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při komentování či hodnocení lednových událostí v evropském integračním dění
nelze z českého zainteresovaného pohledu uchopit problém jinak než optikou
našeho předsednictví Radě EU. A dlužno po prvním měsíci dodat, že čím obtížnější
okolnosti na výkon této vrcholové funkce dolehly v podobě krizové energetické
situace při (ne)dodávkách plynu, zostření politického konfliktu na Blízkém
Východě či hledání východisek z nastalé ekonomické krize, tím spolehlivější a
čestnější výkon čeští politici, úředníci i specialisté na tomto poli podali.
Je svým způsobem příznačné, že v souvislosti s naší rolí v Radě EU se
bezpochyby největší mediální pozornosti v dosavadním průběhu dostalo
výtvarnému počinu Entropa, vsazeného do atria budovy klíčové rozhodovací
instituce Unie. Okolnosti kolem jeho ztvárnění přitom přinesly mnohé emotivní
projevy v pozitivním i opačném směru.
Rozhodně platí a mohu z vlastní skromné zkušenosti potvrdit, že funkce
předsednictví potvrdila zvýšenou viditelnost a pozornost věnovanou České
republice, což je zajisté přínos, jež by měl být následně zhodnocen.
Za pozornost určitě stojí řada dokumentů, zveřejněných v průběhu ledna
Evropskou komisí, z nichž mnohé představují reakci na krizi a projevují se jak
v jednání Rady, tak i dalších institucí typu Hospodářského a sociálního výboru,
či Výboru regionů. Texty na téma zeslabování ekonomického sentimentu
vůči budoucímu vývoji, koncepty rozvoje konkurenceschopnosti Unie i jejích
jednotlivých členů, strategický přehled o zlepšování regulačního prostředí v EU
či výkaz o naplňování inovačního potenciálu v jednotlivých zemích EU jsou
současně informačně hodnotné i varující. Především malé a střední podniky,
které nyní usilují o nalezení specifických forem podpory pro překonání krizových
projevů, snad ocení inovovaný portál finanční podpory EU pro tento sektor.
Varovný je však aktuálně zveřejněný mimořádný odhad ekonomického rozvoje;
Generální ředitelství Komise pro ekonomické a finanční záležitosti předpokládá
pro rok 2009, že ekonomika EU-27 meziročně poklesne o 1,8% a teprve v roce
příštím zaznamená téměř neznatelný náznak obratu (+0,5%), což se však
dozvíme až v prvních fázích roku 2011. Konkurenční soukromá pracoviště však
považují náhled Komise za ještě velmi optimistický.
Leden byl specificky významný i pro Slovensko, jež v jeho průběhu získalo své
první zkušenosti s fungováním eura coby zákonného platidla na svém území,
tedy měny, jež si připomněla prvního letošního dne své 10. narozeniny, jež
mohou být slaveny s patřičnou dávkou hrdosti.
Také Česká spořitelna byla v informování o českém předsednictví v lednu aktivní.
Nově vytvořenou sekci na našem webu věnovanou čistě této významné události
(viz www.csas.cz/predsednictvi-eu) jsme inovovali o aktuality z předsednictví,
které téměř denně přebíráme z oficiálního portálu předsednictví: www.eu2009.cz.
Přeji Vám příjemné čtení.
Petr Zahradník
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Události

Úřadující předseda Rady EU a český premiér Mirek Topolánek v
Evropském parlamentu představil priority českého předsednictví.
Ty se nesou ve znamení tří E: ekonomika, energetika a Evropská
unie ve světě. Evropská komise zveřejnila pochmurný výhled
ekonomiky do roku 2010. Podle její prognózy zažije hospodářství
EU v letošním roce pokles o 1,8 %, který bude doprovázen
zhoršujícím se stavem veřejných financí, prohlubující se
nezaměstnaností a klesající inflací.

POLITIKA
Premiér Topolánek představil priority českého
předsednictví
Úřadující předseda Rady Mirek Topolánek vystoupil v plénu
Evropského parlamentu, aby seznámil poslance s prioritami a
programem českého předsednictví.
Motto předsednictví
Mottem předsednictví je „Evropa bez bariér” a „Evropa
pravidel”. Vychází z přesvědčení, že plnému rozvoji potenciálu
Evropy brání řada vnitřních bariér: poslední překážky v plném
uplatnění čtyř základních svobod EU, zbytečná administrativní
zátěž pro podnikatele či nedostatek propojení energetických
sítí. Odstraňování vnitřních bariér však musí kráčet ruku v ruce
s ochranou proti nelegálním aktivitám, jinými slovy s pravidly.
Priority předsednictví: tři E
1. Ekonomika
České předsednictví se zasadí o řádnou implementaci závěrů
Deklarace summitu G20 z listopadu 2008 a závěrů Evropské
rady z prosince 2008. Klíčovým předpokladem úspěchu přitom
spatřuje v zabránění nadměrné regulaci a protekcionismu.
V dlouhodobém horizontu se jedná zejména o posilování
konkurenceschopnosti EU a plné prosazování a uplatňování
čtyř základních svobod. Pozornost bude věnována také
investicím do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací, zlepšování
regulatorního prostředí a snižování administrativní zátěže.
2. Energetika
Předsednická země bude rozhodně „pokračovat v úsilí
o zajištění bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné
energetiky pro Evropu”. Dalším úkolem v této oblasti bude také
diverzifikovat dodavatelské a přepravní cesty, vážně se
zabývat otázkou budování plynovodu Nabucco a podporovat
výstavbu nových ropovodů.
S touto otázkou je také úzce spjata problematika ochrany
klimatu. V této oblasti bude snahou předsednictví dosáhnout
globálně přijatelné dohody o nastavení redukčních závazků po
roce 2012 a připravit cestu k dosažení širokého mezinárodního
konsensu na konci roku 2009 v Kodani.
3. Evropská unie ve světě
První události českého předsednictví ukázaly nutnost aktivního
přístupu samotné EU, ale také koordinaci s významnými
světovými i regionálními hráči.
Dalším úkolem předsednictví v otázce zahraničněpolitických
vztahů bude také příprava Východního partnerství, které
předpokládá posílení spolupráce se zeměmi tohoto regionu,
především s Ukrajinou. Důraz bude kladen rovněž na posilování
transatlantických vztahů.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
004-46092-012-01-03-901-20090113IPR46091-12-01-20092009-false/default_cs.htm
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Do Bruselu pomalu přichází změna
V budoucí Evropské komisi může být až 20 nových tváří,
neboť od většiny jejich současných členů se očekává, že opustí
evropskou exekutivu z vlastní iniciativy či z důvodu politických
změn ve vlastním státě.
Za předsedu Komise Josého Barrosa není žádná vhodná
alternativa a on sám by rád zůstal v této funkci, avšak většina
ostatních komisařů bude povolána zpět do svých států.
Podle zdrojů portálu EurActiv má zůstat ve svých funkcích na
další období jen 5 dalších komisařů:
• Ital Antonio Tajani z Itálie – komisař pro dopravu,
• Estonec Siim Kallas – administrativa a boj proti podvodům,
• Fin Olli Rehn – rozšíření,
• Lucemburčanka Viviane Reding – informační spol. a média,
• Bulharka Meglena Kuneva – ochrana spotřebitele.
I Slovinec Janez Potočnik (věda a výzkum) a Lotyš Andris
Piebalgs (energetika) mají šanci získat podle zdrojů nabídku
na druhý mandát. Přestože i jiní komisaři by rádi pokračovali,
chybí jim podpora jejich vlastní vlády.
Aktuální složení Evropské komise
José Manuel Durão Barroso
Portugalsko
předseda
Margot Wallström
Švédsko
místopředsedkyně, komisařka pro vztahy s evropskými
institucemi a komunikační strategii
Günther Verheugen
Německo
místopředseda, komisař pro průmysl a podnikání
Jacques Barrot
Francie
místopředseda, komisař pro justici, svobodu a bezpečnost
Siim Kallas
Estonsko
místopředseda, komisař pro administrativní záležitosti, audit
a boj s podvody
Antonio Tajani
Itálie
místopředseda, komisař pro dopravu
Benita Ferrero-Waldner
Rakousko
komisařka pro vnější vztahy a evropskou sousedskou politiku
Louis Michel
Belgie
komisař pro rozvojovou a humanitární pomoc
Androulla Vassiliou
Kypr
komisařka pro zdravotnictví
Vladimír Špidla
ČR
komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
Mariann Fischer Boel
Dánsko
komisař pro zemědělství a rozvoj venkova
Olli Rehn
Finsko
komisař pro rozšíření
Stavros Dimas
Řecko
komisař pro životní prostředí

Události
László Kovács
Maďarsko
komisař pro daně a celní unii
Charlie McCreevy
Irsko
komisař pro vnitřní trh a služby
Andris Piebalgs
Lotyšsko
komisař pro energetiku
Dalia Grybauskaite
Litva
komisařka pro finanční plánování a rozpočet
Viviane Reding
Lucembursko
komisařka pro informační společnost a média
Joe Borg
Malta
komisař pro rybolov a námořní záležitosti
Neelie Kroes
Nizozemí
komisařka pro hospodářskou soutěž
Danuta Hübner
Polsko
komisařka pro regionální politiku
Ján Figel
Slovensko
komisař pro školství, vzdělání, kulturu a vícejazyčnost
Janez Potocnik
Slovinsko
komisař pro vědu a výzkum
Joaquin Almunia
Španělsko
komisař pro hospodářské a měnové záležitosti
Catherine Ashton
Velká Británie
komisařka pro obchod
Leonard Orban
Rumunsko
komisař pro mnohojazyčnost
Meglena Kuneva
Bulharsko
komisařka pro ochranu spotřebitele
Zdroj: Evropská komise
Německý poslanec a šéf evropských socialistů Martin Schulz
se může stát příštím předsedou Evropského parlamentu na
dobu dvou a půl roku. Poté by ho mohl vystřídat na další dva a
půl roku dosavadní předseda Výboru pro zahraniční věci Jacek
Saryusz-Wolski, středopravicový polský poslanec a bývalý
vyjednávač pro polské přistoupení k EU.
Podle neověřených zpráv by se Tony Blair mohl stát prvním
stálým předsedou Evropské unie. Tuto funkci má vytvořit
Lisabonská smlouva, která ale zatím stále nevstoupila v
platnost. Údajně má podporu klíčových evropských státníků
včetně francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho.

