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průběh září s delší vyhlídkou horizontu letošního podzimu ilustrativně ukázal,
že evropský rozměr může být v chování ekonomických a finančních procesů
v časech nepříznivých až příliš těsný a malý; v globalizujícím se světě infekce
přicházející z jiných jeho částí v průběhu září naplno zasáhla i Evropu.
Právě závěr uplynulého měsíce byl zpočátku plný zpráv o problémech řady bank
a finančních institucí v několika evropských zemích, z nichž některé si ze vzniklé
situace již těžko pomohou vlastními silami a úpěnlivě se obracejí na své vlády
o finanční pomoc. Poté, co se stalo nezvratným a očividným to, v jakém stavu
se některé z nich nacházejí, přišly na řadu nejen vlády jednotlivých zemí, ale i
kupříkladu Evropská komise či účelově utvořená uskupení států.
Mezi návrhy jsme mohli zaslechnout například ten z francouzské dílny, který
se týkal možnosti založení Evropského záchranného fondu; Irsko, Řecko a
Německo (nelze vyloučit, že se další přidají) k nelibosti jiných členů EU se zaručily za všechna bankovní depozita, Británie zvýšila strop pro jejich pojištění.
Ke slovu přišla i nacionalizace některých ústavů v Británii, Nizozemsku a dalších
zemích. To vše doprovázeno zprávami z USA – pravděpodobného to původce
globální finanční infekce – o schválení záchranného plánu ve výši 700 mld. dolarů vynaložených veřejných podpůrných prostředků.
Stručný výčet těchto pojmů a termínů zjevně nasvědčuje tomu, že toto není projev zdravě fungujících finančních systémů.
Nicméně stále se zdá, že hranice této krize je doposud totožná s hranicí středoevropského regionu, kde nedávno prokázaná míra obezřetnosti a averze k riziku
v bankovních domech patrně převýšila tu v jádru západního světa. Zdá se současně tak, že následky této situace na domácí ekonomiku nebudou bezprostřední, ale spíše následně odvozené z faktu, že česká ekonomika i jiná hospodářství
regionu vykazují enormně vysokou míru své vnější otevřenosti.
Na počátku října nás již tradičně čeká nejvýznamnější fórum regionů EU Open
Days v Bruselu poté, co na konci září se letos poprvé konaly Open Days přímo
na bázi autentického domácího prostředí řady evropských regionů. Hlavní téma?
Jak bude vypadat kohezní politika EU po roce 2013.
Bohužel i tato seriózní a dobře míněná debata může být zásadně ovlivněna dopady finanční krize a jejími fiskálními následky. Veřejné rozpočty mají své limity
a souběžná sanace finančních průšvihů s velkorysým financováním evropské
budoucnosti nemusí být vždy slučitelná.
Na posledních stránkách Měsíčníku otevíráme novou pravidelnou rubriku „Výzva
měsíce“, která se zabývá detailnějším pohledem na zajímavou aktuální vyhlášenou výzvu k předkládání žádostí o dotace z fondů EU. Na obsahové stránce
nové rubriky se podílejí odborníci z dceřiné společnosti České spořitelny: EU
Raven Advisory a z jím provozovaného portálu eDotace.cz. Doufáme, že zde
poskytované informace budete hojně využívat.
Petr Zahradník

Obsahovým partnerem rubriky Události je
internetový portál EurActiv.cz
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Ekonomický odhad Evropské komise potvrdil, že ekonomická krize
se rychle přemísťuje ze zámoří i na starý kontinent. V letošním
roce by mělo podle expertů z Komise hospodářství EU posílit o
1,4 %, zatímco v dubnu ještě stejné odhady hovořily o čísle 2,0 %.
Evropská investiční banka by měla poskytovat více úvěrů malým
a středním podnikům, shodli se na tom ministři financí členských
států. Evropský parlament vyzval Komisi, aby přišla s novými
návrhy směrem k lepší regulaci a větší stabilitě finančních trhů.

EKONOMIKA A EURO
Díky velkým zemím se ekonomika Unie blíží
recesi
Evropskou ekonomiku čeká další zpomalení, neboť Německo,
Španělsko a Velká Británie se podle očekávání zřejmě
dostanou do recese. Vyplývá to z odhadů, které zveřejnila
Evropská komise.
Evropská komise opět snížila svůj odhad hospodářského růstu
na letošní rok. Celá Evropská unie by podle tohoto odhadu
měla růst tempem 1,4 % (země eurozóny pak tempem 1,3 %).
V dubnu přitom ještě Komise očekávala 2 % pro EU-27, resp.
1,7 % pro eurozónu. Největší obavy přitom vyvolává Německo,
největší evropská ekonomika, která podle odhadů zpomalí již
v druhém po sobě jdoucím čtvrtletí. V nadcházejících měsících
by pak mělo dojít k mírnému oživení.
Podobně na tom mají být také Velká Británie a Španělsko.
Francie a Itálie by na tom měly být o něco málo lépe. Ale
ani v těchto zemích není hospodářský růst příliš přesvědčivý
na to, aby rozptýlil obavy z hrozící recese, jak poznamenal
lucemburský ministr financí Jean-Claude Juncker, který
předsedá pravidelným setkáním ministrů financí eurozóny.
„Zpomalení ekonomiky bude celkem velké a bude také
delší, než jsme původně očekávali,“ řekl Juncker ve svém
vystoupení před poslanci Evropského parlamentu.
Joaquín Almunia, komisař pro ekonomiku a měnové otázky,
popsal vnější podmínky jako „složité a nejisté“. Otřesy
na finančních trzích a „takřka dvojnásobné ceny energií za
téže období“ musely mít „na ekonomiku vliv“. Almunia vyzval
k urychlené implementaci plánu z loňského října, který má
pomoci obnovit stabilitu a důvěru na finančních trzích, a k další
konsolidaci veřejných financí tak, aby se nezvyšovala zátěž
budoucích generací.
Reálný růst HDP největších ekonomik EU

Německo
Španělsko
Francie
Itálie
Nizozemsko
Eurozóna
Polsko
UK
EU

Mezikvartální růst
Meziroční růst
1Q/08 2Q/08 3Q/08* 4Q/08*
2008
1,3
-0,5
-0,2
0,2
1,8
0,3
0,1
-0,1
-0,3
1,4
0,4
-0,3
0,0
0,1
1,0
0,5
-0,3
0,0
0,1
0,1
0,4
0,0
0,3
0,4
2,2
0,7
-0,2
0,0
0,1
1,3
1,4
1,5
0,7
0,6
5,4
0,3
0,0
-0,2
-0,2
1,1
0,6
-0,1
0,0
0,1
1,4

Zdroj: Evropská komise, *) odhad EK
V současné době globální vysoce provázané ekonomiky bylo
iluzorní doufat, že hospodářské problémy Spojených států
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zůstanou za Atlantikem; dříve nebo později se musely
projevit i na starém kontinentě. Výše citovaná zpráva
Evropské komise se zaměřila pouze na největší ekonomiky
Evropské unie. Nezmiňuje již, že do recese směřují – či v ní
již jsou – také další členské státy jako jsou Irsko, Estonsko,
Dánsko či Lotyšsko.
Postupné oživování se dá očekávat až na přelomu letošního a
příštího roku.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1305
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/diky-velkym-z
emim-se-ekonomika-unie-blizi-recesi

PODNIKÁNÍ
Zmírní EIB dopad recese na malé a střední
podniky?
Evropská investiční banka (EIB) by měla poskytovat více
úvěrů malým a středním podnikům (MSP), shodli se
ministři financí EU. Podnikatelé by se tak mohli dostat snáze
k financím v době, kdy hrozí, že přísné úvěrové podmínky na
trhu uvrhnou evropskou ekonomiku do recese. Vzrůst by měla
také koordinační role EIB při financování velkých energetických
projektů.
EIB je investičním orgánem evropských institucí a jejím
úkolem je financovat zejména vysoce nákladné projekty v
oblasti dopravní infrastruktury. Zdrojem financování jsou
převážně prostředky, které do EIB vložily členské státy a ty
jsou také zároveň akcionáři banky. EIB dosud poskytovala
malým a středním podnikům finanční podporu pouze v
omezené míře.
Úvěrová kapacita Evropské investiční banky by se podle
ministrů financí měla zvýšit o 30 miliard eur. Nové úvěry by
do roku 2011 měly posloužit zejména k financování malých
a středních podniků. Nárůst finančních prostředků o 30
miliard eur představuje zhruba dvojnásobek toho, co banka v
současné době sektoru MSP poskytuje.
Rada EU k hospodářským a finančním záležitostem bance
rovněž uložila vytvořit pracovní skupinu, jejímž úkolem má
být nalezení způsobů, jak lépe koordinovat evropské investice
do infrastruktury, především v oblasti energetiky. Pracovní
skupinu mají tvořit investoři z řad veřejných finančních
institucí, jako je například francouzská Caisse des Depot nebo
Maďarská rozvojová banka.
Ministři se zabývali také hledáním společného stanoviska
k problematice dohledu nad finančními skupinami.
Francouzské předsednictví rozeslalo všem účastníkům
dokument, v němž volá po větší míře koordinace mezi národními
dozorčími orgány při dohledu nad bankami a pojišťovnami,
které působí ve více členských zemích. Řada zejména nových
členských zemí je ale k těmto opatřením skeptická, neboť se
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obává ztráty pravomocí svých národních dozorčích orgánů.
Podle úředníků, kteří se ministerského setkání zúčastnili, byla
ale diskuse vedena spíše ve „smířlivém duchu“.
http://www.ue2008.fr/PFUE/site/PFUE/lang/en/Informelle_
ecofin_resultats
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/recesi-ma-po
moci-odvratit-evropska-investicni-banka

FINANCE
Parlament požaduje novou legislativu k
zajištění finanční stability
Evropský parlament vyzval Komisi, aby přišla s novými návrhy
směrem k lepší regulaci a větší stabilitě finančních trhů.
Europoslancům jde především o zvýšení transparentnosti
finančních trhů. Konkrétně se zasazují o jasnější kritéria
při oceňování finančních nástrojů a o větší průhlednost
fungování hedgeových fondů. Zájmy investorů a původců
(investiční banky vytvářející balíčky pohledávek) by měly být
sladěny. Za tímto účelem by si měli původci u sekuritizovaných
produktů ponechat určitou míru expozice tím, že v nich budou
vlastnit reprezentativní podíl.
Směrem k větší transparentnosti má směřovat také návrh na
vytvoření „evropského režimu soukromého investování“,
který by zjednodušil přeshraniční obchodování s finančními
produkty.
Do hledáčku poslanců se dostaly také ratingové agentury,
které by podle nich měly striktně oddělit své poradenské
aktivity od ratingových, aby nedocházelo ke střetu zájmů.
Komise by se také podle EP měla soustředit na vyhodnocení
poměrů, které vládnou na trhu finančních služeb a posoudit,
zda nedochází k porušování zásad férové soutěže. Poslanci
Komisi závěrem vybízejí k „široké revizi“ stávající legislativy,
týkající se finančních institucí (především pak soukromých
kapitálových a hedgeových fondů), za účelem odhalení jejích
nedostatků.
Jednou z příčin současné finanční krize je i nedostatečný
dohled finančního sektoru (především amerických
investičních bank) a selhání role ratingových agentur.
Je zřejmé, že reakcí bude zpřísnění regulace finančního
sektoru. Odpovědné orgány ale stojí před nelehkým úkolem,
jak velkou míru regulace připustit, aby nedošlo k nadměrnému
negativnímu zásahu do podnikatelského prostředí v oblasti
finančních služeb. Před touto hrozbou ostatně varoval i
evropský komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy.
Při současné úrovni hospodářské a finanční provázanosti mezi
EU a USA by všechna budoucí opatření měla být vzájemně
koordinována.
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/parlament-poz
aduje-novou-legislativu-k-zajisteni-financni-stability

