Měsíčník
EU aktualit
číslo 54,
březen 2008

strana 2

EU chválí stav veřejných financí
v České republice

strana 5

Ministři členských států schválili
spornou reformu DPH

strana 6

Evropská unie zpřísní ochranu
svých vnějších hranic

strana 7

Nové členské země úspěšně
čerpají z fondů EU

strana 11

Téma měsíce:
Dopady Lisabonské smlouvy
na nezávislost ECB

Vážení čtenáři,

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

z únorových událostí evropského integračního dění může být vhodné začít
parafrází dobré zprávy: Česká republika pomalu, ale jistě viditelně bohatne.
Potvrdil to rovněž Eurostat, který zveřejnil svůj pravidelně vydávaný přehled o
ekonomické úrovni zemí a regionů v EU ve srovnatelné a harmonizované podobě. Jelikož proces srovnatelné harmonizace nějakou dobu trvá, odráží aktuálně
zveřejněný přehled teprve realitu roku 2005. Říká nám, že Česká republika jako
celek v něm dosáhla 76,6 % průměru EU a její hlavní město Praha pak 160,3 %
úrovně ekonomické vyspělosti měřené ukazatelem HDP na obyvatele; pozitivně
se posunula i úroveň regionů.
Ještě příznivějším implicitním vyhodnocením tohoto přehledu může být fakt, že
od onoho roku 2005 dosud předčilo tempo růstu našeho hospodářství viditelně
unijní průměr, takže až budou zveřejněny tytéž ukazatele pro rok 2008, bude
náš celostátní průměr čnít významně nad 80 % unijního průměru. Konvergenční
proces tak probíhá nad očekávání dobře, a přestože peloton nespí a tím méně
země za našimi zády v něm, jejichž růst je ještě podstatně impresivnější, zdá se
být dosažení průměrné hodnoty EU-27 v průběhu příští dekády dosažitelným,
byť náročným úkolem.
Na přelomu ledna a února pak procedura Evropského parlamentu přispěla k verdiktu, který snad bude v řadě členských zemí úlevně přivítán: od roku 2011, resp.
2013 by měl být zlomen stávající monopol národních poštovních společností na
přepravu zásilek do 50 gramů.
Lze se však domnívat, že klíčové evropské téma února, s široce rozprostřenými
konsekvencemi pro řadu členských států EU, navíc mnohde přijaté zdrženlivě
až odmítavě, se událo mimo samotnou EU – lze za něj považovat vyhlášení kosovské nezávislosti, které značně polarizovalo Unii a vytvořilo skupinu odpůrců
tohoto kroku zejména v těch zemích, kde by bylo možné očekávat analogii těchto
procesů.
Situace v Kosovu, resp. regionu Západního Balkánu, vyvolala rovněž potřebu
přijetí revidovaného přístupového partnerství EU s Chorvatskem, které by mělo
silněji nastartovat snad trochu váhající průběh jeho konečné fáze, jež by měl
v relativním dohlednu vyústit v plnoprávné chorvatské členství v EU.
Pro systematické sledování evropského integračního dění je zajisté užitečná
pravidelně zveřejňovaná „Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie v roce
2007“, kde zainteresovaný čtenář nalezne ucelený souhrn všeho podstatného
v předmětném roce.
O tom, že klíčové instituce usilují o co nejrychleji provedený proces ratifikace
Lisabonské smlouvy s přáním, aby se tak stalo v plném rozsahu ještě v tomto
roce, již snad ani nemá smysl se specificky zmiňovat.
Únor byl na zajímavé a důležité události bohatý; přejme si, aby podobně inspirativní a nenudné byly i měsíce následující.
Petr Zahradník

Obsahovým partnerem rubriky Události je
internetový portál EurActiv.cz
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Již pět členských států Evropské unie ke konci února ratifikovalo
Lisabonskou smlouvu. Symbolický význam má zejména
souhlasné stanovisko Francie, která patří mezi jeden z hlavních
motorů evropské integrace. V hodnocení aktualizovaného
Konvergenčního programu České republiky Evropská komise
ocenila pokrok při snižování schodku veřejných financí. Ministři
financí členských států schválili změnu výběru DPH u služeb. Daň
se nyní bude vybírat v zemi, kde je služba poskytnuta.

POLITIKA
Lisabonská smlouva úspěšně proplouvá
ratifikačním procesem
Ke konci února již pět členů Evropské unie ratifikovalo
tzv. Lisabonskou smlouvu. Smlouva realizuje potřebnou
institucionální reformu Evropské unie po té, co se nepodařilo
prosadit Euroústavu.
Oba dokumenty vykazují dosti podobných znaků. Také
Lisabonská smlouva rozšiřuje oblasti, ve kterých budou
ministři členských států na zasedáních Rady EU rozhodovat
kvalifikovanou většinou, z Euroústavy se převzalo také
vytvoření pozice prezidenta Rady.
Schvalovací proces Lisabonské smlouvy započal loni v prosinci,
kdy hlavy členských států spolu s předsedou Evropské komise
a Evropského parlamentu smlouvu slavnostně podepsaly.
Samotný podpis ale nic neznamená, aby tento legislativní akt
vstoupil v platnost, musí ho ratifikovat všech 27 členských států.
Na rozdíl od Smlouvy o Ústavě pro Evropu, o které se často
rozhodovalo v referendech, se nyní členské státy rozhodly o
ratifikaci parlamentní cestou. Jedinou výjimkou je Irsko, kde
vyhlášení referenda předpokládá tamější ústava.
Lisabonská smlouva by měla být všemi státy ratifikována do
konce letošního roku, aby volby do Evropského parlamentu
v červnu 2009 respektovaly již nová pravidla.
První zemí ratifikující Lisabonskou smlouvu bylo Maďarsko
těsně po jejím podpisu v prosinci 2007. Následovaly Malta,
Slovinsko, Rumunsko a Francie. Schválení smlouvy v zemi
galského kohouta je považováno za pozitivní signál, neboť
to byli vedle Nizozemců právě Francouzi, kteří v minulosti
v referendu odmítli Euroústavu.
Blízko k ratifikaci jsou i naši východní sousedé, kde smlouva
již byla předložena parlamentu. Zde si však opoziční strany
vzaly smlouvu za rukojmí a její schválení podmiňují naprosto
nesouvisejícím přepracováním kontroverzního tiskového
zákona. Proto bylo jednání o Lisabonské smlouvě na
Slovensku odloženo na neurčito.
Z hlediska ratifikace bude patrně Česká republika patřit mezi
opozdilce, termín projednávání smlouvy v parlamentu zatím
nebyl ani stanoven.
http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_en.htm

EKONOMIKA A EURO
EU chválí stav veřejných financí v ČR
Ve svém hodnocení aktualizovaného konvergenčního
programu Komise přivítala výraznější snížení schodku
veřejných financí oproti původnímu plánu, upozornila ale
zároveň na nutnost přijetí dlouhodobých opatření, zejména
provedení reformy zdravotnictví a penzijního systému.
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Členské země EU stojící mimo eurozónu do Bruselu jednou
ročně pravidelně posílají aktualizované zprávy o stavu svých
ekonomik s důrazem na kritéria, která země musí plnit jako
členové eurozóny.
Poslední aktualizaci svého konvergenčního programu zaslala
Česká republika Evropské komisi koncem listopadu 2007.
Zatímco v loňském roce se na hlavu české vlády snesla ze
strany Komise kritika za zhoršení stavu veřejných financí, letos
je hodnocení o poznání příznivější. Ekonomice se v roce
2007 dařilo a deficit veřejných financí se tak za loňský rok
dostal na úroveň 3,4 % HDP, což je výrazně méně, než 4 %
HDP, s nímž původně konvergenční program počítal.
Podle aktualizovaných čísel by se nyní mohl dostat deficit
pod referenční úroveň 3 % HDP již letos a v následujících
letech by se měl dále snižovat (v roce 2009 na 2,6 % a o rok
později na 2,3 %) tak, aby dosáhl své střednědobé pozice do
roku 2012.
Odhad hospodaření veřejného sektoru ČR
v % k HDP
saldo veřejných rozpočtů
veřejný dluh

