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v minulosti jsme na tomto místě párkrát konstatovali, že běh událostí v evropském integračním dění byl překotný, hektický, šokující či překvapivý. Z pohledu
České republiky však cokoliv, co kdykoliv předtím naplňovalo tyto charakteristiky,
nemohlo se ani z části byť jen přiblížit tomu, čeho jsme byli svědky v březnu.
Začněme však pozitivně: březen byl přímo naplněn výčtem událostí, přímo či
nepřímo vztažených k nalézání východisek z ekonomické krize. V jeho průběhu
jsme zaznamenali například tradiční jarní summit Evropské rady, jehož obsahová náplň byla hodně netradiční, o to však závažnější. Šéfové států a vlád EU
se snažili načrtnout společnou platformu pro protikrizová opatření na celounijní
úrovni; do jisté míry se vzdali ambicí na zavádění svých vlastních, od ostatních
se lišících národních balíčků, a přijali linii společné niti a pojítka, s jehož pomocí bychom mohli krizovým obdobím proplout. Čtyřpilířový obsah strategie EU,
založené na vyváženém postavení stimulačních, regulačních, strukturálních a
antiprotekcionistických opatřeních se stal rovněž výchozím a následně i do značné míry akceptovaným postojem EU v rámci druhého z vrcholů minulých týdnů
– summitu skupiny G20 v Londýně.
Mezi významné události můžeme označit rovněž oblast energeticko-klimatickou,
k níž zaujala aktuální pozici Evropská rada, a potvrzení Východního partnerství,
které otevírá možnost nadstandardních vztahů mezi EU a zeměmi východní
Evropy, vesměs patřící do skupiny bývalých států Sovětského svazu.
Věcně probíhající debatou, kompetentně moderovanou českým předsednictvím
však, nikoliv jako blesk z čistého nebe, rozhodně však překvapivě, prolétla zpráva o vyjádření nedůvěry exekutivě České republiky. Tímto rozhodnutím utrpěla
naše země zásadní mezinárodní reputační šrám. Vláda v demisi ztrácí na autoritě, akceschopnosti, její výkon je obklopen podstatně větším rizikem. Navíc
proces „přepřahání“ uprostřed jakéhokoliv výkonu je dodatečnou komplikací a
projevem plýtvání lidskými zdroji – jejich časem a energií, když tito lidé se měsíce
i léta svědomitě připravovali na jediné: obstát a nezklamat.
Je smutné, že ti, kteří se právě v této době postarali či „jen“ umožnili pád vlády
a způsobili tak nenahraditelné ztráty na evropské pověsti České republiky, nemluvě již o podkopaném potenciálu přínosů, kterých se nám v přímé či nepřímé
podobě mohlo dostat, snad podceňují či nedoceňují následek svého počínání. O
to smutnější pak je, že mnozí z nich sebe samé považují za oddané myšlence
evropské integrace a v klíčovém momentu takto selžou a dají důvod malicherným a zanedbatelným záminkám české periferie, jejichž význam zcela uvadá
jediný metr za českými hranicemi. Lze-li v nedávném období nalézt jediný příklad
politické sabotáže a zcela nezvládnuté úlohy při zajištění veřejné služby, pak je
to právě tento.
Po zbytek předsednictví si přejme, aby byl doposud značný respekt a hodnotný
výkon poskytnutý českou exekutivou alespoň udržen a aby nedošlo k dalším
obrazům marnosti a trapnosti a žezlo předávané v půlce roku seriózně vyhlížející
švédské straně bylo odevzdáno v alespoň trochu důstojné atmosféře.
Petr Zahradník
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Hlavní březnovou vnitropolitickou událostí, která má bohužel díky
českému předsednictví Radě EU i významný evropský dopad, byl
pád vlády Mirka Topolánka po vyslovení nedůvěry v Poslanecké
sněmovně. Úspěchem skončil jarní summit EU v Bruselu. Lídři
členských států se shodli na poskytnutí finanční podpory členským
státům postiženým finanční krizí. Evropská komise dala najevo,
že jakmile ekonomická krize skončí, bude nadále vyžadovat
dodržování fiskální disciplíny dle pravidel Paktu stability a růstu.

POLITIKA
Pád české vlády uprostřed předsednictví v
Radě EU
Vládě premiéra Mirka Topolánka vyslovila nedůvěru
Poslanecká sněmovna, a to v době, kdy Česká republika
předsedá Evropské unii. Mirek Topolánek následně v souladu
s Ústavou podal demisi do rukou prezidenta Václava
Klause.
Pád vlády na základě vyslovení nedůvěry Poslaneckou
sněmovnou se odehrál poprvé v novodobé české historii.
Proti kabinetu hlasovali i dva členové nejsilnější vládní strany
ODS Jan Schwippel a Vlastimil Tlustý spolu s bývalými členkami
Strany zelených Olgou Zubovou a Věrou Jakubkovou. Vláda
získala jen 96 ze 197 hlasů.
Vláda Mirka Topolánka již v minulosti přežila čtyři
hlasování o vyslovení nedůvěry. Před začátkem českého
předsednictví probíhala jednání o uzavření příměří mezi
vládou a opozicí, aby nedošlo k této situaci právě v době,
kdy Česko stojí u kormidla Evropské unie. Nicméně jednání
nebyla úspěšná.
V minulosti se již několikrát v předsednické zemi vystřídaly
vlády (například Dánsko v 1993 nebo Itálie v 1996), ale EU
nikdy nebyla v tak vážné hospodářské situaci, kdy potřeba
shody na kompromisních řešeních je podle mnohých přímo
životní nutností. Právě vyjednávání a příprava kompromisů je
přitom úkolem předsedající země.
Svržení vlády uprostřed relativně úspěšného českého
předsednictví Radě EU a v době největší hospodářské krize od
30. let minulého století je nezodpovědným krokem do neznáma.
Tím spíše, že žádný plán B nebyl na stole. V době uzávěrky
tohoto čísla Měsíčníku se největší politické strany dohodly na
úřednickém kabinetu pod vedením šéfa ČSÚ Jana Fischera
a prezident republiky se ho chystal jmenovat premiérem.
Nyní musí jmenovat svůj tým, který poté musí získat důvěru
Poslanecké sněmovny.
Ať již dopadnou jednání o úřednické vládě jakkoliv, pozice
České republiky v Evropské unii bude značně otřesena.
Domnívat se, že by vrcholní političtí hráči typu Nicolase
Sarkozyho, Angely Merkelové či Gordona Browna respektovali
v Evropě neznámé úředníky-experty, navíc s dočasným
udržovacím mandátem, je značně iluzorní. Naopak se posílí
názory, že některé nové členské státy EU se slabou politickou
kulturou na vedení Evropského společenství nemají a celý
systém rotujícího předsednictví je tak nebezpečný hazard.
http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/respons
e-of-czech-prime-minister-mirek-topolanek-to-no-confidence-v
ote-13407/
http://www.euractiv.cz/ceske-predsednictvi/clanek/vlada-ztraciduveru-uprostred-predsednictvi-v-rade-eu-005784
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Další evropské volby by mohly být skutečně
celoevropské
Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve všech
členských státech v červnu. Proběhnou v každém členském
státě podle jeho národních pravidel a zákonů. Ústavně
právní výbor EP pracuje na nových pravidlech, která by z voleb
do EP učinila skutečně celoevropské volby.
Na uspořádání prvních přímých voleb do Evropského
parlamentu se shodlo tehdejších devět členských zemí v roce
1976 a uskutečnily se v roce 1979. Dle pravidel evropských
voleb jsou evropští poslanci voleni na pět let a nesmí být
ministry členských států ani zastávat funkci evropského
komisaře.
Volby do EP však stále nemají jednotná pravidla a řídí
se podle národních zákonů a zvyklostí. Od roku 1993, kdy
vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva, mohou evropští
občané hlasovat v zemi, kde žijí, i když jsou občany jiného
členského státu.
Kampaň před evropskými volbami bývá ale velmi často
zaměřená na národní témata. Politické strany nepředkládají
celoevropské kandidátky a jen výjimečně vedou
celoevropskou volební kampaň. Stejná situace panuje i před
blížícími se volbami do EP letos v červnu. Ústavně právní
výbor EP pracuje na nových pravidlech, která by mohla z
voleb do EP udělat skutečně celoevropské volby. Pokud
dojde k jejich schválení, budou se podle nich konat již volby
v roce 2014.
Ve všech členských zemích EU evropské volby proběhnou
mezi 4. a 7. červnem. V ČR stanovil termín konání voleb do
EP prezident Václav Klaus na 5. a 6. června.
Pro české občany to bude druhá možnost zvolit si své
europoslance. Letos bude ale v ČR zvoleno jen 22
europoslanců, protože po rozšíření EU se členské státy
dohodly na snížení celkového počtu poslanců EP.
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/00850584-061-03-10-901-20090302STO50552-2009-02-03-2009/
default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/evropsky-parlament/clanek/dalsi-evrops
ke-volby-by-mohly-byt-skutecne-celoevropske-005704