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-37772-266-09-39-907-20080922IPR37771-22-09-20082008-false/default_cs.htm

EU povolila bankám zvýšit poplatky k podpoře
SEPA
Evropská komise dočasně bankám povolí, aby si mohly za
určité finanční transakce účtovat vyšší poplatky. Chce tím
stimulovat hladký přechod na tzv. „Jednotnou eurovou
platební oblast“ (SEPA), jejímž smyslem je sjednotit
přeshraniční a vnitrostátní platby v eurech.
První fáze vytváření SEPA odstartovala v lednu 2008 a týká
se bezhotovostních přímých úhrad v eurech. Druhá fáze by
měla být spuštěna v listopadu 2009 a má přinést vytvoření
jednotného nástroje SEPA pro inkasní operace. Do konce
roku 2010 se pak mají řídit pravidly SEPA i operace platebními
kartami.
Rozhodnutí Evropské komise představuje pobídku pro finanční
instituce, které se stále potýkají s otřesy na globálních finančních
trzích, k rychlejšímu zavedení SEPA. Umožnění realizace
inkasních plateb přes hranice členských států si totiž vyžádá
velké investice do modernizace platebních systémů, jejichž
návratnost je nejasná. Brusel argumenty bank vyslyšel, když
jim povolil dočasné zavedení „přechodných“ mezibankovních
poplatků za poskytování inkasních služeb.
Evropská komise v minulosti zpochybnila legálnost
mezibankovních poplatků, které si u mezinárodních
karetních transakcí účtují společnosti Visa a Mastercard.
Komise přitom použila stejný argument, tj. že společnosti
zákazníky neoprávněně penalizují. Nyní ale Komise říká,
že takové poplatky jsou legitimní za předpokladu, že jsou
ospravedlnitelné skutečnými náklady bank a mají omezenou
platnost.
Souhlas Evropské komise se zavedením mezibankovních
poplatků bude v praxi znamenat, že banka poskytující svému
klientovi inkasní službu bude bance příjemce platby účtovat
poplatek, který se v současné době pohybuje mezi třemi a 90
eurocenty. Podobné poplatky banky zpravidla přenášejí na své
klienty a pokud je klientem firma, je vysoce pravděpodobné, že
se náklady přenesou do ceny jejích produktů.
Poplatky za SEPA transakce by neměly být vyšší než poplatky,
které si mezi sebou banky účtují ve stávajících systémech,
které SEPA ale časem nahradí.
Zavedení Jednotné eurové platební oblasti je logickým krokem,
který má ale spoustu neznámých typu, zda o nové SEPA
produkty bude mezi klienty dostatečný zájem, aby ospravedlnil
velké investice na zavedení celého systému. Vstřícný krok
Evropské komise je proto racionálním rozhodnutím ve směru
snadnějšího prosazení SEPA.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1290
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Ministr sociálních věcí Petr Nečas nesouhlasí se zavedením tzv.
modrých karet, které mají umožnit kvalifikovaným zaměstnancům
ze třetích zemí vstup na trh práce EU. Ministr argumentuje tím, že
občané ČR stále nemají volný přístup na pracovní trhy některých
západoevropských zemí. Předseda Evropské komise José
Barroso naznačil, že pokud bude Bělehrad nadále spolupracovat s
haagským soudním tribunálem, může Srbsko v příštím roce získat
oficiální statut kandidátské země Evropské unie.

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-povolila-b
ankam-zvysit-poplatky-chce-tim-podporit-vznik-jednotne-plate
bni-zony

ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE
Nečas má výhrady k modrým kartám
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas nesouhlasí se
zavedením tzv. modrých karet, jejichž pomocí chce Unie
přilákat kvalifikované pracovníky z třetích zemí. S návrhem na
vytvoření modrých karet přišla Evropská komise vloni v říjnu.
Evropa se ale již delší dobu potýká s odlivem kvalifikovaných
pracovníků do zemí, jako jsou Spojené státy, Kanada či
Austrálie a pro kvalifikovanou pracovní sílu ze zemí jako je
Čína nebo Indie není příliš atraktivní. Modré karty by měly
pomoci tento nepříznivý stav změnit.
Podle původního návrhu Komise se mají vztahovat jen na
vysoce kvalifikované pracovníky. Žadatelé by je měli získat
na základě předložení vysokoškolského diplomu, prokázaných
zkušenostech z práce v oboru a pracovní smlouvou na dobu
alespoň jednoho roku s platem, který je vyšší než průměrná
mzda v dané členské zemi (podle posledních návrhů by mělo
jít o 1,5 násobek průměrné mzdy). Držitelé modrých karet
získají dvouletá obnovitelná povolení k pobytu a práci a tato
práva se mají vztahovat i na jejich rodinné příslušníky. Po
pěti letech držitel karty automaticky získá povolení k trvalému
pobytu. Návrh na vytvoření modrých karet počítá také s tím, že
by každá členská země měla právo stanovit kvóty, které určí,
kolik pracovníků z třetích zemí může na jejich území hledat
práci. Úmysl zavést kvóty na počet kvalifikovaných pracovníků
prozatím oznámilo Německo a Rakousko.
Ačkoliv se domníváme, že systémy na přilákání kvalifikovaných
imigrantů pomůžou vyšší konkurenceschopnosti evropské
ekonomiky, postoj ministra Nečase považujeme za správný.
Bylo by skutečně absurdní uvažovat o otevírání pracovních
trhů pro občany třetích zemí v situaci, kdy pro část občanů
EU zůstávají pracovní trhy některých členských zemí stále
uzavřené. Vyjednávání o modrých kartách nám může posloužit
jako užitečný nástroj na zrušení ekonomicky nesmyslných
omezení přístupu českých občanů na pracovní trhy v Německu
a Rakousku.
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
necas-ma-vyhrady-k-modrym-kartam
http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-09_2008/
PFUE-25.09.2008/Resultats_JAI_250908

DOPRAVA A ENERGETIKA
Ministři dopravy podpořili dobrovolné mýtné
Na neformálním setkání Rady ministrů dopravy v La Rochelle
vyjádřili ministři dopravy určitou skepsi vůči návrhům Evropské
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komise na zpoplatnění kamionové dopravy za náklady
typu dopravní zácpy, nadměrný hluk a znečištění ovzduší.
Francouzský ministr dopravy Dominique Bussereau uvedl,
že se Rada shodla na tom, že by mýtné mělo být „spíše
dobrovolné a příjmy z mýtného by členské státy mohly alokovat
jak uznají za vhodné“.
Opozici vůči návrhu Evropské komise vedlo především
Španělsko, podle kterého pro plán na započítání nákladů
dopravních zácp, nehod, hluku a znečištění ovzduší do
poplatku za mýtné, není vhodná doba, neboť rostoucí ceny
ropy již tak neúměrně zvyšují neudržitelným způsobem
náklady dopravců. Řada nových členských zemí společně
s Finskem a Portugalskem rovněž vyjádřila obavy z toho,
že plány mohou poškodit jejich ekonomiky, neboť jsou silně
závislé na silniční dopravě.
Eurokomisař pro dopravu Antonio Tajani se pokusil ministry
dopravy členských států ujistit, že směrnice o mýtném
neuvaluje na přepravce žádnou „novou daň“, ale je spíše
nástrojem, který jim pomůže díky omezení dopravních
zácp snížit náklady.
Ministři se také zabývali opatřeními, která by vytvořila nový
podnět k rozvoji projektu tzv. „mořských dálnic“. Tento
projekt měl podle původních záměrů vyřešit problémy s
dopravou v Evropě, ale prozatím v této věci nebyly podniknuty
žádné konkrétní kroky. Ministři chtějí, aby byl projekt lépe
realizovatelný. Je podle nich třeba více spolupracovat s výrobci
a s pomocí EIB zjednodušit pravidla pro financování.
Zavedení dodatečného mýtného je v souladu se správným
principem znečišťovatel platí. Avšak načasování tohoto kroku
na dobu recese a stále vysokých cen paliv není nejvhodnější.
http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-09_2008/
PFUE-02.09.2008/reunion_informelle_des_ministres_des_
transports
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/ministri-dopravy
-podporili-dobrovolne-mytne

ZEMĚDĚLSTVÍ
Co se zemědělskou politikou? Rozpory
přetrvávají
Ministři zemědělství na svém zářijovém setkání zahájili
diskuse o budoucnosti společné zemědělské politiky
(SZP) po roce 2013. Prvním krokem je podle francouzského
předsednictví shodnout se na základních principech, kterými
by se společná zemědělská politika v budoucnu měla řídit.
V samotné diskusi se ale očekávají bouřlivá vyjednávání
mezi tradičními zastánci přímých dotací a intervencí, které
představuje zejména Francie, a reformátory, v jejichž čele
stojí Velká Británie.
Na rozdílné názory poukázala již debata o kontrole stavu
zemědělské politiky (health checku), v jejímž rámci Komise

Události
přišla s návrhem na omezení přímých plateb zemědělcům v
několika sektorech a jejich využitím v jiných oblastech, zejména
v oblasti rozvoje venkova.

zemědělské produkce v Evropské unii bude vpuštěno více
tržních principů. Přesměrování dotací na rozvoj venkova je
určitě krok správným směrem.

Jako vysoce kontroverzní se ukázaly i návrhy na radikální
seškrtání dotací pro velké zemědělské podniky, které
byly nakonec pod tlakem nových členských států významně
zmírněny. Právě zemědělství v některých nových členských
státech je v důsledku kolektivizace z 50. let minulého století
nadproporcionálně založeno na velkých zěmědělských
podnicích. To je příklad zejména České republiky a
Slovenska.

http://www.euractiv.cz/zemdlstvi/clanek/co-se-zemedelskou-po
litikou-rozpory-pretrvavaji

Průměrná obhospodařovaná plocha na jeden zemědělský
podnik v hektarech
Slovensko
143,0
ČR
131,7
UK
81,6
Estonsko
57,0
Lucembursko
54,5
Dánsko
53,8
Francie
52,1
Švédsko
46,7
Německo
45,7
Irsko
33,2
Finsko
32,3
Lotyšsko
29,0
Belgie
27,9
Maďarsko
26,0
Zdroj: Eurostat, data za rok 2005

Španělsko
Nizozemsko
Bulharsko
EU-27
Rakousko
Litva
Portugalsko
Polsko
Itálie
Rumunsko
Slovinsko
Řecko
Kypr
Malta