2007
-3,41)
30,4

2008
-2,9
30,3

2009
-2,6
30,2

2010
-2,3
30,0

Zdroj: Konvergenční program ČR – listopad 2007, 1) podle
předběžných údajů MF ČR činil skutečný deficit v roce 2007
pouze -1,9 % HDP
Takto příznivý vývoj předpokládá zejména provedení opatření
na výdajové straně státního rozpočtu. Vláda Mirka Topolánka
předpokládá, že se jí do roku 2010 podaří snížit počet
státních úředníků o 3 % ročně, a počítá i se snižováním
výdajů na obranu.
Evropská komise příznivý vývoj veřejných financí přivítala,
ale zároveň Českou republiku vyzvala k využití dobré
makroekonomické situace k výraznějšímu snižování deficitů
veřejných rozpočtů. Hlavní rizika pro plánované snižování
deficitu přitom Komise vidí ve spoléhání se na opatření na
výdajové straně, zejména na snižování úrovně zaměstnanosti
ve veřejném sektoru.
Velké riziko představuje podle Komise také stárnutí populace.
Ačkoliv uvítala zahájení reformy zdravotnictví, uvedla, že je
potřeba přistoupit k dalším opatřením a k reformě penzijního
systému.
Souhlasíme s hodnocením Evropské komise, že Česká
republika nevyužila minulých „tučných“ let k provedení
bolestivějších reforem, zejména penzijního systému. I přesto
se domníváme, že vyhlídky na nejbližší roky nejsou špatné a
udržení deficitu do 3% limitu k HDP nebude – při dostatku
politické vůle – problémem.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/213
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chvali-stav
-verejnych-financi-v-cr

Události
EU snížila růstovou předpověď, očekává
zvýšení inflace
Evropská komise snížila svůj odhad hospodářského růstu
Unie na 2 %. Eurozóna by podle nové předpovědi měla růst
tempem 1,8 %. Spotřebitelské ceny by naproti tomu měly v
důsledku nedávných šoků vzrůst.
Pokračující otřesy na finančních trzích, výrazné zpomalení
ekonomiky Spojených států a růst cen komodit – zejména
energie a potravin – označila Evropská komise za hlavní
příčiny „neobvykle nejisté“ globální hospodářské situace a
výhledu do budoucna. Evropský komisař pro hospodářské
a měnové záležitosti Joaquín Almunia to řekl u příležitosti
zveřejnění nejnovějších odhadů vývoje evropské
ekonomiky.
Evropská komise ve své prognóze dále předpovídá, že
průměrná inflace bude vyšší než evropský cíl na úrovni
2 % a dosáhne zřejmě 2,9 % (2,6 % v eurozóně). Jde o nárůst
o 0,5 % oproti původním odhadům. Ke konci roku by inflace
měla opět poklesnout.

dojde k oživení v důsledku normalizace situace na finančních
trzích. Inflace by v takovém případě měla opět ke konci roku
2008 klesnout.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/274
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-snizila-rust
ovou-predpoved-ocekava-zvyseni-inflace

ROZPOČET A ZDANĚNÍ
Ministři schválili spornou reformu DPH
Po více než čtyři roky trvajících sporech schválili ministři
financí EU nová pravidla pro výběr daně z přidané hodnoty
u služeb poskytovaných mezi členskými státy. Cílem reformy
bylo omezit administrativní náklady pro společnosti poskytující
přeshraniční služby a zabránit narušení hospodářské soutěže
mezi zeměmi, které daní poskytovatele služeb rozdílnými
daňovými sazbami.
Poskytovatelé služeb od nynějška budou odvádět DPH
v zemi, kde je služba poskytnuta a ne v zemi, kde má
poskytovatel sídlo. Zároveň se tím z pohledu poskytovatele
služby změní také sazba DPH, kterou bude odvádět. Díky
tomuto opatření budou poskytovatelé služeb na území
daného státu zdaněni jednou sazbou bez ohledu na to, ze
které země pochází.
S reformou dlouhodobě nesouhlasilo Lucembursko, které díky
15% sazbě DPH – nejnižší v celé EU – se stalo sídlem velkých
poskytovatelů elektronických služeb jako je Amazon.com,
Skype nebo PayPal. V rámci kompromisu se ale Lucembursku
podařilo získat odklad pro zavádění nového systému DPH až
od roku 2015.

Evropská centrální banka (ECB) se pokoušela v uplynulých
měsících míru inflace stabilizovat udržováním úrokových měr
na 4 % a to i přes zpomalení ekonomiky a skutečnost, že
úrokové míry snížil jak americký Fed tak i britská centrální
banka – Bank of England. ECB dále upozornila, že se inflační
tlaky mohou zhoršovat v případě, že odbory budou trvat na
zvyšování mezd.
Nepříznivé vyhlídky evropské ekonomiky vycházejí z
„křehkých“ podmínek v mezinárodním finančním
systému a zhoršeného fungování úvěrových trhů, říká
Komise. Nejnovější údaje ovšem naznačují, že takové
prohlášení nemusí dlouhodobě platit, neboť ve čtvrtletním
vyjádření se ukazuje, že hospodářský růst v druhé polovině
roku může opět posílit za podmínky, že ve Spojených státech

V rámci této dohody si budou členské země Evropské unie, v
nichž sídlí poskytovatelé telekomunikačních a elektronických
služeb, moci ponechat 30 % příjmů z výběru DPH po roce
2015 a do země, kde je služba poskytnuta, půjde pouze 70 %
daňových příjmů z DPH. Tento podíl se bude postupně snižovat
na 15 % v roce 2017 až do roku 2019, kdy dosáhne nulové
úrovně. Cílem tohoto opatření je zajistit „hladký přechod“ ze
současného systému.
Reformní balíček dále poskytovatelům služeb umožní
vypořádání veškerých daňových závazků a pohledávek v zemi,
kde společnost sídlí. Bude zavedena nová, plně elektronická
procedura refundace DPH, jež společnosti zaplatily v
členských zemích, kde nejsou registrovány. Refundace
žadatelů by tedy měla být rychlejší než tomu bylo dosud.
Členské země budou muset navíc zaplatit i úrokovou sazbu v
případě, že poskytnou refundaci později.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/208
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/ministri-schvalilispornou-reformu-dph

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropský parlament schválil legislativní balíček, jehož cílem je
odstranit překážky pro volný pohyb zboží na vnitřním trhu EU z
důvodu odlišných technických požadavků jednotlivých členských
států. Evropská komise požaduje, aby zahraniční státem vlastněné
investiční fondy přijaly dobrovolný kodex chování, který by omezil
rizika jejich zneužití k politickým účelům. Zpráva Evropské komise
potvrdila, že se zaměstnanost v EU zvyšuje. Reformy trhu práce
realizované v uplynulých letech začínají přinášet své ovoce.

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Poslanci pro odstranění překážek vnitřního
trhu se zbožím
Legislativní balíček schválený Evropským parlamentem si klade
za cíl usnadnit a zlepšit volný pohyb zboží na vnitřním trhu
EU a stanovit postupy, které by co nejvíce omezily možnost,
aby byly vnitrostátní technické požadavky uplatňovány v
rozporu se zásadou vzájemného uznávání. Balíček se skládá
ze třech právních norem.
Na základě rozhodnutí o společném rámci pro uvádění
výrobků na trh ponese hlavní zodpovědnost za soulad
výrobků s platnými předpisy (zejména v oblasti bezpečnosti
spotřebitele, ochrany životního prostředí a volné hospodářské
soutěže) jejich výrobci, eventuelně u produktů vyrobených
mimo EU dovozci. Opatření reaguje na současnou praxi, kdy
je často obtížné potrestat například výrobce škodlivých hraček
dovezených z Číny.

McCreevy zvažuje prodloužit trvání autorských
práv k hudbě
Evropská komise znovu otevřela citlivé téma poplatků za
autorská práva k hudebním nahrávkám. Komisař pro vnitřní
trh Charlie McCreevy oznámil zahájení veřejné konzultace,
která by měla mimo jiné zjednodušit výběr poplatků v rámci
Evropské unie.
Poplatky za autorská práva jsou zahrnuty v ceně celé
řady produktů od kopírek až k DVD a MP3 přehrávačům
nebo mobilním telefonům. Vybrané prostředky slouží ke
kompenzaci držitelů práv za soukromé kopírování jejich
nahrávek chráněných autorským právem.

