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pro letošní duben by bylo možné – samozřejmě s jistou dávkou úmyslného zjednodušení – směle říci, že v evropském integračním dění byl ve znamení společné měny euro. A to jak z pohledu našeho, tak celounijního. Stačí si kupříkladu
uvědomit aktualizaci českého Národního plánu zavedení eura, impresivním finišem Slovenska, doprovázeným posudky a hodnoceními, které přidávají na ceně
slovenské koruně. A konečně, dochází k prvnímu zobecněnému informování o
tom, jak dopadl přesun tamtéž v případě Kypru a Malty. Pro čtenáře obsáhlejších statí a analyticky zpracovaných dokumentů lze pak doporučit aktuální číslo
dlouhodobé edice European Economy, věnované právě dopadu hospodářské a
měnové unie na hospodářský růst a zaměstnanost.
Aktualizovaný Národní plán zavedení eura v České republice přináší výčet aktuálních úkolů procedurálního charakteru pro nejbližší období, a to i v podmínkách
– jak několikrát zmíněno – kdy zatím není určeno datum, ke kterému bude náš
vstup směřovat. Užitečnost tohoto dokumentu mj. spočívá i v komplexním zachycení faktu, o jak technicky náročný proces v souvislosti s přechodem od národní
měny ke společné půjde.
Dubnové události současně dále vydláždily cestu Slovenska do eurozóny v horizontu počátku příštího roku, když se Slovensko dočkalo vstřícných a pozitivních
referencí ze strany Evropské komise i Evropské centrální banky a ocitá se tak
skutečně na počátku cílové rovinky, kterou by mělo protnout s konečnou platností v následujících dvou měsících.
Měnové téma z pohledu stability měnové unie jako celku bylo diskutováno i na
úrovni Evropského parlamentu a argumentace do značné míry může napovídat
i fázi hospodářského cyklu v období sestupu. Právě tehdy je obvyklé využívat
nástrojů jako daň z přidané hodnoty (případně spotřební daň) pro úsilí snížit
ceny pohonných hmot ve chvíli, kdy tyto neúměrně rostou, zabývat se dopady
„mzdové nákazy“ a úvahami, jaký mzdový nárůst je v tomto období opodstatněný, případně rezignovaně konstatovat, či se ještě tázat, zda úrokové sazby
opravdu zmohou všechno?
Nejen měnovými otázkami však žila EU. „Kyperské portfolio“ v rámci Evropské
komise doznalo personální změnu, když odstoupivšího komisaře Kyprianou,
který se v mezičase stal národním ministrem zahraničí, nahradila nově ustavená
komisařka Androula Vassiliou.
Za povšimnutí pak zřejmě stojí i vývoj ve frontě čekatelů na členství. Srbsko
uzavřelo s EU stabilizační a asociační dohodu, jejímž přechodným cílem je rovněž získání statutu kandidátské země; naproti tomu Chorvatsko, jako oficiální
kandidát a nejpravděpodobnější nový člen EU, jednalo v rámci příslušného fóra
o konkrétních bodech, které zbývají do završení přístupových jednání.
Z mezinárodních vztahů Unie vůči vnějšímu světu je zřejmě vhodné zmínit další
vývoj a přístup vůči Číně, resp. Tibetu.
Petr Zahradník

Obsahovým partnerem rubriky Události je
internetový portál EurActiv.cz
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Události

Náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Marek
Mora odhalil ekonomické aspekty priorit blížícího se českého
předsednictví orgánům Evropské unie. Jarní ekonomická
prognóza Evropské komise očekává zpomalení růstu HDP v Unii.
Naopak inflace by měla zůstat na relativně vysokých hodnotách.
Evropský soudní dvůr rozhodl, že požadavky na stanovování
minimální mzdy u pracovníků, kteří realizují veřejnou zakázku
v zahraničí, jsou nelegální.

POLITIKA

EKONOMIKA A EURO

Mezi témata českého předsednictví bude patřit
i reforma rozpočtu

EU očekává o něco nižší růst HDP

Náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
Marek Mora na semináři věnovaném evropské ekonomice
představil ekonomické aspekty vznikajících priorit českého
předsednictví v Radě EU. Toho se Česká republika ujme v
první polovině roku 2009 po Francii.
Mora připomněl, že se česká vláda zabývá obsahovou částí
předsednictví již od února 2007 a letos červnu by měla vláda k
připravovaným prioritám zveřejnit nový dokument. V současné
době se počítá s pěti prioritami, které zastřešuje širší téma
„Evropa bez bariér“, jenž vláda zvolila jako motto českého
předsednictví:
1. Evropa konkurenceschopná a otevřená – tato oblast
se váže na Lisabonskou strategii (zejména podpora
výzkumu, vývoje a inovací), na hospodářskou soutěž nebo
odstraňování administrativních bariér. Vláda uvažuje i o
zahájení diskuse nad implementací směrnice o službách o
tom, co implementace nové směrnice přinesla.
2. Energetika udržitelná a bezpečná – Česká republika
se v této oblasti bude zabývat zejména bezpečností
dodávek energie a fungováním vnitřního trhu s energiemi a
celoevropské přenosové soustavy. Mora uvedl, že společná
energetická politika by pro ČR byla výhodná. Pokud jde o
oblast klimatických změn, Mora přiznal, že půjde o velkou
výzvu, neboť vláda v této oblasti složitě hledá konsensus.
3. Rozpočet pro budoucnost Evropy – v této oblasti české
předsednictví soustředí svou pozornost na zahájení diskuse
o podobě rozpočtu. ČR by ráda nasměrovala diskusi na
otázku, které politiky dávají na evropské úrovni největší
smysl, či zda by někdy namísto financování z rozpočtu Unie
nebyly účinnější jiné nástroje.
4. Evropa jako globální partner – předsednictví bude klást
důraz zejména na transatlantickou spolupráci (především v
oblasti ekonomické a obchodní spolupráce), západní Balkán
a východní Evropu.
5. Evropa bezpečná a svobodná – pokud jde o ekonomický
rozměr této priority, české předsednictví se hodlá věnovat
zejména přístupu k regulaci ekonomické migrace ze zemí
mimo EU.
Je pozitivní, že Česká republika se v rámci EU profiluje jako
proliberální stát, nicméně prosazení jejích priorit bude velice
obtížné. Už jen kvůli tomu, že předchozí předsednictví orgánů
EU vykonává Francie, která v řadě oblastí zastává přesně
opačné postoje.
http://www.vlada.cz/cs/eu/predsednictvi/predsednictvi/
default.html
http://www.euractiv.cz/ceske-predsednictvi/clanek/mezi-temata
-ceskeho-predsednictvi-bude-patrit-i-reforma-rozpoctu
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Evropskou unii čekají podle zprávy Evropské komise nižší růst
HDP, rekordní inflace a růst veřejného zadlužení. Říkají to
nejnovější odhady vývoje evropské ekonomiky.
Hospodářský růst Evropské unie by měl v letošním roce
poklesnout z loňských 2,8 % na 2 % a v roce 2009 dále na
1,8 %. Nejnovější odhady jsou o půl procentního bodu
nižší než poslední předpovědi z loňského podzimu, dodal
komisař pro hospodářské a měnové otázky Joaquín Almunia.
Důvodem dalšího zpomalení evropské ekonomiky je celkově
„méně příznivé globální prostředí“. Jde zejména o hrozbu
recese ve Spojených státech, pokračující otřesy na finančních
trzích a rostoucí ceny energií. I přes očekávané zpomalení
však podle komisaře zůstávají vyhlídky evropské ekonomiky
daleko lepší než vyhlídky největších evropských konkurentů
– Spojených států a Japonska.
Komisař Almunia dále uvedl, že vyšší inflace, kterou táhne růst
cen potravin a energií a která letos dosáhne pravděpodobně
úrovně 3,6 %, představuje pro další hospodářský růst vážný
problém. Na druhou stranu by však podle něj měla inflace v
roce 2009 opět klesnout na 2,4 %.
Očekávané zpomalení bude mít s největší pravděpodobností
také negativní dopad na veřejné zadlužení členských zemí.
Jarní hospodářská prognóza Evropské komise
ukazatel (v %)

EU – 27
ČR
2007 08
09 2007 08
růst HDP
2,8 2,0 1,8 6,5 4,7
inflace
2,4 3,6 2,4 3,0 6,2
saldo veřejných rozp.*) -0,9 -1,2 -1,3 -1,6 -1,4
míra nezaměstnanosti 7,1 6,8 6,8 5,3 4,5

09
5,0
2,7
-1,1
4,4

zdroj: Evropská komise, *) k HDP
V případě ČR Komise snížila růstovou předpověď pro
letošní rok na 4,7 % poté, co domácí ekonomika rostla v roce
2007 rekordním tempem 6,5 %. Inflace by podle nejnovějších
odhadů měla v letošním roce dosáhnout úrovně 6,2 % oproti
původně očekávaným 3,8 % z podzimu 2007. Za nárůstem ale
stojí zejména růst cen potravin a pohonných hmot na konci
loňského roku a také některá administrativní opatření jako bylo
zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % nebo zavedení ekologické
daně. V roce 2009 Komise očekává pokles inflace na 2,7 %.
Pokud jde o deficit veřejných financí, zde Komise počítá s
mírným zlepšováním situace až na -1,1 % HDP v roce 2009.
Více k tématu naleznete v rubrice Analýza na straně 10.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/649
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/inflace-roste-e
u-ocekava-o-neco-nizsi-rust-hdp

Události
PODNIKÁNÍ
Akt pro malé a střední podniky má podpořit
tvorbu pracovních míst
Ministři EU vyzvali Komisi, aby připravila „Akt pro malé a střední
podniky“ v takové podobě, aby malým a středním podnikům
pomohl při vytváření nových pracovních míst. Ministři se
obávají, že díky konkurenci zemí, kde jsou náklady na pracovní
sílu nižší, může Evropa přijít o řadu pracovních míst, která nyní
vytvářejí velké průmyslové podniky.
Podle eurokomisaře pro konkurenceschopnost Güntera
Verheugena lze očekávat, že Evropská unie přijde o řadu
pracovních míst ve velkých průmyslových podnicích, neboť
konkurenční tlaky ze strany nízkonákladových ekonomik
na přesun těžkého průmyslu za hranice Evropy sílí. „Jedinou
možností, jak tuto ztrátu kompenzovat, je vytvářet dostatek
kvalitních a stabilních pracovních míst v malých a středních
podnicích.“
Ministři se shodli, že cílem iniciativy musí být pomoc malým
inovujícím evropským podnikům v jejich růstu prostřednictvím
odstraňování takových překážek, jako je nedostatečný přístup
k financím nebo potíže s využíváním výlučných práv k
vlastním inovacím. Komisařka pro hospodářskou soutěž
Neelie Kroes uvedla, že by Akt pro malé a střední podniky měl
také zjednodušit podmínky pro udílení státní pomoci malým
a středním podnikům a měl by vytvořit politiku, která by do
malých a středních podniků přivedla větší procento žen.
„Mohu zaručit, že se bude jednat o významný balíček, který
bude obsahovat řadu legislativních návrhů, řadu politických
kroků, které bude třeba přijmout jak na úrovni EU, tak na úrovni
členských států,“ uvedl Verheugen po setkání ministrů.

Zákony německé spolkové země Dolní Sasko požadují, aby
realizátoři veřejných zakázek respektovali pracovní podmínky
a úroveň minimální mzdy tak, jak jsou zakotveny v uzavřené
kolektivní smlouvě. Stejné podmínky platí i pro subdodavatele.
Stavební společnost Objekt und Bauregie GmbH & Co,
která zvítězila v tendru na výstavbu místního vězení, si jako
subdodavatele najala polskou firmu, která svým zaměstnancům
platila polovinu minimální mzdy, která byla dohodnuta pro tento
region a sektor. Zadavatel veřejné zakázky – spolková země
Dolní Sasko – požadoval za porušení zákona od společnosti
Objekt und Bauregie pokutu. Případ se dostal k regionálnímu
soudu, který se obrátil k Evropskému soudnímu dvoru
s předběžnou otázkou, zda v tomto případě dolnosaský
zákon není v rozporu s evropskými normami.
Nejvyšší soudní autorita EU rozhodla, že zákony Dolního Saska
požadující po realizátorech veřejné zakázky respektovat místní
kolektivní smlouvy jsou v rozporu s evropskou směrnicí o
vysílání pracovníků. Lucemburští soudci sice připustili, že
členské státy mají možnost po zahraničních společnostech
žádat, aby jimi vyslaní pracovníci dostávali alespoň minimální
mzdu. Avšak v tomto konkrétním případě omezení svobody
poskytovat služby nebylo ospravedlněno cílem na sociální
ochranu pracovníků.
V den, kdy Evropský soudní dvůr takto rozhodl, přijala Evropská
komise doporučení k řešení stále rostoucího počtu
problémů spojených s vysíláním pracovníků do zahraničí.
To se zaměřuje zejména na účinnější výměnu informací mezi
členskými státy a lepší přístup k nim.