EKONOMIKA A EURO
Komise: ekonomika EU poklesne o 1,8 %
Podle prognózy Evropské komise zažije Evropská unie
v letošním roce pokles HDP o 1,8 %, než dojde k mírnému
ozdravení na +0,5 % v roce 2010.
Jde o výsledek dopadu zesílené finanční krize na reálnou
ekonomiku, z toho vyplývajícího celkového hospodářského
útlumu, který se projevuje silným snížením světového
obchodu a výrobní kapacity a v některých zemích korekcí
trhu s nemovitostmi. Vládní spotřeba a veřejné investice však
poskytnou úlevu. Skutečnost, že poklesly inflační tlaky, též
přispěje k soukromé spotřebě. Diskreční daňová opatření,
která byla oznámena v období od srpna 2008, letos omezí
snížení růstu HDP zhruba o 0,75 procentního bodu.
Průběžná prognóza Komise odhaduje, že hospodářský růst v
roce 2008 poklesl v EU i v eurozóně zhruba na 1 % z úrovně
těsně pod 3 % v roce 2007. Pokles nabral na intenzitě v
posledním čtvrtletí loňského roku. Na základě nedávno
zjišťovaných údajů a příchozích objednávek se dá očekávat,
že krátkodobě tato slabost pravděpodobně přetrvá až do
léta letošního roku. První zřetelnější známky ekonomického
oživení bychom měli pocítit až ve druhé polovině letošního
roku.
Snižující se ekonomickou aktivitu provází i zhoršující se
situace na trhu práce. Evropská komise předpokládá, že
růst zaměstnanosti bude letos negativní a že zaměstnanost
v EU klesne o 3,5 milionu pracovních míst. Z toho vyplývá
předpoklad nárůstu nezaměstnanosti v EU na 8,7 % v roce
2009 s dalším nárůstem v roce 2010.
Obdobně pesimistické vyhlídky jsou i pro oblast veřejných
financí, které se dostanou pod tlak všeobecně daňově
chudšími příjmy a zvýšenými výdaji plynoucími z opatření
přijatých členskými státy na boj s krizí. Podle Komise se letos
souhrnný schodek EU více než zdvojnásobí na 4,4 % HDP.
Ekonomický útlum doprovázený propady světových cen
komodit a zhoršující se situací na trhu práce povede k poklesu
inflace. Prognóza Evropská komise počítá s poklesem inflace
v EU z průměrných 3,7 % v roce 2008 na 1,2 % v roce 2009 a
těsně pod úroveň 2 % v roce 2010.
Odhad klíčových makroekonomických veličin

Nizozemec Jaap de Hoop Scheffer, současný generální tajemník
NATO, by se mohl stát prvním „Vysokým představitelem EU
pro zahraniční a bezpečnostní politiku“. Tato funkce je jedna
z dalších nových pozic, které vytváří Lisabonská smlouva a
slučuje dosavadní funkci komisařky pro vnější vztahy Benity
Ferrero-Waldner a pozici vysokého představitele EU pro SZBP
v současnosti zastávané Javierem Solanou.

EU-27
(odhad EK)
ukazatel v % 08 09 10
HDP
1,0 -1,8 0,5
nezaměstnan. 7,0 8,7 9,5
inflace
3,7 1,2 1,9
schodek VF -2,0 -4,4 -4,8

ČR
(odhad EK)
08 09 10
4,2 1,7 2,3
5,0 5,7 6,6
6,3 2,6 2,3
-1,2 -2,5 -2,3

ČR
(odhad ČS)
08 09 10
3,8 1,3 2,3
5,5 6,4 7,2
6,3 2,1 1,8
-0,5 -2,3 -2,1

http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/do-bruselu-pomal
u-prichazi-zmena-005551

pozn.: zdroj Evropská komise (pro odhad EK) a Research
České spořitelny (pro odhad ČS)

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

Ministr financí Miroslav Kalousek, který v letošním pololetí
předsedá Radě Ecofin, prosadil návrh na návrat ke konsolidaci
veřejných financí, jakmile krize odezní. Na Slovensku se již více
než měsíc platí eurem. Nahrazení koruny společnou evropskou
měnou zvládli naši východní sousedé bez problémů. Česká
republika v loňském roce do společného rozpočtu EU odvedla o
22,8 miliard korun méně, než z něj získala. Naše čistá pozice vůči
rozpočtu EU byla navíc nejvyšší od vstupu v roce 2004.

Pro českou ekonomiku je odhad EK milosrdnější. Růst
HDP by měl letos zůstat v kladných číslech (+1,7 %) a také
míra nezaměstnanosti v tuzemsku (5,7 %) bude v průměru
nižší než v EU. Schodek veřejných financí by měl oscilovat
kolem hranice 2,5 % HDP a inflace poklesne na 2,6 %.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/67

Po koordinované pomoci musí přijít rychlá
konsolidace
Miroslav Kalousek, který v tomto pololetí předsedá Radě
ECOFIN, vyzval členské země k co nejrychlejšímu návratu ke
konsolidaci veřejných financí. Ministři návrh sice podpořili,
ale nijak neurčili, kdy by k tomu mělo dojít.
Ministři financí Evropské unie se v Bruselu sešli pouhý den
poté, co Evropská komise zveřejnila svou pochmurnou
předpověď vývoje evropské ekonomiky pro letošní rok (viz
zpráva výše). Ta kromě chabé ekonomické výkonnosti počítá
i s rapidním zhoršením veřejných financí.

měla následovat koordinovaná konsolidace“, zároveň ale
neurčily žádné datum, kdy bude ke snižování schodků třeba
znovu přikročit.
Kalousek ministry upozornil, že otázka, do jaké míry mohou
členské státy své deficity zvyšovat, nemusí zdaleka záviset
na nich samotných. „Nejde jen o ochotu vlády, ale také o to,
jak budou trhy ochotné vládám půjčovat,“ cituje ministra
agentura AFP.
Ze středně- a dlouhodobého hlediska je úspěch projektu
eura skutečně úzce spjat s řádným stavem veřejných financí
členských zemí. Z tohoto pohledu je iniciativa ministra
Kalouska chvályhodná. Na druhé straně se v současnosti
nacházíme v pravděpodobně nejhlubší hospodářské krizi od
vzniku Evropského společenství. Za současných podmínek
jsou fiskální injekce proto ospravedlněné.
http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/ecofin_
en-6820/
http://www.euractiv.cz/ceske-predsednictvi/clanek/po-koordino
vane-pomoci-musi-prijit-rychla-konsolidace-005524

Slovensko zvládlo přijetí eura
Zavedení eura na Slovensku včetně úvodního 16ti denního
duálního oběhu koruny i eura proběhlo bez vážných
problémů.
Při této příležitosti vládní zplnomocněnec pro zavedení eura
na Slovensku Igor Barát uvedl, že „euro dnes na Slovensku
funguje úplně normálně v hotovostním i bezhotovostním
platebním styku. Všude je dostatek eurových bankovek i
mincí. Zplnomocněnec Barát zvláště vyzdvihl pozitivní úlohu
bankovního sektoru a maloobchodníků za jejich dobrou
a včasnou přípravu, kvalitní a dostatečné předzásobení
eurovou hotovostí, stejně jako za kvalitní komunikaci vůči
klientům a zákazníkům. Podle informací zplnomocněnce nic
nenasvědčuje tomu, že by v souvislosti s přechodem na euro
docházelo k neodůvodněnému zvyšování cen.
K prohlubování deficitů veřejných financí přispívají kromě
všeobecného zpomalení ekonomiky i rozsáhlé záchranné plány
vlád členských států. Členské země se navíc koncem loňského
roku shodly na koordinovaném plánu v rozsahu 200 miliard eur,
který by měl Evropě pomoci hospodářskou krizi překonat.
Přestože vládní balíčky a navyšování veřejných výdajů s
cílem stimulovat ekonomiku v recesi nenacházely zpočátku
krize podporu zdaleka u všech členských států, dnes již po
stimulačních opatřeních sáhly prakticky všechny evropské
země.
Přesto však Evropa zůstává rozdělena na země, které si s
prohlubováním schodků veřejných financí příliš hlavu nelámou,
a na ty, které volají po co nejrychlejší konsolidaci. To se zřejmě
odráží i v závěrech Rady ministrů, na níž se členské státy sice
byly schopné shodnout na návrhu ministra financí Miroslava
Kalouska, podle nějž by po „koordinované fiskální stimulaci
4
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Duální oběh obou měn skončil v pátek 16. ledna, od tohoto
okamžiku lze na Slovensku platit pouze eury. Výměna
korunových bankovek a mincí bude možná v následujících
termínech:
• v komerčních bankách – mince do 30. 6. 2009 a bankovky
do 31. 12. 2009,
• v Národní bance Slovenska (NBS) – mince do 31. 12.
2013 a bankovky bez časového omezení.
Podle informací NBS bylo do ukončení duálního oběhu dne
16.1. z oběhu staženo 79 % hotovosti v korunách.
Svaz obchodu a cestovního ruchu SR uvedl, že klíčovou roli
při stahování korunového oběživa z oběhu hrál maloobchodní
sektor. Podle zdrojů svazu právě přes maloobchod bylo
staženo 60 % korunové hotovosti.
Úspěšně zvládly nahrazení koruny eurem i slovenské
banky, informovali představitelé Slovenské bankovní asociace i
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centrální banky. Již od 5. ledna opět svým klientům poskytovaly
všechny plnohodnotné služby. Část jejich služeb (například
elektronické bankovnictví) byla totiž z důvodu přechodu na
euro omezena poslední den loňského roku.
Zdá se vysoce pravděpodobné, že technicko-organizační
stránku přechodu na euro zvládli naši východní sousedé na
výbornou. Z dlouhodobého hlediska bude zajímavé sledovat,
jaký bude mít euro vliv na klíčové makroekonomické
veličiny typu HDP, příliv zahraničních investic, ukazatele
cestovního ruchu, inflace, apod.
http://www.euromena.sk/

ROZPOČET
Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU opět
rekordní
V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči
rozpočtu Evropské unie opět nejlepšího výsledku od
našeho vstupu do EU. Česká republika obdržela z rozpočtu
EU o 22,8 miliard korun více, než do něj odvedla. Druhým
nejlepším výsledkem byl z tohoto pohledu rok 2007, kdy naše
čistá pozice vůči společnému evropskému rozpočtu dosáhla
částky +15,2 miliard korun. Od začátku našeho vstupu do
EU v roce 2004 představuje souhrnná čistá pozice částky 54
miliard korun.
V roce 2008 obdržela Česká republika z rozpočtu EU
celkem 58,3 miliard korun a odvedla do něj 35,4 miliard
korun. Klíčovou úlohu v naší pozitivní bilanci sehrály příjmy
v rámci evropské regionální politiky. Ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti jsme loni získali dotace v celkové částce
41,9 miliard korun, což znamenalo téměř tři čtvrtiny celkových
příjmů ČR z rozpočtu Unie.
Druhou nejvýznamnější položku příjmů ČR z evropského
rozpočtu představovaly prostředky na Společnou
zemědělskou politiku ve výši 14,6 miliard korun. Zde nejvíce
peněz přiteklo na přímé platby zemědělcům následováno
dotacemi na rozvoj venkova.
Mezi našimi příspěvky do rozpočtu EU hrají tradičně hlavní roli
odvody na bázi hrubého národního důchodu v absolutní
výši 21,6 miliard korun, které se na celkových našich odvodech
podílely 61 %.
Sledování čisté pozice vůči rozpočtu EU je mediálně velice
přitažlivou disciplínou, jejíž význam se přeceňuje. Výhody či
nevýhody našeho členství v evropském integračním procesu
rozhodně nemůžeme měřit pouze účetnickým přístupem
má dáti – dal. Přesto je kladné více než 20 miliardové saldo
pozitivním výsledkem a podle našich odhadů by se naše čistá
pozice měla až do konce současného programovacího období
2007-2013 dále zlepšovat.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_
45297.html