Podle poslanců by měla být stanovena jednoznačná definice
značky CE (Conformité Européenne) a jasná pravidla pro
odpovědnost, kterou na sebe bere výrobce takto označující
své produkty.
Nařízení, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování
určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků
zákonně uváděných na trh v jiném členském státě se týká
neharmonizovaných produktů. Členský stát nyní může zakázat
dovoz produktů z jiného státu EU pouze z přesně vymezených
důvodů (ochrana veřejného zdraví či životního prostředí). V
praxi však společnosti čelí různým překážkám, neboť je členské
státy nutí, aby přizpůsobily své produkty řadě technických
parametrů, jako je označení, balení, velikost, hmotnost atp.
Parlament proto prosazuje, aby byl každý členský stát
povinen zdůvodnit obchodní překážku pro dovoz, zatímco
v současnosti je importér povinen prokázat, že jeho výrobky
jsou v souladu s jednotlivými předpisy daného státu.
Nařízení, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a
dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, reaguje
na současnou situaci, kdy v každém členském státě existují
subjekty dohlížející na soulad výrobků s platnými předpisy.
Tyto subjekty však nesplňují vždy stejná kritéria a neprovádí
hodnocení stejným způsobem. To by se do budoucna mělo
harmonizovat, samotný výkon hodnocení zůstane nadále
v rukou členských států.
Bezbariérový vnitřní trh je zřetelným ekonomickým výdobytkem
EU. Řada států však stále hledá nejrůznější kličky, jak
omezit konkurenci z ostatních zemí EU. Proto jsou iniciativy
na odstranění podobných možností a celkové zprůhlednění
pravidel vítány.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
063-21952-049-02-08-911-20080221IPR21949-18-02-20082008-true/default_cs.htm
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„Mohli bychom se shodnout na nějakém funkčním řešení, které
by ochránilo práva držitelů na kompenzaci a zároveň umožnilo
výběr takových poplatků, které odpovídají ztrátě způsobené
vytvářením soukromých kopií,“ uvedl komisař.
McCreevy zahájil veřejnou konzultaci, která potrvá až do
18. dubna 2008. V červnu poté Komise uspořádá veřejné
slyšení, které má pomoci k nalezení společného řešení.
Přes veškeré diplomatické úsilí irského komisaře je ale více
než pravděpodobné, že se návrh uvnitř umělecké komunity
nesetká se vřelým přijetím, přestože si již stačil vysloužit
pochvalu ze strany výrobců hudební elektroniky. Zrušení
poplatků by znamenalo odstranění určitého typu skryté daně,
která je uvalena na výrobce elektronických zařízení jako
jsou osobní počítače nebo CD přehrávače. Výběr poplatků
je u těchto přístrojů zdůvodněn tím, že mohou být použity k
vytváření soukromých kopií nahrávek, které jsou chráněny
autorskými právy.
Komunita umělců by tím ale na druhou stranu přišla o jeden
z hlavních zdrojů svých příjmů. Není proto náhodou, že
komisař McCreevy přesně ve stejný den, kdy zahájil diskusi
o výběru poplatků, zároveň zveřejnil i úmysl rozšířit ochranu

Události
evropských hudebních interpretů z 50 na 95 let, čímž by se
uzavřela propast mezi způsobem ochrany autorů hudebních
děl a jejich interpretů, který v současné době zvýhodňuje
autory hudebních děl oproti interpretům.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/240
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/mccreevy-chc
e-prodlouzit-trvani-autorskych-prav-k-hudebnim-nahravkam

FINANCE
Komise chce regulovat státní investiční fondy
Evropská komise předložila sdělení obsahující soubor pravidel,
která by měly dodržovat všechny zahraniční státem vlastněné
fondy (sovereign wealth funds). Existuje totiž obava ze
zneužití investic v citlivých odvětvích jako je energetika nebo
obrana k politickým účelům. Sdělení bude předmětem jednání
Evropské rady a zahajuje debatu na téma závazné regulace
zahraničních fondů státního majetku.
Komise navrhuje, aby vedoucí představitelé EU přijali společný
přístup týkající se zvýšení průhlednosti, předvídatelnosti a
zodpovědnosti za tyto fondy. Cílem je vypracovat kodex chování,
včetně norem v oblasti transparentnosti a správy věcí veřejných.
Dobrovolný kodex chování, který by tyto fondy dodržovaly,
by měl být schválen na mezinárodní úrovni, např. na půdě
Mezinárodního měnového fondu.
Přijetí kodexu by mělo utišit obavy, že některé fondy státního
majetku fungují neprůhledným způsobem, a to tak, že například
neplní oznamovací povinnost týkající se hodnoty svého
majetku, investičních cílů a charakteru svých systémů řízení
rizik. Existuje rovněž nebezpečí, že fondy svými investicemi
nesledují čistě ekonomické zájmy, ale budou zneužity
k politickým účelům, a tím dojde k narušení trhu a ke vzniku
možných problémů spojených s bezpečností EU i jednotlivých
členských států.
Diskuse o regulaci státních fondů vzrostly zejména v posledním
roce, kdy fondy bohatých ropných států Blízkého východu a
zemí jihovýchodní Asie (Čína, Singapur) začaly masivně
investovat do evropských a amerických společností.
Aktivita Komise směřuje rovněž k tomu, aby nedošlo k
nekoordinovaným reakcím členských států na vnitrostátní
úrovni, které by roztříštily vnitřní trh a celkově poškodily
evropskou ekonomiku.
Opatření je na jednu stranu logické, některé státní investiční
fondy skutečně mohou být spíše nástrojem realizace
geopolitických ambicí politiků svých zemí a ne standardním
finančním investorem. Na druhou stranu je třeba zajistit, aby
opatření nevyvolalo novou vlnu protekcionismu v EU a nevedlo
k popření pozitivních efektů globalizace ve finanční oblasti.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/313

PODNIKÁNÍ
Nová pravidla pro kosmetiku se zjednoduší
Právní úpravy kosmetiky se v rámci boje proti přílišné byrokracii
v Evropské unii zjednoduší. Celých 27 národních legislativních
norem, které mají dohromady více než 3500 stránek, bude
do budoucna nahrazeno jediným nařízením. To – na rozdíl
od směrnice – platí pro členské státy přímo, není třeba ho
převádět do národní legislativy. Stávající směrnice o kosmetice
z roku 1976, která byla 55x novelizována, přestane platit.
„Právní úprava kosmetiky je příkladem evropské legislativy,
které může být zralá pro zjednodušení. Pracovat s 27 různými
převedenými zákony je pro kosmetické firmy nákladnější
a pracnější více, než je nezbytné“, uvedl při příležitost
představení nařízení místopředseda Evropské komise pro
podnikání a průmysl Günter Verheugen.
Toto nařízení by zároveň měla posílit bezpečnost výrobků,
jako jsou například deodoranty, zubní pasty či krémy na
opalování, a snížit náklady pro podnikatele. Požadavky na
hodnocení bezpečnosti výrobků budou zpřehledněny a díky
zavedení systému zjednodušené notifikace dojde ke snížení
administrativních nákladů až o 50 %. Stávající pravidla,
zakazující testování kosmetických přípravků na zvířatech,
zůstala zachována.
Nařízení rovněž harmonizuje reportování škodlivých efektů
kosmetických výrobků dozorovým orgánům, pravidla stahování
výrobků z prodeje a koordinace při vymáhání těchto požadavků
mezi odpovědnými orgány v jednotlivých členských státech.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/184

Zaměstnanost v EU stále roste
Počet pracovních míst v Evropské unii stále roste. Mají-li ale
z tohoto pokroku mít prospěch všichni, je zapotřebí vyvíjet další
úsilí, říká v sérii čerstvě zveřejněných zpráv Evropská komise.
V reakci na výzvy globalizace a demografických změn stanovila
Evropská rada několik cílů týkajících se zaměstnanosti:
• v roce 2010 by měla míra zaměstnanosti dosáhnout
70 % (v roce 2005 to bylo 67 %),
• zaměstnanost žen by měla v roce 2010 dosahovat 60 %
(v roce 2005 byla 57 %),
• zaměstnanost nejstarší věkové skupiny osob v
produktivním věku (55+) by v roce 2010 měla být 50 %.
Pokrok dosažený na cestě k těmto cílům uvádějí čtvrtletně
připravované zprávy o situaci na trhu práce (Labour Market
Review). Dalším podkladem byla Společná zpráva o
zaměstnanosti, která posuzuje, jak členské státy na trhu práce
implementovaly opatření, která vyplývají z jejich národních
programů reforem, jež jsou součástí Lisabonské strategie.
Podle zpráv se zaměstnanost zvyšovala ve všech členských
zemích EU s výjimkou Dánska, kde zřejmě došlo k nasycení
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Komisařka pro telekomunikace Viviane Reding vyzvala mobilní
operátory, aby do 1. července letošního roku snížily ceny
poskytovaných datových služeb a za zasílání textových zpráv přes
hranice. Pokud se tak nestane, hrozí přijetím závazné regulace,
jako u poplatků za roaming. Přehled Evropské komise potvrdil,
že si nové členské státy úspěšně počínají v čerpání dotací ze
strukturálních a Kohezního fondu EU. Ke konci roku Česká
republika vyčerpala 73 % z alokace na léta 2004-2006.