Malé a střední podniky v EU vytvářejí zhruba 70 % pracovních
míst, snaha o jejich podporu a uchování se zdá být legitimní.
Tyto podnikatelské subjekty přitom hlavně potřebují jednoduché
a stabilní legislativní prostředí. Jejich konkurenceschopnost
snižuje zbytečná byrokracie a neustále se měnící
regulatorní normy. Nejsme si jisti, zda tolik diskutovaný „akt“
bude v tomto kontextu přínosem.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/165
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/akt-pro-male-a-s
tredni-podniky-ma-podporit-tvorbu-pracovnich-mist

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Soudní dvůr proti minimální mzdě u vyslaných
pracovníků
Evropský soudní dvůr rozhodl, že požadavky na stanovování
minimální mzdy u pracovníků realizujících veřejnou
zakázku v zahraničí jsou nelegální.

Evropský soudní dvůr prokázal, že volný pohyb služeb a
osob je natolik důležitým aspektem evropské integrace, že si
zasluhuje chránit i proti ochranářským praktikám členských
států. Proto ho lze pochválit.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=e
n&num=79919596C19060346&doc=T&ouvert=T&seance=AR
RET
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/514

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Rada EU k zemědělství definitivně přijala reformu vinařského
sektoru v Evropské unii. Její výsledná podoba je vhodným
kompromisem, který nepoškozuje žádný členský stát. Chorvarsko
vyjádřilo silný zájem ukončit přístupové rozhovory v příštím roce
a do Evropské unie vstoupit již v roce 2010. Podle našeho názoru
se jedná o příliš optimistický termín. Srbsko učinilo významný
krok na své dlouhé cestě do Unie. V dubnu s Bruselem podepsalo
Stabilizační a asociační dohodu.

ENERGETIKA A DOPRAVA

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Ministři dopravy se přiblížili k dohodě o
kabotáži

Rada ministrů přijala reformu vinařského
sektoru

Dohoda členských států, která by ukončila současnou praxi,
kdy kvůli protekcionistickým snahám členských států křižují
evropské silnice prázdné kamiony, se přiblížila.

Na reformě vinařství se dohodli ministři zemědělství členských
zemí po dlouhém třídenním vyjednávaní v prosinci minulého
roku. Včera byla Radou formálně přijata, v platnost by měla
vstoupit začátkem srpna 2008.

Klíčovým cílem projednávaného balíčku silniční dopravy je
prostřednictvím odbourání řady národních omezení umožnit,
aby nákladní auta z jednoho členského státu mohla převážet
zboží v rámci jiného členského státu (tzv. kabotáž).
V předběžném kompromisu se členské státy dohodly, že
autodopravcům budou povoleny tři cesty k vyzvednutí a
dodání místního zboží v zemi vykládky. Avšak stále nebudou
moci volně dopravit zboží zpátky na své zpáteční cestě nebo
dodat zboží do třetích zemí.
Kompromisní řešení vzešlo ze sporu mezi liberálními státy
(Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, ČR)
požadujícími otevření trhu nákladní dopravy a ostatními
zeměmi v čele s Velkou Británií, které se obávaly, že větší
konkurence z nízkonákladových zemí povede k narušení
ekonomické soutěže.
V době, kdy hlavními tématy Evropské unie jsou energetická
bezpečnost a boj s klimatickými změnami, je umožnění
kabotáže jasným a logickým opatřením. Dosavadní
praxe, kdy se prázdné kamióny vrací do svých zemí, vede
ke zcela zbytečným emisím výfukových plynů, k ucpaným
silnicím, ke zvýšenému hluku, apod. Nicméně globální
témata jsou při pohledu na místní národní píseček pro řadu
zemí příliš vzdálená a jejich politici vidí spíše zájmy místní
dopravní lobby. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a trh
silniční nákladní dopravy se otevře. Zveřejněný kompromis
je zatím bohužel jen pouze malým krůčkem vpřed.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/trans/99802.pdf
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_
Releases/April/0407TTE_cestni_paket.html

Odsouhlasené změny mají přinést rovnováhu na trh s vínem,
odstranit dosavadní nehospodárná opatření a umožnit
výhodnější investici takto ušetřených peněz pro zvýšení
konkurenceschopnosti evropských vín.
Hlavními body reformy jsou:
• Národní finanční rámce: členské státy získají možnost
samy přizpůsobit opatření na svém území konkrétním
situacím. Propagace vín ve třetích zemích, která měla
být povinnou součástí výdajů producentů, se tak stává
dobrovolnou.
• Práva na výsadbu budou do konce roku 2015 postupně
rušena (možné prodloužit do 2018).
• Nouzová destilace bude ukončena podle uvážení
členských států v letech 2011-2012, maximální výdaje se
budou od nynějška postupně snižovat.
• Tak jako i v jiných sektorech zemědělství EU, i zde bude
zavedena jednotná platba pro zemědělský podnik.
• Po dobu tří let potrvá dobrovolný režim klučení. Cílovou
rozlohou pro klučení je 175 tisíc hektarů vinic. Byla
odsouhlasena určitá kritéria pro stop stav v jednotlivých
členských státech.
• Označování vín bude jednodušší, koncept jakostních
vín bude založen na vínech s chráněným zeměpisným
označením a chráněným označením původu.
• Doslazování bude povoleno, ale bude snížena jeho
maximální míra. O její zvýšení mohou členské státy za
mimořádných okolností požádat.
Schválená reforma je dobrým kompromisem, který evropské
vinařství přiblíží realitě tržního prostředí.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/656
http://www.euractiv.cz/zemdlstvi/clanek/rada-ministru-prijala-re
formu-vinarskeho-sektoru

VĚDA A VÝZKUM
EU chce podpořit výzkum a vývoj malých a
středních podniků
Evropští poslanci drtivou většinou hlasů přijali legislativní
návrh rozhodnutí, jehož prostřednictvím doporučují, aby EU
spolufinancovala výzkumný program EUROSTARS určený
pro malé a střední podniky. Podíl finančních prostředků z
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Události
rozpočtu EU by měl představovat 100 milionů EUR. Vzhledem
k dohodě vyjednané s Radou bude moci rozhodnutí vstoupit v
platnost v nejbližší době.
Program EUROSTARS byl založen v roce 2007 mezivládní
sítí pro průmyslový rozvoj, známou pod názvem EUREKA.
Zaměří se na financování především výzkumných a vývojových
činností malých a středních podniků, zúčastnit se jej však budou
moci také univerzity, výzkumné organizace či velké podniky.
Financování bude zajišťováno z veřejných i soukromých zdrojů.
Evropská unie přispěje v letech 2008–2013 částkou ve výši 100
milionů EUR ze 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj,
dalších 300 milionů EUR poskytne všech 30 zúčastněných
států. Kromě 25 členských států EU se programu zúčastní také
Norsko, Švýcarsko, Island, Turecko a Izrael.
Evropská komise kromě toho předpokládá dodatečný přísun
financí ve výši mezi 133 až 400 milionů EUR, které podle
jejích odhadů zmobilizuje soukromý sektor (v závislosti na míře
spolufinancování).
Celkově lze tedy očekávat, že finanční prostředky na tento
program dosáhnou 533 až 800 milionů EUR. „Každý projekt
by měl v průměru získat přibližně 1,5 milionů EUR”, uvedl
zástupce EUREKY Luuk Borg.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
057-26196-100-04-15-909-20080408IPR26047-09-04-20082008-false/default_cs.htm

ROZŠÍŘENÍ
Chorvatsko chce do EU v roce 2010
Chorvatský ministr zahraničí Gordan Jandrović je přesvědčen
o tom, že jeho země do stanoveného termínu (červen 2008)
splní jedenáct kritérií, které Brusel vymezil jako nezbytnou
podmínku pro zahájení přístupových rozhovorů s
Chorvatskem.
Eurokomisař pro rozšiřování Olli Rehn uvedl, že jednání s
Chorvatskem probíhají dobře a pokud země splní všechna
kritéria do června 2008, mohla by se v roce 2010 stát
členskou zemí Evropské unie. „Chorvatsko má dobré
vyhlídky postupu, ale také spoustu práce před sebou, zejména
v oblasti reformy soudnictví a veřejné správy a v boji proti
korupci,“ prohlásil komisař pro rozšíření.
„Doufám, že Chorvatsko bude schopno brzy uzavřít jednání
o nevyřešených kritériích, aby některé těžší kapitoly jako
soutěžní politika a veřejné zakázky mohly být otevřeny,“
uvedl dále Rehn. V případě, že země propásne červnový
termín, komisař varoval, že technický harmonogram pro
dokončení jednání v roce 2009 by bylo „téměř nemožné
dosáhnout“.
Na to chorvatský ministr zahraničí reagoval slovy: „Bude to
náročné, ale doufám, že budeme do roku 2010 připraveni.“ A
dodal: „Jsme připraveni to udělat a uděláme to.“

O jasném proevropském směřování Záhřebu nelze pochybovat.
Nicméně se domníváme, že termín 2010 je v případě vstupu
Chorvatska do EU příliš optimistickým. Vždyť Evropská unie
dosud nemá přijatý ani odpovídající právní rámec. Lisabonská
smlouva, která by další rozšiřování umožnila, stále prochází
ratifikačním procesem a k začátku května ji ratifikovalo zatím
jen 11 z 27 členských států.
Navíc Chorvatsko do konce dubna otevřelo pouze 18 z 35
přístupových kapitol, z toho se mu podařilo uzavřít jen dvě z
nich – vědu a vzdělávání. Za pravděpodobnější termín proto
považujeme roky 2011 či 2012.
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/croatia/
index_en.htm
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/chorvatsko-udela
-vse-pro-vstup-do-eu-v-roce-2010

EU a Srbsko podepsaly Stabilizační a
asociační dohodu
Ministři zahraničí členských zemí EU a proevropsky orientovaný
srbský prezident Boris Tadić podepsali dlouho odkládanou
Stabilizační a asociační dohodu. Srbský premiér Vojislav
Koštunica ale tento akt označil za protiprávní a uvedl, že příští
vláda bude dohodu anulovat. Srbská vláda byla ohledně EU
rozdělena ještě před samotným podpisem dohody. Premiérova
nacionalistická strana považuje takový krok za souhlas s
nezávislostí Kosova.
Současná vláda se rozpadla právě díky nepřekonatelným
názorovým střetům ohledně Kosova a dalšího sbližování s
Evropskou unií. V důsledku toho vyhlásil srbský prezident Boris
Tadić předčasné parlamentní volby na 11. května 2008.
Stabilizační a asociační dohoda Srbsku nabízí lepší obchodní
vztahy a snadnější cestování v rámci EU. Uzavření dohody
je považováno za klíčový krok na cestě k členství Srbska v
Evropské unii.
Podepsání dohody bylo možné poté, co nizozemský a belgický
ministři zahraničí upustili od podmínky, že dohoda nebude
uzavřena, nebo že Srbsko z ní nebude mít žádný prospěch,
dokud země neprokáže aktivní spolupráci s Mezinárodním
tribunálem pro válečné zločiny (ICTY).
Stabilizační a asociační dohoda je nezbytným mezistupněm
před vlastním vstupem do EU, ten však v případě Srbska
s největší pravděpodobností nebude v nejbližších letech
aktuální. Srbsko zatím nemá ani statut oficiální kandidátské
země – ten mají pouze Chorvatsko, Makedonie (FYROM) a
Turecko. Řady Evropské unie Srbsko nejspíše před rokem
2015 nerozšíří.
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_
Releases/April/0429Gaerc_ZBalkan.html
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/eu-a-srbsko-pode
psaly-klicovou-dohodu
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Události

Podpora biopaliv má stále více oponentů, kteří poukazují na to, že
jejich zavádění vede ke kácení deštných pralesů a celosvětovému
vzestupu cen potravin. Ke kritikům se přidala i Evropská agentura
pro životní prostředí. Rada schválila novou směrnici, která zavádí
závazné limity pro emise jemných částic prachu v ovzduší. Evropská
komise podniká nezbytné právní kroky k umožnění používání
mobilních telefonů v letadlech. Zatím se neuvažuje, že by poplatky
za jejich užívání byly regulovány, jako například u roamingu.

