ø EU
2006
104,1
43,6
60,1
137,9
102,2
66,3
124,0
88,2
92,2
106,0
103,3
88,5
58,2
55,8
104,0
59,3
72,7
103,1
100,2
62,2
84,6
57,9
75,0
57,6
121,2
116,6
109,1
100,0

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o
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použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden.
Některé obrázky použité v této publikaci pochází z audiovizuální knihovny Evropské komise.
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