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2009
mil. €
PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU
Strukturální akce
1 680,13

mil. Kč
41 905,75

Strukturální fondy

1 084,69

alokace 2004-06

456,84

27 054,44
11 394,44

alokace 2007-2013

627,86

15 660,00

Fond soudržnosti (CF)

595,43

14 851,31

alokace 2004-06

137,29

3 424,24

alokace 2007-2013

458,15

11 427,07

584,2

14 571,15

28,38
338,02
212,62
3,28
1,9

707,85
8430,97
5303,28
81,72
47,33

47,39

1 182,06

1,49
45,9

37,22
1 144,84

Zemědělství
Tržní operace
Přímé platby
Rozvoj venkova
Veterinární opatření
Rybářství

Vnitřní politiky
Budování institucí
Komunitární programy

Předvstupní nástroje
Phare
ISPA (čerpáno jako CF)

24,48

610,58

-10,52
35

-262,39
872,97

Celkové příjmy z rozpočtu EU
2 336,20
PLATBY DO ROZPOČTU EU
Tradiční vlastní zdroje
207,6
Zdroj z DPH
224,65
Zdroj z HND
864,07
Korekce Velké Británie
124,91
Celkové platby do rozpočtu EU 1 421,24
Čistá pozice vůči rozpočtu EU
914,96
Zdroj: MF ČR

58 269,55
5 178,00
5 603,30
21 551,70
3 115,60
35 448,60
22 820,95

ENERGETIKA A DOPRAVA
Plyn z Ruska opět proudí do Evropy
Po více než dvou týdnech přerušených dodávek ruského
plynu do Evropy se situaci podařilo zdárně vyřešit. Ukrajina
i Rusko uzavřely a dodržely vzájemnou dohodu a umožnily
obnovení dodávek.
Dohoda zajišťuje Kyjevu 20% slevu na ruský plyn oproti
evropským tržním cenám (450 dolarů za 1 000 m3). Mezitím
Rusko oznámilo, že bude pokračovat v placení 1,7 USD za 1000
m3 za každých 100 kilometrů tranzitu plynu přes ukrajinské
plynovody. Evropská unie odebírá okolo čtvrtiny svého plynu z
Ruska a z toho 80 % jde skrze ukrajinské území.
Evropské unie se víceméně dokázala vypořádat s krizí
díky vzájemné solidaritě. Státy jako Slovensko, Rakousko,
Maďarsko, Slovinsko, Polsko a „dokonce Chorvatsko“ dokázaly
„kompenzovat chybějící dodávky“ díky pomoci ostatních členů
EU, včetně ČR. Nejvíce bylo krizí postiženo Bulharsko.
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Srbský ministr zahraničí Vuk Jeremič potvrdil, že Srbsko by rádo
podalo oficiální přihlášku ke vstupu do Evropské unie ještě během
českého předsednictví v 1. pololetí 2009. Třítýdenní vojenský
konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás utichl. Svou
roli při dojednání příměří hrála i evropská delegace v čele s českým
ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Evropská komise
představila návrh dohody, která má nahradit kjótský protokol o
klimatických změnách.

V obnovení dodávek plynu hrál roli i jednotný nátlak Evropské
unie, kterého se aktivně účastnila i předsednická Česká
republika.
Ve stanovisku českého předsednictví se dočteme: „Obnovení
dodávek je výsledkem dlouhodobého politického tlaku ze
strany českého předsednictví a Evropské komise, plně
podporovaného ostatními členskými státy EU. Dohody
mezi Ruskem a Ukrajinou bylo dosaženo díky jasnému a
jednotnému postoji Evropské unie, která po celou dobu
sporu hovořila jedním hlasem. Důvěra v obě země ale byla
kvůli jejich bilaterálnímu sporu otřesena.“
Ačkoliv se momentálním vítězem krize může zdát Rusko díky
zvýšení prodejních cen Ukrajině, v dlouhodobém horizontu
ztrácejí oba východní sousedé EU. Již nyní se v Evropě
čím dál jasněji hovoří o alternativách ruského plynu: plynovod
Nabucco, který přivede do Evropy plyn z kaspické oblasti, větší
rozvoj jaderné energetiky, další podpora úspor a obnovitelných
zdrojů, výstavba terminálů na zkapalněný plyn, apod.
http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/contractsigned-between-gazprom-and-naftogaz--6662/
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/plyn-z-ruska-opet-pro
udi-do-evropy-005523

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Legislativní balíček v oblasti využívání
pesticidů
Evropský parlament podpořil legislativní balíček, který
upravuje šetrnější používání pesticidů. Vzhledem k tomu,
že u obou návrhů se podařilo dospět k dohodě s Radou, bude
moci balíček vstoupit v platnost v nejbližší době.
První částí balíčku je nařízení o uvádění pesticidů na trh, které
aktualizuje současné evropské předpisy v této oblasti a zavádí
podmínku povinného procesu schvalování licencí. Základem je
seznam aktivních látek obsažených v pesticidech, který bude
schvalován na úrovni EU. Pokud k některým výrobkům existují
bezpečnější alternativy, mají být tyto nebezpečné produkty
nahrazovány.
Členské státy budou schvalovat pesticidy buď na základě
vnitrostátních postupů nebo podle systému vzájemného
uznávání. EU bude rozdělena do tří geografických zón (sever,
střed a jih), přičemž v rámci každé z těchto zón bude platit
systém vzájemného uznávání. To výrobcům umožní snadněji
získat provolení pro jejich výrobky za hranicemi státu
(avšak v rámci dané zóny).
Druhým legislativním návrhem v této oblasti je směrnice o
udržitelném využívání pesticidů. Mezi její opatření patří
vypracování národních akčních plánů, které budou obsahovat
kvantitativní cíle, konkrétní opatření a harmonogram
provádění, s cílem omezit jejich rizika pro lidské zdraví a životní
prostředí.
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Směrnice zakazuje používání leteckých postřiků. Za
určitých podmínek však může být poskytnuta výjimka. S cílem
ochránit vodní toky, zdroje pitné vody a vodní organismy před
důsledky pesticidů obsahuje směrnice návrh na zavedení tzv.
„nárazníkových pásem”, na nichž nebudou moci být pesticidy
používány ani skladovány. Ochranné zóny musí být zřízeny
také v blízkosti cest a železničních tratí.
Přijatá legislativa počítá také se zákazem používání pesticidů
či s jejich výrazným omezením na veřejných prostranstvích,
obytných oblastech, parcích, veřejných zahradách, sportovištích
a rekreačních plochách, školních areálech a dětských hřištích a
v blízkosti veřejných zdravotnických zařízení.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
066-45937-012-01-03-911-20090112IPR45936-12-01-20092009-false/default_cs.htm

ROZŠÍŘENÍ
Srbsko chce podat přihlášku do Unie
Srbský ministr zahraničí Vuk Jeremič během jednání troiky EU
– Srbsko potvrdil, že Srbsko chce během českého předsednictví
podat přihlášku ke vstupu do EU.
Srbsko podepsalo s Evropskou unií Stabilizační a asociační
dohodu, která je předstupněm na cestě k plnému členství v
EU, minulý rok v dubnu. Její uplatňování však EU podmiňuje
úplnou spoluprácí Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem
pro bývalou Jugoslávii (ICTY).
O urychlení cesty Srbska do EU jednal v Praze místopředseda
srbské vlády pro evropské záležitosti Božidar Djelič. Dle něj
by Srbsko mohlo podat přihlášku ke členství v EU během
českého předsednictví. Zároveň Bělehrad chce podniknout
další kroky k urychlení přístupového procesu, jako je zahájení
jednání o odbourání vízové povinnosti pro občany Srbska nebo
prohloubení ekonomické spolupráce s Unií. Srbsko bude podle
vicepremiéra Djeliče na členství technicky připraveno v roce
2012.
Problémem Srbska zůstává podle hodnotící zprávy Komise
vysoká míra korupce. Nutná je také reforma soudního
systému.
Přiblížení zemí západního Balkánu Evropské unii je jednou
ze zahraničněpolitických priorit českého předsednictví.
Očekává se, že kromě srbské přihlášky do EU, by se mohlo
během českého předsednictví v 1. pololetí 2009 podařit
ukončit přístupové rozhovory s Chorvatskem. Zde však
zůstává hlavním problémem územní spor mezi Chorvatskem a
Slovinskem, který trvá již od roku 1991, kdy se rozpadla bývalá
Jugoslávie. Slovinsko právě kvůli trvajícím rozporům minulý
měsíc zablokovalo 10 ze 35 kapitol přístupových jednání s
Chorvatskem.
Předpokládáme, že Chorvatsko by mohlo rozšířit řady EU
do roku 2012. Nepředpokládáme, že by ostatní balkánské
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státy – včetně Srbska – přistoupily k EU dříve než v druhé
polovině druhé dekády.
http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/serbia-pl
ans-to-bid-for-eu-membership-during-czech-presidency-7490/
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/srbsko-chce-pod
at-prihlasku-do-unie-behem-ceskeho-predsednictvi-005545

VNĚJŠÍ VZTAHY
Boje v pásmu Gazy skončily

Čína či Indie, aby převzaly svůj díl odpovědnosti při snižování
emisí skleníkových plynů. Strategie navrhuje, aby celosvětové
investice vzrostly do roku 2020 na 175 miliard eur ročně. Více
než polovina této částky by se měla investovat v rozvojovém
světě.
Celosvětové společenství se setká letos v prosinci v
Kodani, aby se domluvilo na nové mezinárodní dohodě o
klimatických změnách, která má naradit kjótský protokol,
který vyprší v roce 2012.

Po třítýdenním vojenském konfliktu mezi Izraelem a
militantním palestinským hnutím Hamas boje konečně utichly.
Izrael zaútočil na pozice Hamasu v pásmu Gazy 27. prosince
letecky a později došlo i na pozemní vojenské akce. Cílem
izraelské armády bylo zamezit raketovým útokům ozbrojenců
Hamasu na izraelské území. Konflikt si vyžádal na palestinské
straně přes 1 300 životů. Izrael oznámil, že v souvislosti s
konfliktem zemřelo 10 izraelských vojáků a tři civilisté.
Izraelský kabinet rozhodl o ukončení operace 17. ledna a
následně Hamas vydal prohlášení, že se k jednostrannému
příměří připojí pouze tehdy, pokud Izrael stáhne svá vojska z
pásma Gazy. Izrael následně skutečně se stahováním svých
jednotek začal a Hamas na příměří přistoupil.
Křehké příměří v oblasti zatím trvá i přesto, že na izraelské
území opět dopadlo několik raket Hamasu a izraelské letectvo
útok opětovalo.
Ve střednědobé perspektivě je pro udržení míru mezi Izraelem
a Hamasem podle mezinárodních představitelů důležité
zamezit pašování zbraní na území pásma Gazy, stáhnout
izraelské jednotky a otevřít hraniční přechody do pásma tak,
aby se k obyvatelům mohla bez problémů dostat humanitární
pomoc. V dlouhodobějším horizontu je ale pro ukončení
blízkovýchodního konfliktu nezbytný vznik samostatného
palestinského státu.
Klíčovou roli v ukončení vojenského konfliktu hrál patrně Egypt,
na jehož půdě došlo k průlomovým jednáním. Svou roli ale
sehrálo i české předsednictví Evropské unii. I přes počáteční
nulové výsledky je nakonec delegaci kolem ministra zahraničí
Schwarzenberga přičítán nezanedbatelný podíl na dohodě o
příměří a otevření humanitárních koridorů v pásmu Gazy.
h t t p : / / w w w. e u 2 0 0 9 . c z / e n / n e w s - a n d - d o c u m e n t s /
cfsp-statements/eu-presidency-statement-6547/
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/izrael-a-hamas-uza
vreli-primeri-005511