VNĚJŠÍ VZTAHY
Evropská
unie
posílí
nejambicióznějšími sousedy

vztahy

s

Evropská komise se chystá odměnit země, které jsou v rámci
Evropské politiky sousedství nejaktivnější. Hodlá proto posílit
bilaterální vazby a to včetně navýšení finanční pomoci,
uvedla to komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldner.
Evropskou politiku sousedství (ENP) komisařka Benita
Ferrero-Waldner označila za úspěch a dodala, že je šťastná,
že může navrhnout prohloubení vztahů se čtyřmi zeměmi,
které prokázaly mimořádný pokrok a ambice v oblasti
demokratických reforem, hospodářské integrace a boje s
korupcí a organizovaným zločinem. Jde o Ukrajinu, Moldávii,
Maroko a Izrael.
Evropská unie by ráda s Marokem a svými dvěma východními
sousedy vyjednala posílené smlouvy, které by šly nad rámec
současných Dohod o partnerství a spolupráci.
V případě Ukrajiny začal proces již v březnu 2007, kdy bylo
zahájeno vyjednávání o společné zóně volného obchodu
a hlubším energetickém partnerství. Moldávie je další na
seznamu zemí, s nimiž by EU ráda otevřela rozhovory, uvedla
komisařka Ferrero-Waldner a dodala, že diskuse s Marokem
také pokračují dobře.
Co se týče Izraele, Evropská unie věří, že se jí podaří prohloubit
politický dialog a zapojit zemi blížeji do některých evropských
politik jako jsou finanční služby nebo technologie.
Prohloubení Evropské politiky sousedství jen naznačuje, že
ačkoliv tyto země úspěšně spolupracují s EU, plnoprávnými
členy se patrně nikdy nestanou. To může být zklamáním
pro Ukrajinu, jejíž prozápadní političtí lídři již několikrát zájem
vstoupit do Unie vyjádřili.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/509
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/evropska-unie-po
sili-vztahy-s-nejambicioznejsimi-sousedy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Změní Unie podporu biopaliv?
Evropská unie musí přehodnotit svůj cíl navýšit podíl
biopaliv v pohonných hmotách na 10 %, dokud nebude mít
k dispozici zevrubnou vědeckou studii k environmentálním
rizikům, uvádí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
V březnu loňského roku se lídři EU shodli na zvýšení podílu
biopaliv ze současných 2 % na 10 % do roku 2020.
Důvodem byly obavy o rostoucí ceny ropy, energetickou
bezpečnost a klimatické změny. Cíl byl pak převeden do
legislativního návrhu v lednu 2008 jako součást širší směrnice
o obnovitelných energiích.
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Vědecký výbor EEA vyslyšel řadu kritiků a prohlásil tento cíl za
příliš ambiciózní experiment, jehož vedlejší efekty je obtížné
predikovat i kontrolovat. Report EEA zpochybnil přínosy biopaliv
první generace, které se vyrábějí ze zemědělských plodin, pro
úspory fosilních paliv a redukci skleníkových plynů.
Agentura také varuje, že množství plochy nezbytné pro
splnění 10% cíle přesahuje možnosti dostupné půdy v EU.
Sice by mohl pomoci dovoz biopaliv, ten však podporuje
kácení deštných pralesů. Dalším negativním jevem šíření
biopaliv je rekordní zvýšení celosvětových cen potravin, které
v některých chudších oblastech vedou k masivnímu hladovění
obyvatelstva.
Evropská agentura pro životní prostředí se tak přidává
k dalším kritickým hlasům (v poslední době například i Světová
banka, francouzský ministr zemědělství Michel Barier či
britský premiér Gorgon Brown), že biopaliva první generace
z environmentálního i celospolečenského hlediska mají více
negativ než pozitiv. Řešením patrně budou až biopaliva druhé
generace, které se budou vyrábět z biologického odpadu, travin
nebo dřevin. Podle ministra životního prostředí Martina Bursíka,
by se měly v České republice začít produkovat do čtyř let.
http://www.eea.europa.eu/highlights/suspend-10-percent-biofu
els-target-says-eeas-scientific-advisory-body

EU zpřísnila pravidla pro kvalitu ovzduší
Rada schválila novou směrnici zavádějící v EU nové závazné
limity pro emise jemných částic prachu v ovzduší, které
způsobují dýchací obtíže a které podle odhadů snižují střední
délku života až o tři roky.
Podle údajů Evropské komise v Evropě každým rokem
předčasně zemře 370 000 lidí v důsledku chorob spojených
se znečištěním ovzduší, z toho 350 000 lidí mají na svědomí
mikročástice prachu s průměrem menším než 2,5 mikrometru
označovaných jako PM2,5, které jsou obsaženy ve výfukových
plynech dopravních prostředků. Tyto částice vznikají také při
zemědělské výrobě a v malých průmyslových podnicích.

Události
Směrnice o kvalitě ovzduší sjednocuje pět stávajících
legislativních opatření do jednoho a zaměřuje se na
snižování emisí nejvýznamnějších znečišťujících látek
přenášených vzduchem, zejména jemných prachových
částic.

celého systému. Licence udělené na provoz nových sítí v
jedné zemi budou platit po celé Unii. V opačném případě,
kdy by každý členský stát stanovil jiný systém schvalování
licencí, by se mohlo např. Air France stát, že pro přelet nad
Maďarskem by musela získat maďarskou licenci.

Směrnice členským zemím ukládá snížit koncentraci
jemných prachových částic PM2,5 v městských oblastech
v průměru o 20 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 2010.
Koncentrace částic by do roku 2015 měla poklesnout pod
úroveň 20 mg/m3. V ostatních oblastech budou muset členské
státy respektovat mezní hodnotu pro částice PM2,5 na úrovni
25 mg/m3 (nejdříve do roku 2010 a nejpozději do roku 2015).

První služby používání mobilních telefonů v letadlech by měly
být nabízeny ještě letos.

V prohlášení, které je součástí směrnice, Evropská komise
uvádí seznam nových legislativních návrhů, které v oblasti
kvality ovzduší hodlá v roce 2008 předložit. Mezi opatřeními
se nachází například další snižování povolených národních
emisí nejvýznamnějších znečišťujících látek, snižování emisí
spojených s doplňováním paliva u čerpacích stanic nebo
potřeba zabývat se obsahem síry v palivech.

Evropský parlament schválil navigační systém
Galileo

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/570
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-zprisnila-pr
avidla-pro-kvalitu-ovzdusi

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Telefonování na palubě letadel se brzy stane
realitou
Komise otevřela cestu k využívání mobilních služeb během letů
přes Evropu.
Až na výjimky dosud cestující na palubách letadel své mobilní
telefony používat nemohli, protože jejich signál ruší navigační
přístroje letadel. Nový systém by měl zamezit přímému spojení
mobilů s pozemní sítí. Komunikace bude realizována přes
satelit, který se spojí s běžnou sítí. Cestující proto budou
muset s telefonováním či posíláním zpráv počkat, než letadlo
dosáhne určité minimální výšky.
Do každého letadla bude muset být nainstalována samostatná
mobilní síť, takže se očekává, že používání mobilů v letadlech
bude dodatečně zpoplatněno. Tarify zatím nebudou na rozdíl
od roamingu regulovány, ale to jen do chvíle, kdy Komise
uzná, že jsou nepřiměřeně vysoké.
Evropská komisařka Viviane Reding k rozhodnutí Komise
uvedla: „Celoevropské telekomunikační služby, jako mobilní
telefonní služby za letu, potřebují jednotnou právní úpravu
pro provozování v rámci celé Evropy, a proto nyní Komise
přijala opatření. Aby tato nová služba mohla začít fungovat,
bylo zapotřebí jednoho regulačního rozhodnutí pro celý
evropský vzdušný prostor.“
Harmonizace pravidel pro udělování licencí jednotlivým
leteckým dopravcům v rámci Unie má zajistit hladký chod

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/537
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/telefonovani-na-pa
lube-letadel-se-brzy-stane-realitou

Poslanci Evropského parlamentu i ministři dopravy členských
států schválili kompromisní návrh nařízení na vytvoření
satelitního navigačního systému Galileo. Cílem projektu má
být zajištění nezávislosti Evropy na současných navigačních
systémech – americké GPS a ruského Glonassu.
Do projektu satelitní navigace Galileo jsou zapojeny kromě
členských států Evropské unie také USA, Čína, Izrael,
Ukrajina, Indie, Maroko a Jižní Korea.
Systém Galileo bude realizován ve dvou fázích. První fáze,
tzv. zaváděcí, bude zahájena ještě v letošním roce a bude
probíhat do roku 2013. Následovat bude tzv. fáze využití, v
rámci které by mělo probíhat řízení, standardizace, údržba a
marketingové aktivity.
První fáze realizace systému Galileo bude v plném rozsahu
financována z rozpočtu Evropské unie, a to ve výši 3,4 miliard
eur. Podle nařízení by v roce 2010 měla Evropská komise
předložit návrh financování systému po roce 2013.
Na vybudování infrastruktury systému budou vyhlašovány
veřejné zakázky a veřejné soutěže, přičemž příslušná
infrastruktura bude rozdělena do šesti hlavních pracovních
balíčků:
• systémová inženýrská podpora,
• dokončení infrastruktury pro pozemní misi,
• dokončení pozemní řídící infrastruktury,
• satelity,
• odpalovací zařízení,
• provoz.
Legislativa k novému navigačnímu systému, který má být
přesnější než americký GPS, zřizuje i agenturu pro řízení
Galilea. O její sídlo mimo jiné usiluje Praha.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
052-27280-112-04-17-909-20080422IPR27268-21-04-20082008-false/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/evropsky-parla
ment-schvalil-navigacni-system-galileo
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Kalendárium

V návaznosti na násilné potlačení nepokojů v Tibetu čínskými
ozbrojenými oddíly Evropský parlament vyzval EU, aby přijala
společný postoj k účasti čelních evropských osobností na
slavnostním zahájení Olympijských her v Pekingu. Studie DG Ecfin
prokázala, že zavedení eura mělo v zemích eurozóny pozitivní
dopad na výkonnost ekonomiky. Výsledky však znejišťuje relativně
krátká časová řada, euro vzniklo teprve v roce 1999. Nejvíce
pracovníků zaměstnávají malé a střední podniky na Kypru.