trhu práce. Během loňského roku bylo v Evropě vytvořeno
3,5 milionu pracovních míst z čehož 850.000 vzniklo jen v
posledním čtvrtletí. Pro letošní rok se počítá s nárůstem počtu
pracovních míst o 5 milionů.
Ostatní hlavní závěry zprávy:
• Růst zaměstnanosti se v první řadě opírá o růst v sektoru
služeb, naopak zaměstnanost v zemědělství vykazuje
setrvalý pokles.
• Nezaměstnanost poklesla dramaticky zejména v nových
členských státech, ale také v Německu a Francii.
• Nezaměstnanost mládeže se v několika nových členských
zemích pohybuje stále kolem 20 % (v Maďarsku, Polsku,
Rumunsku a na Slovensku). Podobně jsou na tom i některé
staré členské země jako Belgie, Španělsko, Francie, Itálie a
Švédsko.
• I přes trvalý růst zaměstnanosti nejstarší věkové skupiny
osob v produktivním věku dosahuje míra zaměstnanosti
v této skupině pouze 43,5 %. V případě žen je míra
zaměstnanosti 57,2 %.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/250
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/zamestnanost-veu-stale-roste

VĚDA A VÝZKUM
Výzkum palivových článků a vodíkového
pohonu dostal zelenou
Rada ministrů pro konkurenceschopnost se shodla na základních
prvcích nové Společné technologické iniciativy (JTI) pod
názvem „Palivové články a vodík“. Společné technologické
iniciativy jsou platformou pro celoevropskou spolupráci
soukromého a veřejného sektoru a zaměřují se na výzkum,
který je z pohledu EU strategický. JTI představují významnou
součást 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj.
Vodíkový pohon a palivové články jsou v rámci úsilí Evropy
o snižování emisí skleníkových plynů považovány za jednu z
možných alternativ k tradičním pohonným hmotám vyráběným
z fosilních paliv. Jediným výfukovým plynem palivového článku
je totiž v případě vodíkového pohonu pára.
Podle výzkumu financovaného Komisí by „zavedení palivových
článků do energetické soustavy mohlo v sektoru dopravy vést
do roku 2050 k poklesu celkové spotřeby ropy o 40 %.“
V současné době nejsou uvedené technologie tržně dostupné.
Dříve, než se tak stane, je proto zapotřebí zaměřit se na další
výzkum a vývoj. Spolupráce soukromých a veřejných subjektů,
na níž se včera shodli ministři, by měla vývoj palivových článků
a vodíkových technologií urychlit a umožnit jejich rozšíření
mezi roky 2010 a 2020.
Evropská unie vloží do výzkumného programu v průběhu
dalších šesti let 470 milionů euro. Očekává se, že soukromý
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sektor přispěje na výzkum stejnou částkou. Skutečnost, že
se JTI zaměří na výzkum v této oblasti, by podle Komise
měl celému odvětví, veřejným a soukromým investorům i
veřejným činitelům dodat odvahu připojit se k iniciativě formou
dlouhodobého partnerství.
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_
Releases/February/0225MVZT_COMPET.html
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/vyzkum-palivovy
ch-clanku-a-vodikoveho-pohonu-dostal-zelenou

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
EU zpřísní ochranu vnějších hranic
Komise představila svůj pohled na možnosti rozvoje systému
správy vnějších hranic EU. Tato vize je směsí konkrétních
opatření (týkajících se agentury FRONTEX a kontrol námořních
hranic) a dlouhodobějších úvah o způsobech evidování
vstupů a výstupů státních příslušníků třetích zemí. Takový
přístup zajistí zachování integrity schengenského prostoru,
přičemž státní příslušníci třetích zemí, kteří splňují předpoklady
pro vstup, budou i nadále moci překračovat vnější hranici co
možná nejjednodušeji.
Hlavní body legislativního balíčku:
• Usnadnění ostrahy vnější hranice zlepšením spolupráce
mezi členskými státy a využitím nové technologie.
• Posílení operativní koordinace mezi členskými státy za
pomoci agentury FRONTEX (agentura EU pro ochranu
vnějších hranic) plným uplatňováním stávajícího mandátu
agentury, a zejména dalším zintenzivněním společných
operací členských států, včetně námořních pohraničních
hlídek.
• Zahájení dialogu o systému vstupu a výstupu, který má
umožnit lepší dohled nad osobami, které do schengenského
prostoru vstupují nebo z něj odcházejí (například
poskytování otisků prstů), a o programu zaregistrovaných
cestujících, jenž má umožnit rychlé a snadné cestování
pravidelných cestujících ze třetích zemí, kteří splnili
podmínky předběžné kontroly (tzv. pre-screening).
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/215

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Operátoři mají snížit ceny za posílání SMS
Ceny za posílání textových zpráv a využívání dalších datových
služeb musí podle komisařky pro telekomunikace Viviane
Reding do 1. července 2008 poklesnout, nechtějí-li se
operátoři dočkat podobného nařízení, kterým vloni EU zavedla
eurotarif na roamingové služby.
Vloni v červnu Evropská komise zavedla nařízení, kterým
nastavila horní hranici ceny za uskutečnění přeshraničního

Události
hovoru. Operátoři v roce 2007 nesměly svým zákazníkům
účtovat více než 49 eurocentů (12,70 Kč) (plus DPH) za minutu
hovoru v zahraničí a více než 24 eurocentů (6,24 Kč) za minutu
u příchozích hovorů, tento strop dále klesá až do roku 2009.
Regulace poplatků za roaming - Eurotarif

2007
2008
2009

Roaming odchozí hovor
49 eurocentů
46 eurocentů
43 eurocentů

Roaming Velkoobchodní
příchozí hovor
cena
24 eurocentů
30 eurocentů
22 eurocentů
28 eurocentů
19 eurocentů
26 eurocentů

Poplatky za využívání datových služeb, jako je posílání
textových zpráv, posílání MMS, stahování hudebních skladeb
nebo surfování po Internetu, ale loňské nařízení nijak
neupravuje.
V průběhu vystoupení na světovém kongresu mobilních
služeb v Barceloně dala komisařka Viviane Reding evropským
mobilním operátorům ultimátum: buď sami do 1. července 2008
sníží ceny za využívání datových služeb v zahraničí, nebo
budou čelit další regulaci.
„To, co od celého odvětí žádám, je věrohodné, ale zároveň
dosažitelné snížení cen za datový roaming na dobrovolném
základě do 1. července,“ uvedla komisařka a dodala, že „nemá
na další regulaci chuť“, ale bude nucena zakročit v případě, že
do uvedeného data nedojde k významným změnám.

bylo v rámci všech strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
vyplaceno celkem 34 miliard EUR, zbývajících 7 miliard EUR
tvoří první platby pro období 2007–2013.
Komisařka dodala, že nové členské státy se teď v míře
využívání prostředků blíží starým členským státům. Pokud
jde o příští generaci programů pro období 2007–2013, většina
z nich byla přijata před koncem minulého roku při dosud
nejrychlejším programovém plánování vůbec.
Platby za období 2000–2006 mohou díky pravidlu N+2 probíhat
až do konce roku 2008.
Deset nových členských států, které začaly finanční prostředky
čerpat v květnu 2004, dosáhlo průměrnou míru využití
přidělených finančních prostředků 75 %, přičemž se toto
rozmezí pohybuje od 62 % u Kypru do 82 % u Maďarska.
Pro ČR tato hodnota činí 73 %. V zemích EU-15 dosáhlo
průměrné plnění 84 %.
Výsledky čerpání dotací ze strukturálních a Kohezního fondu
u nových členských států vzbuzují optimismus. Přesnou míru
čerpání ale budeme moci posoudit až za několik let. Není
totiž vyloučeno, že některé prostředky poskytnuté z fondů,
které nebyly využity zcela v souladu s projektovými záměry a
nesplnily požadovaná kritéria, se budou v budoucnu vracet.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/204

Komise vypočítala, že cena zaslání textové zprávy ze zahraničí
je až dvacetkrát vyšší než zaslání zprávy doma. V průměru
stojí poslání jedné textové zprávy v rámci domácí sítě mezi 5
a 10 eurocenty (1,30 a 2,60 Kč), ale z jiné členské země EU
může stát poslání jedné textové zprávy více než 50 eurocentů
(13 Kč). V případě stahování datových souborů může cena v
zahraničí převyšovat domácí cenu až šestinásobně.
Domníváme
se,
že
regulace
konečných
cen
telekomunikačních služeb není dobrou cestou, která
může vést v dlouhodobém horizontu k zaostávání evropských
telekomů. Mnohem efektivnějším nástrojem je například podpora
konkurence vydáváním dalších licencí pro mobilní operátory.
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/operatori-maji
-snizit-ceny-za-posilani-sms
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SP
EECH/08/70

Noví členské země úspěšně čerpají z fondů
EU
Danuta Hübnerová, komisařka pro regionální politiku, oznámila,
že plnění rozpočtu politiky soudržnosti bylo v roce 2007
vynikající. Komisařka podrobně představila rekordní výsledky
členských států, které v loňském roce dosáhly vyplacení
více než 41 miliard EUR oproti 33 miliardám v roce 2006.
Celková částka 41 miliard EUR zahrnuje platby pro dvě
překrývající se programová období. V období 2000–2006
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Necelá třetina všech občanů Evropské unie ve věku od 16 do 74
let již uskutečnila nákup přes internet. V České republice to bylo
pouze 17 %, uvádí Eurostat. Ze stejného zdroje rovněž vyplývá, že
ve stejné věkové skupině 44 % občanů EU již využilo internetové
bankovnictví. V České republice je to opět méně – 24 %.
Za pozornost stojí i čerstvě zveřejněná pravidelná zpráva o
činnosti Evropské unie v předešlém roce, kterou zveřejnila
Evropská komise.