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EU tlačí na rozvojové státy, aby omezily emise
Evropská komise koncem ledna představila návrh celosvětové
dohody, která má nahradit kjótský protokol o klimatických
změnách, ve kterém naléhá na rychle se rozvíjející státy jako je

Podle evropské exekutivy aktivita ze strany vyspělých států
OECD nepostačí, protože emise v rozvojových zemích rychle
rostou a tím ohrožují jejich snahy. Z toho důvodu navrhuje
EU, aby rozvojové státy, včetně Číny a Indie (ovšem s
výjimkou nejméně rozvinutých afrických států), snížily růst
emisí o 15 až 30 % do roku 2020. Receptem jsou rozsáhlé
nízkoemisní strategie s využítím domácích zdrojů a regulací,
které by pomohly mobilizovat a zacílit investice soukromého
sektoru směrem k čistším technologiím. Počítá se i se
spolufinancováním ze strany mezinárodního společenství.
Vyspělé státy podle koncepce Komise musí pokračovat ve
vedení boje s klimatickými změnami a omezit emise o 30 %
do roku 2020 oproti roku 1990. Poté co se Austrálie a Nový
Zéland připojily k systému emisních stropů (cap-and-trade) a
Spojené státy jsou připraveny navrhnout obdobný plán, EU
navrhuje vybudovat široký trh s emisemi na úrovni OECD.
Časem by se systém mohl rozšířit do rozvojových zemí.
Strategii Evropské komise bude nyní projednávat Rada EU pro
životní prostředí a zejména březnový summit Evropské unie
v Bruselu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/141
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/eu-tlaci-na-rozv
ojove-staty-aby-omezily-emise-005556
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Evropský parlament podpořil změnu nařízení, které stanovuje
biometrické prvky v cestovních dokladech. Podle nového návrhu
by děti do 12 let věku neměly mít ve svých pasech otisky
prstů. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je v ČR odpovědné
za koordinaci dotací ze strukturálních fondů EU, oficiálně
zaslalo Evropské komisi žádost o prodloužení čerpání dotací z
programovacího období 2004-2006 až do června 2009. Očekávané
kladné stanovisko Komise by mohlo zaznít do konce února.

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Biometrické pasy dětí do 12 let bez otisků
prstů
Evropský parlament podpořil změnu nařízení z roku 2004, které
stanoví biometrické prvky, jež mají být začleněny do cestovních
pasů a dalších cestovních dokladů, včetně otisků prstů držitele.
Podle dohody, které dosáhl Parlament s Radou, by děti do
dvanácti let věku neměly mít ve svých pasech otisky prstů, měly
by však mít své vlastní pasy, aby se tak zabránilo únosům a
obchodování s nimi. Biometrické pasy budou zavedeny v celé
EU, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku dne 29. června.
Po událostech z 11. září 2001 požádaly členské státy Komisi,
aby bezodkladně přijala opatření na posílení bezpečnosti
dokumentů. EU se proto rozhodla začlenit do cestovních pasů
biometrické prvky. Mezi tyto údaje patří především zobrazení
obličeje a otisky prstů, které mají přispět k účinnějšímu boji
proti padělání a falsifikaci dokumentů. Nařízení, které již bylo
přijato, vstoupí v platnost v červnu tohoto roku, a stanoví
technické specifikace, jako jsou:
• dodatečné bezpečnostní prvky za účelem účinnějšího boje
proti padělání a falsifikaci;
• zařízení pro ukládání údajů a jejich bezpečnost;
• společné požadavky na kvalitu zobrazení obličeje a otisků
prstů.
Při provádění zkušební fáze, která byla zahájena v několika
členských státech, se však ukázalo, že kvalita otisků prstů u
dětí je nedostatečná, zejména pak u malých dětí, neboť jejich
otisky prstů se mohou v průběhu let výrazně změnit. Evropská
komise proto navrhla zavést výjimku pro děti do dvanácti let
věku. Podobná výjimka byla zavedena také pro osoby, které
nejsou fyzicky schopny tyto otisky prstů poskytnout.
Ty členské státy, které otisky prstů u dětí (starších 6 let) pořizují,
mohou v této praxi ještě čtyři roky pokračovat. V případech, kdy
nelze pořídit otisky prstů, mohou členské státy vydat dočasné
cestovní pasy s omezenou platností nejvýše 12 měsíců.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
019-46172-012-01-03-902-20090114IPR46171-12-01-20092009-false/default_cs.htm

REGIONÁLNÍ POLITIKA
ČR by mohla čerpat fondy z let 2004-2006 až
do června 2009
Ministerstvo pro místní rozvoj, které je v České republice
zodpovědné za koordinaci evropských fondů, zaslalo koncem
prosince do Bruselu žádost o prodloužení možnosti čerpat
prostředky z fondů EU na roky 2004-2006 až do června 2009.
Čerpání prostředků ze strukturálních fondů na období 20042006 bylo v souladu s pravidlem „N+2“ původně možné pouze
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do konce roku 2008. Evropská komise ale loni v prosinci přišla
v rámci opatření na zmírnění dopadů hospodářské krize
s několika návrhy, které mají čerpání prostředků z evropské
politiky soudržnosti zjednodušit.
Vedle zmírnění pravidel pro čerpání podpory z evropských
fondů nebo možnosti pozměnit priority jednotlivých
operačních programů ve stávajícím programovacím období
přišla Komise také s návrhem na prodloužení doby, po kterou
je možné proplácet výdaje ze strukturálních fondů na léta 20042006 až do poloviny roku 2009.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se rozhodlo této možnosti
využít a 30. prosince 2008 zaslalo Evropské komisi žádost
o prodloužení možnosti čerpání z evropských fondů pro
všechny operační programy s výjimkou OP Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství, kde je již zbývající objem prostředků
k dočerpání velmi malý.
K žádosti o prodloužení možnosti čerpání se připojily i
jednotné programové dokumenty JPD 2 a JPD 3, které
podporovaly rozvoj hlavního města Prahy. Očekávané
souhlasné stanovisko Evropské komise by mělo být vydáno
do konce února.
K 31.12.2008 Česká republika vyčerpala (dle ukazatelů výdajů
již certifikovaných a připravených k certifikaci) téměř 92 %
své alokace, což je samo o sobě slušný výsledek. Půlroční
prodloužení této doby dává naději, že dosáhneme ještě lepšího
výsledku.
http://www.mmr.cz/mmr-pozadalo-o-prodlouzeni-cerpani-z-evr
opskych-fondu-za-minule-programoveho-obdobi
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/cr-by-mohla-ce
rpat-fondy-z-let-2004-2006-az-do-cervna-ceka-na-souhlas-ko
mise-005467
Průběh čerpání strukturálních fondů na období 2004-2006
k 31.12.2008 v tis. €
OP/JPD
SROP
OP RLZ
OPPP
OPI
OP RVMZ
Cíl 1
JPD 2
JPD 3
Cíl 2 a 3
Celkem

Alokace
454 332,6
318 819,3
260 852,1
246 360,4
173 901,4
1 454 265,8
71 295,4
58 793,4
130 088,8
1 584 354,6

Vyčerpáno
Připraveno
(certifikováno) k certifikaci*)
394 226,4
469 937,6
204 999,2
238 689,0
188 200,2
229 089,0
199 298,0
235 473,0
146 811,2
167 593,6
1 133 534,9
1 340 782,2
53 963,8
66 214,4
45 579,0
48 118,0
99 542,8
114 332,4
1 227 104,8
1 455 114,6

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz, *) kumulativní částka
prostředků připravených k certifikaci a proplacení Evropskou
komisí k 31. 12. 2008 = 91,8 % z celkové alokace.

V návaznosti na nedávný propad cen mléka a mléčných výrobků
komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová přislíbila
zavedení nových opatření na podporu trhu mlékem a mléčnými
výrobky. Evropský parlament podporuje směrnice, jejichž cílem
je zjednodušit veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
a otevřít trh se zbožím obranného průmyslu v EU. Podle
statistik Eurostatu je největším evropským letištěm podle počtu
odbavených cestujících londýnské Heathrow.
5. LEDNA
Ekonomické zpomalení zasáhlo i pracovní trh:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=441&furtherNews=yes
Vyšel další Zpravodaj EU k září 2008:
http://europa.eu/bulletin/en/200809/sommai00.htm

6. LEDNA
Jednotný certifikát pro bezpečnost plaveb po vnitrozemských
vodách:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/5
2009 - Evropský rok kreativity a inovací:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/3

7. LEDNA
Komise potvrdila kontroly v sektoru čipových karet:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/09/1
Týden malých a středních podniků:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/
sme-week/index.htm
Spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti regulace:
http://ec.europa.eu/enterprise/international_relations/
cooperating_governments/china/index_en.htm

8. LEDNA
Nová evropská pravidla pro bezpečnost hraček:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=1996
Komise usiluje o více důkazů pro rozhodnutí o navrhované
širokopásmové deregulaci ve Finsku:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/11

9. LEDNA
Další čtyři země zrušily omezení na pracovním trhu pro
bulharské a rumunské pracovníky:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=442&furtherNews=yes

12. LEDNA
Celosvětová podpora kinematografie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/26

13. LEDNA
Padělání peněz v roce 2008:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/09/7

Kalendárium

Evropská komise přijala Národní program pro Albánii:
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/
albania_en.htm
Zápis z mimořádného zasedání Rady EU pro energetiku:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/trans/105292.pdf

14. LEDNA
Spotřebitelé: Evropská komise přijala evropskou normu pro
dětská chodítka:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/45
Letecká doprava v roce 2007 stoupla o 7%:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/
PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2009/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_01/713012009-EN-AP.PDF
Největší letiště v EU-27 podle počtu cestujících
(údaje jsou v tisících, za rok 2007)
1. Londýn Heathrow
2. Paříž/Ch.De Gaulle
3. Frankfurt
4. Madrid/Barajas
5. Amsterdam
6. Londýn Gatwick
7. Mnichov
8. Barcelona
9. Řím
10. Paříž/Orly

67 852
59 550
53 854
51 208
47 757
35 166
33 813
32 743
32 404
26 416

11. Londýn Stansted
12. Milán
13. Dublin
14. Palma de Mallorca
15. Manchester
16. Kodaň
17. Vídeň
18. Stockholm
19. Dusseldorf
20. Brusel

23 759
23 632
23 204
23 167
21 891
21 293
18 719
17 904
17 780
17 745

zdroj: Eurostat

15. LEDNA
Počet registrací na doméně .eu přesáhl 3 miliony:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/48
Telekomunikace: otevřený přístup k vysílání nabral na rychlosti:
http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_09_01_
15_en.html

16. LEDNA
Komise navrhuje dodatečná opatření, která mají pomoci
odvětví mléka a mléčných výrobků:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/57