EKONOMIKA A EURO
Jarní summit EU schválil záchranný plán
Až s překvapivě konkrétními výsledky skončilo pravidelné jarní
zasedání Evropské rady, která se poprvé odehrávala pod
taktovkou českého předsednictví.
Šéfové vlád států sedmadvacítky na summitu EU schválili
dohodu o poskytnutí finanční podpory zemím zasaženým
globální recesí v celkové výši 100 miliard eur. Lídři EU se
shodli mimo jiné na navýšení „krizového“ unijního fondu, z
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kterého budou moci čerpat jen země mimo eurozónu, z 25 na
50 miliard eur. Tento nástroj EU, který existuje od roku 1988,
byl použit v případě Maďarska v říjnu roku 2008, kdy zemi
naplno zasáhla hospodářská krize (Budapešť získala pomoc
ve výši 6,5 miliard eur). Prostředky byly od té doby navýšeny
z 12 na 25 miliard eur. Lotyšsko bylo další zemí, která
nástroje využila, když získala půjčku v hodnotě 7,5 miliard
eur, na které se vedle tohoto fondu podílel i Mezinárodní
měnový fond, Světová banka a některé členské státy EU
včetně ČR.

Zmíněné státy musí po schválení stabilizačních (v případě
Velké Británie konvergenčního) programů Radou do šesti
měsíců předložit plán nápravy nadměrného deficitu.
Řecko musí napravit svůj schodek (3,7 % HDP v roce 2008)
do roku 2010, Francie (3,4 %) a Španělsko (3,4 %) do roku
2012, Irsko (6,3 %) do roku 2013 a Velká Británie nejpozději
v letech 2013-14.

Právě navýšení příspěvku do Mezinárodního měnového
fondu celkem o 75 miliard eur bylo dalším významným
úspěchem summitu. Z členských států EU, které trápí největší
hospodářské problémy, z něj bude nejvíce profitovat Rumunsko.
Delegace MMF oznámila ve středu 25. března v Bukurešti, že
se s rumunskou stranou domluvila na záchranném balíčku.
Z celkové 20 miliardové půjčky přispěje MMF částkou 12,9
miliard, Evropská komise pěti miliardami a Světová banka
miliardou a půl. O zbylou miliardu se postarají ostatní finanční
instituce.
Dvoudenní Evropský summit odsouhlasil i plán na veřejné
investice ve výši 5 miliard eur, které mají směřovat
především do energetické infrastruktury, vysokorychlostního
připojení k internetu a restrukturalizace zemědělství.
K významným českým vyjednávacím úspěchům v této oblasti
patří to, že se jim podařilo opětovně zařadit plynovod
Nabucco na seznam podporovaných energetických
projektů.
Summit EU přinesl i významné mimoekonomické závěry.
Za zmínku stojí zejména projekt Východního partnerství,
jehož cílem je posílit vztahy mezi EU a šesti postsovětskými
republikami: Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií,
Moldavskou republikou a Ukrajinou.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/106809.pdf
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/summit-schvalil-stimu
lacni-balicek-005770
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/rumunsko-dos
talo-od-eu-zatim-nejvetsi-pujcku-005793

Komise bije na poplach kvůli rozpočtovým
deficitům
Pět zemí Unie se v minulém roce provinilo překročením hranice
maximálního povoleného schodku veřejných financí, který činí
3 % HDP. Jedná se o Francii, Řecko, Irsko, Španělsko a
Velkou Británii.
Komise s nimi zahájila tzv. „proceduru nadměrného
schodku“ (excessive deficit procedure) pro porušení jednoho z
pravidel Paktu stability a růstu a doporučila jim vhodné nástroje
ke snížení deficitu a stanovila lhůty, v nichž musí tento úkol
splnit.