1. DUBNA
Nástroj stability – akční program na rok 2008 přijat:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/doc/si_action_
prog_2008.pdf
Světová obchodní organizace ukončila spor o dovoz
hormonálně upraveného hovězího mezi EU a USA s Kanadou:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/
pr310308_en.htm

2. DUBNA
Aktualizované ceny ropy a ropných produktů:
http://ec.europa.eu/energy/oil/bulletin/2008_en.htm

3. DUBNA
Komisař Rehn – Západní Balkán by se měl stát „běžnou,
úspěšnou a nudnou“ oblastí jako Skandinávie:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-25655-092-04-14-903-20080403IPR25654-01-04-20082008-false/default_en.htm
Komise představila Bílou knihu o odškodňování obětí
protisoutěžního jednání: http://ec.europa.eu/comm/competition/
antitrust/actionsdamages/index.html

4. DUBNA
EU prověřuje podmínky pro přistěhovalce v Polsku:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/01825228-168-06-25-902-20080331STO25215-2008-16-06-2008/
default_en.htm

7. DUBNA
Veřejné slyšení v Europarlamentu: Paradox bohaté Evropy
- hodně chudých dětí: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/047-25411-091-03-14-90820080401STO25410-2008-31-03-2008/default_en.htm
Zpráva o výhledech zemědělských trhů a příjmech na roky
2007-2014:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/286.htm
Evropští vědci objevili první případ genové návykovosti na
nikotinu: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert
&lg=en&year=2008&na=na-030408

8. DUBNA
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím: http://www.consilium.europa.eu/cms3_
applications/applications/newsroom/loadDocument.ASP?cmsI
D=221&LANG=en&directory=en/trans/&fileName=99802.pdf
Europoslanci se zabývali otázkou boje s rakovinou:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/06625819-099-04-15-911-20080407STO25818-2008-08-04-2008/
default_en.htm
Statistika Eurostatu: malé a střední podniky zaměstnávají
téměř 70 % pracujících v nefinančním sektoru:
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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_04/408042008-EN-AP.PDF
Podíl pracovníků nefinančního sektoru zaměstnaných
v malých a středních firmách v procentech:
Kypr
Řecko
Portugalsko
Itálie
Španělsko
Estonsko
Lotyšsko
Litva
Bulharsko
Maďarsko
Lucembursko
Polsko
ČR
Irsko

84,2
82,0
82,0
81,2
78,8
78,1
75,6
73,0
72,6
70,9
70,8
69,9
68,9
67,5

Rakousko
Nizozemsko
EU-27
Belgie
Slovinsko
Dánsko
Švédsko
Francie
Rumunsko
Německo
Finsko
UK
Slovensko
Malta

67,4
67,3
67,0
66,6
66,4
66,1
63,2
61,4
60,9
60,2
58,5
54,0
53,9
n/a

Source: Eurostat, údaje za rok 2005

9. DUBNA
Smlouva o volném obchodu se Sdružením národů jihovýchodní
Asie: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_
page/026-25904-099-04-15-903-20080407IPR25903-08-042008-2008-false/default_en.htm

10. DUBNA
Komise iniciuje smlouvy o civilní letecké dopravě s Indií:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/international/pillars/
global_partners/india_en.htm

11. DUBNA
Poslanci žádají jednotné stanovisko k účasti na zahájení
Olympijských her: http://www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/030-26208-100-04-15-90320080408IPR26107-09-04-2008-2008-true/default_en.htm
Europoslanci přijali zprávu o pokroku Chorvatska za rok 2007:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-26193-100-04-15-903-20080408IPR26042-09-04-20082008-false/default_en.htm
Evropská přístavní politika: námořní prostor bez hranic:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=de
tail&id=60284b28-1140-416e-ad4e-c7fccea2038b

14. DUBNA
EP přijal pokyny pro rozpočet Parlamentu v roce 2009:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-26202-100-04-15-905-20080408IPR26053-09-04-20082008-false/default_en.htm

Kalendárium
Studie Evropské komise - sociální Evropa ustojí globalizaci:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=385

15. DUBNA
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=99883.pdf

16. DUBNA
EU a Černá Hora podepsaly dvoustrannou smlouvu s
Mezinárodní obchodní organizací: http://ec.europa.eu/trade/
issues/bilateral/regions/balkans/pr150408_en.htm
Výbor regionů požaduje větší spolupráci v rámci evropské
námořní
politiky:
http://www.cor.europa.eu/pages/
PressTemplate.aspx?view=detail&id=6bff2170-b4e4434d-b01b-f7c8d5d42028

17. DUBNA
Výzkum: dopad klimatických změn na mořské řasy:
http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_08_04_
16_en.html
Studie DG Ecfin – dopad zavedení eura na růst a zaměstnanost:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_
summary12415_en.htm
EU zahájila rozhovory s Brazílií o rozvoji sociální soudržnosti:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_
en.cfm?id=386

18. DUBNA
Jednodušší přeshraniční finanční služby:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/00826640-168-06-25-901-20080415STO26629-2008-16-06-2008/
default_en.htm
Lepší regulace – Komise škrtá nadbytečné administrativní
náklady v evropském obchodním právu: http://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=1409

21. DUBNA
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=99991.pdf
Komisař Mandelson požaduje užší investiční vazby mezi
EU a Japonskem: http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/
countries/japan/pr210408_en.htm

22. DUBNA
Výbor pro zahraniční záležitosti požaduje rychlejší
tempo reforem v Turecku: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/030-27142-112-04-17-90320080421IPR27141-21-04-2008-2008-false/default_en.htm

Zpráva EU k růstu dovozu z rozvojových zemí:
http://ec.europa.eu/trade/issues/global/development/
pr220408_en.htm

23. DUBNA
Brožura „Investice do naší budoucnosti“ - evropský finanční
rámec 2007-2013“: http://ec.europa.eu/budget/library/
publications/financial_pub/investing_2007-2013_cs.pdf
Jak řešit nedostatek orgánů pro transplantaci v EU?:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
066-27086-112-04-17-911-20080418IPR27078-21-04-20082008-true/default_en.htm
EP žádá lepší dohled nad strukturálními fondy:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
035-27089-112-04-17-905-20080418IPR27081-21-04-20082008-false/default_en.htm

24. DUBNA
Úloha občanské společnosti v protidrogové politice:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
019-27278-112-04-17-902-20080422IPR27266-21-04-20082008-true/default_en.htm

25. DUBNA
Imigrace: místní a regionální úřady chtějí být vyslyšeny:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=de
tail&id=7f4e7731-ff56-40c3-b31d-bbb0988d5f6d

28. DUBNA
Evropská komise a Rusko se dohodly na posílení rozhovorů
v oblasti rybářství: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/
press_releases/2008/com08_34_en.htm
EU a Čína zahájily rozhovory na vysoké úrovni o hospodářství
a obchodu: http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/
china/pr250408_en.htm

29. DUBNA
Projekt ACTIVE propaguje důležitost znalostí a vědomostí
napříč Evropou:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_08_04_28_en.html&item=Info
centre&artid=7153

30. DUBNA
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/
applications/newsroom/LoadDocument.asp?directory=en/
gena/&filename=100227.pdf
„Regiony a města ve světě výzev“ hlavním tématem Open
Days 2008: http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationT
emplate.aspx?view=detail&id=2eab20ca-54d7-4532-bb4c7c3812aba2fa
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Analýza

V závěru dubna zveřejnila Evropská komise svojí pravidelnou
jarní ekonomickou predikci zaměřenou na zhodnocení aktuálního
a budoucího vývoje ekonomiky EU jako celku i jejích jednotlivých
členů. Z našeho úhlu pohledu se zdá být podstatné především to,
jak nahlíží Evropská komise na aktuální a nejbližší vývoj ekonomiky
České republiky, i na její perspektivu vstupu do eurozóny. Ze
stejného důvodu, s mnohem bližším časovým horizontem, je pro
nás velmi zajímavé Slovensko.

JARNÍ EKONOMICKÁ PREDIKCE EVROPSKÉ KOMISE SE
SPECIÁLNÍM ZAMĚŘENÍM NA ČESKO A SLOVENSKO
Hospodářská aktivita v EU začala pozvolna zpomalovat, když
mezikvartální růst HDP v závěrečném čtvrtletí roku 2007 dosáhl
0,5 % (eurozóny pak 0,4 %). To představuje zpomalení pro
oba sledované regiony o 0,3 procentního bodu v porovnání se
třetím čtvrtletím. Za celý rok 2007 dosáhl růst HDP meziročně
2,8 % v EU a 2,6 % v eurozóně.
Evropská komise považuje za klíčové faktory ekonomického
vývoje především druhé poloviny roku 2007 situaci na
finančních trzích a překotný cenový vývoj v případě energie
a potravin. Bylo současně konstatováno, že hospodářství EU
se s ohledem na možnost hrozící korekce nachází v poměrně
dobré kondici, připravené čelit následkům zhoršené situace na
finančních i komoditních trzích.
Pozitivní náhled zaujímá predikce i vůči České republice,
byť předpokládá určité zpomalení ekonomické aktivity oproti
předchozímu tříletému období. Dosavadní český hospodářský
růst byl tažen především silnou domácí poptávkou, při
souběžném pozitivním působení faktoru obchodní bilance.
Spotřebitelské výdaje byly determinovány rostoucími
mzdovými úrovněmi, klesající nezaměstnaností, rozšiřujícími
se možnostmi úvěru a rostoucími sociálními benefity.
Pro následující období je odhadováno zpomalení růstu na
4,7 % v roce 2008 a 5,0 % v roce 2009. Pro rok 2008 Evropská
komise předpokládá jisté oslabení (v souladu s celoevropským
trendem) soukromé spotřeby. Růst investic i přebytková
obchodní bilance mají zůstat hlavními pilíři ekonomického
vývoje v letech 2008 a 2009. Toto období má být provázeno
rovněž silným mzdovým růstem a dalším mírným růstem
zaměstnanosti. V roce 2008 zůstane vysoká inflace, která by
však v roce příštím měla viditelně klesnout.

Loňský rok vykázal výrazné zlepšení veřejných financí, jejichž
deficit poklesl na 1,5 % HDP. Tento vývoj by měl pokračovat
a v roce 2008 dosáhnout 1,4 % HDP a v roce následujícím
dokonce 1,0 % HDP. Tento předpoklad je založen na prvních
efektech stabilizačních opatření, zaměřených na konsolidaci,
zavedení dílčích poplatků v základním zdravotním systému
a pokračující vládní výdajové zdrženlivosti, týkající se jak
zaměstnanosti ve veřejném sektoru, tak i omezení výdajů na
vládní spotřebu. Opatření by se měla projevit i ve snížení míry
veřejného dluhu směrem k hodnotě 28 % HDP.
S největší pravděpodobností je pro Slovensko tato jarní
predikce poslední v situaci, kdy tato země stojí vně eurozóny.
I z tohoto důvodu může být zajímavé stručně si připomenout
aktuální ekonomickou výkonnost a její vyhlídky v případě nyní
nejvážnějšího adepta pro vstup do eurozóny. V roce 2007
hospodářský růst zrychlil až na více než 10 %, silně ovlivněn
všemi hlavními složkami – soukromou spotřebou, investicemi a
silně zvýšeným nárůstem zahraniční poptávky. V následujícím
období lze předpokládat růst okolo 7 % letos a mírně přes 6 %
v roce 2009.
Nezaměstnanost dosahuje přes enormní hospodářský růst
stále rekordních hodnot v EU (míra nezaměstnanosti přes
11 % v roce 2007). Její hodnoty by se v dalším období měly
snížit těsně pod 10 %, nicméně situace na trhu práce svědčí
o vícerychlostní ekonomické trajektorii na Slovensku a značně
rozsáhlém problému nezaměstnanosti strukturální.
Vidina vstupu do eurozóny posílila inflační disciplínu na
Slovensku; míra inflace se dostala mezi nízké v rámci EU, díky
exogenním faktorům přesto akcelerující. Vrchol míry inflace by
měl být dosažen ve třetím čtvrtletí roku 2008 a poté by míra
inflace měla klesat na celoročních 3,8 % letos a 3,2 % v roce
2009.
Posílila se fiskální disciplína jak optikou míry deficitu (2,2 %
HDP), tak i dluhu (29,4 % HDP).
Slovensko je pozitivním příkladem země, schopné sladit slušný
hospodářský výkon s politickými prioritami a preferencemi a
dokázat, že k plnoprávnému členství v EU patří i zbytečné
neotálení se vstupem do eurozóny.
Jarní hospodářská prognóza Evropské komise
ukazatel (v %)

ČR
2007 08
růst HDP
6,5 4,7
inflace
3,0 6,2
*)
saldo veřejných rozp. -1,6 -1,4
míra nezaměstnanosti 5,3 4,5
zdroj: Evropská komise, *) k HDP
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Slovensko
09 2007 08
09
5,0 10,4 7,0 6,2
2,7 1,9 3,8 3,2
-1,1 -2,2 -2,0 -2,3
4,4 11,1 9,8 9,3

V květnu bude zasedat řada klíčových institucí Evropské unie.
Začátek měsíce bude významný zejména pro Slovensko, které
s napětím očekává doporučení Evropské komise a Evropské
centrální banky, zde je tamější ekonomika připravena na přijetí
eura v příštím roce. Na základě historické zkušenosti se dá
očekávat, že ačkoliv se jedná pouze o doporučení, ministři financí
členských států, kteří o zavedení eura na Slovensku definitivně
rozhodnou, se jím pravděpodobně budou řídit.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
5.-6.5.2008
Brdo, Slovinsko
- Neformální setkání ministrů dopravy
7.-8.5.2008
Brusel, Belgie
- Vystoupení představitelů Rady EU před Evropským parlamentem
15.-5.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti
19.-20.5.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
20.-21.5.2008
Štrasburk, Francie
- Vvystoupení představitelů Rady EU před Evropským parlamentem
21.-22.5.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k záležitostem vzdělávání, mládeže a kultury
25.-27.5.2008
Brdo, Slovinsko
- Neformální setkání ministrů zemědělství
26.-27.5.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
29.-30.5.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Implementace programu Marco Polo