19. LEDNA
Průzkum Eurobarometr: stále větší obavy Evropanů o peníze:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
008-46506-012-01-03-901-20090116IPR46503-12-01-20092009-false/default_en.htm
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Kalendárium
20. LEDNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/agricult/105379.pdf
Zpráva o evropské finanční integraci za rok 2008:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/68

21. LEDNA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/ecofin/105390.pdf
Zjednodušení veřejných zakázek v oblasti obrany a
bezpečnosti:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/03146533-019-01-04-903-20090115STO46438-2009-19-01-2009/
default_en.htm
Migrace má klíčovou úlohu v růstu populace v evropských
regionech:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm

22. LEDNA
Evropští poslanci volají po trestu pro zaměstnavatele
nelegálních přistěhovalců:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
018-46697-019-01-04-902-20090120IPR46696-19-01-20092009-false/default_en.htm
Komise představila strategické cíle pro politiku evropské
námořní dopravy do roku 2018:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/84

23. LEDNA
Vše o volbách do Evropského parlamentu:
h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / e l e c t i o n s 2 0 0 9 /
default.htm?language=en
Značný inovační pokrok v Evropě:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=2087

26. LEDNA
Evropský portál pro malé a střední podniky: financování z fondů
EU: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_en.htm
Přístup k financím: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=2093

27. LEDNA
Komise přijala třetí strategický přezkum zlepšování právní
úpravy v EU: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/
index_cs.htm
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Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/gena/105561.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/gena/105560.pdf
Členské státy posilují snahu Evropské komise k financování
projektů infrastruktury v sousedství EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/128

28. LEDNA
Jsou investice do ekologických technologií řešením budoucích
problémů?
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/06447102-026-01-05-911-20090126STO47092-2009-26-01-2009/
default_en.htm
Podnikání a průmysl – snižování administrativních nákladů pod
plnou parou: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=MEMO/09/30
Komise navrhuje revizi pravidel DPH ve fakturování:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/132

29. LEDNA
Komise navrhuje podporu ve výši 5 miliard EUR v oblasti
energetiky a infrastruktury pro širokopásmové připojení
k internetu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/142
Komise přijala doporučení Lisabonské strategie vybudovat
trvalé oživení:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=447&furtherNews=yes
Energetika a doprava: směrem k evropské námořní dopravě
bez hranic: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=IP/09/85

30. LEDNA
Evropský ombudsman kritizuje Komisi pro neadekvátní
registrace dokumentů:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EO/
09/2
Radikální zjednodušování evropského práva pokračovalo
i v roce 2008:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/09/31
Obyvatelé mají slovo v otázkách budoucích priorit v oblasti
svobody, bezpečnosti a justice:
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_
en.htm

Ačkoliv očekávání nebyla příliš vysoká, Česká republika si v čele
Evropské unie zatím počíná poměrně úspěšně, a to i přes takto ostrý
start. Nejvíce času českým diplomatům zabralo hašení vojenského
konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hamás a zprostředkování dohody
mezi Ruskem a Ukrajinou o znovuobnovení dodávek zemního
plynu do Evropy. Pro řadu běžných občanů ze všech členských
států však bude nejvýraznějším rysem našeho předsednictví
kontroverzní plastika Entropa.

Analýza

PRVNÍ MĚSÍC ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ RADĚ EU
Česká republika má za sebou první měsíc ve funkci
předsednické země Rady EU, klíčového rozhodovacího orgánu
Evropské unie. Ačkoliv očekávání nebyla vysoká a některá
zahraniční média již předem varovala před promarněným
půlrokem, Česká republika svou roli zatím slušně zvládá.
A že bylo co zvládat. Překotný vývoj událostí českému
předsednictvím nedovolil ani 100 hodin hájení.

výměnu údajů o osobách se zakázaným vstupem, hledaných
osobách nebo ukradených autech a podobných informací.

Hned na přelomu roku se rozhořel válečný konflikt mezi
Izraelem a militantním palestinským hnutím Hamás. Izrael
zareagoval na dlouhodobé raketové útoky na svá města
nejprve leteckými operacemi, které v krátké době přerostly v
pozemní operaci do pásma Gazy.

Aktivně se předsednické role chopil i ministr financí Miroslav
Kalousek, který na jednání Ecofinu vyzval členské země k co
nejrychlejšímu návratu ke konsolidaci veřejných financí, jakmile
bude finanční krize zažehnána. Resortní kolegové ze zemí EU
jeho návrh sice podpořili, ale nijak neurčili, kdy by k tomu mělo
dojít.

České předsednictví se chopilo iniciativy a vyslalo do oblasti
diplomatickou misi v čele s českým ministrem zahraničí Karlem
Schwarzenbergem. Součástí mise byla i evropská komisařka
pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldner, vysoký představitel
EU pro SZBP Javier Solana, ministři zahraničí Francie a
Švédska – Bernard Kouchner a Carl Bildt. Kromě toho se
zprostředkování vyjednávání účastnily i některé členské státy
samostatně.
Později se zapojil i předseda Rady a český premiér Mirek
Topolánek, který se účastnil rokování na mimořádném summitu
v egyptském Šarm aš Šejchu. Právě Egyptu se připisuje klíčová
úloha v dohodě znepřátelených stran na uzavření příměří. Svou
pozitivní roli ale sehrály i aktivity předsednické České republiky,
která v této zkoušce obstála.
Začátkem roku Česká republika prošlo další zkouškou ohněm,
když jako předsednická země musela hasit spor mezi Ruskem
a Ukrajinou ohledně dodávek plynu. V důsledku sporu Rusko
nakonec uzavřelo své kohoutky a ruský plyn přestal do
Evropy zcela proudit. Celá situace trvala zhruba dva týdny a
nedostatkem plynu bylo postiženo dvacet členských zemí EU.
Nejvíce plynovou krizi odneslo Bulharsko a Slovensko.
Za české předsednictví aktivně jednal o znovuobnovení
dodávek ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. S
nejvyšším ruskými a ukrajinskými představiteli vyjednával i
premiér Topolánek, jenž zprostředkoval dohodu mezi Ruskem a
Ukrajinou, která nakonec – byť s více než týdenním zpožděním
– byla základem k plnému obnovení dodávek plynu evropským
zákazníkům.
Ačkoliv řešení válečného konfliktu v pásmu Gazy a zastavení
dodávek ruského plynu do Evropy byly nejviditelnější události,
kterému se české předsednictví věnovalo, i řada dalších aktivit
stojí za zmínku.
Na prvním zasedání ministrů členských států pro oblast vnitra
a spravedlnosti pod českým vedením ministr Ivan Langr navrhl
dokončení nové generace Schengenského informačního
systému (tzv. SIS II), který mezi členskými státy umožní

Česká republika jako předsednická země EU v lednu hostila
i schůzku expertů členských zemí Unie na klimatické změny,
kteří ladili postup při vyjednávání nové mezinárodní smlouvy o
ochraně klimatu, která má být přijata na prosincovém summitu
v Kodani.

Prvním zasedáním na nejvyšší politické úrovni v České republice
mimo území Prahy bylo neformální zasedání ministrů práce a
sociálních věcí, které se uskutečnilo v Luhačovicích. Hlavním
bodem jednání byla mobilita pracovníků. A to ať již z profesního
pohledu (změny zaměstnání), tak i teritoriálního s důrazem na
odstranění posledních bariér pro přeshraniční zaměstnávání.
S problematikou trhu práce souvisí i další iniciativa českého
předsednictví. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se
již nechal slyšet, že bude usilovat o odstranění sporů mezi
členskými státy a Evropským parlamentem ve věci kontroverzní
směrnice o pracovní době, která reguluje maximální délku
pracovního týdne.
Během prvního letošního měsíce se české předsednictví
dohodlo na tom, že summit na nejvyšší politické úrovni mezi
EU a Čínou se bude konat v Praze. Naše hlavní město očekává
návštěvu i ruského premiéra Vladimíra Putina, který přijal
pozvání premiéra Topolánka.
Naopak podle informací médií se uvažovaná návštěva
nového amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze asi
neuskuteční. Zástupci předsedající země se s ním setkají
při summitu EU-USA nejspíše v Bruselu nebo ve Štrasburku.
Podle vicepremiéra Vondry se však jedná o spekulace, protože
o místě konání summitu nebylo definitivně rozhodnuto.
České předsednictví se ujalo šéfování Evropské unii v jednom
z nejtěžších období evropské integrace vůbec. Kromě výše
uvedených problémů bude muset řešit zejména eliminaci
dopadů ekonomické krize, žádoucí změnu regulatorního rámce
finančního systému, dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy
a ladění společného postoje EU na Kodaňskou konferenci k
ochraně klimatu.
Pro řadu běžných občanů ze všech členských států EU
bude možná nejvýraznějším rysem našeho předsednictví
kontroverzní plastika Entropa, která bude tento půlrok zdobit
budovu Rady EU v Bruselu. Zvláště občané Bulharska na toto
umělecké dílo hned tak nezapomenou.
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servis

V únoru se bude konat řada zasedání Rad EU pod vedením
českých resortních ministrů. Tématem většiny z nich bude
příprava na březnovou Evropskou radu. Ve světle prohlubující se
ekonomické krize bude ostře sledované jednání ministrů financí,
kteří by měli debatovat nástroje boje proti jejím momentálním
dopadům i návrhy na zpřísnění finanční regulace do budoucna.
Všechna zasedání ministrů se budou konat v Bruselu, v Praze se
v únoru setkají pouze ministři odpovědní za rodinnou politiku.

Zasedání klíčových institucí EU
2.-5.2.2009
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
4.-5.2.2009
Praha, Česká republika
- Zasedání ministrů EU pro otázky rodinné politiky
9.2.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
10.2.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem (ECOFIN)
12.-21.2.2009
Brusel, Belgie
- Dny krajů České republiky v Bruselu
16.2.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k záležitostem vzdělávání, mládeže a kultury
18.-19.2.2009
Brusel, Belgie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
19.2.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
23.-24.2.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
23.-24.2.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
26.-27.2.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Alternativní řešení sporů (ADR) ve finančních službách

DG MARKT

27.2.2009

Zelená kniha o územní kohezi

DG REGIO

28.2.2009

Kontrola v auditorských firmách a dopad na trh auditu

DG MARKT

28.2.2009

Revize směrnice o prospektu (Prospectus Directive)

DG MARKT

10.3.2009

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Současná ekonomická krize je podle mnohých indikátorů nejhorší
takovou událostí od 30. let minulého století. Možná dokonce – díky
tomu, že ekonomika nikdy předtím nebyla tak globálně propojena
jako v současné době – světová ekonomika čelí nejzávaznějšímu
krizovému zásahu ve své moderní historii. Právě proto se naše
hlavní téma tentokrát podrobněji zaměřuje na to, jakým způsobem
se projevují anti-krizové přístupy v Evropě i ve Spojených
státech.