Původní pravidla Paktu stability a růstu říkala, že státy
sedmadvacítky musí své rozpočtové deficity držet pod 3
% HDP. Na přelomu milénia začali mít s fiskálními zásadami
problémy i jejich hlavní propagátoři – Němci, kteří společně
s Francií v roce 2005 prosadili změkčení pravidel Paktu.
Revidovaná smlouva rozšířila okruh událostí, při nichž lze
nad fiskální nedisciplinovaností „přimhouřit oči“, a výrazně
prodloužila lhůty pro nápravná opatření.
V současné době hospodářské recese je tlak na rozvolnění
Paktu nejsilnější od roku 1997. Komise podporovaná českým
předsednictvím však dala po prvotním váhání najevo, že bude
i nadále požadovat po členských státech ve střednědobém
horizontu schodky nepřekračující 3 % HDP. To ale může
představovat problém, když letošní rok bude z hlediska
hospodaření veřejných financí ještě podstatně horší než ten
loňský.
Pravidla fiskální obezřetnosti zakotvená v Paktu jsou jedním
z klíčových nástrojů, který stojí za úspěchem jednotné evropské
měny – eura a ve střednědobém horizontu si musí zachovat
svou závaznost. Nicméně v době největší hospodářské krize
za posledních více než 70 let by bezpodmínečné lpění na
jeho zásadách mělo kontraproduktivní následky.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/458
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-bije-n
a-poplach-kvuli-rozpoctovym-deficitum-005790

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Českému předsednictví se podařil další husarský kousek, když
po několika letech neplodných diskusí vyjednalo kompromisní
dohodu, která u služeb náročných na lokální pracovní sílu pro
všechny státy umožňuje trvalé používání snížené sazby DPH.
Evropský komisař pro finanční a ekonomické záležitosti Joaquín
Almunia připustil možnost vydávání dluhopisů Evropské unie.
Vzhledem k odporu Německa, Francie a Nizozemska to však v
nejbližší době není na pořadu dne.

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
Ecofin odsouhlasil snížení DPH
Pod tlakem ekonomické krize se ministři financí dohodli
na trvalé redukci sazeb daně z přidané hodnoty na
některé služby jako například stravování, kadeřnictví nebo
opravárenství. Tímto krokem se snaží pomoci malým a
středním podniků na cestě z krize.

Převratná dohoda ministrů financí vymezuje seznam činností,
u nichž mají členské státy možnost snížit DPH na redukovanou
5% sazbu. Týká se to většinou služeb náročných na lokální
pracovní sílu. Například:
• služby v oblasti veřejného stravování,
• opravy kol, obuvi a oblečení,

Sazby DPH v členských státech EU v %

• čištění oken a úklid domácností,

Členský stát
Základní sazba Snížené sazby*)
Belgie
21
6; 12
Bulharsko
20
7
ČR
19
9
Dánsko
25
Německo
19
7
Estonsko
18
5
Řecko
19
4,5; 9
Španělsko
16
4; 7
Francie
19,6
2,1; 5,5
Irsko
21
4,8; 13,5
Itálie
20
4; 10
Kypr
15
5;8
Lotyšsko
21
10
Litva
19
5;9
Lucembursko
15
3; 6; 12
Maďarsko
20
5
Malta
18
5
Nizozemsko
19
6
Rakousko
20
10; 12
Polsko
22
3; 7
Portugalsko
20
5; 12
Rumunsko
19
9
Slovinsko
20
8,5
Slovensko
19
10
Finsko
22
8; 17
Švédsko
25
6; 12
UK
15
5
Zdroj: Evropská komise, k 1. lednu 2009, *) v některých
případech včetně super snížené sazby a tzv. parkovací sazby
(parking rate), nulové sazby DPH nejsou v tabulce zahrnuty

• kadeřnictví,

Současná v Unii platná pravidla týkající se sazeb DPH určují,
že členské státy musí na výrobky a služby uvalit minimálně
15 % DPH. Z tohoto základního principu však existují výjimky
u tzv. základních komodit a služeb, na něž mohou země
sedmadvacítky aplikovat sníženou pětiprocentní sazbu.
Hlavním problémem nynějšího schématu je jeho nejednotnost
– ne všechny země aplikovaly snížené sazby na stejné produkty
a služby a některé země mají z aplikace základní sazby daně
výjimky s účinností do konce roku 2010.

4

Eurokomisař László Kovács minulý červenec z tohoto důvodu
navrhl, aby členské státy sjednotily u služeb své sazby DPH.
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• hlídání dětí,
• renovace obydlí, apod.
Evropská komise a podnikatelské asociace volají po co
nejrychlejší aplikaci tohoto opatření. Některé členské státy
však chtějí formální rozhodnutí ponechat až na 1. ledna 2011,
namísto proklamovaného letošního léta.
Po několika letech neplodných diskusí bude mít EU
jednodušší, spravedlivější a transparentnější systém
DPH. Přijatý kompromis vyváží i drobné ústupky jednotlivým
členským státům (snížené sazby daně budou moci využívat
na Kypru pro zásobníky na stlačený plyn, v Portugalsku pro
mostní pilíře nebo ve Švédsko u audio knih).
http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/third-e
cofin-council-presided-by-czech-finance-minister-kalousek-11709/
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/ecofin-odsouhla
sil-snizeni-dph-005720

FINANCE
EU dosáhla dohody o elektronických penězích
a Solvency II
České předsednictví nalezlo shodu o finální podobě dvou
klíčových norem upravujících oblast finančnictví:
• směrnice vydávání elektronických peněz a dohled nad
institucemi elektronických peněz,
• směrnice Solvency II.
Zásadní změnou, kterou přináší nová směrnice upravující
vydávání elektronických peněz a dohled nad institucemi
elektronických peněz, je snížení regulatorní zátěže institucí
elektronických peněz a přiblížení jejich postavení právní
úpravě platebních institucí podle směrnice o platebních
službách. V oblasti kapitálových požadavků dochází ke snížení
počátečního kapitálu ze stávajícího 1 000 000 EUR na 350 000
EUR.
Výraznou změnou proti dosavadní úpravě je umožnění
existence tzv. hybridních institucí elektronických peněz,
které kromě vydávání elektronických peněz vykonávají další
činnosti. To je velmi důležité např. pro mobilní operátory, kteří

Události
budou moci rozvíjet své služby v jasně definovaném právním
prostředí.
Českému předsednictví se podařilo rovněž ukončit vyjednávání
o směrnici Solvency II, která upravuje kapitálové požadavky
na pojišťovny a jejíž podoba se v EU vyjednávala poslední
dva roky.
Podařilo se vyřešit dvě hlavní citlivé otázky. U první z nich
– režimu podpory skupin – byla nalezena shoda, že ji
do směrnice nezahrnou a že se k ní vrátí až po několika
letech.
Druhá otázka, zacházení s akciovým rizikem, zahrnuje tzv.
durační přístup („duration approach“). Ten bude možné použít
jen, zanese-li jej členský stát do své legislativy, a to jen na
jednoznačně vymezené produkty životního pojištění.
Pro vstup v platnost předjednaného kompromisního znění
obou výše zmíněných směrnic je třeba souhlas Evropského
parlamentu i Rady EU.