1. ÚNORA
Evropský hospodářský a sociální výbor volá pro uživatelsky
přátelskou Lisabonskou strategii pro všechny Evropany:
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2008/
communique-presse-eesc-006-2008-en.doc

4. ÚNORA
EU zveřejnila „plán flexicurity“ (flexibilita a bezpečnost):
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=358

5. ÚNORA
Přehled o evropském rozpočtu na rok 2008:
http://ec.europa.eu/budget/publications/budget_in_fig_en.htm
EU pomáhá Černé Hoře dosáhnout vyšších standardů ve
veřejné správě: http://www.ear.europa.eu/news/news.htm

6. ÚNORA
Americké volby: může si Evropa vzít příklad? – názory
Europoslanců: http://www.europarl.europa.eu/news/public/
story_page/030-20437-035-02-06-903-20080204STO204252008-04-02-2008/default_en.htm
Boj Europolu proti převaděčům uprchlíků přes hranice:
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=p
r080131.htm

7. ÚNORA
Zpráva předsednictví EU o prozatímní dohodě se Srbskem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/cfsp/&fileName=98599.pdf
EU přijala závazek k rozvoji afrických zemí produkujících
bavlnu: http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/agri_fish/agri/
pr060208_en.htm

8. ÚNORA
Konference regionálních zákonodárných shromáždění Evropy
a Výbor regionů se dohodly na intenzivnější spolupráci:
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?vi
ew=detail&id=25d880bb-bae9-40d6-a4b8-459ecee9d5ab
Evropský hospodářský a sociální výbor debatoval hlavní výzvy
evropské energetické politiky:
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2008/
communique-presse-eesc-010-2008-en.doc

11. ÚNORA
Předseda EP Pöttering vyzval Japonsko ke spolupráci v boji
proti klimatickým změnám:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/03020710-035-02-06-903-20080208STO20709-2008-04-02-2008/
default_en.htm
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Téměř třetina občanů EU již někdy nakupovala na internetu:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/
PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_02/408022008-EN-AP.PDF
Procento lidí v EU, kteří již nakupovali přes internet
Dánsko
Nizozemsko
Švédsko
Velká Británie
Německo
Finsko
Lucembursko
Rakousko
Francie
Irsko
EU-27
Belgie
Malta
Španělsko

55
55
53
53
52
48
47
36
35
33
30
21
20
18

ČR
Polsko
Slovinsko
Slovensko
Lotyšsko
Maďarsko
Itálie
Kypr
Estonsko
Portugalsko
Řecko
Litva
Bulharsko
Rumunsko

17
16
16
16
11
11
10
10
9
9
8
6
3
3

Zdroj: Eurostat, pozn.: z věkové kategorie 16-74 let

12. ÚNORA
Liverpool a Stavanger jsou evropskými hlavními městy kultury
pro rok 2008:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/03720980-042-02-07-906-20080211STO20950-2008-11-02-2008/
default_en.htm
Revize předvstupního partnerství s Chorvatskem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/misc/&fileName=98712.pdf
Evropská komise je znepokojena pokračujícím výlovem velryb
pod záminkou vědeckého výzkumu a vyzvala státy EU-27 ke
sjednocení pozic:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/
2008/com08_17_en.htm

13. ÚNORA
Zápis ze zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_
applications/applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsI
D=221&LANG=en&directory=en/ecofin/&fileName=98717.pdf

14. ÚNORA
Komise vyhodnotila Stabilizační a Konvergenční programy
několika států:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article11921_en.htm

Kalendárium
15. ÚNORA
Zápis ze zasedání Rady EU k záležitostem vzdělávání, mládeže
a kultury: http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/educ/&fileName=98734.pdf

18. ÚNORA
Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie za rok 2007:
http://europa.eu/generalreport/en/welcome.htm
Rada přijala revizi předvstupního partnerství s Tureckem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/misc/&fileName=98784.pdf
EU a Ukrajina zahájily jednání o volném obchodu:
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/ukraine/
pr180208_en.htm

19. ÚNORA
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/gena/&fileName=98817.pdf
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/gena/&fileName=98818.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/agricult/&fileName=98819.pdf

20. ÚNORA

25. ÚNORA
Počet nocí při ubytování v hotelech v EU vzrostl v roce 2007 o
3,1%: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/
PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_02/425022008-EN-AP.PDF
EU a Čína pokročily v jednáních o obchodu: http://ec.europa.eu/
trade/issues/bilateral/countries/china/pr250208_en.htm

26. ÚNORA
Zápis ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/intm/&fileName=98919.pdf
Spolupráce mezi EU a zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří:
Lepší spoluprací k lepšímu rozvoji:
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2008/
communique-presse-eesc-016-2008-fr.doc
Výbor regionů: Města a regiony necítí dostatečnou podporu:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=de
tail&id=a75b742a-070e-4b6b-a6b1-c709ffc95b77

27. ÚNORA
Expertní skupina Komise pro odstranění bariér zavedení
elektronické fakturace v Evropě:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=1324
Nové vedení Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER):
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=de
tail&id=4d08b888-5e46-4e8c-9eb0-39dd7fc1e45b

28. ÚNORA

Komise vyhodnotila Stabilizační programy Irska, Řecka
a Španělska a Konvergenční programy Dánska a Litvy:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article11980_en.htm

Supermarkety pod dohledem Evropského parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/04922162-168-06-25-909-20080225STO22149-2008-16-06-2008/
default_en.htm

Komise rozhodla o státní pomoci v oblasti dopravy a uhelného
trhu: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/
decisions/decisions_dg_tren_en.htm

Telekomunikační balíček: jak posílit konkurenceschopnost
a
investice?
http://www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/052-22179-058-02-09-90920080225IPR22128-27-02-2008-2008-false/default_en.htm

21. ÚNORA
Jak porozumět Sedmému rámcovému programu pro výzkum a
technologický rozvoj – brožurka v 23 jazycích EU:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

22. ÚNORA
Jak čelit demografickým změnám v Evropě – zpráva
Evropského parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
047-21954-049-02-08-908-20080221IPR21951-18-02-20082008-false/default_en.htm

29. ÚNORA
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/trans/&fileName=99115.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsID=221&LAN
G=en&directory=en/jha/&fileName=99114.pdf

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

Hlavní událostí března bude tradiční jarní zasedání Evropské
rady v Bruselu. Také většina setkání ministrů členských států,
která budou předcházet konání Evropské rady, se bude věnovat –
kromě vlastní agendy – přípravě na tuto událost. Ministři životního
prostředí na setkání Rady EU budou debatovat o opatřeních,
která mají omezit emise oxidu uhličitého z automobilového
provozu. Ministři financí na zasedání ECOFINu přijmou závěry k
předloženým Stabilizačním a Konvergenčním programům.

Zasedání klíčových institucí EU
3.3.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
3.3.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k životnímu prostředí
4.3.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k ekonomickým a finančním záležitostem (ECOFIN)
10.-11.3.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
11.-12.3.2008
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
13.-.14.3.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
17.-18.3.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
28.-29.3.2008
Brusel, Belgie
- Neformální setkání ministrů zahraničních věcí

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Zelená kniha k budoucnosti evropské městské dopravní politiky

DG TREN

15.3.2008

Budoucí politika neenergetických surovin

DG ENTR

24.3.2008

Podpora drobného podnikání v EU (Small Business Act)

DG ENTR

31.3.2008

Ochrana služeb s podmíněným přístupem

DG MARKT

4.4.2008

Právní norma řešící informovanost pacientů

DG ENTR

7.4.2008

Jak snížit administrativní zátěž pro podnikatele?

DG ENTR

průběžně

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Nová Lisabonská smlouva, novelizující pravidla fungování
Evropské unie, obsahuje i některé změny týkající se výkonu
měnové politiky v eurozóně. Jejich interpretace může mít
dopady na nezávislost Evropské centrální banky. Tato analýza
je doplněna aktuálním výhledem klíčových makroekonomických
veličin v eurozóně po zbytek letošního roku. Článek k tomuto
tématu též zveřejňujeme v březnovém vydání časopisu
Bankovnictví.