Téma

KONCEPT ŘEŠENÍ FINANČNÍ KRIZE V EU: POROVNÁNÍ
S PŘÍSTUPEM EVROPSKÝCH NÁRODNÍCH STÁTŮ I USA
ÚVOD DO PROBLEMATIKY KRIZE
Prohlubující se ekonomická krize ruku v ruce s riziky v oblasti
energetiky jsou bezesporu klíčovými problémy naší éry. Mezi
oběma tématy přitom existuje významný průnik, který může
podstatným způsobem naznačit a napovědět, podle kterých
prioritních scénářů se bude odehrávat náš budoucí nejen
ekonomický, ale i společenský vývoj v Unii samé, v rámci
euro-atlantické civilizace i v globálním kontextu. Východiska
z krize obvykle předurčí společenský vývoj na delší dobu.

a obtížně čitelných produktů, vzniklých v rámci dynamického
procesu finančních inovací, kontaminovala tato ztrátová aktiva
nejen ostatní sféry sektoru finančního zprostředkování v USA,
ale díky povoleným stavidlům mezi jednotlivými zeměmi (jako
protikladu předchozí přísné devizové a kapitálové regulace
pro mezinárodní transakce) a nedostatečně účinnému
systému regulace zasáhl tento virus i ostatní součásti globální
ekonomiky.

Nemůže kupříkladu ona hloubka ekonomické krize navrátit či
přiblížit společenský vývoj blíže jeho kořenům, jeho podstatě,
navrátit mu humanitu a lidskou tvář? Nebo naopak znamená
důvod k ignorování varovných signálů a další nakročení ve
směru k nenasytnému konzumu, k přijetí opatření, jež ještě
zesílí onen šílený trend virtualizace a robotizace společnosti,
která se pomalu vymaňuje z hranic rozumnosti, které jsou
dány vybilancovaností poměru mezi zdravou prosperitou,
společenskou vyrovnaností a ekologickou udržitelností?

Oslabení a částečnou paralýzu finančního systému lze
tak vnímat jako jisté systémové selhání, které jen přispělo
k urychlení „standardní“ cyklické krize poté, co prakticky
všechny součásti globální ekonomiky vykazovaly do té
doby málo vídaný souběžný uspokojivý či dokonce velmi
výrazný hospodářský růst. „Pouze“ průběh této cyklické krize
zesílilo toto selhání do podoby, která v tomto rozsahu nebyla
pozorována minimálně 70 let; možná dokonce – díky tomu, že
ekonomika nikdy předtím nebyla tak globálně propojena jako
v současné době – světová ekonomika čelí nejzávaznějšímu
krizovému zásahu ve své moderní a relevantní historii.

Zřejmě není úplně náhodou, že nejen v Evropě, ale i v USA
se mezi sadou opatření, jež nás mají vymanit z krize, hojně
objevují nejrůznější „zelené“ či vzdělávací a na sociální
soudržnost zaměřené projekty.
Z tohoto pohledu jsme se ocitli na křižovatce a naše
další směřování bude spojené s dalekosáhlými následky
– s pozitivním či negativním znaménkem. Není rozhodně
žádných pochyb o tom, že rozumnou a udržitelnou ekonomickou
prosperitu je zapotřebí obnovit co nejdříve. Při její obnově
by nicméně slušelo alespoň dvakrát se otázat, zda některé
postupy nastartování prosperity a modely rozvoje energetiky
ve skutečnosti nepovedou dříve či později k dalšímu hloubení
příkupů a vytváření bariér a překážek mezi námi samými, které
mohou vyústit do jakési příští krize – a to nejen ekonomické,
ale i sociální či ekologické.

Možná proto může mít svůj smysl podrobněji se podívat na to,
jakým způsobem se projevují anti-krizové přístupy v Evropě
i ve Spojených státech.

Specifika Evropy
Evropa je v tomto směru charakteristická tím, že je tvořena
suverénními členskými státy Unie (a řadou států stojících zcela
mimo EU), které vedle společného plánu na oživení ekonomiky
uplatňují i své specifické národní koncepty. Evropská unie je
tak dvojaká a vedle linie unijní se projevuje i v řadě specifických
národních akcí v závislosti na míře zasažení krizí.

I proto je nyní navýsost důležité se co nejpečlivěji připravit na
Kodaňský summit s tématem klimaticko-energetického balíčku,
i proto je klíčové osvojit si ekonomický plán obnovy a účinnou
sadu pravidel pro finanční trh, které zpřístupní a zprůhlední
ekonomický a finanční svět většině a učiní jej pro onu většinu
důvěryhodnější.

Velmi klíčovým otazníkem v souvislosti s Evropou pak je,
zda specificky národní proti-krizové aktivity budou alespoň
v minimální míře v souladu s těmi celounijními a zda v podobě
těchto opatření bude mezi jednotlivými evropskými státy
vytvořen jakýsi soudržný tmel, jež je vzájemně více přiblíží;
či zda naopak budou dominovat spíše síly preferující národní
zájem a neberoucí ohled na evropskou integrační potřebu
(z jejího pohledu tedy síly spíše odstředivé).

Kořeny problému

Specifika USA

Podle dosud známých pozorování a učiněných závěrů je
zřejmé, že ohnisko stávající finanční a následně ekonomické
krize se rozhořelo na americkém hypotéčním trhu mezi
nesolventními dlužníky. Prostřednictvím méně průhledných

Charakteristickým rysem USA je pak výměna na vrcholném
politickém postu. Nový prezident Obama doposud spíše mohl
vytvářet a vylaďovat podobu svého anti-krizového balíčku, bez
možnosti jej prozatím implementovat v praxi, čímž se do jisté míry
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Téma
odlišuje od evropské reality, kde první stopy implementace již
proběhly. Na straně druhé však některé záchranné kroky radikální
povahy (jejichž důsledkem je buď nacionalizace některých
symbolů soukromého amerického finančního trhu, nebo jejich
úplný zánik) proběhly ještě za Bushova prezidentství.
Společným jmenovatelem prvotních reakcí poté, co bylo
neomylně identifikováno, že se krize šíří finančním sektorem
(tehdy ještě se statisticky neprokázanými dopady na reálnou
ekonomiku), se stala série silných politických deklarací, jež

měly vést k primárnímu uklidnění situace, posílení důvěry
podnikatelů, investorů, spotřebitelů, a zamezení řetězově
vyvolávané paniky.
Teprve poté, co byl masový „run“ odvrácen a mnoho
z politicky motivovaných záchranných akcí „první pomoci“
se vůbec nedočkalo své praktické realizace (neboť účel byl
splněn pouhým vyslovením úmyslu jejich naplnění), nastal
čas na racionální úvahy a z nich plynoucí koncepty opatření
krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé povahy.

NÁVRHY ŘEŠENÍ NA ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE
Evropský plán hospodářské obnovy
Za základ unijního přístupu k nalézání opatření překonávajících
krizi lze považovat Evropský plán hospodářské obnovy z konce
listopadu 2008, přijatý Evropskou radou v prosinci 2008. Tento
dokument je možné vnímat za základní platformu koordinace
úsilí EU nalézt východiska z krize a současně nabídnout
jednotlivým členským státům menu nástrojů a opatření, jež
nejlépe odpovídají jejich „krizovému apetitu“. Evropský plán
obnovy tak lze považovat za velmi flexibilní instrument, jehož
výstupy se dělí na:
• krátkodobé a střednědobé fiskální stimuly především
dočasného charakteru;
• dlouhodobá opatření strukturálního charakteru s trvalým
uplatněním i v post-krizovém období ve směru podpory
konkurenceschopnosti, naplňování inovativního potenciálu
a důrazu na kvalitativní aspekty podnikatelských aktivit při
hojném používání termínu „chytrá“ investice.

nejméně nákladné přizpůsobení současným šokům a naplnění
růstového potenciálu v budoucnu.
Velmi důležitý je důraz kladený na fiskální zdrženlivost
v podobě dodržování pravidel Paktu stabilitu a růstu, která
však budou dočasně vykládána flexibilněji a tolerantněji vůči
operacím, které budou mít pro překonání krizového stavu
podstatný vliv, ale budou současně momentálně náročnější na
čerpání veřejných výdajů.
Velmi podstatná bude z tohoto pohledu i implementace kohezní
politiky EU nejen v průběhu stávajícího programovacího
období, ale především z pohledu její přípravy pro období po
roce 2013. Bude velmi podstatné, aby ve stávajícím období
byla v rámci stávajícího systému kohezní politiky v obsahu
výzev v rámci jednotlivých operačních programů sledována
linie, jež je v souladu s klíčovými obsahovými body plánu
obnovy a tím se přispělo k dalšímu posílení účinnosti kohezní
politiky.
Jako komplementární považuje Evropský plán hospodářské
obnovy rovněž opatření v oblasti výkonu měnové politiky
Evropské centrální banky i jednotlivých národních centrálních
bank (pro množinu členských zemí stojících mimo euro-zónu)
– projevující se ve výrazném změkčování měnové politiky.
V této souvislosti je pak předpokládána širší koordinace
přesahující rozměry EU, jejíž hlavní platformou je skupina
zemí G-20 (po podzimním washingtonském summitu se
jejich nejbližší zasedání připravuje na duben 2009 do
Londýna). Předmětem této agendy jsou zejména záležitosti
týkající se:
• revidované směrnice o kapitálové přiměřenosti investičních
podniků a úvěrových institucí – jejímž smyslem je
zajistit, aby předmětné instituce byly s ohledem na typ a
rozsah svých aktivit odpovídajícím způsobem kapitálově
vybaveny,

Podstatnou výzvou pro české předsednictví Radě je dovést
rámec Evropského plánu obnovy do podoby implementační
fáze ve tvaru pravidelných dohledových procesů a v nastavení
mixu krátkodobých a střednědobých makroekonomických a
strukturálních politik, jež by měly umožnit co nejrychlejší a
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• směrnice upravující regulační rámec a pravidla pro
pojišťovnictví,
• nařízení o činnosti ratingových agentur,
• směrnice o institucích nakládajících s elektronickými
penězi.

Téma
Předmětem je rovněž revize nařízení o platbách v eurech.
Do této skupiny je navíc nutné zařadit i budoucnost instituce
pojištění vkladů.
Opomenout nelze ani nejrůznější garanční schémata a
investiční pobídky, jež mohou být vnímány jako kombinace
příjmových a výdajových nástrojů; rovněž „přeprogramování“
strukturálních fondů v rámci schválených pravidel je možnou
cestou.
Podoba proti-krizových opatření je dále výrazným způsobem
cílována na zajišťování (a ochranu) zaměstnanosti a podporu
podnikatelského sektoru. Podpůrné „zelené programy“ by tak
měly být rovněž zaměřeny tímto směrem. Současné období
představuje možná i zlom z pohledu alokace investic, jež
mohou ovlivnit budoucnost: příkladem mohou být projekty
na podporu energetické efektivnosti, zvýšení energetické
účinnosti při stavbě nově pořizovaných i stávajících nemovitostí
ve smyslu osvojení „zelených produktů“.
Měly by být vytvořeny poptávkové cíle a stimuly, aby veřejné
budovy i soukromé či sociální byty vyhovovaly nejvyšším
možným standardům efektivnosti. Přitom je možné uvažovat
například využití nástroje majetkových daní (a jejich redukce)
pro stavby nemovitostí podporující energetickou úsporu.
Obecněji pak pro všechny typy „zelených investic“ je vhodné
uvažovat o daňových bonifikacích či úlevách v případě přímých
daní.
Naopak v oblasti spotřeby může být nástroj DPH (a její
redukovaná sazba) využíván ve prospěch stimulace poptávky
po „zelených výrobcích a službách“, jdoucích rovněž výše
naznačeným směrem.