24,8
23,9
21,1
20,7
19,6
18,2
16,0
12,1
9,0
8,4
7,4
5,8
4,8
1,2

Komisařka pro zemědělství Marianne Fischer-Böel cíle
evropské exekutivy nastínila i na zasedání Rady. V první řadě
bude zapotřebí lépe nastavit systém přímých dotací, který v
současné podobě není efektivní, říká komisařka. Nezávisle na
tom, jak velký bude rozpočet SZP po roce 2013, bude hlavní
prioritou Komise rozvoj venkova.
Zatímco podle Francie není ústup od intervencí v současné
době namístě, zejména tváří v tvář potravinové krizi z
letošního roku, Velké Británie a další členské země včetně
České republiky usilují o to, aby zemědělci ve větší míře
reagovali na tržní podněty a byli odměňováni na základě
tržních cen.
Ministrům se tak na včerejším jednání nakonec podařilo
dohodnout pouze na prohlášení, podle nějž se členské země
shodují na tom, že SZP musí v budoucnu odměňovat ty
zemědělce, jejichž produkce bude větší a kvalitnější
a zároveň musí být šetrná k životnímu prostředí. V
představách, jak těchto cílů dosáhnout, se ale členské země
rozcházejí.
Budoucí podobu společné zemědělské politiky je obtížné
odhadovat kvůli velkým rozporům mezi jednotlivými státy.
Věříme, že nakonec zvítězí racionální argumenty a do pravidel

http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-09_2008/
PFUE-23.09.2008/reunion_informelle_des_ministres_de_l_
agriculture_a_annecy

ROZŠÍŘENÍ
Unie nabízí Srbsku status kandidátské země
v roce 2009
Za předpokladu, že země nepřestane vyvíjet dostatečné úsilí,
Evropská unie by mohla Srbsku udělit status kandidátské
země již v roce 2009, sdělil to předseda Evropské komise José
Manuel Barroso srbským představitelům. Zároveň zdůraznil, že
se ze strany Unie nejedná o žádný závazek. Především podle
něj „závisí na Srbsku a na tom, jaké budou podmínky ze strany
Evropské unie“.
Za nejdůležitější podmínku, kterou by Srbsko mělo splnit,
označil Barroso spolupráci s Mezinárodním trestním
tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Uvěznění
Radovana Karadžiće, obžalovaného z válečných zločinů,
představuje podle jeho slov historický okamžik a mezník na
cestě k členství v Evropské unii. Barroso v této souvislosti
navrhl odměnit Srbsko implementací Stabilizační a asociační
dohody (SAA), která byla podepsána letos v dubnu. Srbsko ji
ratifikovalo v září a pro její vstup v platnost zbývá ještě ratifikace
ve všech členských státech EU. Na evropské straně je jedinou
překážkou implementace dohody postoj nizozemské vlády,
která svůj souhlas podmiňuje předáním druhého válečného
zločince Ratko Mladiće trestnímu tribunálu v Haagu.
Dohoda, která Srbsku zajišťuje těsnější obchodní vztahy s
Unií a snazší pohyb na území Evropské unie, je chápána
jako zásadní krok k přistoupení země k EU a je také jednou
z priorit srbské vlády. Další prioritou je pak získání statutu
kandidátské země a zavedení lepšího vízového režimu s EU.
V otázce Kosova ale srbští představitelé nehodlají ustoupit.
„Nikdy se Kosova nevzdáme,“ zdůraznil srbský prezident
Boris Tadić.
Věříme, že budoucnost zemí západního Balkánu – včetně
Srbska – spočívá v členství v Evropské unii. Bude se však
jednat spíše o dlouhodobější proces. Podle našich názorů
Srbsko do konce stávajícího programovacího období v roce
2014 řady členských států EU nerozšíří.
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Press_
points_Barroso_Tadic_080903.pdf
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/unie-nabizi-srbskustatus-kandidatske-zeme-v-roce-2009
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Brusel zahájí jednání o nové Dohodě o partnerství a spolupráci
s Ruskem v říjnu, uvedl premiér předsedající Francie François
Fillon. Podmínkou je stažení ruských jednotek z Gruzie do 10.
října, jak slíbili nejvyšší ruští představitelé. Evropská komisařka
Viviane Reding navrhla nařízení, podle kterého by textové zprávy
(SMS) posílané z ciziny mohly od příštího léta zlevnit na jednu
třetinu nynější průměrné ceny. Pro vstup nařízení v platnost je
potřeba souhlasu Evropského parlamentu a Rady EU.

VNĚJŠÍ VZTAHY
EU zahájí jednání o novém strategickém
partnerství s Ruskem v říjnu
EU zahájí jednání o nové Dohodě o partnerství a spolupráci
s Ruskem v říjnu. Řekl to francouzský premiér François Fillon
po jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.
Platnost Dohody o partnerství a spolupráci, kterou EU
podepsala s Ruskem v roce 1997, vypršela minulý rok.
Zahájení jednání o nové dohodě do letošního června blokovalo
Polsko a posléze Litva. Varšavě se nelíbilo ruské veto na dovoz
polského masa a zeleniny. Litva byla proti ruskému rozhodnutí
uzavřít ropovod vedoucí do jediné rafinerie na litevském území
a také Rusko kritizovala za jeho postoj ke konfliktu v Moldávii.
V červnu letošního roku již ale nic nebránilo zahájení jednání.
Po rusko-gruzínském konfliktu v srpnu se však vedoucí
představitelé členských států a vlád rozhodli na mimořádném
summitu EU dne 1. září jednání zastavit. Rusko nakonec o
týden později souhlasilo, že do 10. října stáhne své jednotky
z Gruzie.

volání a za datové přenosy. Většina poslanců i členských zemí
je návrhu nakloněna.
V loňském roce Evropská komise prosadila návrh, kterým
nastavila stropy pro ceny za volání ze zahraničí. Viviane
Reding, evropská komisařka pro informační společnost
a média, však již v únoru vyzvala mobilní operátory, aby
dobrovolně snížili ceny i u dalších služeb nebo je bude nutné
také podrobit regulaci. Reding dala telekomunikačním firmám
čas do konce června. S výsledky však nebyla spokojena, a
proto přistoupila k cenové regulaci.
Eurokomisařka se nyní zaměřila na textové zprávy, jejichž
cena by měla na základě nové regulace poklesnout z nynějších
29 eurocentů (průměr EU-27) na maximálně 11 eurocentů bez
daně (tj. asi 2,60 Kč). Návrh komise se netýká pouze konečných
cen, ale také těch účtovaných mezi mobilními operátory. V
tomto případě byl strop na poplatky stanoven na 4 eurocenty.
Nová regulace by měla platit od června příštího roku.

Stahování vojsk opravdu začalo a EU již odsouhlasila vyslání
pozorovatelské mise k 1. říjnu, která nahradí ruské vojenské
jednotky. Pozorovatelé nejsou ozbrojeni a budou dohlížet na
stahování ruských sil z nárazníkových pásem kolem hranic
provincií Jižní Osetie a Abcházie, odkud má ruská armáda
odejít. Členové mise pocházejí z 22 členských států a jsou mezi
nimi jak policisté, tak i experti na lidská práva a právní otázky.
Na samotném území Jižní Osetie a Abcházie hodlá Moskva
na základě dohod o přátelství se separatistickými provinciemi
rozmístit přes sedm tisíc svých vojáků. Jejich vyslání nebude
konzultovat s Gruzií ani s představiteli západu. Rusko uznalo
nezávislost Jižní Osetie a Abcházie a navázalo s nimi
diplomatické styky.
Ze dvoudenního jednání mezi francouzským premiérem
François Fillonem a ruským premiérem Vladimirem Putinem
vyplynulo, že EU jednání o strategickém partnerství
s Ruskem v říjnu obnoví, pokud Moskva dostojí svým
závazkům stáhnout své jednotky z Gruzie. Oba premiéři také
jednali o prohloubení bilaterální spolupráce mezi Francií a
Ruskem také v oblasti vesmírného výzkumu.
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/eu-zahaji-jednani-o
-novem-strategickem-partnerstvi-s-ruskem-v-rijnu

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Bude stát sms ze zahraničí méně než tři
koruny?
Podle návrhu Evropské komise by textové zprávy posílané z
ciziny mohly od příštího léta zlevnit na jednu třetinu nynější
průměrné ceny. Plán směřuje také k dalšímu snížení účtů za
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Součástí předložené legislativy je také plán na další snížení
cen za volání a datové přenosy uskutečněné v zahraničí. V
případě hlasových služeb by mělo dojít k redukci ceny za minutu
odchozího hovoru na 0,34 eura (ze současných 0,46) a za
minutu příchozího na 0,10 eura (dnes 0,22), to vše do léta 2012.
Komise se navíc zasadí o to, aby operátoři svým zákazníkům
účtovali hovory po sekundách a ne po minutách. Co se týká
datových přenosů, navrhuje Reding opatření, která by měla
zamezit vysokým částkám za stahování velkých souborů.
Uznáváme, že zřetelná rozdílnost cen při vnitrozemském a
přeshraničním použití mobilního telefonu je v rozporu s principy
jednotného vnitřního trhu EU. Přímou cenovou regulaci však
v případě mobilní telefonie považujeme za příliš silný kalibr,
jehož použití stávající situace na telekomunikačním trhu
neospravedlňuje. Efektivnějším nástrojem než určování
jednotných cen je otevření dveří větší konkurenci.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1386
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/bude-stat-sms-z
e-zahranici-mene-nez-tri-koruny

V polovině září zahájil svoji činnost prvním zasedáním správní
rady Evropský inovační a technologický institut, který představuje
klíčovou iniciativu EU pro podporu inovací v Evropě. Fanoušci
evropské politiky a zejména Evropského parlamentu si přijdou
na své. V září bylo zahájeno vysílání evropské parlamentní
internetové televize Europarltv, která má ve více než dvaceti
jazycích informovat o dění v evropské politice a dát lidem možnost
nahlédnout přímo do středu dění v Evropském parlamentu.
1. ZÁŘÍ
Athény – Evropské město: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/008-35430-245-09-36-90120080825STO35403-2008-01-09-2008/default_en.htm
Index ekonomické důvěry významně klesl v EU i eurozóně:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article13028_en.htm

2. ZÁŘÍ
Zemědělské statistiky: hlavní výsledky pro roky 2005-2007:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_
pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_
product_code=KS-ED-08-001

Kalendárium

První zpráva Mezinárodní agentury pro energii o energetické
politice EU: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/08/1293

8. ZÁŘÍ
Evropský Ombudsman přijal nový způsob rozhodování:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/cs/structure.htm

9. ZÁŘÍ
Košice budou v roce 2013 Evropským kulturním městem:
http://ec.europa.eu/culture/news/news1688_en.htm
Komise navrhla možnosti rybářství v oblasti Baltického moře
pro rok 2009: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_
releases/2008/com08_57_en.htm
Nová příručka k lepšímu využití evropských fondů
v oblasti výzkumu a inovací: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
index.cfm?id=1410&obj_id=5630&dt_code=NWS&lang=en
Komise chce posílit spolupráci s Evropským paralympijským
výborem k sociální podpoře hendikepovaných lidí:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1295

10. ZÁŘÍ
Efektivní řešení dopravních přestupků i přes hranice:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
062-36580-252-09-37-910-20080908IPR36579-08-09-20082008-false/default_en.htm
Spuštěn nový projekt v rámci dohod EU a Turecka:
http://ec.europa.eu/enlargement/index_cs.htm
Vztahy EU s Ukrajinou: http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=MEMO/08/556
Studie DG Ecfin: Kvalita veřejných financí a hospodářský růst:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
publication13101_en.pdf

3. ZÁŘÍ
Zpráva k přeshraničnímu pojištění motorových vozidel:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
063-35825-245-09-36-911-20080901IPR35823-01-09-20082008-false/default_en.htm

5. ZÁŘÍ
Evropský parlament vítá propuštění palestinských vězňů:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-36109-245-09-36-903-20080903IPR36107-01-09-20082008-true/default_en.htm
Růst rozvojových zemí k posílení otevřeného obchodu a
služeb:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
026-36139-245-09-36-903-20080903IPR36138-01-09-20082008-false/default_en.htm