Almuniův krok je reakcí na stále větší potíže některých
členských států půjčit si za přijatelných úrokových
podmínek na finančních trzích, jak dosvědčuje i nárůst rizikové
přirážky (spreadu) mezi výnosy státních dluhopisů Německa
a některých států s nižší kredibilitou, jako je například Řecko,
Irsko, Itálie či Portugalsko. Alternativou by mohlo být i zapojení
Evropské centrální banky, která by mohla vládní obligace od
členských zemí nakupovat přímo. To ale v současné době
evropské smlouvy neumožňují.
V dalším zásadním prohlášení Almunia uvedl, že Europská
unie má v záloze strategii na pomoc těm členům eurozóny,
kteří by se dostali do závažných hospodářských obtíží.
Jeho slova potvrdil i německý ministr hospodářství Peer
Steinbrück, podle kterého je Berlín ochoten přispěchat
na pomoc členské zemi eurozóny, pokud se dostane do
potíží.

http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/czech-pr
esidency-finalises-negotiations-on-solvency-ii-directive-13531/

Evropská unie v dobách krize ukazuje, že je ve vlastním zájmu
schopna solidarity s více krizí zasaženými členy, a to
prostřednictvím půjček členských států mezi sebou navzájem,
resp. přes speciální krizový fond EU či Mezinárodní měnový
fond. Avšak idea vydávání společných obligací na úrovni
Evropské unie, když fiskální politiky zůstávají v gesci členských
států, není rozumná.

Eurokomisař Almunia pro vydávání EU bondů

http://www.epc.eu/en/er.asp?TYP=ER&LV=293&see=y&t=2&P
G=ER/EN/detail&l=&AI=893

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 /
press-releases/czech-presidency-reaches-agreement-on-prop
osal-for-a-directive-on-electronic-money-13433/

Pomoc členským zemím EU, které se ocitly v potížích,
prostřednictvím vydávaných dluhopisů Evropskou unií je
podle komisaře pro měnové otázky Joaquína Almunii „možné a
rozumné“, ale v krátkém období nerealistické.
Komisař se dosud konkrétním komentářům k vydávání
společných vládních obligací skupinou členských zemí vyhýbal
a argumentoval přitom nesouhlasem takových členských
zemí jako jsou Německo, Francie nebo Nizozemsko.

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/vydani-eurobo
ndu-je-rozumne-rika-almunia-005690

ENERGETIKA A DOPRAVA
Parlament podpořil ekomýtné pro kamiony
Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh směrnice
o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací
těžkými nákladními vozidly. Ta by členským státům umožnila
dodatečně zpoplatnit jízdy nákladních vozidel a kamionů
z důvodu hluku, znečištění životního prostředí a dopravních
zácp, které tato vozidla způsobují. Pravidla nejsou závazná,
ale kladou si za cíl stanovit společné evropské standardy pro
státy, které se rozhodnou dodatečné ekologické poplatky
zavést.
Směrnice o výběru poplatků obsahuje rovněž metodu výpočtu,
která byla navržena tak, aby přizpůsobila výši mýtného
environmentálním normám automobilů (tzv. Euro 0 až
Euro VI), druhu komunikace a času, po nějž je komunikace
využívána.

Zdroj: Bloomberg

Pokud se členské státy rozhodnou tyto poplatky zavést, měly
by se podle metody výpočtu poplatků průměrné dodatečné
náklady pro uživatele silnic zvýšit pouze o 3 %. Vozidla, která
způsobují silné znečištění, by byla zpoplatněna více, zatímco
vozidla šetrná k životnímu prostředí by platila pouze velmi málo
nebo vůbec.
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Zástupci Evropského parlamentu se dohodli s českým
předsednictvím na odblokování liberalizace energetiky. Členské
státy by si samy měly vybrat, jakou ze tří možných variant
(úplný unbundling je jednou z nich) otevírání energetických trhů
zvolí. Evropská unie se dohodla na sjednocení dosud národně
rozdělených vzdušných prostorů, v důsledku čehož by se měly
napřímit letecké trasy a zkrátit doba letů po Evropě. Od roku 2020
by se v EU mělo zcela zakázat používání měkkých freonů.

Podle názoru evropských poslanců by členské státy měly
mít povinnost příjmy z těchto poplatků investovat do plánů
na zlepšení environmentálních standardů vozidel a na
vytvoření alternativních dopravních infrastruktur.
Platná pravidla směrnice o výběru poplatků se týkají pouze
komunikací, které jsou součástí transevropských sítí, a pouze
vozidel nad 12 tun. Podle nového návrhu by se pravidla
týkala všech transevropských sítí a dalších komunikací,
které jsou často využívány k mezinárodní přepravě zboží.
Od roku 2012 by byla zpoplatněna také všechna vozidla
nad 3,5 tuny.
Pro vstup směrnice v platnost je třeba získat souhlas ministrů
dopravy členských států. Zde však zatím stále panují velké
rozpory mezi tranzitními zeměmi a státy na okraji EU, které
se obávají ztráty své konkurenceschopnosti po dodatečném
zpoplatnění nákladní dopravy.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
062-51411-068-03-11-910-20090310IPR51410-09-03-20092009-false/default_cs.htm

Liberalizace energetiky v EU dostala zelenou
Zástupci Evropského parlamentu se dohodli s českým
předsednictvím na cestě k odblokování liberalizace
energetiky. Vyjednavačům českého předsednictví se podařilo
přesvědčit zástupce europoslanců, aby ustoupili od požadavku
úplného vlastnického oddělení distribuce elektrické energie a
její výroby (unbundling).
Původní návrh Komise počítal pro liberalizaci energetiky
pouze s jedinou cestou – úplným unbundlingem. Pod tlakem
některých zemí pak Komise předložila kompromisní návrh, který
připouští ještě druhou možnost: energetické firmy by nemusely
prodat velkou část svých aktiv, nicméně nad jejich distribučními
sítěmi by převzal kontrolu tzv. nezávislý systémový operátor
ISO. Hlavní odpůrci unbundlingu – Francouzi a Němci tak
přišli se „třetí cestou“ k liberalizaci energetiky, která počítá se
vznikem operátora TSO, který by vládnul přenosové soustavě,
s tím rozdílem, že původní vlastník by si zachoval část svého
vlivu.
Nakonec europoslanci ustoupili členským státům a souhlasili,
že každý stát sedmadvacítky si bude moci vybrat mezi výše
uvedenými třemi možnostmi, a to jak v případě zemního
plynu, tak u elektřiny. Jde samozřejmě pouze o předběžnou
dohodu, kterou ještě musí schválit Evropský parlament a
Rada EU, nicméně už teď se hovoří o skutečném průlomu
v liberalizaci energetiky a o splnění jednoho z hlavních cílů
našeho předsednictví.
Jako ústupek si europoslanci vymohli zařazení klauzule,
která zajistí lepší postavení spotřebitelů a posílení
transparentnosti dohledu nad energetickými giganty.
Evropané tak v dohledné době budou mít právo například na
změnu dodavatele plynu nebo elektřiny – a to zdarma a do
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třech týdnů nebo na odškodnění v případě nedodržení závazků
ze strany energetické společnosti.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
051-52439-083-03-13-909-20090324IPR52438-24-03-20092009-false/default_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/liberalizace-energetik
y-ma-zelenou-005785