Rozvoj čistých technologií
Na podporu inovací ve zpracovatelském průmyslu, zejména
v automobilovém průmyslu, a ve stavebnictví, které byly
výrazně zasaženy oslabující poptávkou v důsledku krize a
jež současně čelí značným výzvám v přechodu k „zelené
ekonomice“, je navrhováno zahájení tří forem partnerství mezi
veřejným a soukromým sektorem.
V automobilovém průmyslu je to Iniciativa zelených aut,
zahrnující výzkum širokého rozsahu technologií a infrastruktury
pro chytrou energii, které jsou podstatné k dosažení zlomu při
používání obnovitelných a neznečišťujících energetických
zdrojů, bezpečnosti a dopravní plynulosti.
Partnerství by bylo financováno Evropským společenstvím,
EIB, průmyslem a příspěvky členských států v kombinované
podobě alespoň 5 mld. EUR. V tomto kontextu by EIB
zajistila půjčku pro výrobce automobilů a jejich dodavatele
při financování inovací, zejména do technologií zlepšujících
bezpečnost a environmentální charakteristiky, například
elektrická vozidla.
Poptávková opatření typu snížení registračních a převodních
daní a poplatků pro auta s nízkými emisemi, či úsilí při

likvidaci starých aut by rovněž mohla být integrována do této
iniciativy. Evropská komise navíc podpoří rozvoj veřejných
zakázek regionálních a místních autorit při podpoře poptávky
po šetrných autobusech a dalších dopravních prostředcích
s příznivým ekologickým dopadem.
Ve stavebnictví je to Iniciativa energeticky účinných staveb,
jež má podporovat zelené technologie a rozvoj energeticky
účinných systémů a materiálů v nových i renovovaných
budovách s ohledem na radikální redukci jejich energetické
spotřeby a emisí oxidu uhličitého. Iniciativa by měla
významnou regulatorní a standardizační komponentu a
rovněž by zahrnovala veřejné zakázky regionálních a
místních autorit. Očekávaný rozpočet tohoto partnerství činí
1 miliarda eur.
V oblasti technologií ve zpracovatelském průmyslu
je to Iniciativa továren budoucnosti, jež má pomoci
zpracovatelskému průmyslu v EU napříč sektory – zejména
vůči malým a středním podnikům k přizpůsobení se globálním
tlakům prostřednictvím zvyšování technologické báze
zpracovatelského průmyslu EU – předmětem této iniciativy by
měly být technologie a jejich rozvoj v případě přizpůsobivých
strojů a zařízení, rozvoj nových průmyslových procesů a
postupů, informační a komunikační technologie a využití
pokročilých materiálů. Předpokládaná investovaná částka
činí 1,2 miliardy eur.

Aktuální nástroje skupiny EIB
Evropská investiční banka a její skupina vytvořila balík 30
miliard eur pro účely půjček malým a středním podnikům
ve všech 27 členských státech EU (čímž připadá v průměru
1,1 mld. EUR na jednoho člena EU). Tento balík byl vlivem
krizových okolností dále navýšen o 10 miliard eur nad rámec
obvyklého úvěrování vůči tomuto sektoru.
EIB rovněž zesílí o částku 1 miliardy euro ročně objem svého
půjčování středně velkým společnostem, klíčovému sektoru
hospodářství EU. Navíc další 1 mld. EUR ročně bude EIB
poskytnuta Evropskému investičnímu fondu ve prospěch
mezzaninové finanční facility.
Evropská komise má v této souvislosti připravit tzv.
zjednodušovací balíček, který bude sloužit především
k urychlení rozhodování o státní pomoci. Jakákoliv státní
pomoc by měla projít skrze horizontální schémata, navržená
k podpoře Lisabonských cílů, především výzkumu, inovacím,
profesnímu tréninku a vzdělávání, ochraně životního prostředí
a zejména čistým technologiím, dopravě a energetické
efektivnosti.
Evropská komise bude po přechodnou dobu schvalovat
členským státům jejich snahu usnadňovat přístup k financím
pro společnosti prostřednictvím dotovaných záruk a úvěrových
dotací na investice do výrobků, které překračují úroveň
environmentálních standardů EU.
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Téma
NÁVRHY ŘEŠENÍ NA ÚROVNI JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
Vedle společné koordinace na úrovni celé Evropské unie
přistoupily jednotlivé státy k aplikaci svých národních
programů obnovy, jež mají obdobnou strukturu jako plán
evropský.
Jejich obsah je nicméně přizpůsoben jejich specifickým
potřebám. Teprve jejich úplné zavedení ukáže míru souladu
s obecným rámcem EU. I na úrovni jednotlivých národních
států tak můžeme registrovat jak výčet opatření strukturální
povahy, tak mobilizaci veřejných i soukromých zdrojů k řešení
nejakutnějších krizových projevů.

Řada projektů a konceptů má podobu ekologicky šetrných
či jinak úsporných a k životnímu prostředí vstřícných aktivit.
Zejména velmi otevřené ekonomiky (typu české) spatřují další
z nástrojů v podobě zesílení podpory exportérů. Velmi zásadní
jsou i opatření na poli politiky zaměstnanosti, především ve
prospěch různých forem flexibilního pracovního uspořádání a
využití prostoru pro zlepšení vzdělanostní struktury pracovní
síly.

Jestliže k deklaraci strukturálních opatření se odhodlaly bez
výjimky všechny členské státy, dodatečně uvolněná fiskální
záchranná podpora se objevila sice u většiny z nich, nikoliv
však u všech. Například Slovensko či Česká republika
k tomuto kroku dosud nesáhly, i když řada návrhů nově
vytvořeného expertního ekonomického tělesa při vládě
(NERV – Národní ekonomická rada vlády) bude mít v případě
přijetí významné fiskální efekty.
Společným jmenovatelem strukturálních opatření je především
vytváření nejrůznějších typů investičních pobídek a motivů
a odbourání překážek pro hladké finanční toky, především
směrem k malým a středním podnikům. Vedle posílení
kapitálu veřejných či státních podpůrných rozvojových bank a
finančních institucí se specifickým postavením (např. v případě
České republiky se jedná o ČMZRB, Českou exportní banku či
pojišťovací společnost EGAP) se v některých státech uvažuje
i o poskytování státních garancí na přímé úvěry komerčních
bank směřujících k podnikové sféře.

NÁVRHY ŘEŠENÍ V USA

16

V případě Spojených států je v současnosti možné za
bernou minci americké reakce na krizovou situaci považovat
Obamův-Bidenův plán, který je nejenom mimořádně fiskálně
náročný, ale i obsahově přepestrý, zahrnující prakticky všechny
oblasti života, ekonomiky a podnikání, což není právě koncept,
který by byl v posledních desetiletích pro severoamerický
kontinent typický. Jeho rozsah je však potvrzením faktu,
že epicentrum krize se právě nachází v USA, i toho, že její
hloubka a rozsah jsou opravdu značné.

s velkorysou fiskální účastí). Zdůrazněna je i potřeba rozvoje
veřejné infrastruktury, především pak silniční sítě, a záchrana
jednoho ze symbolů americké ekonomiky – automobilového
průmyslu.

Zmíněný plán se vyznačuje velmi vážnou, sugestivní až
vyhrocenou rétorikou, snažící se autenticky vyvolat či
připomenout vážnost situace. Jeho klíčovou ekonomickou
pasáží je sada opatření na vytváření nových pracovních míst
(když míra nezaměstnanosti v USA přesáhla v nedávném
čase nevídaných 8 %) prostřednictvím různých forem
daňového zvýhodnění a dalších stimulačních nástrojů.
Další zdůrazňovanou prioritou jsou investice do podnikání,
především pak ve prospěch malých a středních podniků (i zde

Americký plán v porovnání s evropskými koncepty tak obsahuje
podstatně vyšší míru urgentních opatření jako východisek
ze stávajícího nevalného stavu v porovnání s opatřeními
dlouhodobějšího charakteru.
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Velmi důležitým bodem programu je pak i politika úlev rodinám
a domácnostem, jež jim umožní snáze překonat krizové
období. Plán obsahuje i řadu dlouhodoběji zaměřených aktivit,
kupříkladu na další usnadnění podmínek pro mezinárodní
obchod.

Rovněž míra angažovanosti amerických veřejných financí na
řešení krizové situace projevuje neobvykle vysoká, nemluvě
již o několika případech faktického zestátnění významných
soukromých korporací v počátečních fázích krizového období.

V rubrice Dotační výzvy sledujeme za přispění dceřiné společnosti
České spořitelny konzultační firmy RAVEN EU Advisory a portálu
eDotace.cz zajímavé aktuálně vyhlášené 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.

Dotační
výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
(Pod)Oblast podpory/Program

Vhodný žadatel

Uzávěrka

Oblasti podpory 1.1: Zvyšování kvality Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající
ve vzdělávání – v Královéhradeckém činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském
kraji
rejstříku), vysoké školy, sdružení asociace škol, právnické
osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
města, obce a svazky obcí, odborové organizace a
organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení,
Hospodářská komora, zaměstnavatelé, NNO

2.3.2009

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Oblasti podpory 1.1: Zvyšování kvality Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající 27.2.2009
ve vzdělávání – v Libereckém kraji
činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském
rejstříku), vysoké školy, sdružení asociace škol, právnické
osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
města, obce a svazky obcí, odborové organizace a
organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení,
Hospodářská komora, zaměstnavatelé, NNO
Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti
dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
– v Královéhradeckém kraji

Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající
činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském
rejstříku), vysoké školy, sdružení asociace škol, právnické
osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže,
města, obce a svazky obcí, NNO

Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti
dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
– v Libereckém kraji

Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající 27.2.2009
činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském
rejstříku), vysoké školy, sdružení asociace škol, právnické
osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže,
města, obce a svazky obcí, NNO

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Operační
program

2.3.2009

Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající
pracovníků škol a školských zařízení činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském
– v Královéhradeckém kraji
rejstříku), vysoké školy, sdružení asociace škol, ostatní
vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s
předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), města, obce a
svazky obcí, NNO

2.3.2009

Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající 27.2.2009
pracovníků škol a školských zařízení činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském
– v Libereckém kraji
rejstříku), vysoké školy, sdružení asociace škol, ostatní
vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s
předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), města, obce a
svazky obcí, NNO

Máte zájem získat více informací k jednotlivým výzvám? Prosím kontaktujte specialisty portálu eDotace.cz
(http://www.edotace.cz/poradenstvi; 542 212 111) nebo EU Office ČS (EU_office@csas.cz; 261 07 3484).

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

Rubrika Výzva měsíce je připravována ve spolupráci s RAVEN
EU Advisory, dceřinou společností České spořitelny. Doufáme,
že Vám zde poskytované informace usnadní cestu k realizaci
Vašeho záměru prostřednictvím dotací z fondů Evropské unie.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo o některé z výzev přímo uvažujete,
prosím neváhejte se obrátit na konzultanty ze společnosti RAVEN
(kontakty naleznete na www.raven.cz).