11. ZÁŘÍ
Evropa usiluje o globální partnerství pro modernizaci ATM:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/sesame/press_
releases_en.htm

12. ZÁŘÍ
Velká podpora veřejnosti evropským cílům v oblasti změny
klimatu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1314
Evropský parlament přijal symboly Unie:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
008-36657-254-09-37-901-20080909IPR36656-10-09-20082008-false/default_en.htm

15. ZÁŘÍ
Bezpečnost v dopravě – inteligentní technologie, inteligentní
automobily:
http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_08_09_
12_en.html
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16. ZÁŘÍ
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/fr/gena/102753.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/fr/gena/102752.pdf
Jak učinit internet bezpečnější pro děti:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
019-37249-259-09-38-902-20080915IPR37248-15-09-20082008-false/default_en.htm
Evropský inovační a technologický institut (EIT) zahajuje svoji
činnost: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/08/1318

17. ZÁŘÍ
Evropský parlament má svou televizi:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/03937237-350-12-51-906-20080911STO36948-2008-15-12-2008/
default_en.htm
EU slaví 7. Evropský týden mobility: „Čistý vzduch pro
všechny“: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/08/1324
Komise dává zelenou pro Středomořskou regionální poradní
radu:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_
releases/2008/com08_59_en.htm

18. ZÁŘÍ
Komise navrhuje rozšíření potravinového programu pro
nejchudší osoby v Evropské unii : http://europa.eu/rapid/press
ReleasesAction.do?reference=IP/08/1335

19. ZÁŘÍ
Komise chce ujistit, že 12 členských států implementovalo
evropské směrnice do národních: http://europa.eu/rapid/press
ReleasesAction.do?reference=IP/08/1368

22. ZÁŘÍ
Pomoc italským zaměstnancům v textilním průmyslu
z Antiglobalizačního fondu EU: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=89&newsId=395&furtherNews=yes
Zdraví a ochrana spotřebitele: spolupráce mezi EU, USA
a Čínou: http://ec.europa.eu/consumers/safety/int_coop/
trilateral_en.htm
Evropský veřejný ochránce práv: Výroční zpráva:
http://www.ombudsman.europa.eu/report/en/default.htm

23. ZÁŘÍ
EP chce 23. srpen vyhlásit Evropským dnem památky
obětí stalinismu a nacismu: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/017-37663-266-09-39-90220080919IPR37662-22-09-2008-2008-false/default_en.htm
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ECB: Vyjádření ministrů financí G7 a guvernérů centrálních
bank k situaci na finančních trzích:
http://www.ecb.eu/press/pr/date/2008/html/pr080922.en.html

24. ZÁŘÍ
Evropský parlament podpořil zprávu o stavu vyhlídek zemědělství
v horských oblastech: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/032-37793-266-09-39-90420080922IPR37792-22-09-2008-2008-false/default_en.htm
Poslanci Evropského parlamentu žádají Komisi o předložení
nových legislativních návrhů na zlepšení regulace finančních
trhů: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_
page/042-37772-266-09-39-907-20080922IPR37771-22-092008-2008-false/default_en.htm
Boj proti terorismu nesmí omezit svobodu projevu:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
019-37806-266-09-39-902-20080922IPR37805-22-09-20082008-true/default_en.htm

25. ZÁŘÍ
Evropský parlament přijal legislativní balíček v oblasti
telekomunikací na podporu rozvoje komunikačních služeb
v EU: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_
page/052-37899-266-09-39-909-20080923IPR37898-22-092008-2008-false/default_en.htm
Denní svícení u nových automobilů od roku 2011 k větší
bezpečnosti v dopravě: http://ec.europa.eu/enterprise/
newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=1800

26. ZÁŘÍ
Výbor pro životní prostředí trvá na snižování emisí CO2 u nových
automobilů do roku 2012: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/064-37756-269-09-39-91120080922IPR37755-25-09-2008-2008-false/default_en.htm
Eurojust: Úspěšná spolupráce při zatýkání těžkých zločinců:
http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/2008/25-092008.htm
Komise vítá přijetí legislativy k zákazu vývozu rtuti v EU:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_
id=5760&dt_code=NWS&lang=en

29. ZÁŘÍ
Evropská komise vítá podporu Evropské rady při boji proti
pašeráctví a pirátství:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
08/1416
Zpráva ECB: přehled peněžního trhu za rok 2008:
http://www.ecb.eu/press/pr/date/2008/html/pr080926_1.en.html

30. ZÁŘÍ
Komise přijala návrh pomoci pro západní Balkán a Turecko:
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Hlavní téma hýbající světovou ekonomikou – globální finanční
krize – bude ovlivňovat i setkání klíčových orgánů EU. Již první
říjnovou sobotu se v Paříži sešli vrcholní představitelé největších
států Evropské unie, aby zahájili debatu o případné celoevropské
reakci na finanční krizi. Téma finanční krize bude dominovat i
zasedání ministrů financí na Radě Ecofin. Klíčovým bodem na
Radě EU k dopravě a energetice bude liberalizace trhů energiemi
a energeticko-klimatický legislativní balíček.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
2.10.2008
Deauville, Francie
- Neformální zasedání ministrů obrany členských států EU
2.-3.10.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
4.10.2008
Paříž, Francie
- Speciální summit nejvyšších představitelů Francie, Německa, UK a Itálie k finanční krizi
6.10.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání ministrů financí členských států eurozóny (Eurogroup)
6.10.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem (Ecofin)
6.-9.10.2008
Brusel, Belgie
- Evropské dny regionů a měst Open Days
9.-10.10.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
15.-16.10.2008
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
16.10.2008
Marseilles, Francie
- Zasedání ministrů členských států k chudobě a sociální exkluzi
20.-23.10.2008
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
27.-28.10.2008
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Budoucí vztahy mezi EU a zámořskými územími

DG DEV

Sdílení výzkumu v oblasti ICT a inovací v další dekádě

DG INFSO

Priority v oblasti svobody, justice a záležitostech vnitra 2010-14

DG JHA

20.11.2008

Budoucí politické kroky EU zaměřené na mládež

DG EAC

25.11.2008

17.10.2008
7.11.2008

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

V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat
Radě EU a jejím orgánům. Po letošní misi Slovinska bude naše
země druhým z nováčků z roku 2004, který se ujme této náročné
funkce. Tento příspěvek byl inspirován a obsahově vychází ze
stejnojmenného dokumentu, zpracovaného Úřadem vlády České
republiky.

HLAVNÍ PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ EU 2009:
AKTUÁLNÍ POHLED
V roce 2009 si bude možné připomenout páté výročí našeho
vstupu do EU jako součásti dosud nejpočetnějšího rozšíření
institucionálního rámce evropské integrace, které společně
s námi tvořily především země, které se právě před dvaceti lety
osvobodily z příslušnosti ke komunistickému společenskému

systému. Z ekonomického pohledu je navíc rok 2009 významný
svým desátým výročím zavedení společné evropské měny
euro. Tato i další „kulatá“ výročí v roce 2009 významně ovlivní
duchovní náplň výkonu předsednictví českého.

CÍLE, AGENDA, PRIORITY
Převzetí úlohy předsednictví současně znamená zajištění
potřebné spoluzodpovědnosti za dodržování hlavních principů
fungování EU. Vedle toho bude obsahová náplň předsednictví
podstatně ovlivněna naplňováním povinností a závazků,
které vyplývají ze závěrů jednání Rady i Evropské rady
v minulém období. Obsahový rámec předsednictví budou dále
tvořit strategické dokumenty Komise, usnesení Evropského
parlamentu či judikatura Evropského soudního dvora.

Cíle
Cílem EU je vytváření podmínek pro zajišťování udržitelného
rozvoje, který by umožnil trvale zvyšovat hospodářskou
prosperitu, sociální spravedlnost a soudržnost a přitom
zůstával slučitelný s vysokou kvalitou životního prostředí.
Současně je cílem prosazování a obrana těch hodnot, na
nichž je evropská civilizace založena – svobody, demokracie,
vlády práva a lidských práv. K cílům patří i zajišťování
vnitřní a vnější bezpečnosti občanů členských států, aktivní
vystupování k řešení konfliktních situací ve světě a solidarita
se znevýhodněnými oblastmi světa.

Agenda
Při naplňování rámcových cílů se součástí agendy předsednictví
stávají strategické koncepce EU zaměřené na završování
prostředí jednotného vnitřního trhu, Lisabonské strategie
podpory růstu a zaměstnanosti, přípravy reformy unijního
rozpočtu, přizpůsobování společných politik novým potřebám a
jejich modernizace, přípravy nového pojetí politiky hospodářské
a sociální soudržnosti, zásadních přístupů k ochraně klimatu,
konkrétních akcí na podporu konkurenceschopnosti, opatření
v boji proti mezinárodnímu terorismu, organizovanému zločinu
či nelegální migraci či budování strategických pilířů společné
zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky.

Priority
Povinností každého předsednictví, včetně budoucího českého,
je zaujmout postoj k celému rejstříku agendy v závislosti na
nastalých potřebách; přesto však každá země volí určitou
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sadu priorit, jimž při naplňování agendy předsednictví věnuje
pozornost zvláštní. Tyto priority jsou obvykle v obecném zájmu
celé EU, nicméně příslušná země k nim zaujímá privilegovaný
postoj.

Motto předsednictví České republiky
Naplnění dlouhodobých výzev EU stále brání existence řady
překážek. Specifickou preferencí České republiky je právě
zaměřit se na odstraňování těchto nadbytečných bariér. Jedná
se o bariéry, které poskytují krátkodobě výhodnou ochranu
před konkurencí výměnou za dlouhodobou ztrátu výkonnosti
a růstu. Mottem českého předsednictví, pokrývajícím faktickou
i symbolickou rovinu existujících překážek procesu evropské
integrace, se proto stala myšlenka Evropy bez bariér. Právě
jednou z klíčových motivací založení moderního procesu
evropské integrace bylo odstraňování bariér.
Odstraňování bariér však v žádném případě neznamená
náchylnost k riziku, slabost a omezenou odolnost; určitá pravidla
hry, zřetelný právní rámec a úsilí za uchování základních
hodnot zůstane i nadále předmětem zájmu v procesu tvorby a
kultivace evropského prostoru.

Specifické okolnosti předsednictví ČR
Specifické okolnosti předsednictví České republiky jsou
spojeny kupříkladu s procedurálními záležitostmi souvisejícími
s Lisabonskou smlouvou. Ta měla vstoupit v platnost
1. ledna 2009 a významně změnit dosavadní institucionální
a procedurální stránky fungování Unie. Vstup v platnost by
jednak českému předsednictví přidal od samého začátku nový
úkol, jednak měl vytvořit pro něj i pro celou Unii novou situaci.
Odmítnutím Lisabonské smlouvy v Irsku odpadá českému
předsednictví úkol zahájit její implementaci.
Základní právní rámec se nemění. EU bude nadále fungovat
v režimu Smlouvy z Nice. Důsledkem odmítavého irského
referenda se nicméně vytváří další nová situace, která výkon
českého předsednictví poznamená. Tím, že Lisabonská
smlouva s největší pravděpodobností k 1. lednu 2009 v platnost
nevstoupí, bude na České republice spočívat významný díl

Téma
spoluodpovědnosti za zvládnutí politických důsledků, které
vzniklá situace přivodila na půdě EU a které jistě nejsou
nevýznamné. Při přípravě svého předsednictví bude Česká
republika v této záležitosti vycházet ze závěrů červnového
zasedání Evropské rady a v očekávání závěrů, které přinese
její zasedání v říjnu 2008.
S koncem našeho předsednictví skončí i mandát současné
Komise a ke konci dospěje i funkční období Evropského
parlamentu. Prakticky to bude znamenat, že legislativní
činnost Evropské unie se za českého předsednictví bude
koncentrovat do prvních měsíců roku a politická situace
v členských zemích i v Unii bude ovlivněna probíhající
předvolební kampaní.