Cestování letadlem v EU bude rychlejší
Evropský parlament i Rada na konci března souhlasily s
legislativním návrhem tvořícím Jednotné evropské nebe
(SES) a rozšiřujícím působnost Evropské agentury pro
bezpečnost letectví (EASA). Letový provoz v EU by měl být
levnější, rychlejší a méně škodlivý životnímu prostředí.
Až dosud totiž zůstával letový provoz v EU rozdělen
do 27 různých národních systémů, což s sebou přináší
nejednotnost řízení letového provozu a z toho vyplývající
časové i finanční ztráty.
Koncept Jednotného evropského nebe zjednodušuje letový
provoz zaváděním tzv. funkčních bloků vzdušného
prostoru (FAB). Ty nahrazují národní „bloky“ a nezávisle
na státních hranicích maximalizují kapacitu a účinnost sítě
uspořádání letového provozu. Dříve systém předávání
mezinárodních letů z rukou jedné národní kontroly letového
provozu do druhé způsobovalo zdržení, což aerolinky nutilo
spotřebovávat více paliva a tak snižovalo bezpečnost
letového provozu.

Český ministr dopravy Petr Bendl, který předsedal jednání
ministrů dopravy 27 členských států EU, si dohodu pochvaloval
a řekl, že „díky novým pravidlům se mimo jiné zkrátí doba letu
a sníží spotřeba pohonných hmot i emisí.“ Lety budou
rychlejší a levnější, protože letadla již nebudou muset ve
vzduchu „kličkovat“.

Události
Zavádění nových jednotných pravidel bude v kompetenci
Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

pouze Chorvatsko, a po té nastane v procesu rozšiřování
několikaletá pauza.

Schválení návrhu je považováno za úspěch českého
předsednictví, neboť vytvoření Jednotného evropského nebe
bylo jednou z jeho priorit, přesně v duchu motta předsednictví
„Evropa bez bariér“.

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 /
press-releases/presidency:-montenegro-has-a-chance-to-beco
me-eu-member-state-11779/

http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/accompl
ishments-of-the-czech-presidency-in-the-area-of-air-transport-13386/
http://www.euractiv.cz/ceske-predsednictvi/clanek/cestovani-let
adlem-v-eu-bude-rychlejsi-005794

ROZŠÍŘENÍ
Černá Hora by mohla zahájit přístupové
rozhovory příští rok
Český premiér a předseda Rady EU Mirek Topolánek
navštívil v první polovině března Makedonii (oficiální
název státu je FYROM – Bývalou jugoslávskou republiku
Makedonie) a Černou Horu a oběma zemím vyslovil plnou
podporu jejich integraci do euroatlantických struktur.
Přiblížení zemí západního Balkánu k Evropské unii je totiž
jednou ze základních zahraničněpolitických priorit českého
předsednictví.
Z obou navštívených zemí je o krok napřed Makedonie,
která již má statut kandidátské země od roku 2005. Přístupová
jednání však ještě nebyla zahájena. Jejich začátek brzdí
kromě pomalého postupu reforem i řecko-makedonský spor o
název státu. Skopje totiž prosazuje změnu názvu na Republika
Makedonie, což naopak Atény považují za jasný odkaz na
severní část Řecka. Ve vzduchu je tak stále potenciální spor o
státní hranice. Řecko již kvůli vzájemnému sporu zablokovalo
vstup Makedonie do NATO. Tento spor je čistě bilaterální
záležitostí a EU do něj může vstupovat maximálně jako
prostředník, uvedl Topolánek.
Další sblížení s Makedonií by mělo nastat nejpozději od začátku
příštího roku, kdy by měla být zrušena vízová povinnost pro
makedonské občany cestující do EU.
Druhou navštívenou balkánskou zemí byla Černá Hora,
která je po Kosovu druhým nejmladším státem Evropy.
V květnu 2006 se zde uskutečnilo všelidové hlasování, v
němž občané rozhodli o odtržení od Srbska. V říjnu 2007
pak Černá Hora s EU podepsala Stabilizační a asociační
dohodu (Stabilisation and Association Agreement – SAA),
která je předstupněm na cestě k plnému členství v Unii.
Černá Hora zatím nemá ani oficiální statut kandidátské
země, ale optimismus do žil jí vlil premiér Topolánek, podle
kterého by oficiální přístupová jednání mohla začít již za rok
– v roce 2010.
V otázce dalšího rozšiřování zůstáváme pesimisty. Domníváme
se, že do roku 2014 se novým členem Evropské unie stane

http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/news/presiden
cy-supports-eu-accession-by-former-yugoslav-republic-of-mac
edonia--11707/

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Používání látek narušujících ozónovou vrstvu
skončí v roce 2020
Členské státy a Evropský parlament se pod vedením českého
předsednictví shodli na novelizaci evropské legislativy, jejímž
cílem je zákaz používání látek, které narušují ozónovou
vrstvu, a obchodování s nimi.
Novela vyjasňuje poněkud nepřehledná současná pravidla
pro používání látek poškozujících ozón, odstraňuje některé
staré normy a dává unijní pravidla do souladu s těmi
mezinárodními. Kromě ochrany ŽP a snížení lidské zátěže by
měla i postiženým podnikům snížit administrativní náklady.
Montrealský protokol z roku 1987 požaduje postupný zákaz
používání látek, které narušují ozónovou vrstvu. Evropská
unie šla ve svých nařízeních ještě dále a látky, které se na
poškozování ozónové vrstvy významně podílejí, nařídila
stáhnout dříve než požaduje protokol (jedná se o téměř o
úplné stažení tzv. tvrdých freonů a rychlejší stažení měkkých
freonů).
Přestože se většina látek poškozujících ozónovou vrstvu již
v nových výrobcích nepoužívá, jsou tuny těchto látek stále
součástí stávajících zařízení a budov.
Novelizace příslušného nařízení obsahuje především
vyjasnění některých výjimek ze zákazu používání látek
poškozujících ozónovou vrstvu a podmínek pro obchod s
těmito látkami. Její součástí je také požadavek na rychlejší
stažení měkkých freonů a úplný zákaz látek, pro něž
existují alternativy. Požaduje dále omezit používání
methyl-bromidu, který se hojně využívá jako ochranný
přípravek proti škůdcům.
Výsledný kompromis nakonec stanovuje úplný zákaz měkkých
freonů v roce 2020. Používání methyl-bromidu přitom skončí
již v roce 2010.
Formální dohoda o návrhu by měla být přijata ještě před
koncem českého předsednictví.
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 /
press-releases/czech-presidency-leads-eu-to-ozone-protectio
n-deal-13298/
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/pouzivani-lateknarusujicich-ozonovou-vrstvu-skonci-v-roce-2020-005786
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Evropská komise se připojila k iniciativám některých zemí a
navrhla zákaz prodeje klasických neúsporných žárovek. Od roku
2012 by tak na trhy Evropské unie měly vstupovat jen úsporné
zářivky nebo halogenové žárovky. Evropská komisařka pro
informační společnost Viviane Reding načrtla ambiciozní cíl,
aby všichni občané EU měli možnost změnit svého telefonního
operátor – pevného i mobilního – během jediného dne. Zatím je to
možné pouze v Irsku a na Maltě.