Téma

DOPADY LISABONSKÉ SMLOUVY NA NEZÁVISLOST
EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
Příznivci evropské integrace měli loni v prosinci důvod k malé
oslavě. Po letech neúspěchů s přijetím potřebné institucionální
reformy Evropské unie, které nejlépe charakterizovalo
martýrium kolem odmítnuté Euroústavy, se konečně našla
dohoda o novém právním rámci fungování EU.

instituce Unie. Stále zde byly zřetelně odděleny základní
orgány EU a nezávislá centrální banka. V nové Lisabonské
smlouvě to již neplatí.

Nově přijatá tzv. Lisabonská smlouva byla slavnostně
podepsána šéfy členských států spolu s předsedou Evropské
komise a Evropského parlamentu v lisabonském klášteře sv.
Jeronýma. K jejímu definitivnímu vstupu v platnost již zbývá
pouze ratifikace v jednotlivých členských státech.

Podle nové právní úpravy patří Evropská centrální banka mezi
klasické „orgány Unie“, spolu s Europarlamentem, Radou,
Evropskou radou, Komisí, Soudním dvorem a Účetním dvorem.
Zřetelné dělítko mezi nimi, které zdůrazňovalo rozdílné zájmy
jednotlivých institucí a žádoucí nezávislost centrální banky,
zmizelo.

Řada kritických hlasů však poukázala na to, že Lisabonská
smlouva se příliš neliší od odmítnuté Smlouvy o Ústavě
pro Evropu. Cílem obou dokumentů bylo zefektivnění
rozhodovacích procesů v rozšířené Unii při současném počtu
27 členských států s perspektivou jejich dalšího vzestupu. Také
proto Lisabonská smlouva – stejně jako Euroústava – rozšiřuje
oblasti, v nichž bude Rada EU rozhodovat kvalifikovanou
většinou. Jednomyslnost bude i nadále nutná mimo jiné pro
společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, rozpočet a
daňové záležitosti.
Nová smlouva převzala z Euroústavy také vytvoření pozice
prezidenta Rady, který bude volen na 2,5 roku, a funkci
společného „ministra“ zahraničí. Hlavním rozdílem je patrně
skutečnost, že Lisabonská smlouva ostatní zakládající smlouvy
pouze doplňuje nebo upravuje na rozdíl od Euroústavy, která
předpokládala jejich plné nahrazení.

Detaily rozhodují

Centrální banka bude muset spolupracovat

Navíc smlouva explicitně zmiňuje, že tyto orgány při prosazování
politik EU budou mezi sebou loajálně spolupracovat. A to i přes
často zjevně odlišné cíle. Zatímco záměrem členských států
v Radě a Komise může být maximalizace ekonomického růstu,
například v souvislosti s plněním tzv. Lisabonské strategie,
Evropská centrální banka má primárně sledovat splnění cíle
stability cenové hladiny.
Nová právní úprava by mohla dát do rukou odpůrců nezávislé
ECB klacek k prosazovaní expanzivnější měnové politiky.
Politickým tlakem na centrální bankéře se „vyznamenává“
zejména francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Střízlivá
měnová politika ECB je však trnem v oku i dalším členům
eurozóny, kterým silné euro není zrovna po chuti. Dá se
očekávat, že ti všichni by pod záminkou požadavků na větší
koordinaci při podpoře růstu stále více tlačili na Evropskou
centrální banku. Oporu by našli právě v Lisabonské
smlouvě.

Novelizace úpravy měnové politiky v Hospodářské a měnové
unii zůstala většinou stranou zájmu politiků a komentátorů.
Změny v této oblasti zavedené Lisabonskou smlouvou jsou na
první pohled pouze kosmetické. Ale ďábel se skrývá v detailu.
I drobné nahrazení slovíček v základním právním dokumentu
Evropské unie může mít dalekosáhlé důsledky.
To si uvědomil i prezident Evropské centrální banky
Jean-Claude Trichet, když začátkem loňského srpna psal
Manuelu Lobo Antunesovi, ministrovi pro evropské záležitosti
tehdy předsedajícího Portugalska. Jeho žádost o změnu znění
připravované smlouvy však nebyla vzata v potaz.
A o co se jedná? Stávající primární právo upravuje statut
Evropské centrální banky samostatně, jako autonomní instituci
s primárním úkolem provádět a zajišťovat měnovou politiku
v Evropském společenství. To víceméně potvrzoval i návrh
Euroústavy, podle které Evropská centrální banka – spolu
s Účetním dvorem – spadala mezi ostatní orgány a poradní

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
Změna zakládajících smluv Lisabonskou smlouvou
týkající se orgánů EU:
A) Stávající úprava (článek 7 a 8 Smlouvy o založení
Evropského společenství)
Čl. 7 Orgány Společenství
1. Úkoly svěřené Společenství uskutečňují:
• Evropský parlament
• Rada
• Komise
• Soudní dvůr
• Účetní dvůr
Každý orgán jedná v mezích pravomocí, svěřených mu touto
smlouvou.
Čl. 8 Evropská centrální banka
Evropský systém centrálních bank (dále jen ESCB) a
Evropská centrální banka (dále jen ECB) budou ustaveny
v souladu s postupy stanovenými v této smlouvě; jednají v
mezích pravomocí svěřených jim touto smlouvou a Statutem
ESCB a ECB (dále jen Statut ESCB) připojeným k této
smlouvě.

Nadpis hlavy III se nahrazuje tímto: „Hlava III Ustanovení o
orgánech“. Článek 9 se nahrazuje tímto:
1. Unie má institucionální rámec, jehož cílem je podporovat
její hodnoty, sledovat její cíle, sloužit jejím zájmům, zájmům
jejích občanů a zájmům členských států, jakož i zajišťovat
soudržnost, účinnost a kontinuitu jejích politik a činností.
Orgány Unie jsou:
• Evropský parlament,
• Evropská rada
• Rada
• Evropská komise (dále jen ‚Komise‘)
• Soudní dvůr Evropské unie
• Evropská centrální banka
• Účetní dvůr
2. Každý orgán jedná v mezích působnosti svěřené mu
Smlouvami a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich
stanovenými. Orgány mezi sebou loajálně spolupracují.
3. Ustanovení týkající se Evropské centrální banky a Účetního
dvora, jakož i podrobná ustanovení o ostatních orgánech jsou
obsažena ve Smlouvě o fungování Evropské unie.

Ministři financí eurozóny posílí

Změna volby výkonné rady

Evropská centrální banka při nastavování svých základních
úrokových sazeb navíc získá silného potenciálního oponenta
v podobě ministrů financí členských států eurozóny. Ti se již
nyní scházejí v tzv. Euroskupině, která dosud neměla právní
oporu v zakládajících smlouvách a fungovala jako neformální
setkávání ministrů financí ze zemí, které zavedly euro.
Lisabonská smlouva jim však prvně uděluje oficiální statut, což
posílí jejich pozici. Smlouva totiž obsahuje speciální Protokol
o Euroskupině, který byl připojen za oficiálním účelem utužit
koordinaci hospodářských politik v eurozóně.

Menší změnou zavedenou Lisabonskou smlouvou, která
podle našeho názoru nebude mít větší dopady na výkon
měnové politiky eurozóny, je revize způsobu volby šestičlenné
Výkonné rady (Executive Board) Evropské centrální banky.
Její členové byli dosud voleni vzájemnou dohodou vlád
členských států na úrovni hlav států nebo předsedů vlád.
Nově to bude kvalifikovanou většinou. Teoreticky může tato
změna znamenat, že menší státy budou při výběru prezidenta
a dalších pěti členů Výkonné rady Evropské centrální banky
moci být přehlasováni.

Ambice členů Euroskupiny plést se Evropské centrální bance do
řemesla nejlépe dokládá lednový výrok francouzského ministra
financí Jean-Pierre Jouyeta, podle kterého by se Euroskupina
měla podívat, zda je inflační cíl ECB správně nastaven.

Na druhou stranu i tato novinka odpovídá celkovému duchu
smlouvy, kde v mnoha oblastech jednomyslné hlasování
nahrazuje rozhodování kvalifikovanou většinou. Zkrátka
rozšiřování počtu členů Evropské unie a eurozóny si
vyžaduje odklon od jednomyslného hlasování, při kterém
každý stát může uplatnit právo veta a zablokovat tak jakékoliv
rozhodnutí.