DG TREN

30.5.2008

Potenciální úprava směrnice o kapitálové přiměřenosti

DG MARKT

16.6.2008

Modernizace úpravy systém nouzových zásob ropy

DG TREN

17.6.2008

Revize směrnice o energetické náročnosti budov

DG TREN

20.6.2008

Rozvoj offshore větrných elektráren

DG TREN

20.6.2008

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

V dubnu 2008 schválila česká vláda dokument Zpráva o plnění
Národního plánu zavedení eura v ČR, čímž byl naplněn úkol
pravidelné aktualizace tohoto plánu. Význam dokumentu spočívá
především v tom, že přestože dosud není dáno pevné datum, ke
kterému bude úsilí o vstup do eurozóny směřovat, řada klíčových
procedurálních otázek s tímto procesem spojených bude nadále
rozpracovávána a přispěje tak k posílení připravenosti České
republiky a všech jejích subjektů k budoucímu přechodu na euro.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PLÁNU ZAVEDENÍ EURA
V ČESKÉ REPUBLICE
Schválená Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v
ČR popisuje stav plnění úkolů Národního plánu a vymezuje
úkoly pro letošní rok a počátek roku 2009. Doporučuje zaměřit
pozornost na následující oblasti:
• vypracovat nástroje na ochranu spotřebitele před
neodůvodněným zvyšováním cen při zavádění eura,
• vytvořit doporučené postupy pro malé a střední podniky v
přípravách na zavedení eura,
• zabývat se metodickou přípravou finančního sektoru na
zavedení eura.

Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu
Národní plán byl schválen usnesením vlády České republiky
v dubnu 2007. Jeho cílem je podat přehled a posloupnost
nezbytných kroků a úkolů v jednotlivých oblastech české
ekonomiky, které vyžaduje úspěšné zavedení eura v České
republice. V tomto ohledu již některé základní představy
byly zformulovány. Rozhodnuto bylo např. o jednorázovém
zavedení eura (tzv. velký třesk), o institucionálním zajištění
celého procesu či o základních principech, které by při
zavedení eura měly být respektovány (zajištění kontinuity
právních nástrojů, ochrana spotřebitele proti neodůvodněnému
zvyšování cen, minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný
sektor, nepoškození občana státem, aj.).
Předkládaná Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura
v České republice se zaměřuje na dvě důležité oblasti:
1) Doporučuje vládě, aby na základě předložení samostatného
materiálu rozhodla o způsobu adaptace právního řádu
na zavedení eura.
2) Kvantifikuje orientační rozpočtové dopady nutné pro
formulaci politického postoje vlády k naplnění principu
nepoškození občana při přechodu veřejné správy na euro.
Aktualizovaná verze Národního plánu získá své plné
opodstatnění teprve po stanovení závazného data zavedení
eura, jež umožní provést revizi všech vykonaných prací a
ukotvit v čase veškeré zbývající úkoly. Zpráva akcentuje
důležitý rys aktualizace, kterým je jednotné ukotvení úkolů
pracovních skupin v obecném formátu € ± n, kde n znamená
počet měsíců před resp. po okamžiku zavedení eura.
Zpráva vychází z názoru, že existuje celá řada aktivit
souvisejících s budoucím zavedením eura, které je možné
i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného
termínu jeho zavedení. Jedná se zejména o aktivity
metodického charakteru, jejichž platnost je obecná a jejichž
plnění není tudíž v rozporu s principem účelně vynaložených
prostředků.
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Úkoly dokončené nebo v pokročilém stádiu
plnění
Hlavní principy Obecného zákona
Národní plán předpokládá vypracování Obecného zákona o
zavedení eura. Tento zákon navazuje na základní nařízení
ES týkající se zavedení eura a je hlavním právním předpisem,
který vytváří v rámci České republiky předpoklady pro zajištění
přechodu na jednotnou evropskou měnu.
Mezi hlavními principy, na kterých bude budoucí právní
úprava spočívat, materiál vyjmenovává princip kontinuity
právních závazků, princip nepoškození občana či princip
neutrality. Zároveň naznačuje, jakými nástroji by uvedené
principy měly být realizovány, a také se zmiňuje o problémech,
které bude třeba v budoucnu ještě vyřešit. Za hlavní nástroje
lze považovat zejména uplatnění pravidel zaokrouhlování při
přepočtu peněžních částek z národní měny na euro v souladu
s evropskou legislativou, zavedení transparentního systému
duálního označování cen, stanovení podmínek duální cirkulace
české koruny a eura či pravidla konverze prostředků na
bankovních účtech nebo jmenovité hodnoty cenných papírů.
V oblasti nedořešených problémů lze uvést volbu legislativní
techniky z hlediska novelizace stávajících předpisů a dále výběr
nejvhodnější metody a míry regulace v otázce zarovnávání
finančních částek po přepočtu na eura. Dokument tedy
stanoví úkoly, jejichž řešení je nutné dále rozpracovat, a další
kroky, které je třeba učinit, aby byl zajištěn bezproblémový
průběh zavedení eura v České republice po legislativní stránce.

Příprava nového zákona o ČNB
Příprava nového zákona o ČNB je dána nutností plně
harmonizovat legislativu o centrální bance s evropským
právem. Této harmonizace mělo být dosaženo již k datu vstupu
České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004. Na neúplnou
harmonizaci kriticky poukázaly konvergenční zprávy Evropské
komise a Evropské centrální banky v letech 2004 a 2006.
Platným zákonem o ČNB bude zharmonizována legislativa
upravující postavení národní centrální banky v rámci
Evropského systému centrálních bank a bude tak manifestována
připravenost České republiky mít tuto legislativu účinnou k datu
zavedení eura.
Tím, že značná část dosavadní působnosti ČNB po zavedení
eura přechází do kompetence evropských institucí a bude
upravena přímo účinnou evropskou legislativou, bude nový
zákon o ČNB existovat paralelně.
Z hlediska úplnosti a právní jistoty se jeví jako vhodné uvést euro
jako měnu České republiky, i když podle stanoviska Evropské

Téma
centrální banky to není nutné vzhledem k tomu, že euro je v
členských zemích zaváděno na základě rozhodnutí evropských
orgánů. Platí tedy princip priority evropského práva.
Nový zákon o ČNB sám o sobě nebude řešit právní problematiku
zavádění eura v ČR. Euro bude v České republice zavedeno
změnou nařízení Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura a
nařízení Rady (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech
mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro.

Metodika zaokrouhlování a zarovnávání
Důležitost metodiky zaokrouhlování spočívá v tom, že
přepočítávání peněžních částek z českých korun na eura
a naopak bude znamenat velmi rozsáhlé operace, které se
výrazným způsobem dotknou soukromého i veřejného sektoru.
Pro svůj význam si proto vyžádají důkladnou legislativně
technickou i osvětově informační přípravu. Problém je o to
složitější, že vedle obecně platných právních předpisů ES se
při přepočítávání peněžních částek mohou zohledňovat i různé
národní zvláštnosti a tržní konvence.
Konkrétním účelem vypracování příslušné metodiky s názvem
Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání
peněžních částek při zavádění eura bylo podání první ucelené
informace, která by s předstihem obeznámila zainteresované
subjekty se zásadami přepočtu peněžních částek mezi českou
korunou a eurem v období zavádění eura a s dalšími úzce
navazujícími problémy.
Metodika vymezuje základní pojmy, s nimiž se budou všechny
subjekty v procesu zavádění eura setkávat (přepočítací
koeficient, zaokrouhlování, zarovnávání či duální označování
cen). Seznamuje s evropskými pravidly pro přepočet
peněžních částek a pomocí názorných příkladů ilustruje
použití (dnes ještě neznámého) přepočítacího koeficientu
mezi eurem a korunou. Pokračuje podrobným výkladem
procesu zaokrouhlování částek v euro vzniklých použitím
přepočítacího koeficientu na nejbližší cent, včetně
speciálních případů, kdy je vhodnější používat zaokrouhlení
s vyšší mírou přesnosti. Rovněž jasně odlišuje proces
zaokrouhlování jednotlivých položek od zaokrouhlování až
výsledných částek k úhradě či zaúčtování.
Metodika rovněž řeší problematiku tzv. zarovnávání. Jedná
se o to, že vedle respektování závazných evropských pravidel
pro zaokrouhlování peněžních částek lze v odůvodněných
případech provést ještě další okamžité úpravy. Toto tzv.
zarovnávání může být odůvodněno zejména tehdy, pokud
i) je technicky nevyhnutelné (prodejní automaty, které jako
nejnižší minci akceptují např. pěticent);
ii) odstraňuje nekonzistence (např. mezi navazujícími
příjmovými rozpětími);
iii) odráží vžitou praxi uvádět částky bez používání desetinných
míst (kolky, pokuty aj.);
iv) vyplývá z realizace nějakého obecného principu (např.
zásady nepoškodit občana);

v) eliminuje jakékoli jiné „nepohodlné“ částky (vzniklé
zaokrouhlením na dvě desetinná místa).
Metodika řeší problematiku zákonné povinnosti tzv. duálního
označování cen, která bude důležitou oblastí využití pravidel
pro přepočet cen a peněžních částek. Tato povinnost spočívá
v současném uvádění cen či peněžních částek v korunovém i
eurovém vyjádření, a to podle doporučení Evropské komise půl
roku před a rok po zavedení eura. Bude se uplatňovat všude
tam, kde je jedním ze subjektů občan – tedy v maloobchodě,
službách, na výplatních páskách, důchodech, sociálních
podporách atp. Účelem tohoto nástroje bude umožnit veřejnosti,
aby si lépe osvojila vnímání nové měny, a také vyvinout tlak na
prodejce, aby zavádění eura nezneužili k neopodstatněnému
navyšování cen.

Propočty rozpočtových dopadů různých způsobů
zarovnávání finančních částek
Nutnost vypracování těchto odhadů vznikla zejména z toho,
že po přepočtu korunových částek na eura a jejich následném
zaokrouhlení na nejbližší cent bude ve všech dotčených
oblastech nutno respektovat zásadu nepoškození občana.
Občanem se v tomto smyslu nerozumí pouze fyzické osoby,
ale též všechny subjekty soukromého sektoru. Navazující
zarovnávání finančních částek směrem dolů proto povede
k tomu, že příjmy veřejných rozpočtů v řadě oblastí poklesnou
(daň z příjmu právnických osob, cla apod.). V jiných případech
bude nutno přistoupit k zarovnávání finančních částek směrem
nahoru. Výdaje státního rozpočtu (mzdy státních zaměstnanců,
důchody apod.) tedy v takovém případě z titulu zarovnávání ve
prospěch občana naopak vzrostou.
Při uplatňování obecného principu nepoškodit občana
lze politicky vycházet z různé míry velkorysosti a tomu
odpovídajícího dopadu na veřejné rozpočty. Daný materiál
pracuje s variantami zarovnávání na jeden cent, deseticent
a euro. Varianta zarovnání na celé euro je přirozeně
rozpočtově nejnáročnější a vedla by v prvním roce zavedení
eura k dodatečným rozpočtovým nákladům (výpadkům příjmů
a navýšení výdajů) v řádu cca 2,6 mld. Kč.
Ve světle dílčích expertních doporučení se však ukazuje, že na
straně rozpočtových příjmů bude ve většině oblastí možné
uplatnit zarovnávání finanční částky zpravidla na jeden
cent. Na straně rozpočtových výdajů pak expertní doporučení
vesměs vyznívají ve prospěch zarovnávání na jedno euro. I
tato varianta zarovnání však s sebou nese nezanedbatelné
dodatečné náklady.