Řekněte sbohem klasickým žárovkám
Evropská komise připravila návrh dvou nařízení, podle
nichž všechny neúsporné žárovky budou do roku 2012
nahrazeny svými ekologickými alternativami.
„Nahrazením osvětlujících výrobků z minulého století
výkonnějšími technologiemi si evropské domy, budovy a ulice
udrží stejnou kvalitu osvětlení, avšak za úspory energie, CO2
i peněz,“ řekl eurokomisař pro energetiku Andris Piebalgs k
novým nařízením, jejichž znění Komise dopředu předjednala
s Evropským parlamentem. Nově se budou prodávat jen
úsporné zářivky (až o 75 % nižší spotřeba než u klasických
žárovek, většina spotřebitelů je zná a používá už dnes) nebo
halogenové žárovky (spotřebují o 25-50 % méně energie,
relativní novinka).

– při získávání materiálů na jeho výrobu, během výroby a
distribuce, v průběhu jeho používání i ve chvíli, kdy jeho
užitná hodnota skončí.
Zda budou nařízení skutečně přijata, záleží na postoji členských
států v Radě.
Vlna postupného nahrazování žárovek, které více topí než
svítí, postupuje světem. Mezi průkopníky patří v tomto směru
Austrálie, Nový Zéland, Kalifornie, z členských států EU již
připravovala návrh Velká Británie.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/411
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/reknete-sbohem-klasi
ckym-zarovkam-005761

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Změna mobilního operátora během jediného
dne?
Komisařka pro informační společnost Viviane Reding vyzvala
Radu a Evropský parlament, aby přijaly nová pravidla pro
sektor komunikací. „Chci, aby všichni Evropané mohli změnit
svého operátora - ať už mobilní či pevné linky – během
jednoho dne, tak jak to už je možné v Irsku nebo na Maltě,“
uvedla Viviane Reding ve videopříspěvku uveřejněném na
svých webových stránkách.
Obyvatelé zemí sedmadvacítky mohou již od roku 2003
změnit operátora za současného uchování původního
čísla, problémem však zůstává, že tato akce si vyžádá v
průměru 7,5 dne u mobilních operátorů a ještě o den více
u provozovatelů pevných linek. Nejlépe se mají Irové nebo
Malťané – standardem je tam jednodenní lhůta, naopak nejdéle
si počkají Poláci (v průměru 38 dní) a Italové (15 dní).
Češi jsou se změnou mobilního operátora hotovi přibližně
za pět dní, což je v žebříčku Komise řadí na páté místo.
U pevných linek ale situace v české kotlině zdaleka tak
příznivá není – s průměrnými 15 dny se dělíme se Švédy o
předposlední místo.
Celkem se v Unii po zavedení nových opatření spotřebuje
téměř o tolik elektrické energie méně, kolik využívá celá Belgie,
tvrdí Komise. Výměna starých žárovek za nové nepřinese jen
nižší účty domácnostem a podnikům, ale přispěje také k
ochraně klimatu. Komise si od nových opatření slibuje roční
úspory asi 11 miliard eur, které podle jejích představ mohou
být investovány do oživení unijního hospodářství. Na každou
domácnost připadne ročně úspora za elektřinu mezi 25 až 50
eury, odhaduje Brusel.
Dvě schválená nařízení jsou součástí naplňování směrnice
o eko-designu. Ta má zajistit, aby každý spotřebič byl
navrhován z hlediska dopadu na životní prostředí, který má
být snížen na minimum ve všech stádiích existence výrobku
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Za posledních 6 let využilo možnosti změnit mobilního
operátora přes 60 milionů Evropanů; v případě pevných linek
jich bylo 24 milionů.
Komisařka Reding argumentuje, že proces změny operátora
při ponechání si svého čísla není z technicko-organizačního
hlediska příliš náročný a že je v zájmu konkurenceschopnosti
Evropské unie, aby skutečná lhůta byla co nejkratší. Za příklad
dala Evropanům Hong-Kong, kde taková operace trvá 2
hodiny.
http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/text/
message_20090323.pdf
http://www.euractiv.cz/podnikani-v-eu0/clanek/reding-zmente-s
i-mobilniho-operatora-behem-jedineho-dne-005780

V Evropském parlamentu se projednává novela směrnice o
kapitálových požadavcích, která by měla zlepšit transparentnost
a zefektivnit finanční dohled nad bankami s cílem zabránit
opakování podobné finanční krize do budoucna. Podle zprávy
Evropské komise odvětví telekomunikací zatím úspěšně odolává
hospodářskému poklesu: využivání mobilních služeb roste a ceny
pro spotřebitele klesají. Statistika Eurostatu ukázala, že největší
rozdíly v odměňování mužů a žen jsou v Estonsku.