Česká republika bude svou předsednickou roli vykonávat
poprvé, po pouze pětileté zkušenosti s členstvím v EU. Česká
republika bude při výkonu své předsednické role postupovat
v koordinaci s dalšími dvěma členskými státy: s Francií, jejíž
předsednictví českému předchází, a se Švédskem, jehož
předsednictví bude po českém následovat. Společný program
těchto tří předsednictví přijala Rada pro všeobecné záležitosti
v červnu letošního roku.
Priority českého předsednictví se koncentrují v těchto třech
hlavních oblastech:
• Konkurenceschopná ekonomika
• Energetika a změna klimatu
• Evropa otevřená a bezpečná

KONKURENCESCHOPNÁ EVROPA
Uchování dosavadního místa evropských zemí ve světovém
hospodářství a ve světové politice se již nejeví tak samozřejmé
jako doposud. Obdobně se jeví i možnosti pokračovat
v dosavadním postupu ekonomického růstu a sociálního
vývoje, na něž je Evropa zvyklá. Obavy vzbuzují demografické
trendy v Evropě i tlak zahraniční imigrace. Množí se indicie
zásadní klimatické změny na planetární úrovni a důkazy
dalších změn globálního životního prostředí. Pohyby světových
cen surovin, energetických zdrojů a potravin v několika
posledních letech znejišťují vyhlídky na jejich budoucí snadnou
dostupnost. Vyvstává otázka, nakolik jsou evropské země i
jejich společenství na novou situaci, na její hrozby, rizika a
příležitosti připravené. Nejde jen o často novelizovaný smluvní
základ jejich společenství, ale i o konkrétní politiky a další
rozhodnutí, které se na tomto smluvním základě vytvářejí.
Klíčovou výzvou EU, která si dlouhodobě zasluhuje pozornost,
je udržení a rozvoj konkurenceschopnosti její ekonomiky.
V rychle se měnícím globalizovaném světě na počátku 21.
století je konkurenceschopný hospodářský potenciál nejen
předpokladem dalšího rozvoje – nebo i prostého udržení
- stávající nabídky hmotných a sociálních vymožeností a
zárukou vnitřní politické a sociální soudržnosti evropské
společnosti. Je i podmínkou toho, aby EU byla schopná řešit
nově se otevírající problémy ohrožení životního prostředí,
i předpokladem nerušeného přístupu k omezeným zdrojům
globální ekonomiky. Pokud by ekonomika jednotného vnitřního
trhu EU a jejích členských států ve světové soutěži dlouhodobě
zaostávala, ztrácela by postupně svou schopnost tyto problémy
adekvátně řešit.
Základní rámec pro řešení otázek hospodářské
konkurenceschopnosti Unie představuje revidovaná
Lisabonská strategie - víceletý plán opatření ke zvýšení
růstu a zaměstnanosti v Evropské unii. Své dopady na
konkurenceschopnost však budou mít rozhodnutí v řadě oblastí
unijní agendy, od vědy a vzdělávání přes energetiku, životní
prostředí, ochranu duševního vlastnictví až po spolupráci

v oblastech spravedlnosti a vnitra. Předsednictví České
republiky si klade za cíl směřovat členské státy k tomu, aby
při rozhodování ve všech politikách EU vždy pečlivě zohlednily
dopady každého politického záměru na konkurenceschopnost
a zodpovědně vážily účinky chystaných regulativních aktů ve
vztahu k jiným sledovaným cílům.
Trvalým úkolem pro dobré fungování jednotného vnitřního trhu
je odstraňovat přetrvávající technické a organizační bariéry,
které brání volnému pohybu zboží a služeb. Například některé
faktické překážky na vnitřním maloobchodním trhu by měly
být odstraněny revizí spotřebitelské legislativy. Patří sem
také budování transevropských dopravních sítí, komunikační
infrastruktury a přenosových energetických sítí, zejména těch,
které stále ještě omezují propojování národních trhů. S prudkým
rozvojem volného pohybu zboží v evropském prostoru roste
zatížení existující silniční sítě s negativními dopady na životní
prostředí a další zájmy obyvatel; zde Česká republika hodlá za
svého předsednictví pokračovat v hledání řešení.
Konkurenceschopnost je vždy podmíněna lidskými zdroji
– jejich vzděláním, flexibilitou a adaptabilitou vůči novým
trendům. České předsednictví se proto zaměří na otázku
rozvoje vzdělávání tak, aby poskytovalo všem jednotlivcům
možnost získání potřebných dovedností a napomohlo jejich
uplatnitelnosti na trhu práce.
České předsednictví hodlá věnovat velkou pozornost všem
probíhajícím aktivitám EU na podporu konkurenceschopnosti
a dbát na to, aby splnily svůj účel. Za zdaleka nejpodstatnější
však Česká republika považuje, aby byly členské státy vedeny
skutečnou politickou vůlí k liberalizačním systémovým reformám
na komunitární i národních úrovních. Je nutno revidovat
komunitární a národní legislativu s cílem neustále hledat
rovnováhu mezi požadavky pružnosti a konkurenceschopnosti
evropského hospodářství na straně jedné a ostatními cíli na
straně druhé. Každá strana rovnováhy má svou politickou
hodnotu a své politické a ekonomické náklady – bezprostřední
– viditelné a dlouhodobé - dnes neviditelné.
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Téma
Prioritní úkoly v Konkurenceschopné Evropě
Lisabonská strategie
Evropská rada se bude na jaře 2009 zabývat národními
programy reforem na období 2008-2010 a poprvé se bude
rovněž hodnotit plnění komunitárního lisabonského programu.
ČR zároveň bude moderovat debatu o podobě Lisabonské
strategie po roce 2010.
• Malé a střední podniky – české předsednictví naváže na
provádění politických závazků a legislativních opatření v
souvislosti s Evropským aktem po malé podniky, jehož cílem
je podporovat konkurenceschopnost a růst MSP, postavit
podnikání do popředí společnosti a nezvratně zakotvit
princip „mysli nejprve na malé“ při tvorbě EU politik.
• Lepší regulace – úkolem ČR bude v první řadě snaha o co
nejrychlejší implementaci iniciativ vyplývajících ze Zprávy
o vyhodnocení administrativní zátěže, kterou Komise
společně s návrhy konkrétních úprav představí na podzim
2008. ČR sehraje důležitou roli při formulování pozic EU ke
3. strategickému přezkumu iniciativy lepší regulace.
• Výzkum a vývoj – ČR bude podporovat další rozvoj
Evropského výzkumného prostoru (ERA). Primárně se
zaměří na velké infrastruktury výzkumu, které jsou páteří
výzkumu vedoucího k inovacím a místem setkávání
VŠ, výzkumu a podniků. ČR bude zároveň podporovat
přenos výsledků výzkumu do praxe monitorováním a
prosazováním rychlého pokroku v implementaci programu
Konkurenceschopnost a inovace (CIP).
• Vzdělávání – ČR se zaměří na projednání a přijetí nového
strategického rámce v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy po roce 2010, který by měl mj. zásadně přispívat
k rozvoji lidského potenciálu Evropy. Podporována bude
současně spolupráce škol všech úrovní se zaměstnavateli.
Čtyři svobody vnitřního trhu
V souladu se záměry Revize strategie vnitřního trhu se ČR
zasadí o rozšíření iniciativ, které přispívají k odbourávání bariér
omezujících uplatňování čtyř základních svobod vnitřního trhu:
volného pohybu pracovníků, zboží, kapitálu a služeb.
• Volný pohyb pracovních sil – v roce 2009 budou mít
občané deseti nových členských států přístup na trhy práce
v celé EU - s výjimkou dvou starých členských států. Česká
republika bude pracovat na tom, aby tento přístup byl
úplný. ČR požádá Evropskou komisi, aby připravila aktuální
zprávu o fungování přechodných opatření na volný pohyb
pracovních sil.
• Liberalizace služeb – k 1. lednu 2010 vstoupí v účinnost
národní opatření implementující směrnici o službách, jejímž
cílem je usnadnit přeshraniční poskytování služeb – dosud
největší nevyužitý zdroj hospodářského růstu EU. ČR bude
dohlížet na včasné a řádné zavádění směrnice do praxe.
• Volný pohyb zboží – aktuálně projednávané legislativní
návrhy slibují zlepšit podmínky k podnikání v obranném
průmyslu jak pro velké, tak pro malé a střední podniky.
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Česká republika naváže na aktivity slovinského a
francouzského předsednictví směřující ke zlepšení
podmínek pro transfery a zadávání veřejných zakázek u
zboží pro obranné použití na vnitřním trhu Evropské unie.
Reforma rozpočtu EU
Pokud Evropská komise zveřejní Bílou knihu k reformě
evropského rozpočtu ještě na začátku roku 2009, Česká
republika zahájí debatu o budoucí podobě příjmové a
výdajové stránky rozpočtu s cílem nasměrovat evropské
výdaje ve prospěch politik přispívajících ke zvyšování
konkurenceschopnosti Evropy.
Legální migrace
České předsednictví se zaměří na rozvoj politiky legální
migrace v kontextu měnících se demografických podmínek
v Evropě. V této oblasti předložila Evropská komise na konci
roku 2007 návrhy dvou z plánovaných pěti směrnic, další tři
směrnice by měly být předloženy do konce roku 2008 nebo v
první polovině roku 2009. Pokud nebudou návrhy prvních dvou
směrnic schváleny již za francouzského předsednictví, pokusí
se je během svého předsednictví dokončit Česká republika.
Liberální obchodní politika
České předsednictví bude dohlížet na realizaci strategie
„Global Europe: Competing in the World“, která je hlavním
koncepčním dokumentem EU v oblasti obchodní politiky.
V případě mnohostranných jednání WTO se bude Česká
republika zasazovat o urychlené uvedení jejích závěrů do
života či maximální posun jednání kupředu.
Rozšíření EU a konkurenceschopnost
Na základě analýzy Komise k ekonomickým dopadům
rozšíření EU o nové členské státy bude české předsednictví
demonstrovat přínosy rozšíření pro konkurenceschopnost
EU. ČR na toto téma zorganizuje mezinárodní konferenci „5
let poté“.
Transevropské sítě (TEN-T)
Evropská komise koncem roku 2008 předloží Zelenou knihu o
budoucnosti politiky TEN-T. Závěry Rady k tomuto dokumentu,
které budou přijaty v průběhu českého předsednictví, budou
vodítkem pro další práci Evropské komise nad střednědobým
hodnocením programu TEN-T (2010). České předsednictví
bude usilovat o to, aby program rozvoje transevropských sítí
bral v úvahu dopravní aspekty rozšíření Evropské unie do
střední a východní Evropy.
Galileo
ČR velmi silně vnímá strategickou důležitost a obrovský
potenciál evropského systému satelitní navigace - programu
Galileo v globalizovaném světě jak z hlediska příležitostí pro
evropský průmysl, tak z hlediska jeho možného využití v řadě
sektorů evropské ekonomiky. Česká republika naváže na úsilí
předchozích předsednictví o zdárné pokračování realizace
tohoto programu.