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE – PROGRAM ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA: VÝZVA I.
V současnosti lze v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace čerpat dotaci na projekty podporující budování
infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
podnikatelských subjektů – Školicí střediska. Program
má podpořit zlepšení kvality zázemí pro vzdělávání, jeho
organizaci, řízení personálních činností a dalších aktivit
souvisejících s rozvojem lidských zdrojů v sektoru průmyslu
a podnikání.
V květnu 2008 byl příjem žádostí o dotaci v rámci 1. Výzvy k
programu Školící střediska z důvodu velkého počtu žadatelů
pozastaven. K dlouho očekávanému obnovení příjmu žádostí
došlo dne 17. 12. 2008 s tím, že částka bude v roce 2009
navýšena na základě zájmu žadatelů.
Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost podniků a
podnikatelských subjektů ve vymezených sektorech.

Základní charakteristiky Výzvy I.
Prioritní osa: 5. Prostředí pro podnikání a inovace
Podopatření: 5.2. Školicí střediska
Příjem registrační žádostí: od 3.3.2008
Příjem plných žádostí: od 1.7.2008 – 30.4.2009
Systém sběru žádostí: kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány
průběžně)
Plánovaná alokace: 400 mil. Kč, částka bude v roce 2009
navýšena na základě zájmu žadatelů
Projekty mohou být realizovány do 30.11.2011.

Představení programu Školicí střediska
Program Školicí střediska je připraven pro společnosti
s nedostatečnými prostory pro další vzdělávání, jež uvažují
o pořízení či rekonstrukci vlastního školicího střediska či
místnosti.
Tato výzva k předkládání projektů do programu „Školicí
střediska“ naplňuje cíl podpořit budování infrastruktury určené
pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských
subjektů a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání, jeho
organizaci a pro řízení personálních činností a dalších aktivit
souvisejících s komplexním rozvojem lidských zdrojů v sektoru
průmyslu a podnikání.
V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o dotaci na
výstavbu, rekonstrukci, pořízení, modernizaci prostor určených
pro vzdělávání či vybavení školicích místností školícími
pomůckami a programy.
Podmínkou programu je, aby více než polovina využívané
kapacity předmětu projektu sloužila ke školení zaměstnanců
subjektů z podporovaných oblastí ekonomických činností
NACE, které jsou definovány ve Výzvě k předkládání žádostí o
podporu v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace.
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Postup při podávání žádosti o dotaci
První a nejdůležitější věcí v celém procesu přípravy žádosti
je kvalitní podnikatelský záměr. Je velmi důležité mít
jasnou představu o zamýšleném projektu. Projekt musí být
realizovatelný, odpovídat situaci a možnostem žadatele a být
dostatečně efektivní a udržitelný.
Program definuje požadavky, které musí splnit jak žadatel, tak
projekt. Tyto požadavky jsou specifikovány ve Výzvě.
Žádost o dotaci do programu Školicí střediska se podává ve
dvou stupních - Registrační žádost a Plná žádost. Pokud žadatel
ještě o dotaci nežádal prostřednictvím aplikace eAccount
(elektronický účet pro předkládání žádostí o podporu), mělo by
být prvním krokem založení hlavního účtu žadatele, tzv. Master
účtu, k čemuž je zapotřebí vlastnit kvalifikovaný certifikát
(elektronický podpis).

Registrační žádost (RŽ)
Registrační žádost včetně všech jejích příloh je podávána
pouze elektronicky, nikoliv v papírové formě.
Částí registrační žádosti je vyplnění Finančního výkazu (FV),
který slouží jako podklad pro vypracování hodnocení finančního
a nefinančního zdraví žadatele, tzv. ratingu, které je nutné jako
jedno z kritérií přijatelnosti. Rating posuzuje momentální situaci
podniku a některé faktory ovlivňující jeho budoucnost. Cílem
ratingu není posouzení podnikatelských záměrů společnosti,
ale objektivní vystižení její výchozí situace, která může být
rozhodující pro schopnost realizovat a udržet projekt.
Podkladem jsou účetní výkazy za poslední 2 roky a za aktuální
čtvrtletí. Výsledkem je tzv. ratingový stupeň na sedmistupňové
škále (A; B+; B; B-; C+; C; C-). Podmínkou programu Školicí
střediska je dosáhnout hodnocení do stupně C+, včetně.

Plná žádost (PŽ)
Plná žádost včetně všech jejích příloh je podávána opět pouze
elektronicky. Plná žádost obsahuje základní údaje, podrobnější
informace o projektu (harmonogram a rozpočet projektu),
závazné ukazatele, apod.
Požadované přílohy PŽ:
• finanční realizovatelnost projektu (FRP);
• záměr projektu;
• doklad o vlastnických nebo jiných právech k nemovitostem
a pozemkům;
• dokladování zdrojů financování nákladů na realizaci
projektu z vlastních nebo jiných;
• v případě stavby doklad o souladu s územním plánem obce
nebo vydané územní rozhodnutí;
• stanovisko o souladu s integrovaným plánem rozvoje měst,
pokud existuje;
• projektová, výkresová dokumentace stavby.

Výzva měsíce
Příjemce podpory
Příjemcem podpory v programu Školící střediska může být:
• podnikatelský subjekt bez rozdílu velikosti:
• obecně prospěšná společnost nebo občanské sdružení
mající živnostenské oprávnění odpovídající podporovaným
NACE,
• sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová,
odvětvová či profesní komora zřízená dle Obchodního
zákoníku nebo jiného právního předpisu.
Tyto subjekty nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným
státním institucím, poskytovatelům podpory z projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie či vlastním
zaměstnancům a v případě podnikatelského subjektu nebo
NNO musí mít účetně uzavřena minimálně dvě po sobě jdoucí
zdaňovací období. Dále musí prokázat vlastnická práva k
nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
Podnikatel nesmí být v konkurzu, v likvidaci a nesmí
být v současné době příjemcem podpory na záchranu a
restrukturalizaci podniků v obtížích.

Způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje musí bezprostředně souviset s realizací
projektu, musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti
projektu (schválení RŽ), musí být před proplacením zaplaceny
příjemcem podpory a doloženy průkaznými doklady.
Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu
nelze poskytnout jinou veřejnou podporu ani podporu v režimu
de minimis. Způsobilými výdaji jsou:
I. Dlouhodobý hmotný majetek:
• nákup či úprava pozemků, kdy při nákupu se jedná
maximálně o 10 % z celkových skutečných způsobilých
výdajů;
• nákup, rekonstrukce, modernizace, výstavba (novostavba)
či odstranění stavby;
• inženýrské sítě, komunikace ke stavbám;
• hardware a sítě;
• technická zařízení a jiné zařízení staveb;
• projektová dokumentace (ke stavbám, rekonstrukcím a
souvisejícím činnostem);
• školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení pro zajištění
vzdělávání, které nebyly předmětem odpisů;
• veškerý dlouhodobý hmotný majetek musí být nový,
s výjimkou pozemků a budov.
II. Dlouhodobý nehmotný majetek:
• školicí programy;
• práva duševního vlastnictví a software a data, kdy jsou
stanoveny limity pro velké podniky, a to max. 50 %
z celkových skutečných investičních způsobilých výdajů;
• musí se jednat o majetek nový.

Jako způsobilé výdaje nemohou být uznány výdaje na DPH (pro
plátce DPH), splátky, sankce, penále, leasing, výdaje vzniklé
před datem přijatelnosti projektu (schválením RŽ), apod.

Podmínky programu
• více než polovina využívané kapacity předmětu
projektu bude sloužit ke školení zaměstnanců subjektů
z podporovaných ekonomických oblastí činností,
• projekt musí být realizován na území České republiky mimo
území hl.m. Prahy,
• v případě podnikatelského subjektu nebo NNO příjemce
podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě jdoucí
zdaňovací období,
• příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu
po dobu nejméně 5 let (u malých a středních podniků 3
roky) od data ukončení jeho realizace,
• projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich
základní principy zejména princip rovných příležitostí a
udržitelného rozvoje,
• příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích projektu
a použití dotace určené k financování způsobilých výdajů
vést oddělenou evidenci a dokumentaci,
• podklady vztahující se k realizaci projektu je příjemce
dotace povinen uchovávat po dobu 10 let ode dne ukončení
projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let ode
dne uzávěrky OPPI,
• dotace je vyplácena zpětně po ukončení projektu nebo po
ukončení etapy projektu,
• pokud projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje měst
(IPRM), má nárok na bonifikaci.

Forma a výše podpory
Podpora je poskytována jako nevratná dotace. Ta je účelově
určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s
plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši
min. 200 tis. Kč a max. 100 mil. Kč na jeden projekt v souladu s
regionální mapou intenzity veřejné podpory pro období 2007-13.

Podporovaná odvětví CZ-NACE (OKEČ)
Vzdělávací aktivity školícího střediska musí směřovat
v nadpoloviční míře do následujících vymezených oblastí:
zpracovatelský průmysl, služby zejména tzv. průmyslové
služby, energetika, stavebnictví, informační a komunikační
technologie, ostatní aktivity nepřímo podporující výše zmíněné
činnosti (např. architektonické a inženýrské činnosti, apod.).
Dotaci nelze poskytnout na projekty, jejichž výstupy směřují
do následujících odvětví: zemědělství, rybolov, akvakultura
(CZ-NACE A01, A02, A03), uhelný (CZ-NACE B05, C19.1) a
ocelářský průmysl, průmysl výroby syntetických vláken, stavba
lodí (CZ-NACE C30.11), výroba, zpracování a uvádění na trh
výrobků uvedených ve výzvě.

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
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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
X-08
XI-08 XII-08
7,1
7,0
7,1
5,3
5,3
5,4
4,4
4,5
4,7
3,8
4,1
4,5
7,1
7,1
7,2
7,8
8,5
9,2
7,4
7,9
8,2
n/a
n/a
n/a
13,1
13,7
14,4
7,8
7,9
n/a
n/a
n/a
n/a
3,9
4,0
4,2
8,3
9,2
10,4
6,4
7,1
8,0
4,6
4,6
4,8
8,0
8,2
8,5
5,7
5,8
5,7
2,8
2,8
2,7
3,8
3,8
3,9
6,5
6,5
6,5
7,8
7,8
7,9
n/a
n/a
n/a
4,3
4,3
4,3
9,1
9,2
9,4
6,5
6,5
6,5
6,6
6,9
6,9
6,1
n/a
n/a
7,2
7,3
7,4

Meziroční inflace
X-08
XI-08 XII-08
4,8
3,2
2,7
11,2
8,8
7,2
5,7
4,1
3,3
3,8
2,8
2,4
2,5
1,4
1,1
10,1
8,5
7,5
2,7
2,1
n/a
4,0
3,0
2,2
3,6
2,4
1,5
3,0
1,9
1,2
3,6
2,7
2,4
4,8
3,1
1,8
13,7
11,6
10,4
10,7
9,2
8,5
3,9
2,0
0,7
5,1
4,1
3,4
5,7
4,9
5,0
2,5
1,9
1,7
3,0
2,3
1,5
4,0
3,6
3,3
2,5
1,4
0,8
7,4
6,8
6,4
4,8
2,9
1,8
4,2
3,9
3,5
4,4
3,5
3,4
3,4
2,4
2,1
4,5
4,1
n/a
3,7
2,8
2,2

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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