V čele Euroskupiny bude na období dva a půl roku stát volený
předseda, který se – s novou právní úpravou v zádech – může
stát významnou protiváhou prezidenta Evropské centrální
banky.
Posílení role ministrů financí států eurozóny uvnitř Evropské
unie může mít dopad nejen na zvýšenou formu nátlaku vůči
Evropské centrální bance, ale i na zřetelnější rozdělení
členských států podle jejich měnové jednotky. Státy s eurem
budou tvořit jádro EU, ostatní členové váhající se vstupem do
eurozóny se budou stále více ocitat na periferii hospodářské
politiky EU.
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B) Nová úprava (nyní přesunuto do Smlouvy o EU)
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Kredibilita ECB v ohrožení?
Evropská centrální banka si za dobu téměř desetileté
existence na trhu vydobyla kvalitní reputaci na politicích
nezávislé měnové instituce orientované na udržení inflace
na uzdě. Také proto eurozóna zažívá několikaleté období
relativně stabilních cen a nízkých reálných úrokových
sazeb. Zavedení společné měnové jednotky se ukazuje

Téma
PROTOKOL O EUROSKUPINĚ

Článek 1

Vysoké smluvní strany,

Ministři členských států, jejichž měnou je euro, se spolu
neformálně scházejí. Tato setkání se konají tak často, jak je
třeba, aby mohli diskutovat o otázkách spojených se zvláštní
odpovědností, kterou sdílejí v oblasti jednotné měny. Komise
se setkání účastní. Evropská centrální banka je vyzvána k
účasti na těch setkáních, která připravují zástupci ministrů
financí členských států, jejichž měnou je euro, a zástupci
Komise.

přejíce si usnadnit podmínky pro silnější hospodářský růst v
Evropské unii a rozvinout za tímto účelem stále užší koordinaci
hospodářských politik v eurozóně,
vědomy si toho, že je nezbytné stanovit zvláštní ustanovení
pro posílený dialog mezi členskými státy, jejichž měnou je
euro, dokud se euro nestane měnou všech členských států
Unie,
se dohodly na následujících ustanoveních, která se připojují ke
Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské
unie:
jako životaschopný projekt, euro je již nyní druhou globálně
nejvýznamnější měnou a do budoucna má ambici z nejvyšší
pozice vytlačit americký dolar.

Článek 2
Ministři členských států, jejichž měnou je euro, volí na dva a
půl roku většinou hlasů těchto členských států předsedu.
Udržení a vylepšení všech těchto výsledků si i do budoucna
vyžaduje nezávislost tvůrců měnové politiky. Ti ve svém
konání musí sledovat zejména definovanou stabilitu cen
a měny a nikoliv podporovat chabý hospodářský růst
v některých zemích, který je primárně způsoben neřešením
tamějších strukturálních problémů prostřednictvím žádoucích
reforem.
Přestože klíčové paragrafy Smlouvy o EU (Maastrichtské
smlouvy) explicitně definující nezávislost banky i její cíl
stability cen zůstávají nezměněny, některé paragrafy zavedené
Lisabonskou smlouvou zavádějí drobné změny, které naopak
nezávislost ECB mohou podkopat. Toho mohou využít někteří
politici a zesílit svou rétoriku a tlak na evropské centrální
bankéře, aby více zohledňovali slabou ekonomickou výkonnost
v jejich zemích.
Případný ostřejší rozpor mezi ustanoveními Lisabonské
smlouvy, požadující po Evropské centrální bance spolupráci
s ostatními evropskými orgány, a její nezávislostí, která je
zakotvena v zakládajících smlouvách, by musel řešit Evropský
soudní dvůr.

Predikce klíčových makroekonomických
ukazatelů pro eurozónu
Snížili jsme očekávaný růst HDP pro rok 2008 z 2,1 % na
1,8 % reálně. Předpokládáme, že evropské ekonomiky
budou zasaženy kreditní krizí podstatně méně než americká
ekonomika. Nižší růst HDP bude způsoben slabší výkonností
ve čtvrtém čtvrtletí a poněkud vyšší inflací.
Očekávanou inflaci pro rok 2008 jsme zvýšili z 2,6 % na 2,8 %
(už původní odhad byl nad konsensem). Hlavní příčinou je růst
cen potravin, částečně se na zvýšení očekávání podílí i ceny
energií. Náš odhad je založen na předpokladu, že ceny komodit
dále neporostou, naopak budou v průběhu roku mírně klesat.
Očekáváme pouze mírně sekundární efekty (průsak vyšších
cen komodit do mezd a následně dalších kategorií zboží).
Přes vyšší očekávanou inflaci měníme náš scénář vývoje
úrokových sazeb směrem k uvolnění měnové politiky. Nyní
čekáme dva poklesy sazeb o 25 bps ve druhém a třetím

čtvrtletí. Důvodem snížení sazeb bude podle našeho názoru
stav kreditního trhu a snaha ECB o obrat k obnově důvěry
a normalizaci situace. Pozitivně skloněná výnosová křivka
zlepšuje příjmy finančního sektoru a tím by také měla zvýšit
rizikovou toleranci investorů. Kombinace těchto dvou efektů by
měla vrátit trhy do normálu ke konci letošního roku.
Očekávaný výnos desetiletého dluhopisu jsme upravili
mírně směrem dolů. Očekávání snížení úrokových sazeb by
mělo držet výnosy nízko. Zvyšování strmosti křivky by mělo
pokračovat do konce roku kvůli růstu dlouhodobých výnosů.
Odhad klíčových finančních veličin
nyní1)

III-08

VI-08

IX-08

XII-08

3M sazba v EMU 4,39
3M sazba v ČR
3,91
kurz CZK/EUR
25,22

4,20
3,95
27,00

4,00
3,97
27,10

3,75
4,10
26,50

3,70
4,10
26,40

konec měsíce

zdroj: analytický tým ČS a Erste Bank, 1) na konci února

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

V rubrice Dotační výzvy sledujeme za přispění dceřiné společnosti
České spořitelny – konzultační firmy RAVEN EU Advisory
– aktuálně vyhlášené a plánované výzvy k předkládání žádostí o
dotace ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU. V tabulce
jsou monitorovány informace o operačním programu, v rámci
kterého byla výzva vyhlášena, o konkrétních oblastech podpory
daného programu, typu vhodného žadatele a datu uzávěrky
předkládání žádostí o dotaci.

Vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
Operační
program

(Pod)Oblast podpory/Program

Regionální operační program pro
NUTS 2 Střední Čechy

Operační program
Životní prostředí

Operační program
Podnikání a inovace

ICT a strategické služby

14

Vhodný žadatel
Podnikatel

Inovace - Projekty na ochranu práv MSP, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké
průmyslového vlastnictví
školy

Uzávěrka
31.5.2008
31.12.2008

Potenciál II

Podnikatel

30.9.2009

Školicí střediska

Podnikatel, sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení
vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného
právního předpisu, NNO

28.2.2009

Nemovitosti

Podnikatel, územní samosprávné celky

Oblast podpory 1.1:
Snížení znečištění vod

Obce, kraje a jejich příspěvkové organizace a organizační
složky, svazky obcí, státní podniky a organizace, organizační
složky státu, státní příspěvkové organizace, podnikatelé,
nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku
obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI

30.4.2008

Oblast podpory 1.2:
Zlepšení jakosti pitné vody

Obce a jejich příspěvkové organizace a organizační složky,
svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 %
majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

30.4.2008

Oblast podpory 3.1:
Rozvoj regionálních center

Kladno a Mladá Boleslav

5.5.2008

Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – sociální integrace

Obce s rozšířenou působností a kraj a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO, MSP

5.5.2008

Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast fyzické
revitalizace

Obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a
jimi zřizované nebo zakládané organizace

5.5.2008

Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast vzdělávání
– mateřské školy

Obce s rozšířenou působností a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO

5.5.2008

Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast vzdělávání
– základní školy

Obce s rozšířenou působností a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO

5.5.2008

Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast vzdělávání
– ostatní

Obce s rozšířenou působností a kraj a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO, MSP,
Hospodářská komora ČR

12.5.2008

Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast zdravotnictví
– oblastní nemocnice Příbram,
Kolín, Kladno, Mladá Boleslav a
Benešov, jejichž zakladatelem je
kraj

Kraj a jím zřizované nebo zakládané organizace

12.5.2008

Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast zdravotnictví
– ostatní

Obce s rozšířenou působností a kraj a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO, fyzické
a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny
poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Měsíčník EU aktualit ▪ březen 2008

31.12.2008

5.5.2008

Regionální operační program
pro NUTS 2 Moravskoslezsko

OP Lidské zdroje
a zaměstnanost

Regionální operační program pro
NUTS 2 Střední Čechy

Dotační
výzvy
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – volnočasové aktivity

Obce s rozšířenou působností a kraj a jimi zřizované nebo
zakládané organizace, obce nad 5000 obyvatel, NNO

5.5.2008

Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast fyzické
revitalizace

Obce do 5000 obyvatel a jimi zřizované nebo zakládané
organizace

5.5.2008

Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast vzdělávání
– mateřské školy

Obce do 5000 obyvatel a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, svazky obcí, NNO

5.5.2008

Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast vzdělávání
– základní školy

Obce do 5000 obyvatel a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, svazky obcí, NNO

5.5.2008

Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast
zdravotnictví

Obce do 5000 obyvatel a kraj a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, svazky obcí, NNO, fyzické a právnické osoby,
které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou
službu v oblasti zdravotní péče