Prioritní úkoly k dokončení v roce 2008
Nástroje na ochranu spotřebitele před neodůvodněným
zvyšováním cen
Důsledná pozornost věnovaná nástrojům, jež mají zamezit
zneužití procesu zavádění eura k neodůvodněnému
zvyšování cen, vychází ze zkušenosti zemí, které tento proces
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již absolvovaly. Ačkoliv se v těchto zemích samotné zavedení
eura neprojevilo významnějším způsobem ve zvýšení oficiálně
měřené inflace, byť k nárůstu cen došlo u některých položek
běžné spotřeby, mnozí občané se domnívají, že euro zvyšuje
celkovou inflaci a přispívá ke zdražování. Takovým pocitům,
jež mají negativní dopad na vnímání jednotné evropské měny
širokou veřejností, je třeba účinně čelit. Účelem těchto nástrojů
je jednak umožnit rychlé porovnávání finančních částek (cen,
mezd, důchodů apod.) vyjádřených v eurech s původními
korunovými částkami, což napomáhá spotřebitelům přivyknout
si na novou měnu. Současně tyto nástroje posilují důvěru
spotřebitelů v inflačně neutrální dopad zavedení eura.
K základním nástrojům pro usnadnění přechodu spotřebitelů
na novou měnu patří duální označování cen, z něhož pro
poskytovatele zboží a služeb vyplývá povinnost souběžného
uvádění cen v korunovém i eurovém vyjádření.
Dalším důležitým nástrojem posilujícím důvěru spotřebitelů
je vyšší informovanost o cenovém vývoji. Navrhnout a
realizovat vhodné formy této informovanosti bude úkolem pro
Český statistický úřad. Vedle běžného sledování vývoje celkové
cenové hladiny lze například sestavit dočasný cenový index
pro koš složený z položek každodenní spotřeby. Podrobnější
sledování cen by mělo být prováděno od okamžiku oznámení
oficiálního přepočítacího koeficientu.

české ekonomiky, aby usměrňoval etické chování podnikatelů
a poskytoval spotřebitelům významnou informaci o vztahu
prodejce k euru.
Vedle již zmíněných nástrojů na ochranu spotřebitele řada
zemí (z nových členů eurozóny např. Slovinsko a Malta)
uplatnila též tzv. černou listinu. Jedná se o veřejně dostupný
seznam, který obsahuje název a sídlo podniku, v němž byl při
přechodu na novou měnu zaznamenán nadměrný růst cen. Je
třeba zdůraznit, že v případě použití tohoto nástroje půjde o
dobrovolnou aktivitu nevládních spotřebitelských sdružení. Je
žádoucí, aby při vytváření pravidel černé listiny spolupracovali
jak zástupci spotřebitelů tak i samotných podnikatelů, aby tento
nástroj plnil jak důležitou informativní roli pro spotřebitele, tak
aby nemohl být zneužíván k nekalé konkurenci.

Doporučené postupy pro malé a střední podniky
v přípravách na zavedení eura
Národní plán předpokládá vypracování doporučených
postupů usnadňujících podnikové sféře přechod na euro.
Je zřejmé, že zavedení eura přinese podnikům řadu výhod. V
počáteční fázi však bude spojeno s nezanedbatelnými náklady,
jelikož se bude jednat o komplexní krok, který se dotkne
mnohých aspektů podnikatelské činnosti jako jsou vedení
účetnictví, informační technologie či marketingové strategie.
Na tyto změny se podniky musí včas a dobře připravit, aby
náklady na adaptaci na nové podmínky byly minimální. Tomuto
cíli mají sloužit doporučené postupy v přípravách na zavedení
eura, které shrnou, co vše by firma měla při plánování příprav
na zavedení eura zvážit.
Doporučené postupy budou určeny především malým a
středním podnikům. Jak totiž ukazují zkušenosti ze zemí,
které již euro zavedly, malé a střední podniky mají tendenci
přípravy na zavedení eura podcenit a odkládat je na poslední
chvíli. K tomu je často vede nedostatek finančních a lidských
zdrojů, které mohou být na nezbytné přípravy vyčleněny. Tento
podnikatelský segment má také obecně malé zkušenosti
se zavedením eura v jiných zemích. Naproti tomu velké
firmy, které jsou vlastnicky a majetkově propojeny s firmami
operujícími v zemích eurozóny, na podobná omezení většinou
nenarážejí.

Průběžně plněné a nově zahájené úkoly
Příprava právního prostředí na zavedení eura
V mnoha zemích byl využíván i tzv. etický kodex. Jedná se
o jakési vzorové čestné prohlášení, v němž se podnikatel
zavazuje, že nevyužije zavedení eura k neopodstatněnému
zvýšení cen a že usnadní svým zákazníkům přechod na
euro. Takovýto podnikatel je umístěn do veřejného seznamu
signatářů jmenovaného kodexu a ve své prodejně může
umístit na viditelné místo logo stvrzující svůj závazek. Bude
zapotřebí podrobněji rozpracovat tento nástroj v podmínkách
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Zavedení nové měny bude spojeno s rozsáhlou změnou
právního řádu České republiky. Vedle přípravy Obecného
zákona a nového zákona o ČNB vyvolá zavedení eura nutnost
novelizace velkého množství právních předpisů. Této otázce
se systematicky věnuje pracovní skupina pro legislativu,
která vypracovala reprezentativní seznam právních předpisů,
které bude třeba v souvislosti se zavedením eura novelizovat.
Lze odhadovat, že zavedením eura bude dotčeno řádově až
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500 právních norem, z toho asi 270 zákonů. Samostatnou
oblastí jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení územně
samosprávných celků, které také musí být přizpůsobeny
na zavedení eura. Takovýto rozsah nezbytných změn
vyžaduje věnovat danému problému včasnou pozornost a již
v současnosti je třeba volit takové kroky, které budou legislativní
prostředí na zavedení eura systematicky připravovat.
Podle Národního plánu byla v oblasti legislativy zvolena
varianta Obecného zákona, který by měl být doprovázen tzv.
Změnovým zákonem. Obecný zákon by upravoval základní
právní aspekty a principy zavedení eura, zatímco Změnový
zákon by byl souborem přímých novel těch právních předpisů,
které by bylo v souvislosti s přijetím nové měny upravit. Cílem
uvedeného přístupu je zajistit právní jistotu adresátů právních
norem, aby byla vyloučena možnost vzniku chyb, jejichž
následky by případně nesl občan.

Příprava finančního sektoru na zavedení eura
Finanční sektor bude jakožto zprostředkovatel peněžních toků
v ekonomice hrát v procesu zavedení eura klíčovou roli. Je
tvořen celou řadou subjektů, které poskytují různorodé, často
sofistikované typy služeb a jejich činnost podléhá rozdílným
formám regulace. Všechny tyto subjekty budou s ohledem
na novou měnu muset přizpůsobit jednak své produkty a
seznámit se změnami klienty, přirozeně se však nevyhnou i
adaptaci svých vnitřních procesů (zejména v oblasti účetnictví,
informačních systémů atd.). Finanční sektor bude mít
významnou úlohu i v komunikační kampani vůči svým klientům.
Ze všech těchto důvodů je jeho včasná příprava velmi důležitá
a neměla by se podcenit.
Úkoly finančního sektoru budou v první fázi metodicky
rozpracovány podle jednotlivých aktivit, např. pro oblast
• přepočtu zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování
• přepočtu hodnoty základního kapitálu a cenných papírů vč.
zaokrouhlování
• převedení úrokových sazeb
• přechodu od korunového k eurovému platebnímu styku
• opatření při výměně oběživa, atd.

Metodika přípravy státní správy na zavedení eura
Metodika přechodu státní správy na zavedení eura by
měla obsáhnout všechny klíčové aspekty, které musí být
koordinovány (právní normy, informační a komunikační
systémy, formuláře, proškolení zaměstnanců, organizační
otázky) a které musí respektovat funkční provázanost mezi
orgány pro zajištění konzistentního přechodu a vyvarování
se nákladným improvizacím. Vymezit by měla stupně
odpovědnosti za vypracování a realizaci dílčích segmentů
přechodu na euro, za plánování a rozpočtování a za celkovou
koordinaci a průběžnou kontrolu. Navrhnut by měla ucelený
a standardizovaný sytém reportingu, aby postup informací
zajišťoval jasný přehled o stavu prací a umožňoval dialog o

problémech, změnách a prioritách mezi jednotlivými stupni
odpovědnosti. Na vrcholu této pyramidy by měla stát pravidelná
informovanost vlády o postupu prací v přípravách státní správy
na zavádění eura.

Příprava na zavedení eura v rámci územních samospráv
Zavedení eura může být úspěšné pouze tehdy, stanou-li
se regiony a obce důležitým hráčem tohoto procesu. Tato
skutečnost je dána tím, že zejména obecní úředníci a
představitelé obecní samosprávy jsou prakticky v denním
kontaktu s obyvateli a mají tak nejlepší možnosti jak předávat
jednotlivým skupinám obyvatel informace rychle, přesně a
včas. Neméně důležitá je i příprava samotných regionálních
a obecních úřadů ve všech jejich základních funkcích:
jako subjekt veřejné správy, jako zřizovatel příspěvkových
organizací, jako zaměstnavatel, jako podnikatelský subjekt,
jako zakladatel obchodních společností. S touto významnou
rolí počítá Národní plán, který doporučuje větší zapojení
územních samosprávných celků, a to jednak pro vedení
úspěšné komunikační kampaně a dále pro získání dostatku
informací pro zavedení eura na úrovni územní samosprávy.
V současné době, kdy není stanoven závazný termín pro
zavedení eura, je účelné orientovat se pouze na základní
přípravné práce. V této první etapě půjde o navázání
pravidelných pracovních kontaktů s institucionálními
představiteli územních samosprávných celků. Tyto kontakty
by měly vést k průběžné informovanosti představitelů územní
samosprávy o stavu připrav na zavedení eura a o všem, co
se dotýká působnosti územních samospráv (např. dopady na
veřejné rozpočty, změny v účetnictví a výkaznictví, programy
finančního plánování, aj.).

Příprava informačních systémů
Problematiku přípravy informačních systémů na zavedení eura
lze rozdělit do více etap, mezi nimiž lze jmenovat například
zmapování IS dotčených zavedením eura, vypracování plánu
provedení úprav IS, výběr vhodného realizátora požadovaných
úprav, realizace a otestování úprav IS a řadu dalších aktivit.
Důležité je přitom správné načasování přípravných prací.
Stejnou chybou by bylo přípravy zanedbat a nezačít s úpravou
IS včas, jako i začít příliš brzy. Je třeba vyjít z poznatku, že
životnost IS je přibližně 5 let, z čehož plyne, že není vhodné
se zabývat těmi IS, jejichž životnost před zavedením eura
skončí.
S velkým časovým předstihem však nelze upravovat ani IS s
životností zasahující za okamžik zavedení eura, neboť hrozí
nebezpečí, že úpravy nebudou odpovídat přijaté legislativě,
technologickým standardům apod. Z toho vyplývá, že drtivá
většina úkolů souvisejících s přípravou IS je vázána na
datum zavedení eura. Jelikož ale s přípravami IS je třeba
začít nejpozději 3 roky přede dnem zavedení eura, je
nutné, aby byl přechod na euro oznámen minimálně
s tímto předstihem.
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Nicméně i pro oblast IS lze aplikovat princip, že řadu přípravných
prací lze provádět i bez pevně stanoveného data zavedení eura
v České republice. To se týká především získávání a studia
zkušeností s přechodem na euro v oblasti informatiky ve
vybraných zemích eurozóny.