Kalendárium

6. BŘEZNA

2. BŘEZNA
MACMIC – databáze stimulací a odhadů makroekonomického
dopadu mikroekonomických reforem: http://ec.europa.eu/
economy_finance/thematic_articles/article14094_en.htm

Zápis ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/intm/106517.pdf

Komise získala záruky od francouzské vlády na absenci
ochranářských opatření pro francouzský plán pomoci
automobilovému průmyslu: http://europa.eu/rapid/pressRelea
sesAction.do?reference=MEMO/09/90

Elektronický obchod v EU: http://europa.eu/rapid/pressRelease
sAction.do?reference=MEMO/09/95

3. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k životnímu prostředí:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/envir/106430.pdf
Komise snižuje účetní požadavky pro mikropodniky s cílem
snížit jejich administrativní zátěž: http://europa.eu/rapid/press
ReleasesAction.do?reference=IP/09/328

4. BŘEZNA
„Zelená“ opatření pro boj proti hospodářské krizi:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=353&lang=en
Komise chce oživit evropské venkovské oblasti lepším
přístupem k vysokorychlostnímu internetu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/343
Evropská komise zahajuje kampaň pro řešení rozdílů v
odměňování žen a mužů:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&news
Id=467&furtherNews=yes
Rozdíly ve mzdovém ohodnocení mužů a žen
Estonsko
30,3%
Irsko
Rakousko
25,5%
Maďarsko
Slovensko
23,6%
Francie
Nizozemsko
23,6%
Lotyšsko
ČR
23,6%
Roumania
Kypr
23,1%
Bulharsko
Německo
23,0%
Lucembursko
UK
21,0%
Belgie
Řecko
20,7%
Slovinsko
Litva
20,0%
Portugalsko
Finsko
20,0%
Polsko
Švédsko
17,9%
Malta
Dánsko
17,7%
Itálie
Španělsko
17,6%
Zdroj: Evropská komise, pozn.: za stejnou práci

17,1%
16,3%
15,8%
15,4%
12,7%
12,7%
10,0%
9,1%
8,3%
8,3%
7,5%
5,2%
4,4%

5. BŘEZNA
Zveřejnění Souhrnné zprávy o činnosti Evropské unie za rok
2008: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/09/348

Koordinovaný přístup EU může zmírnit sociální dopady krize:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=469&furtherNews=yes
Spotřebitelé – obliba nakupování on-line se v EU zvyšuje, ale
jeho rozvoj brzdí překážky v přeshraničním obchodu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/354

9. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/intm/106538.pdf
Jak podpořit evropský automobilový průmysl?:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=354&lang=cs
Ekonomická krize a důchodový systém v EU: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/99

10. BŘEZNA
Spolupráce EU a Ruska – doporučení eurokomisařů:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-51292-068-03-11-903-20090309IPR51291-09-03-20092009-false/default_en.htm
Zápis ze zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice,
zdraví a ochraně spotřebitelů: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/106560.pdf
Novela Směrnice o kapitálové přiměřenosti pro banky
v reakci na finanční krizi: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/042-51298-068-03-11-90720090309IPR51297-09-03-2009-2009-false/default_en.htm
V roce 2007 bylo vyprodukováno půl tuny komunálního
odpadu na osobu: 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_03/
8-09032009-EN-BP.PDF

11. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/106576.pdf

12. BŘEZNA
Členské státy podporují pravidla redukce energetického využití
průmyslových motorů: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc
tion.do?reference=IP/09/391

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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13. BŘEZNA
Stav vyjednávání přístupu Chorvatska, Turecka a Makedonie:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
027-51429-068-03-11-903-20090310IPR51427-09-03-20092009-true/default_en.htm

16. BŘEZNA
Závěry z neformálního setkání evropských ministrů k situaci
General Motors: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e
n&catId=89&newsId=476&furtherNews=yes

17. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/gena/106692.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/gena/106691.pdf

18. BŘEZNA
Kam až se mají otevřít naše hranice?:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/01851869-082-03-13-902-20090316STO51822-2009-23-03-2009/
default_en.htm
Komise zveřejnila zprávu o stavu zemědělství a výnosů za
období 2008-2015: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/
en/331.htm

19. BŘEZNA
Evropský rozpočet – za co EU vydává peníze?:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/03451872-082-03-13-905-20090316STO51823-2009-23-03-2009/
default_en.htm
Komise je na dobré cestě ke splnění cíle snížit administrativní
zátěž v zemědělství o 25 % do roku 2012:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/409

20. BŘEZNA
Ochrana spotřebitele – co se podařilo prosadit za posledních
pět let: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/
063-51875-082-03-13-911-20090316STO51829-2009-23-032009/default_en.htm
Komise varuje Estonsko kvůli zavedení pravidel v rámci
směrnice „Televize bez hranic“: http://europa.eu/rapid/pressR
eleasesAction.do?reference=IP/09/424

23. BŘEZNA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovil spodní hranici
pro obsah kadmia v potravinách: http://www.efsa.europa.eu/
EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902396263.htm
Závěry z jednání Evropské rady: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/106809.pdf
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Evropská komise navrhuje zrušení celních bezpečnostních
kontrol mezi Švýcarskem a EU: http://europa.eu/rapid/pressR
eleasesAction.do?reference=IP/09/449

24. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/106902.pdf

25. BŘEZNA
Evropský parlament přijal nová pravidla pro bezpečnost
kosmetických výrobků: http://www.europarl.europa.eu/
news/expert/infopress_page/066-52333-082-03-13-91120090323IPR52331-23-03-2009-2009-true/default_en.htm

26. BŘEZNA
EP žádá koordinované iniciativy na podporu automobilového
průmyslu a rozvoj zelených technologií:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
052-52482-082-03-13-909-20090324IPR52481-23-03-20092009-true/default_en.htm
Zpráva EK – využívání mobilních služeb roste, spotřebitelské
ceny klesají: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=IP/09/473

27. BŘEZNA
Speciální webový portál pro usnadnění přeshraničního
obchodu v EU: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=2948&lang=en
Komisaři chtějí pomoci malým podnikům uchopit obchodní
příležitosti: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/09/482
Užší a hlubší strategické partnerství se Spojenými státy:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
030-52609-082-03-13-903-20090325IPR52608-23-03-20092009-true/default_en.htm

30. BŘEZNA
Téměř každý třetí občan v EU 27 již nakupoval přes internet:
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_03/427032009-EN-BP.PDF

30. BŘEZNA
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/trans/106977.pdf
Komise vítá rozhodnutí Rady přijmout novou směrnici
k ekologickým autům užívaným veřejnými činiteli:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/503

Pojďme si zaspekulovat, jak by asi výkon českého předsednictví
popsali fotbaloví komentátoři: Navzdory předzápasovým
předpovědím si český tým od prvních minut vydobyl sympatie
diváků pohlednou aktivní útočnou hrou. To se však nyní bortí.
V době největšího náporu těsně před poločasem jsme si dali gól
do vlastní branky a ani nevíme, jaká sestava nastoupí do druhé
půle.