Téma
ENERGETIKA A ZMĚNA KLIMATU
Jedním z nejpodstatnějších faktorů evropské konkurenceschopnosti v dlouhodobém výhledu je energetika a s ní úzce
spojené problémy životního prostředí a klimatické změny.
Specifikem energetiky je nesoulad mezi rostoucí světovou
poptávkou po energiích a zdrojích na straně jedné, a jejich
omezenou nabídkou na trhu při daných technologických
možnostech na straně druhé. Jeho projevem jsou znatelné
tendence k dlouhodobému růstu světových cen energií.
V Evropě se ohledy na životní prostředí tradičně těší velkým
preferencím veřejnosti a Evropa asi nejcitlivěji vnímá výzvu
klimatické změny. Na druhé straně Evropa ostřeji než další
vyspělé země i rychle rostoucí asijské ekonomiky a některé
další státy čelí problému udržet své dosavadní místo ve
světové ekonomice, udržet úroveň své konkurenceschopnosti.
Zároveň si Evropa citlivě uvědomuje otázku bezpečnosti
nabídky energie v její politické a technické rovině a její
mezinárodní souvislosti jako problém. Proto se právě v EU
tento svár hledisek a požadavků kladených na energetiku
projevuje v koncentrované podobě.

úsporám energie, k přibrzdění růstu jejích cen a ke zvýšení
bezpečnosti dodávek. V oblasti energetiky je vnitřní trh EU
stále segmentován podle národních hranic. A to jak co do
regulatorních podmínek a technických možností propojení
národních přenosových soustav, tak i co do postavení
hlavních národních energetických producentů a provozovatelů
přenosových soustav a speciálních vztahů s významnými
zahraničními dodavateli. Způsob, jakým k odstranění těchto
překážek postupovat, je znám. Neznámou je však jeho rychlost
a konkrétní podoba výsledku. Do málokteré oblasti se rovněž
promítají tak výrazné národní zájmy, včetně legitimních zájmů
strategických a bezpečnostních. Dobudování jednotného
vnitřního trhu v energetice tedy bude obtížné a problémem
bude dostatek společné vůle.

S ohledem na uvedené výzvy přijala EU ambiciózní plán
v podobě závěrů jarního zasedání Evropské rady z března 2007
a projednávány jsou konkrétní návrhy klimaticko-energetického
balíčku. Díky pevně zvolenému redukčnímu závazku do roku
2020 tyto EU dávají potřebnou argumentační výhodu v rámci
vyjednávání o režimu po roce 2012 na mezinárodním fóru.
Klíčovým se tedy jeví uzavřít klimaticko-energetický balíček
ještě před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009.
Úkolem českého předsednictví bude vést z pověření Unie
jednání o celosvětových opatřeních ke zmírnění dopadů
klimatické změny v tzv. post-kjótském období (po roce
2012), včetně dosažení globální dohody o zapojení všech
významných světových ekonomik (USA, Čína, Rusko apod.).
České předsednictví bude mít zásadní roli v prvním pololetí
2009, kdy se bude připravovat konečná podoba většiny
významných právních dokumentů (návrhů rozhodnutí pro
Kodaň).
Pokud jde o kladný vliv energetiky na podporu
konkurenceschopnosti evropských ekonomik, existuje řada
nastoupených cest, které jsou zcela slučitelné s požadavky
ochrany životního prostředí a klimatu. Takovouto cestu
představuje ve smyslu opatření třetího energetického balíčku
další liberalizace unijního trhu energií a dobudování jeho
technické infrastruktury, zajištění dlouhodobé bezpečnosti
dodávek hlavních energetických surovin hledáním nových
zdrojů energie a jejich efektivním a udržitelným využíváním.
Cestou jsou i programy relativních úspor ve spotřebě a hledání
netradičních efektivních zdrojů energie.
Prvotní cestou k řešení komplexu problémů je nepochybně
dobudování jednotného vnitřního trhu s energiemi, tj.
elektřiny a plynu, jež má šanci vést současně k podstatným

Další cestou je otevření kritické diskuse k revizi úlohy
stávajících technologií získávání energie ve světle poznatků
o všech důsledcích jejich používání, zejména pak o
environmentální a společenské přijatelnosti renesance
jaderné energetiky a jejím potenciálu k řešení klimatické
změny a energetické bezpečnosti, o vedlejších důsledcích
produkce biopaliv na evropský i světový trh potravin, na
situaci v rozvojových zemích a na změny klimatu, o důsledcích
větrné energetiky na stabilitu napětí v přenosové síti, tedy na
energetickou bezpečnost.
Další cestou je pokračování dialogu s hlavními zahraničními,
tj. mimounijními dodavateli energie o vzájemně výhodné
architektuře budoucích dlouhodobých vztahů. Rychlá
globalizace světové ekonomiky, tím že vede k rozsáhlé
vzájemné závislosti dodavatelů a odběratelů na trhu energií,
nás nutí do značné míry jinak interpretovat pojem energetické
soběstačnosti a pojem bezpečnosti dodávek.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
Prioritní úkoly v Energetice a změnách klimatu
Strategický energetický přehled
Úkolem českého předsednictví bude projednat tzv. Strategický
energetický přehled, který připravuje Komise. České
předsednictví bude řídit jeho projednání v Radě Evropské
unie, jež se pak promítne do závěrů Evropské rady. Jeho
klíčovou součástí budou otázky energetické bezpečnosti na
vnitřní i vnější úrovni. Přehled bude mj. doplňovat revize
předpisů o zásobách ropy, dále hodnocení legislativy o
bezpečnosti dodávek plynu a Zelená kniha pro transevropské
energetické sítě.
Akční plán pro energetiku
ČR bude naplňovat Akční plán pro energetiku pro období
2007–2009 a zahájí přípravu druhého akčního plánu
pro období 2010-2012 na základě závěrů Strategického
energetického přehledu.
Energetická bezpečnost EU
Česká republika zvažuje uspořádat v únoru 2009 neformální
Radu ministrů na téma energetické bezpečnosti za účasti
členských států EU, a eventuálně i summit s vybranými
dodavateli energie.
Post-Kjótský režim
Česká republika bude vést jednání o nastavení závazků po
ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu.
Bude rovněž zastupovat EU v rámci jednání smluvních
stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského
protokolu.
Společnou pozici EU bude prosazovat i na dalších
mezinárodních fórech (např. v rámci MEM – Major Economies
Meeting on Energy Security and Climate Change). Příprava
na klíčové jednání smluvních stran v Kodani (COP 15)
bude od českého předsednictví vyžadovat práci na přípravě
mandátu tak, aby jej mohla schválit Evropská rada na jaře
2009.
Klimaticko-energetický balíček
České předsednictví bude pravděpodobně dokončovat
podobu
tzv. klimaticko-energetického balíčku. Ten
zavádí opatření, která umožní dosažení snížení emisí
skleníkových plynů v EU o 20 % do roku 2020 oproti roku
1990. Mezi nástroje k dosažení uvedeného patří zejména
revize systému obchodování s emisními povolenkami (EU
ETS), návrh tzv. rozděleného úsilí mezi členskými zeměmi
pro snižování emisí mimo sektory zařazené do EU ETS,
stanovení cíle pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie (OZE) a podpora pilotní fáze projektů na geologické
ukládání CO2 (CCS).
Cílem českého předsednictví bude najít rovnováhu mezi
konkurenceschopností, ochranou životního prostředí a
bezpečností. Nemalou roli přitom sehraje podpora využívání
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moderních bezemisních zdrojů energie. Naše republika bude
podporovat diskusi týkající se možností technologie čistého
uhlí a systémů pro zachycování a ukládání emisí.
Energetická účinnost
ČR bude pokračovat v projednávání návrhů na revizi směrnice
o štítkování energetických spotřebičů a na revizi směrnice o
energetické účinnosti budov, které by měly být předloženy
Radě v průběhu roku 2008.
Nové energetické technologie
V průběhu českého předsednictví bude intenzivně diskutována
implementace Evropského strategického plánu pro energetické
technologie (SET-Plan), jehož cílem je vytvořit prostředí pro
urychlené zavádění inovativních energetických technologií pro
splnění cílů v oblasti účinnosti, ochrany klimatu a bezpečnosti
a spolehlivosti dodávek energií.
ČR bude podporovat transformaci SET-Planu do praktických
kroků a iniciativ, včetně posílení souvisejícího výzkumu a
vývoje a rozvoje nových forem spolupráce.
Vnitřní trh s energií
Za českého předsednictví bude s největší pravděpodobností
vrcholit legislativní proces u tzv. třetího energetického balíčku,
jehož cílem je dokončit liberalizaci trhu s elektrickou energií a
plynem včetně posilování propojení sítí a koordinace operátorů
a vytvořit tak předvídatelné a stabilní prostředí nezbytné pro
investice a přeshraniční spolupráci.
Propojování sítí a koordinace operátorů přenosových
soustav
Cílem českého předsednictví bude propojování evropské
energetické infrastruktury mezi členskými zeměmi, které je
předpokladem pro to, aby evropský trh s energií mohl fungovat
na základě nabídky a poptávky. Česká republika bude
prosazovat vytvoření nového koordinačního mechanismu
pro evropské operátory přenosových soustav, který umožní
operátorům každodenně komunikovat a předcházet výpadkům
v dodávkách energie.
Financování adaptačních a mitigačních opatření v
rozvojových zemích
Na základě závěrů Evropské rady z června 2008 českému
předsednictví připadne úkol uvést tato opatření do života.
ČR se proto bude zasazovat o vyvážené financování aktivit
souvisejících se změnou klimatu, a to jak na úrovni Rámcové
úmluvy o změně klimatu (např. Adaptační fond), tak i na úrovni
EU (např. Global Climate Change Alliance - GCCA).
Rozvojová spolupráce
Prioritním tématem českého předsednictví v oblasti
rozvojové spolupráce bude diskuse o krocích EU vedoucích
k podpoře udržitelných zdrojů energie v rozvojových zemích
na lokální úrovni.

Téma
EVROPA OTEVŘENÁ A BEZPEČNÁ
Péči o vnitřní bezpečnost musí EU věnovat pozornost v rámci
vlastních kompetencí a v rámci spolupráce členských států
v oblasti spravedlnosti a vnitra. Jedná se především o ochranu
před ilegální imigrací, ochranu vnějších hranic, boj proti
organizovanému zločinu a mezinárodnímu obchodu s drogami.
Řešení těchto komplexních problémů může napomáhat náležitá
politika EU vůči oblastem, které jsou zdrojem bezpečnostních
rizik pro obyvatele států EU.

Východní Evropa
Východní Evropa je významným partnerem EU v energetickém
dialogu, je významným dodavatelem energie a zajišťuje tranzit
energetických dodávek. To je však pouze jeden z mnoha
důvodů, proč je jednou z hlavních priorit českého předsednictví
komplex vztahů Unie k východní Evropě.
Východoevropský region, včetně Ruska, se stal v roce 2004
bezprostředním sousedem rozšířené Unie a sdílí s ní několik
tisíc kilometrů společné hranice. Je v našem zájmu, aby
východní Evropa dokončila výstavbu tržní ekonomiky, aby se
vydala na cestu, která očistí region od otevřených, zamrzlých
či latentních mezinárodně politických konfliktů, a stala se
po všech stránkách kompatibilní s prostorem dnešní EU.
Základním nástrojem politiky Unie v oblasti východní Evropy je
Evropská politika sousedství.