Odhad rozpočtových nákladů spojených s principem
nepoškození občana při zavedení eura v České republice
Toto téma se týká situací, kdy po přepočtu korunových částek
na eura pomocí přepočítacího koeficientu a následném
aritmetickém zaokrouhlení na nejbližší cent vzniknou jako
výsledek těchto operací tzv. nepohodlné peněžní částky. Takto
vzniklé částky v eurech (tj. uváděné ve tvaru na dvě desetinná
místa) by mohly způsobovat nejrůznější technické a evidenční
potíže a být i v rozporu s dosud platnými konvencemi, v nichž
se vyčíslovaly peněžní toky mezi ekonomickými subjekty.
Jako příklad lze uvést korunové hodnoty platů, kolků apod.,
vyjadřované v současné praxi v řádech bez desetinných míst.
Tento problém lze po zavedení eura vyřešit dodatečnými
operacemi – tzv. zarovnáváním eurových peněžních částek.
V oblasti finančních toků s vazbou na veřejné rozpočty je v
souvislosti s problematikou zarovnávání třeba řešit také otázku
možného poškození občana (resp. subjektů soukromého
sektoru). Uplatněné metody zarovnávání musí respektovat
požadavek, aby bylo poškození občana zamezeno.
Z toho vyplývá, že v oblasti příjmů veřejných rozpočtů bude
třeba zarovnávat peněžní částky zpravidla směrem dolů
(pokud ovšem bude o účelnosti zarovnání příslušné položky
rozhodnuto a nebude postačující samotné aritmetické
zaokrouhlení na dvě desetinná místa). Zarovnávání směrem
dolů způsobí, že rozpočtové příjmy (zejména daně a clo) v
roce zavedení eura ve srovnání s posledním rokem fungování
koruny jako zákonného platidla poklesnou.
V případě rozpočtových výdajů bude naopak třeba v zájmu
nepoškození občana přikročit k zarovnávání peněžních částek
přepočtených na eura směrem nahoru (opět s výhradou, že u
dané položky dojde k rozhodnutí o uplatnění zarovnání). Roční
rozpočtové výdaje (platy, dávky důchodového, nemocenského
a sociálního pojištění apod.) tedy oproti roku před zavedením
eura vzrostou.
V této souvislosti je modelován vývoj vybraných položek
veřejných rozpočtů ve třech variantách zarovnávání (na jeden
cent, deset centů a celé euro). Pokud bude při zavedení
eura přikročeno i k různým mimořádným valorizacím, změně
procentních sazeb daní, úpravám mzdových tarifů apod., půjde
o dodatečné fiskální efekty nad rámec zarovnávání, které
nejsou zmíněnými simulacemi řešeny.
Ke dni zavedení eura se v drtivé většině případů (např. nákupy
zboží a služeb, platby a zúčtování mezi soukromými subjekty,
konverze pohledávek a závazků mezi soukromými subjekty)
bude na základě legislativních pravidel ES pro přepočet
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peněžních částek z národní měny na eura postupovat takto:
1) částka v korunách: přepočítací koeficient (hypoteticky
předpokládejme hodnotu přepočítacího koeficientu ve výši
24,2 CZK/EUR, která vychází z relevantního materiálu
ministerstva financí),
2) zaokrouhlení přepočtené částky na nejbližší cent
Například tedy:
1) 10 000 Kč : 24,2 = 413,223 €
2) 413,223 € ≈ 413,22 €
Podle těchto pravidel by byla v běžných případech ekvivalentem
částky 10 000 Kč částka 413,22 €. Uvažujme však, že se jedná
např. o měsíční částku starobního důchodu, který byl vyplácen
českému občanovi do okamžiku zavedení eura v korunách. V
této situaci vznikají tři problémy, které nelze vyřešit samotným
převodem z jedné měny na druhou pomocí přepočítacího
koeficientu a následným aritmetickým zaokrouhlením na
nejbližší cent:
(i) občan je provedeným aritmetickým zaokrouhlením směrem
dolů mírně poškozen (tj. zaokrouhlená částka v eurech po
vynásobení přepočítacím koeficientem již činí poněkud méně
než v minulosti obdržel v korunovém vyjádření;
(ii) částka v eurech je v rozporu se zažitou praxí v České
republice, kdy se starobní důchody vyplácely v řádu již bez
desetinných míst;
(iii) pravidelné hotovostní výplaty těchto dávek by byly zatíženy
potřebou značného množství těch nejdrobnějších mincí, což by
přineslo celou řadu těžkostí i nákladů.
O vyřešení podobných problémů je třeba politicky rozhodnout
s tím, že každé takové rozhodnutí ve prospěch občana
bude v roce zavedení eura znamenat dodatečné navýšení
rozpočtových výdajů.
Zarovnávat konkrétní peněžní částku ve prospěch občana lze
v takovém případě takto:
a) Směrem nahoru na nejbližší cent:
413,223 € => 413,23 €
b) Směrem nahoru na nejbližší deseticent:
413,223 € => 413,30 €
c) Směrem nahoru na nejbližší euro:
413,223 € => 414 €
Obdobně lze uvažovat i na straně rozpočtových příjmů, kdy
však bude zarovnávání nepoškozující občana prováděno
směrem dolů a v roce zavedení eura bude znamenat absolutní
meziroční pokles rozpočtových příjmů, zejména pak u daní a
cla. Uplatnění zásady nepoškození občana prostřednictvím
zarovnávání peněžních částek může být přirozeně provedeno
i v mnoha jiných variantách vyjadřujících různou míru
velkorysosti (teoreticky tedy např. také na 10 € nebo i 100 €).
Na rozdíl od pravidel zaokrouhlování legislativa ES neupravuje
na srovnatelné míře podrobnosti problematiku zarovnávání;

Téma
pouze zdůrazňuje principy výjimečnosti, odůvodněnosti,
posuzování případ od případu, dodržování zásady právní
jistoty a dostatečné informovanosti. Zároveň je třeba
pomocí právního předpisu vždy jasně odlišit rozhodnutí orgánu
veřejné moci o pozměnění přepočítané částky (tj. o zarovnání)
od postupu při jejím prostém přepočtu z národní měny na
jednotky eura (tj. o zaokrouhlení). Rovněž platí, že pokud
souběžně dojde k zarovnání určité částky a např. změně sazby
spotřební daně, je třeba tyto dva úkony jasně odlišit.
Vedle naplnění zásady nepoškození občana může být
procedura zarovnávání odůvodněna i mimo oblast dosahu
veřejných rozpočtů, a to zejména tehdy, pokud je technicky
nevyhnutelná (prodejní automaty, které jako nejnižší minci
akceptují např. pěticent) nebo je odrazem vžité praxe uvádět
částky bez používání desetinných míst či eliminuje jakékoli
jiné „nepohodlné“ částky (vzniklé zaokrouhlováním na dvě
desetinná místa). Těmito širšími odhady nákladů zarovnávání,
pokud nemají dopad na veřejné rozpočty, se předkládaný
materiál v současné etapě příprav na zavedení eura explicitně
nezabývá.
V každém případě je však třeba vždy pečlivě zvažovat, zda
je zarovnávání opravdu nevyhnutelné, nebo jen žádoucí, či
je pouhou možností z praktického hlediska nikoli nezbytnou.
Zároveň bude muset být provedeno vždy transparentním
způsobem.
Při odhadech rozpočtových nákladů zarovnání se pracuje
se zarovnáním na jeden cent, deseticent a euro. Jako
základ výpočtů se u každé položky vychází z ročního počtu
zarovnávacích operací (což je např. roční počet vyplacených
sociálních dávek, roční počet plateb od plátců určité daně,
roční počet vyplacených platů, apod.). Skutečné náklady
zarovnávání u každé individuální zarovnávací operace leží
v jednotlivých variantách mezi 0 a 1 centem, 0 a 10 centy a 0 a
1 €. V každé ze tří variant zarovnávání se proto při odhadech
pracuje se střední hodnotou zarovnávacího pásma (tj. 0,005 €,
0,05 € a 0,5 €), která je násobena celkovým počtem zarovnání
u každé položky. Tato částka je pak ještě násobena orientační
hodnotou přepočítacího koeficientu 24,2, čímž se náklad
zarovnání v eurech převede na náklad zarovnání v korunách.
Klíčovým výsledkem je, že zásada nepoškození občana při
zavedení eura prostřednictvím zarovnání peněžních částek
přináší nezanedbatelné náklady. Tyto náklady však kriticky
závisejí na zvolené míře velkorysosti i přihlédnutí k dosavadním
konvencím, s nimiž se v minulosti přistupovalo k odstraňování
desetinných míst u korunových částek. Prostor pro příslušná
politická rozhodnutí se nachází – za zvolených předpokladů
– v poměrně širokém intervalu 26 mil. Kč – 2,6 mld. Kč,
což představuje diferencovaný dopad zarovnávání na bilanci
veřejných rozpočtů ve třech zvolených variantách.
Skutečná podoba zarovnávacích operací bude k okamžiku
zavedení eura v České republice pravděpodobně směsicí více
přístupů, kdy se vedle sebe uplatní zarovnávání na jeden cent,

deseticent, celé euro a v závislosti na politickém rozhodnutí
nebo technické specifice některé z dotčených oblastí případně i
jiné postupy. Zazněla expertní doporučení zarovnávat na straně
rozpočtových příjmů zpravidla na jeden cent, zatímco na straně
výdajů většinou na celé euro (s hlavní výjimkou v oblasti dávek
nemocenského pojištění, kde bylo doporučeno zarovnávání
na jeden cent). Uplatnění tohoto přístupu by vedlo k celkovým
rozpočtovým nákladům zarovnávání okolo 1 mld. Kč.
Při budoucím rozhodování o rozsahu zarovnávání je třeba se
řídit nejen obecným principem hospodárnosti, ale i zásadami
výjimečnosti, odůvodněnosti a posuzování případ od případu,
které jsou ve vztahu k proceduře zarovnávání zakotveny v
legislativě ES. Zarovnávání není z definice nutné provádět u
všech položek procházejících veřejnými rozpočty. Tam, kde k
němu bude ve jménu nepoškození občana nakonec přikročeno,
lze nejprve zvažovat uplatnění zarovnávání na jeden cent.
Pouze v případech, kdy takovému řešení prokazatelně brání
technické důvody, dále tzv. nepohodlné částky (zejména pak u
finančních toků uskutečňovaných aspoň částečně v hotovosti)
nebo vžité konvence, bude třeba případ od případu takovou
situaci posoudit a posléze o ní politicky rozhodnout.
Dopad na veřejné rozpočty vlivem zarovnání (mil. Kč)
zarovnání na
cent 10 centů euro

ukazatel
PŘÍJMY
daň z příjmů fyzick. osob (OSVČ)
daň z příjmů právnických osob
daň z nemovitostí
daň darovací
daň dědická
daň z převodu nemovitostí
silniční daň
správní a soudní poplatky
další poplatky
clo a ostatní podobné platby
vracení daní
placení pokut
zajištění v celním řízení a spotř. daní
snížení příjmů celkem
VÝDAJE
platy
státní sociální podpora
sociální péče
dávky nemocenského pojištění
dávky důchodového pojištění
řízení státn. dluhu a finančn. majetku
zvýšení výdajů celkem
CELKOVÝ DOPAD NA SCHODEK
Zdroj: www.zavedenieura.cz

0,38
0,04
0,45
0,00
0,01
0,06
0,17
0,01
0,04
0,07
0,01
0,03
0,09
1,38

3,84
38,37
0,45
4,49
4,52
45,21
0,02
0,20
0,12
1,15
0,65
6,48
1,67
16,75
0,13
1,28
0,43
4,31
0,69
6,93
0,11
1,09
0,27
2,68
0,91
9,13
13,81 138,06

0,68
6,81
68,10
3,80 37,96 379,64
0,68
6,79
67,95
14,86 148,59 1486,0
4,81 48,06 480,64
0,00
0,00
0,03
24,82 248,23 2482,4
26,20 262,04 2620,4
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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

OP Přeshraniční spolupráce
ČR - Slovensko

ROP
Severovýchod

ROP
Severozápad

Operační
program
OP PI
OP Doprava
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(Pod)Oblast podpory/Program
Nemovitosti
Oblast podpory 6.1: Podpora
revitalizace železničních vleček
Oblast podpory 1.1: Podpora
rozvojových pólů regionu
Oblast podpory 1.2: Revitalizace a
regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3: Infrastruktura v
oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.1: Budování kapacity
pro místní rozvoj, informovanost
Oblast podpory 2.2: Investice pro
zlepšení fyzické infrastruktury
Oblast podpory 3.1: Rozvoj dopravní
infrastr. region. a nadregion. významu
Oblast podpory 4.1: Budování a rozvoj
atraktivit a infrastruktury CR
Oblast podpory 4.2: Zlepšování kvality
a nabídky ubytovacích a strav. zařízení
Oblast podpory 4.3: Podpora
marketingu a tvorby a rozvoje produktů
cestovního ruchu
Oblast podpory 4.1: Podpora rozvoje
infrastruktury pro podnikání
Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje
spolupráce firem se středními
školami a učilišti, dalšími regionálními
vzdělávacími institucemi a úřady práce
Oblast podpory 1.1:
Kulturní rozvoj a tvorba sítí