5.5.2008

Oblast podpory 3.3:
Obce do 5000 obyvatel a kraj a jimi zřizované nebo zakládané
Rozvoj venkova – sociální integrace organizace, svazky obcí, NNO, MSP

5.5.2008

Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – volnočasové
aktivity

Obce do 5000 obyvatel a kraj a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, svazky obcí, NNO

5.5.2008

Oblasti podpory 1.1:
Zvýšení adaptability zaměstnanců a
konkurenceschopnosti podniků

Svaz
průmyslu
a
dopravy
ČR,
Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace
samostatných odborů

31.12.2011

Oblast podpory 2.1:
Posílení aktivních politik
zaměstnanosti

Individuální projekty: SSZ, Úřady práce
Globální grant: vzdělávací a poradenské instituce, organizace
sociálních partnerů, nestátní neziskové organizace

31.12.2013

Oblast podpory 2.2.1:
Výstavba, revitalizace a
modernizace turistické
infrastruktury, doprovodných služeb
a atraktivit cestovního ruchu

Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené,
obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a
založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, NNO,
organizační složky státu, podniky

31.3.2008

Oblast podpory 3.1:
Rozvojové póly regionu, výzva na
zpracování Integrovaných plánů
rozvoje měst

Integrované plány rozvoje města mohou předložit města
Frýdek Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava
Příjemci dílčích projektů, realizovaných v rámci IPRM budou:
obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené a založené
obcemi nad 50 tis. obyvatel, NNO, Moravskoslezský kraj a
organizace jím zřízené a založené, podniky

30.6.2008

Máte zájem získat více informací k jednotlivým výzvám? Prosím kontaktujte specialisty ze společnosti RAVEN EU Advisory:
• pro podnikatelský sektor – Lukáš Němec (nemec@raven.cz; 542 210 243),
• pro veřejný a neziskový sektor – Michal Pluta (pluta@raven.cz; 221 615 157).

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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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
4,5
2,1
1,1
8,3
4,3
4,6
3,3
2,5
1,2
4,2
8,7
7,3
4,9
4,8
0,1
2,2
2,3
5,3
1,5
8,5
4,4
5,4
3,7
4,1
3,3
2,5

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

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2004
2005
2006
0,0
-2,3
0,4
2,3
2,0
3,2
-3,0
-3,5
-2,9
1,9
4,6
4,6
-3,8
-3,4
-1,6
1,8
1,9
3,6
1,3
1,2
2,9
-7,3
-5,1
-2,5
-0,3
1,0
1,8
-3,6
-2,9
-2,5
-3,5
-4,2
-4,4
-4,1
-2,4
-1,2
-1,0
-0,4
-0,3
-1,5
-0,5
-0,6
-1,2
-0,1
0,7
-6,5
-7,8
-9,2
-4,9
-3,1
-2,5
-1,7
-0,3
0,6
-1,2
-1,6
-1,4
-5,7
-4,3
-3,8
-3,4
-6,1
-3,9
-1,5
-1,4
-1,9
-2,3
-1,5
-1,2
-2,4
-2,8
-3,7
2,3
2,7
3,8
0,8
2,4
2,5
-3,4
-3,3
-2,7
-2,8
-2,4
-1,6

Měsíčník EU aktualit ▪ březen 2008

Saldo běžného účtu k HDP
2004
2005
2006
3,8
3,0
3,3
-6,6
-12,0
-15,8
-5,5
-2,3
-3,1
3,1
3,6
2,4
4,5
4,7
5,2
-12,4
-10,1
-15,7
-0,3
-3,5
-4,2
-9,3
-9,0
-11,1
-5,9
-7,5
-8,8
-0,6
-1,7
-2,2
-0,5
-1,2
-2,0
-5,0
-5,6
-5,9
-12,9
-12,6
-21,1
-7,5
-7,2
-10,5
11,6
10,9
10,3
-8,4
-6,8
-6,5
-6,0
-8,8
-6,7
8,6
7,1
7,6
2,4
3,0
3,5
-4,4
-1,7
-1,8
-7,8
-9,6
-9,9
-5,0
-8,7
-10,3
-2,6
-2,0
-2,8
-2,5
-7,9
-7,7
7,7
4,9
4,7
6,5
5,8
6,9
-1,6
-2,5
-3,2
0,4
-0,3
-0,7
Veřejný dluh k
2004
2005
94,2
92,2
37,9
29,2
30,4
30,2
44,0
36,3
65,6
67,8
5,1
4,4
29,5
27,4
98,6
98,0
46,2
43,0
64,9
66,7
103,8
106,2
70,2
69,1
14,5
12,5
19,4
18,6
6,4
6,2
59,4
61,6
72,7
70,8
52,4
52,3
63,8
63,4
45,7
47,1
58,3
63,7
18,8
15,8
27,6
27,4
41,4
34,2
44,1
41,4
52,4
52,2
40,4
42,1
62,1
62,7

HDP
2006
88,2
22,8
30,1
30,3
67,5
4,0
25,1
95,3
39,7
64,2
106,8
65,2
10,6
18,2
6,6
65,6
64,7
47,9
61,7
47,6
64,8
12,4
27,1
30,4
39,2
47,0
43,2
61,4

Míra nezaměstnanosti
XI-07 XII-07
I-08
7,1
7,1
7,0
6,0
5,9
6,2
4,9
4,7
4,7
3,2
3,1
n/a
8,0
7,8
7,6
5,3
5,3
5,6
4,4
4,5
4,7
n/a
n/a
n/a
8,6
8,7
8,8
7,9
7,9
7,8
n/a
n/a
n/a
3,7
3,8
3,6
5,3
5,2
5,0
4,1
4,1
4,5
4,7
4,6
4,6
7,2
7,2
7,2
6,1
5,8
5,8
2,9
2,9
2,9
4,3
4,3
4,2
8,6
8,4
8,6
7,6
7,6
7,5
n/a
n/a
n/a
4,3
4,2
4,1
11,0
10,7
10,4
6,7
6,6
6,4
5,9
5,6
5,6
5,1
n/a
n/a
6,9
6,8
6,8
HDP per capita k Ø EU
2004
2005
2006
124,5
124,4
123,3
33,6
35,2
37,1
76,1
77,0
79,3
124,5
126,3
126,7
116,1
114,6
113,7
57,0
62,8
67,9
142,4
144,0
142,9
93,4
95,4
96,9
100,9
102,5
102,4
112,1
114,2
112,8
107,6
105,4
103,7
91,6
93,8
93,4
45,5
50,2
55,8
51,1
53,8
57,7
252,7
263,0
278,7
63,9
64,8
65,3
75,9
75,9
75,5
130,3
131,9
132,2
128,8
128,6
128,8
50,8
51,0
52,9
75,2
75,4
74,5
33,6
34,4
37,6
85,0
86,6
88,8
57,0
60,4
63,6
115,9
114,4
116,4
123,2
122,0
123,2
121,9
119,6
119,1
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
XI-07 XII-07
I-08
2,9
3,1
3,5
11,4
11,6
11,7
5,1
5,5
7,9
2,5
2,4
3,0
3,3
3,1
2,9
9,3
9,7
11,3
3,5
3,2
3,1
3,9
3,9
3,9
4,1
4,3
4,4
2,6
2,8
3,2
2,6
2,8
3,1
3,2
3,7
4,1
13,7
14,0
15,6
7,9
8,2
10,0
4,0
4,3
4,2
7,2
7,4
7,4
2,9
3,1
3,8
1,8
1,6
1,8
3,2
3,5
3,1
3,7
4,2
4,4
2,8
2,7
2,9
6,8
6,7
7,3
5,7
5,7
6,4
2,3
2,5
3,2
2,2
1,9
3,5
2,4
2,5
3,0
2,1
2,1
2,2
3,1
3,2
3,4
Cenová
2004
105,7
41,7
54,9
139,6
104,7
62,8
125,6
87,3
90,9
110,5
105,2
90,6
55,5
53,1
105,1
61,6
72,8
106,0
103,1
53,2
86,7
44,3
75,4
54,9
123,8
121,8
107,9
100,0

hladina
2005
105,1
42,4
58,1
140,1
103,8
64,3
124,9
88,3
92,0
107,6
104,4
89,1
56,3
54,6
104,6
63,2
72,8
104,6
101,9
61,7
85,0
55,5
75,6
55,8
123,5
118,5
109,2
100,0

k Ø EU
2006
105,2
44,1
60,7
139,4
103,3
67,0
125,4
89,2
93,2
107,1
104,4
89,5
58,8
56,4
105,1
60,0
73,5
104,2
101,3
62,9
85,5
58,5
75,8
58,2
122,5
117,9
110,2
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
údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. Použité informační zdroje jsou všeobecně
považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při
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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