EU – Rusko
Význam východní Evropy jako priority českého předsednictví
je umocněn skutečností, že součástí tohoto regionu je velká
mocnost s globálními a silnými regionálními zájmy, s globální
odpovědností a s výraznými geopolitickými ambicemi - Rusko.
Na jedné straně si Rusko s EU konkuruje v názorech na vývoj
prostoru východní Evropy či na západním Balkánu (který
nastoupil cestu evropské integrace). Na druhé straně má
Rusko s EU řadu společných partnerských zájmů v oblasti
energetiky, změny klimatu, bezpečnosti, migrace a dalších.
EU zatím není na efektivní formování svých vztahů s Ruskem
dobře připravena. Rusko již po staletí umí identifikovat své
vlastní zájmy, koherentně a disciplinovaně je prosazovat a
uvažovat jako globální hráč na poli světové reálné politiky.
Tomu všemu se EU teprve učí. Hlavním nebezpečím vztahu
EU a Ruska je proto riziko jejich nerovnosti.

Balkán
Svébytnou politikou Unie je oblast západního Balkánu. Postup
zemí tohoto regionu stabilizačním a asociačním procesem,
který by měl přerůst v proces přístupový, bude samozřejmě
záviset na tom, jak budou plnit kritéria. Důkazem věrohodnosti
strategie Unie v tomto regionu by měl být brzký vstup
Chorvatska do EU po dokončení přístupových jednání.

Turecko dlouhodobě patří mezi strategické spojence EU a jeho
evropská perspektiva sehrává důležitou roli pro stabilitu celého
regionu. ČR bude během svého předsednictví pokračovat
v přístupových jednáních s Tureckem.
Předsednictví a západní Balkán
• Liberalizace vízového režimu – ČR podpoří naplňování
cestovních map k vízové liberalizaci zemí západního
Balkánu s členskými státy EU, který je považován za
důležitý impuls k pokračování vnitřních reformních procesů.
• Vztahy EU – země západního Balkánu – hlavním nástrojem
politiky EU vůči balkánským zemím je Stabilizační a asociační
proces, který postupně přechází v proces přístupový.
• Přistoupení Chorvatska – ČR bude podporovat dokončení
přístupových jednání s Chorvatskem tak, aby k podpisu
přístupové smlouvy mohlo dojít ještě v roce 2009. Úkolem
českého předsednictví bude hledat řešení, jež by umožnilo
členství Chorvatska i bez platnosti Lisabonské smlouvy.

EU-Izrael
ČR bude podporovat snahy o povýšení vztahů se zeměmi, které
plní závazky vyjednané v rámci Evropské sousedské politiky
na základě principu diferenciace. Izrael patří mezi partnerské
země s touto charakteristikou. Izraeli vyprší na začátku dubna
2009 akční plán s EU, a proto se ČR bude snažit vyslyšet jeho
přání na uzavření nového smluvního dokumentu.

Transatlantická vazba
Evropa má pouze omezené možnosti politicky ovlivňovat
mezinárodní dění. Před EU proto vyvstávají dva obecné
imperativy s praktickými důsledky:
• Bez pevné transatlantické vazby by byla akceschopnost
unijní politiky a role EU jako globálního hráče omezená.
Význam této vazby umocňují globální výzvy, které první
dekáda nového tisíciletí přináší (bezpečnostní, humanitární,
ekonomické či environmentální).
• V souvislosti s posilováním úlohy Evropské unie jako
významného globálního aktéra, schopného efektivně
zasáhnout do řešení krizí kdekoli ve světě, je nezbytné, aby
k tomu Evropská unie měla účinné nástroje a důvěryhodnou
bezpečnostní a obrannou politiku.
České předsednictví bude vedeno snahou působit na
odstranění těch politických překážek, které stále blokují
vzájemnou efektivní spolupráci NATO a EU.

Lidská práva
V tradiční linii své vlastní zahraniční politiky bude
české předsednictví dbát na to, aby byl přístup EU
k mezinárodně-politickým problémům pevně založen na
respektování a podpoře lidských práv a demokracie.

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

V rubrice Dotační výzvy sledujeme za přispění dceřiné společnosti
RAVEN EU Advisory aktuálně vyhlášené výzvy k předkládání
žádostí o dotace ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU.
V tabulce jsou monitorovány informace o operačním programu,
o konkrétních oblastech podpory, typu vhodného žadatele a datu
uzávěrky předkládání žádostí o dotaci. Máte-li zájem získat více
informací k jednotlivým výzvám, prosím, kontaktujte nás nebo
specialisty společnosti RAVEN EU Advisory.

Vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU

ROP
Střední Čechy

ROP
Střední
Morava

ROP
Moravskoslezsko

ROP
Jihovýchod

OP Podnikání
a inovace

Operační
program
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(Pod) Oblast podpory /
Program
Prosperita – podpora v
režimu veř. podpory

Vhodný žadatel
Právnická osoba - provozovatel vědeckotechnického parku, centra pro
transfer technologií nebo podnikatelského inkubátoru

Uzávěrka
31.7.2009

Prosperita – režim podpory Vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, samostatná územně správní
nezakládající veřejnou
jednotka či jiná právnická osoba, jejímž vlastníkem je vysoká škola,
podporu
veřejná výzkumná instituce či jednotka územní samosprávy

31.7.2009

Oblast podpory 1.4:
Rozvoj infrastruktury pro
bezmotorovou dopravu

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či
obcemi

31.10.2008

Podoblast podpory 2.1.2,
zaměření c): Infrastruktura
pro terénní a ambulantní
služby a chráněné dílny

Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce nad 50 16.10.2008
tis. obyvatel, organizace zřízené a založené obcemi nad 50 tis. obyvatel,
NNO, realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené
státem, podnikatelské subjekty (vyjma chráněných dílen), realizující
projekt v obci nad 50 tis. obyvatel

Podoblast podpory 2.1.2,
Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce,
zaměření b): Transformace organizace zřízené a založené obcemi, NNO, organizace zřízené
pobytových zařízení
státem, podnikatelské subjekty (vyjma chráněných dílen)

16.10.2008

Podoblast podpory 2.2.2:
Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce,
Rozvoj a zvyšování úrovně dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a
ubytovacích zařízení
dobrovolnými svazky obcí, NNO, malé a střední podniky, podniky v
místě s lázeňským statutem

7.11.2008

Podoblast podpory 2.2.4:
Infrastruktura pro rozvoj
zdravotnictví

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi

24.11.2008

Oblast podpory 1.1:
Regionální dopravní
infrastruktura

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

14.11.2008

Oblast podpory 1.2:
Udržitelné formy veřejné
dopravy

Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, svazky
obcí, obecně prospěšné společnosti

14.11.2008

Oblast podpory 2.1:
Malé a střední podniky
Podnikatelská infrastruktura
a služby cestovního ruchu

14.11.2008

Oblast podpory 2.2:
Veřejná infrastruktura a
služby cestovního ruchu

Kraj, obec, organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, svazky
obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, Hospodářská komora
ČR a její složky, veřejné výzkumné instituce

14.11.2008

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

Obce s rozšířenou působností, obce nad 5000 obyvatel, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností a obcemi
s více než 5000 obyvateli, NNO

14.11.2008

Oblast podpory 3.2:
Obce s rozšířenou působností, obce nad 5000 obyvatel, organizace
Rozvoj měst – oblast
zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností a obcemi
vzdělávání (základní školy) s více než 5000 obyvateli, NNO

14.11.2008
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7. rámcový program

ROP
Střední Čechy

Dotační
výzvy
Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – oblast
vzdělávání (střední školy a
jiné instituce)

Obce s rozšířenou působností, obce nad 5000 obyvatel, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností a obcemi
s více než 5000 obyvateli, NNO, kraj, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, Hospodářská komora ČR a její složky, MSP

14.11.2008

Oblast podpory 3.2:
Rozvoj měst – sociální
integrace

Obce s rozšířenou působností, obce nad 5000 obyvatel, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností a obcemi
s více než 5000 obyvateli, NNO, kraj, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, MSP

14.11.2008

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

Obce nad 500 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nad 500 obyvatel, svazky obcí, NNO

14.11.2008

Oblast podpory 3.3:
Obce nad 500 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Rozvoj venkova – oblast
nad 500 obyvatel, svazky obcí, NNO
vzdělávání (základní školy)

14.11.2008

Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – oblast
vzdělávání (střední školy a
jiné instituce)

Obce nad 500 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nad 500 obyvatel, svazky obcí, NNO, kraj, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, Hospodářská komora ČR a její složky, MSP

14.11.2008

Oblast podpory 3.3:
Rozvoj venkova – sociální
integrace

Obce nad 500 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nad 500 obyvatel, svazky obcí, NNO, kraj, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, MSP

14.11.2008

Výzkum ve prospěch
malého a středního
podnikání – Podpora
národních systémů
financování (přípravné
projekty)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba ustanovená v členském státě
EU nebo asociovaných zemích nebo založená na základě práva
Společenství, jakákoliv mezinárodní „Evropská zájmová organizace“,
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba ustanovená v partnerských
zemích pro mezinárodní spolupráci (ICPC) pro 7. rámcový program

31.10.2008

Otevřené schéma pro
budoucí a nově vznikající
technologie (FET)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba ustanovená v členském státě
EU nebo asociovaných zemích nebo založená na základě práva
Společenství, jakákoliv mezinárodní „Evropská zájmová organizace“,
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba ustanovená v partnerských
zemích pro mezinárodní spolupráci (ICPC) pro 7. rámcový program

31.12.2008

Potraviny, zemědělství a
rybolov a biotechnologie

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba ustanovená v členském státě
EU nebo asociovaných zemích nebo založená na základě práva
Společenství, jakákoliv mezinárodní „Evropská zájmová organizace“,
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba ustanovená v partnerských
zemích pro mezinárodní spolupráci (ICPC) pro 7. rámcový program

15.1.2009

Téma Energie: výzva k
předkládání návrhů 2009

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba ustanovená v členském státě
EU nebo asociovaných zemích nebo založená na základě práva
Společenství, jakákoliv mezinárodní „Evropská zájmová organizace“,
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba ustanovená v partnerských
zemích pro mezinárodní spolupráci (ICPC) pro 7. rámcový program

25.11.2008

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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Výzva měsíce

Nová pravidelná rubrika „Výzva měsíce“ detailněji popisuje
vybranou aktuálně vyhlášenou výzvu k předkládání žádostí o
dotace z fondů EU, která podle našeho názoru může být zajímavá
a využitelná pro řadu čtenářů Měsíčníku. Rubrika je připravována
ve spolupráci s konzultační společností RAVEN EU Advisory
a internetovým portálem www.edotace.cz. Máte-li jakékoliv
informace k této výzvě či přímo uvažujete, jestli by se nehodila na
Váš projektový záměr, neváhejte se na nás obrátit.

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE: PROGRAM PROSPERITA – VÝZVA I.
Společné charakteristiky výzvy
Předběžná registrační žádost: od 7.4.2008 do 1.8.2008
Příjem registračních žádostí: od 1.8.2008 do 31.7.2009
Příjem plných žádostí: od 1.9.2008 do 31.12.2009
Systém sběru žádostí: kontinuální
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 30.6.2012
Finanční alokace: 2 miliardy korun

Výzva pro režim veřejné podpory
Představení programu
Cílem programu Prosperita je podporovat zakládání a
další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum,
technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci
nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V
souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající
inovační firmy se program dále zaměřuje na podporu zakládání,
činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů. Zvláštní
pozornost věnuje program podpoře sítí Business Angels na
podporu vznikajících malých a středních podniků.