Vhodný žadatel
Podnikatelé, obce
Podnikatelé i jiní

Uzávěrka
31.12.2008
31.5.2008

Ústí nad Labem, Most, Děčín, Teplice, Karlovy Vary, 30.6.2008
Chomutov
Kraje a obce (5000-49 999 obyvatel) a jimi zřízené a zalo- 20.6.2008
žené organizace, svazky obcí, NNO, školská a vzděl. zaříz.
Kraje a jimi zřízené či založené organizace, NNO
20.6.2008
stejní jako u oblasti podpory 1.2

20.6.2008

stejní jako u oblasti podpory 1.2

20.6.2008

Kraje a jimi zřízené či založené organizace

20.6.2008

Kraje a obce a jimi zřízené či založené organizace, svazky 20.6.2008
obcí, NNO, organizační složky státu, zájmová sdružení
právnických osob, podnikatelé
Podnikatelé
20.6.2008
Kraje a obce a jimi zřízené či založené organizace, svazky 20.6.2008
obcí, NNO, organizační složky státu, Hospod. komora a její
složky, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelé
MSP
30.5.2008
Kraje a jimi zakládané nebo zřizované organizace, střední 30.5.2008
školy

Vhodným příjemcem jsou právnické osoby (PO), a to 31.12.2013
(i) veřejnoprávní nebo (ii) ovládané veřejnoprávními PO
nebo (iii) založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)
Oblast podpory 1.2: Spolupr. a síťování stejní jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013
Oblast podpory 1.3:
stejní jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013
Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost
Oblast podpory 1.4: Rozvoj
stejní jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013
podnikatelského a inovačního prostředí
Oblast podpory 1.5:
stejní jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013
Rozvoj přeshraničního turismu
Oblast podpory 1.6: Fond mikroprojektů stejní jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013
Oblast podpory 2.1: Rozvoj dopravní
stejní jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013
infrastruktury a dostupnosti pohraničí
Oblast podpory 2.2: Zachování
stejní jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013
životního prostředí a rozvoj krajiny
Oblast podpory 2.3: Zlepšení
stejní jako u oblasti podpory 1.1
31.12.2013
informační a komunikační dostupnosti
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OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ROP
Střední Morava

ROP
Moravskoslezsko

IOP

Dotační
výzvy
Oblast podpory 5.3: Modernizace a
Kraje, ORP
rozvoj systémů tvorby územních politik
Podoblast podpory 1.1.2: Bezpečnost
Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené,
na komunikacích, cyklo a pěší doprava obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a
založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Oblast podpory 5.2: Podpora absorpční Svazky obcí
kapacity
Podoblast podpory 1.1.1:
Kraje, organizace zřizované kraji, obce
Silnice II. a III. třídy
Podoblast podpory 2.2.2: Infrastruktura Kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace,
pro rozvoj sociálních služeb
svazky obcí, NNO
Podoblast podpory 2.2.3: Infrastruktura Kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace,
pro rozvoj vzdělávání
svazky obcí, NNO
Podoblast podpory 2.2.5: Infrastruktura Kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace,
pro rozvoj volnočasových aktivit
svazky obcí, NNO
Oblast podpory 3.1: Integrovaný rozvoj Kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace,
cestovního ruchu – Horní Vsacko
svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob
Oblast podpory 3.1: Integrovaný rozvoj Kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace,
cestovního ruchu – Luhačovicko
svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob
Podoblast podpory 3.3.1:
Podnikatelé
Podnikatelská infrastruktura a služby
na území Horního Vsacka
Podoblast podpory 3.3.1:
Podnikatelé
Podnikatelská infrastruktura a služby
na území Rožnovska
Oblast podpory 1.1: Zkvalitnění
Školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace
počátečního vzdělávání v Ústeckém
škol, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém
kraji
poradenství, města, obce a svazky obcí, odborové
organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a
oborová sdružení, zaměstnavatelé, NNO
Oblast podpory 1.1: Zkvalitnění
stejní jako u oblasti podpory 1.1
počátečního vzdělávání ve Zlínském kr.
Oblast podpory 1.2: Rovné příležitostí stejní jako u oblasti podpory 1.1
dětí a žáků v Ústeckém kraji
Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti
stejní jako u oblasti podpory 1.1
ve vzděl. v kraji Moravskoslezském
Oblast podpory 1.2: Rovné příležitostí stejní jako u oblasti podpory 1.1
ve vzdělávání ve Zlínském kraji
Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání
Školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol,
pracovníků škol a školských zařízení v města, obce, NNO
Ústeckém kraji
Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání
stejní jako u oblasti podpory 1.3
pracovníků škol a školských zařízení
ve Zlínském kraji
Oblast podpory 1.3: Další vzděl.
stejní jako u oblasti podpory 1.3
pracovníků škol v kraji Moravskosl.

31.12.2013
15.5.2008

26.5.2008
26.6.2008
26.6.2008
26.6.2008
26.6.2008
26.6.2008
26.6.2008
26.6.2008

26.6.2008

30.5.2008

20.6.2008
30.5.2008
19.5.2008
20.6.2008
30.5.2008

20.6.2008

19.5.2008

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

Růst HDP
2006
2007
2,8
2,7
6,3
6,2
6,4
5,8
3,9
1,8
2,9
2,5
11,2
7,1
5,7
5,3
4,2
4,0
3,9
3,8
2,0
1,9
1,8
1,5
4,0
4,4
11,9
10,2
7,7
8,8
6,1
5,2
3,9
1,3
3,4
3,8
3,0
3,5
3,3
3,4
6,2
6,5
1,3
1,9
7,9
6,0
5,7
6,1
8,5
10,4
4,9
4,4
4,1
2,6
2,9
3,1
3,0
2,9

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2005
2006
2007
-2,3
0,3
-0,2
-3,6
-2,7
-1,6
-3,6
-2,7
-1,6
5,0
4,8
4,4
-3,4
-1,6
0,0
1,8
3,4
2,8
1,6
3,0
0,3
-5,1
-2,6
-2,8
1,0
1,8
2,2
-2,9
-2,4
-2,7
-4,2
-3,4
-1,9
-2,4
-1,2
3,3
-0,4
-0,2
0,0
-0,5
-0,5
-1,2
-0,1
1,3
2,9
-7,8
-9,2
-5,5
-3,0
-2,5
-1,8
-0,3
0,5
0,4
-1,5
-1,5
-0,5
-4,6
-3,8
-2,0
-6,1
-3,9
-2,6
-1,2
-2,2
-2,5
-1,5
-1,2
-0,1
-2,8
-3,6
-2,2
2,9
4,1
5,3
2,2
2,3
3,5
-3,4
-2,6
-2,9
-2,5
-1,4
-0,9

Měsíčník EU aktualit ▪ květen 2008

Saldo běžného účtu k HDP
2005
2006
2007
3,0
3,3
3,3
-11,5
-16,3
-22,0
-2,3
-3,1
-2,4
4,4
2,6
1,1
4,7
5,2
6,9
-10,1
-15,7
-15,7
-3,5
-4,2
-5,0
-13,4
-14,4
-16,2
-7,5
-8,8
-10,0
-1,7
-2,2
-2,6
-1,2
-2,0
-1,7
-5,9
-5,9
-7,3
-12,5
-22,5
-22,9
-7,2
-10,5
-13,8
10,9
10,3
9,1
-6,8
-6,5
-5,0
-8,8
-8,3
-5,5
7,1
7,6
8,4
3,0
3,5
4,7
-1,6
-3,1
-3,7
-9,8
-9,8
-9,8
-8,9
-10,4
-13,9
-2,0
-2,8
-4,8
-8,5
-7,7
-5,4
3,9
4,9
4,4
6,1
8,5
6,5
-2,5
-3,9
-4,2
-0,4
-0,9
-0,9
Veřejný dluh k
2005
2006
92,1
88,2
29,2
22,7
29,7
29,4
36,4
30,4
67,8
67,6
4,5
4,2
27,4
25,1
98,0
95,3
43,0
39,7
66,4
63,6
105,8
106,5
69,1
64,8
12,4
10,7
18,6
18,2
6,1
6,6
61,6
65,6
70,4
64,2
52,3
47,9
63,5
61,8
47,1
47,6
63,6
64,7
15,8
12,4
27,5
27,2
34,2
30,4
41,3
39,2
50,9
45,9
42,1
43,1
62,6
61,3

HDP
2007
84,9
18,2
28,7
26,0
65,0
3,4
25,4
94,5
36,2
64,2
104,0
59,8
9,7
17,3
6,8
66,0
62,6
45,4
59,1
45,2
63,6
13,0
24,1
29,4
35,4
40,6
43,8
58,7

Míra nezaměstnanosti
I-08
II-08
III-08
7,0
6,9
6,9
6,1
6,0
5,9
4,7
4,6
4,5
3,2
3,1
n/a
7,6
7,4
7,3
5,3
5,4
5,5
5,2
5,4
5,6
n/a
n/a
n/a
9,0
9,1
9,3
7,9
7,8
7,8
n/a
n/a
n/a
3,7
3,7
3,7
5,4
5,3
5,3
4,6
4,5
4,5
4,6
4,7
4,5
7,6
7,6
7,6
5,8
5,7
5,6
2,7
2,6
2,6
4,2
4,1
4,1
8,3
8,0
7,7
7,5
7,5
7,4
n/a
n/a
n/a
4,5
4,4
4,3
10,1
9,9
9,8
6,4
6,3
6,3
5,7
5,6
5,6
5,1
n/a
n/a
6,8
6,7
6,7

Meziroční inflace
I-08
II-08
III-08
3,5
3,6
4,4
11,7
12,2
13,2
7,9
7,6
7,1
3,0
3,3
3,3
2,9
3,0
3,3
11,3
11,5
11,2
3,1
3,5
3,7
3,9
4,5
4,4
4,4
4,4
4,6
3,2
3,2
3,5
3,1
3,1
3,6
4,1
4,7
4,4
15,6
16,5
16,6
10,0
10,9
11,4
4,2
4,2
4,4
7,4
6,7
6,7
3,8
4,0
4,3
1,8
2,0
1,9
3,1
3,1
3,5
4,4
4,6
4,4
2,9
2,9
3,1
7,3
8,0
8,7
6,4
6,4
6,6
3,2
3,4
3,6
3,5
3,3
3,6
3,0
2,9
3,2
2,2
2,5
2,5
3,4
3,5
3,7

HDP per capita k Ø EU
2004
2005
2006
121,2
121,3
120,0
33,9
35,4
36,8
75,4
76,7
78,7
126,1
126,8
126,0
116,8
115,3
114,3
57,0
63,0
68,5
142,1
143,9
145,7
94,0
96,3
97,4
101,4
103,1
105,1
110,5
112,1
111,1
107,1
105,3
103,5
90,6
92,7
92,1
45,8
50,0
54,2
50,6
53,2
56,2
253,6
264,6
279,6
63,4
64,3
65,0
76,9
77,5
77,0
129,7
131,3
130,8
129,0
128,9
127,7
50,8
51,3
52,5
74,9
75,5
74,6
34,1
35,5
38,9
85,4
87,0
88,0
57,3
60,6
63,8
116,7
115,3
117,1
125,2
123,9
124,8
122,2
119,4
118,1
100,0
100,0
100,0

Cenová
2004
106,7
42,0
55,4
139,6
104,7
63,0
125,9
87,6
91,0
109,9
104,9
91,2
56,1
53,5
103,0
62,0
73,2
106,1
103,3
53,2
87,4
43,3
75,5
54,9
123,8
121,4
108,5
100,0

hladina
2005
106,0
43,1
58,4
139,6
103,7
64,6
124,8
88,4
92,0
107,4
104,0
89,7
57,1
55,1
102,7
63,5
73,1
104,5
101,9
61,3
85,3
54,3
75,8
55,8
123,3
117,9
110,2
100,0

k Ø EU
2006
106,2
44,8
61,5
139,2
103,3
66,5
124,9
89,1
93,3
107,3
104,1
90,1
60,6
56,6
103,2
60,0
73,4
103,9
101,2
62,1
85,7
57,0
75,3
58,3
121,7
117,5
110,8
100,0
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