Oblast podpory
• Oblasti podpory, na které je možné žádat dotaci z programu
Prosperita (režim veřejné podpory), jsou omezeny
Přílohou I Smlouvy o ES a Přílohou č. 5 výzvy. V těchto
přílohách je specifikovaná výroba, zpracování a uvádění na
trh výrobků, které jsou z programu vyloučeny.
• Dále nejsou podporovány: zemědělství, rybolov,
akvakultura, uhelný průmysl, ocelářský průmysl (odvětví
vymezená v Příloze č. 5 této výzvy), průmysl výroby
syntetických vláken (odvětví vymezená v Příloze č. 5 této
výzvy) a stavba lodí.

Příjemce podpory
Příjemcem podpory je právnická osoba ve smyslu § 18,
odst. 2, písmen a), c), a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Tato právnická osoba bude působit
jako provozovatel vědeckotechnického parku nebo centra
pro transfer technologií nebo podnikatelského inkubátoru, dle
podmínek Programu bude vést oddělenou účetní evidenci
ve vztahu ke způsobilým výdajům Projektu a ve svých
stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem
podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu
technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem
na progresivní (high-tech) technologie.

Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria:
• Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů.
• Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky.
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• Musí mít ke dni podání registrační žádosti uzavřena
minimálně 2 po sobě následující účetní období. Pokud
žadatel podniká po kratší dobu, lze požadovanou historii
prokázat také prostřednictvím subjektu/ů, který/kteří v
žadateli uplatňuje/uplatňují rozhodující vliv.
• Nemá nedoplatky vybraným institucím (dle této výzvy),
poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných
z rozpočtu EU a nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků
jeho zaměstnanců.

Omezení
• Realizováno na území ČR mimo území Prahy.
• Jednoznačné prokázání vlastnických nebo jiných práv
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
• Finanční zdraví za poslední dva roky min C+, pokud
podnikatel existuje méně než 2 roky, uplatňuje se rating
subjektů s rozhodujícím vlivem, v případě zahraničních dle
metodiky Moody´s nebo Standard & Poors.
• Vykonávání podpořené aktivity po dobu 5 let v regionu
NUTS 2 a také zde zachovat (mít ve vlastnictví) dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek, který byl pořízen z dotace.

Forma a výše podpory
• Podpora formou dotace režimu veřejné podpory.
• Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu.
V případě Projektů obsahujících stavební práce může dotace
činit 5 – 300 mil. Kč. V případě projektů neobsahujících
stavební práce může dotace činit 1 – 30 mil. Kč.
• Je možné uplatnit podporu dle pravidla de minimis. Dotaci,
která je poskytována dle pravidla de minimis, lze Příjemci
poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá
podpora spolu s veškerou podporou dle pravidla de
minimis poskytnutou Příjemci za období tří fiskálních let (tj.
za období vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace
poskytnuta, a dvěma předcházejícími fiskálními roky)
nepřesáhne částku 200.000 EUR.
• Procentní limity dotace na způsobilé výdaje jsou stanoveny
podle regionální mapy intenzity veřejné podpory a činí
maximálně:
Region soudržnosti
Střední Morava, Severozápad,
Střední Čechy, Moravskoslezsko,
Severovýchod, Jihovýchod
Jihozápad 1.1.2007 - 31.12.2010
Jihozápad 1.1.2011 - 31.12.2013

Podnik s počtem
zaměstnanců
do 50 51–250 nad 250
60 %

50 %

40 %

56 %
50 %

46 %
40 %

36 %
30 %

Výzva měsíce
Způsobilé výdaje
•
•
•
•

Až po schválení registrační žádosti.
Provedené výběrové řízení.
Majetek nelze pořizovat aktivací.
Nákup pozemků, úpravy pozemků, sítě a komunikace
ke stavbám, nákup staveb, projektová dokumentace,
technické zhodnocení staveb, novostavby, hardware a sítě,
odstranění staveb, ostatní stroje a zařízení, inženýrská
činnost, architektonická soutěž, software a data, práva
duševního vlastnictví, služby poradců, expertů, studie,
cestovné, zvýhodněný nájem, nájem, tvorba webových
stránek, marketing a propagace, účast na veletrzích a
výstavách, mzdy, pojistné, síťové neskladovatelné dodávky
(internet), školení a rekvalifikace, semináře a workshopy.

Výzva v režimu nezakládající veřejnou podporu
Představení programu
Cílem programu Prosperita je podporovat zakládání a
další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum,
technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci
nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V
souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající
inovační firmy se program dále zaměřuje na podporu zakládání,
činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů.

Oblast podpory
• Oblasti podpory, na které je možné žádat dotaci z programu
Prosperita (režim veřejné podpory), jsou omezeny Přílohou
I Smlouvy o ES a Přílohou č. 5 výzvy. V těchto přílohách je
specifikovaná výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků,
které jsou z programu vyloučeny.
• Dále nejsou podporovány: zemědělství, rybolov,
akvakultura, uhelný průmysl, ocelářský průmysl (odvětví
vymezená v Příloze č. 5 této výzvy), průmysl výroby
syntetických vláken (odvětví vymezená v Příloze č. 5 této
výzvy) a stavba lodí.

Příjemce podpory
Příjemce dotace musí být vysoká škola, veřejná výzkumná
instituce, samostatná územně správní jednotka či jiná
právnická osoba, ve smyslu § 18, odst. 2, písmen a), c), a d)
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
založená před 7. 3. 2008, jejímž vlastníkem je vysoká škola,
veřejná výzkumná instituce či jednotka územní samosprávy, a
to buď jednotlivě, anebo společně.

Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria:
• Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ.
• Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky.
• Musí mít ke dni podání registrační žádosti uzavřena
minimálně 2 po sobě následující účetní období. Pokud
žadatel podniká po kratší dobu, lze požadovanou historii

prokázat také prostřednictvím subjektu/ů, který/kteří v
žadateli uplatňuje/uplatňují rozhodující vliv.
• Nemá nedoplatky vybraným institucím, poskytovatelům
podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a
nemá nedoplatky mzdových nároků jeho zaměstnanců.
• K datu podání Žádosti není příjemcem podpory na
záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích podle
Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a
restrukturalizaci podniků v obtížích.

Omezení
• Realizováno na území ČR mimo území Prahy.
• Jednoznačné prokázání vlastnických nebo jiných práv
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
• Finanční zdraví za poslední dva roky min C+, pokud
podnikatel existuje méně než 2 roky uplatňuje se rating
subjektů s rozhodujícím vlivem, v případě zahraničních dle
metodiky Moody´s nebo Standard & Poors.
• Po uplynutí 10 let ode dne ukončení projektu dle aktivit
vymezených v čl. 3 bod a,b,c jsou žadatelé oprávněni
vykonávat jakoukoliv jinou aktivitu nad rámec těchto aktivit.

Forma a výše podpory
• Podpora je poskytována formou dotace. Poskytovaná
podpora nezakládá veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu
ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení ES.
• Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu.
V případě Projektů obsahující stavební práce může dotace
činit 5 – 300 mil. Kč. V případě projektů neobsahujících
stavební práce může dotace činit 1 – 30 mil. Kč.
• Je možné uplatnit podporu dle pravidla de minimis. Dotaci,
která je poskytována dle pravidla de minimis, lze Příjemci
poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá
podpora spolu s veškerou podporou dle pravidla de
minimis poskytnutou Příjemci za období tří fiskálních let (tj.
za období vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace
poskytnuta, a dvěma předcházejícími fiskálními roky)
nepřesáhne částku 200.000 EUR.

Způsobilé výdaje
•
•
•
•

Až po schválení registrační žádosti.
Provedené výběrové řízení.
Majetek nelze pořizovat aktivací.
Nákup pozemků, úpravy pozemků, sítě a komunikace ke
stavbám, nákup staveb, projektová dokumentace, technické
zhodnocení staveb, novostavby, hardware a sítě, odstranění
staveb, ostatní stroje a zařízení, inženýrská činnost ve
výstavbě, architektonická soutěž, software a data, práva
duševního vlastnictví, služby poradců, expertů, studie,
cestovné, zvýhodněný nájem, nájem, tvorba webových
stránek, povinná publicita, marketing a propagace.

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 dat 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
1,8
3,0
3,4
-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
-4,3
-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 ▪ říjen 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
VI-08 VII-08 VIII-08
6,6
6,6
6,6
5,8
5,7
5,6
4,4
4,4
4,3
3,1
2,9
n/a
7,4
7,3
7,2
3,8
3,9
4,0
5,6
5,9
6,2
7,5
n/a
n/a
10,8
11,0
11,3
7,7
7,8
8,0
6,8
n/a
n/a
3,7
3,7
3,6
6,1
6,3
6,5
4,8
5,1
5,1
4,1
4,1
4,2
7,8
7,8
7,9
5,7
5,7
5,7
2,6
2,6
2,6
3,5
3,4
3,3
7,1
6,8
6,7
7,6
7,5
7,5
5,9
n/a
n/a
4,3
4,3
4,2
10,1
10,0
9,9
6,3
6,3
6,3
5,6
5,6
5,8
5,4
n/a
n/a
6,9
6,9
6,9

Meziroční inflace
VI-08 VII-08 VIII-08
5,8
5,9
5,4
14,7
14,4
11,8
6,6
6,8
6,2
4,2
4,4
4,8
3,4
3,5
3,3
11,5
11,2
11,1
3,9
3,6
3,2
4,9
4,9
4,8
5,1
5,3
4,9
4,0
4,0
3,5
4,0
4,0
4,2
5,2
5,3
5,1
17,5
16,5
15,6
12,7
12,4
12,2
5,3
5,8
4,8
6,6
7,0
6,4
4,4
5,6
5,4
2,3
3,0
3,0
4,0
3,8
3,6
4,3
4,5
4,4
3,4
3,1
3,1
8,7
9,1
8,1
6,8
6,9
6,0
4,3
4,4
4,4
4,3
4,3
4,6
4,0
3,8
4,1
3,8
4,4
n/a
4,2
4,4
4,2

HDP per capita k Ø EU
2005
2006
2007
121,0
119,6
118,1
35,3
36,7
38,1
76,5
78,5
82,0
126,5
125,6
122,8
115,0
114,0
113,2
62,8
68,3
72,1
143,6
145,3
146,3
96,1
97,2
97,9
102,9
104,8
106,9
112,3
111,8
111,3
105,1
103,2
101,4
92,5
91,8
92,7
49,9
53,6
58,0
53,1
56,1
60,3
264,0
278,9
276,4
64,1
64,9
63,5
77,4
76,9
77,1
131,0
130,4
130,9
128,7
127,4
128,2
51,2
52,4
53,6
75,4
74,4
74,7
35,4
38,8
40,7
86,8
87,7
88,8
60,5
63,6
68,6
115,1
116,8
116,2
123,6
124,4
126,2
119,1
117,8
115,9
100,0
100,0
100,0

Cenová
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

hladina
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

k Ø EU
2007
105,4
46,0
62,6
136,9
103,2
71,3
126,0
88,6
93,0
106,7
102,9
87,7
65,0
59,7
105,1
65,7
73,2
103,1
100,0
63,4
84,6
64,7
76,9
63,0
121,4
116,4
112,3
100,0
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