Analýza

BUDOVANÝ RESPEKT V ČELE EU JE OHROŽEN
Sjednocení pravidel k DPH
V třetím měsíci výkonu předsednické role se naši vrcholní
představitelé věnovali zejména protikrizovým opatřením a
hašení ekonomických požárů vůbec. Husarský kousek si
připsal ministr financí Miroslav Kalousek, jímž vedená Rada
pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) po několika
letech konečně dospěla k dohodě o reformě systému DPH.
Jeho současná podoba uplatňování snížené sazby daně
byla právem kritizovaná pro svou komplikovanost plnou
nejrůznějších výjimek, což by nejpozději od roku 2011 mělo
skončit. Ministři financí členských států totiž dosáhli dohody na
stručném seznamu, především místně poskytovaných služeb s
vysokým podílem lidské práce (např. restaurace, kadeřnictví,
drobné opravy,…), kde by všechny členské státy měly získat
trvalou možnost aplikovat sníženou sazbu DPH.

První summit EU v naší režii
V druhé polovině března se konal pravidelný jarní summit
Evropské unie, kterému poprvé v historii předsedala Česká
republika. Jejím hlavním tématem bylo společné řešení finanční
a ekonomické krize. Závěry setkání šéfů vlád a hlav členských
států jsou mírně pozitivní. Lídři EU se dohodli o navýšení
prostředků MMF i speciálního unijního fondu na pomoc zemím
postiženým krizí a potvrdili tak, že evropská solidarita funguje
i v těžkých časech a členské země s největšími problémy
nebudou nechány na holičkách. České předsednictví prosadilo
rovněž zásadní kroky svých dalších priorit – energetiky a
externích vztahů. V nově schváleném 5 miliardovém balíčku
na zvýšení energetické bezpečnosti EU a podporu inovací se
počítá i s příspěvkem na rozjezd plynovodu Nabucco, který by
měl zajistit přístup evropských zemí k energetickým surovinám
z kaspické oblasti. Úspěchem je přijetí projektu Východního
partnerství, včetně odpovídajícího rozpočtu, jehož cílem je
posilování vztahů s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem,
Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou.

Ostatní významná agenda
Během měsíce dubna se českým vyjednavačům podařilo dojít
k dohodě také u řady témat, u kterých se kompromisní řešení
neúspěšně hledalo několik měsíců i déle. Mezi nejvýznamnější
patří:
• třetí energetický balíček – upravuje pravidla pro fungování
trhu s energiemi, vytváří jasnější podmínky pro investice
do energetiky, propojování sítí a zlepšuje postavení
spotřebitelů,
• balíček letecké dopravy – odbourává stávající bariéry
v letecké dopravě v EU, zkrátí délky a doby letů, sníží
spotřebu pohonných hmot i emise CO2, odstraní jednu z

příčin zpoždění letů a vytvoří prostor i ke snížení konečné
ceny letenek,
• směrnice Solventnost II – klíčová norma, která nahrazuje
legislativu starou tři desetiletí a zásadně mění podobu
sektoru pojišťovnictví. Projednávala se několik let. Hlavním
jejím přínosem je, že zvyšuje požadavky na kapitálovou
přiměřenost pojišťoven a zavádí systém včasného varování
ohledně nedostatku kapitálu, který by mohl poškodit
pojištěnce.

Cesta do pekel
Kromě výše zmiňovaných událostí vzbudil největší pozornost
výrok českého premiéra a současného předsedy Evropské
rady Mirka Topolánka, který pravděpodobně ještě v opojení
z pražského koncertu AC/DC a jejich velkého hitu přirovnal
americký styl řešení krize k „cestě do pekel“. Mirek Topolánek
je proslulý svým ostrým jazykem, ale v tomto případě by
si měl spíše zamést před vlastním prahem. Premiérova
hláška by se totiž spíše hodila na současnou politickou
situaci v ČR: vládní krize vyvolaná pádem vlády v době
největší ekonomické recese od 30. let minulého století a
zároveň v historickém okamžiku, kdy řídíme velké evropské
společenství, charakterizované půlmiliardou obyvatel a
největším společným trhem na světě.
Zajímavosti k českému předsednictví
• Během celého předsednictví řídí Česká republika přes
3000 zasedání na různých úrovních v ČR, v Bruselu i
jinde v Evropě a ve světě. Každý pracovní den se tedy
koná cca 25 jednání, která řídí čeští úředníci a diplomaté.
V Kongresovém centru Praha proběhne zhruba 130 jedno
až třídenních zasedání, někdy i více během jednoho dne.
• V prvním poločase předsednictví (k 31.3.2009) proběhlo v
Bruselu pod českým vedením 1130 zasedání pracovních
skupin, 18 zasedání Rad ministrů a 2 Evropské rady,
z toho jedna neformální. V druhém poločase v Bruselu
ČR ještě povede 1128 zasedání pracovních skupin, 17
ministerských Rad a jednu Evropskou radu.
• Více než 600 kulturních akcí proběhne pod záštitou
českého předsednictví v ČR i jinde v Evropě a ve světě.
Vláda na ně pro rok 2009 vyčlenila více než 80 milionů
Kč, Ministerstvo zahraničí například zdvojnásobilo svůj
rozpočet pro tyto účely z 30 na 60 mil. pro rok 2009, Útvar
místopředsedy vlády pro evropské záležitosti počítá s více
než 20 mil. Kč na podporu kulturních akcí.
• ČR navštíví během předsednického půlroku zhruba 30 000
zahraničních návštěvníků, převážně diplomatů, politiků a
ministrů.
zdroj: www.eu2009.cz
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V dubnu se uskuteční více neformálních zasedání ministrů
členských států, než jejich oficiálních Rad EU. V polovině dubna to
bude například neformální zasedání ministrů životního prostředí.
Hlavním tématem zde bude ladění pozice EU před prosincovým
summitem v Kodani, který bude jednat o boji proti klimatickým
změnám po roce 2012. V Mariánských Lázních se neformálně
setkají ministři zodpovědní za regionální politiku a prodiskutují
budoucí podobu kohezní politiky na období 2014-2020.

Zasedání klíčových institucí EU
1.-2.4.2009
Brusel, Belgie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
3.-4.4.2009
Praha, Česká republika
- Neformální zasedání ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti
6.-7.4.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
14.-15.4.2009
Praha, Česká republika
- Neformální zasedání ministrů pro životní prostředí
21.-24.4.2009
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
22.-24.4.2009
Mariánské Lázně, Česká republika
- Neformální zasedání ministrů pro regionální rozvoj
23.-24.4.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
27.-28.4.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
27.-28.4.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady pro přidružení EU - Egypt
28.-30.4.2009
Litoměřice, Česká republika
- Neformální zasedání ministrů dopravy

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Budoucí podoba finančního dohledu v EU

DG MARKT

10.4.2009

Zelená kniha k transevropským dopravním sítím

DG TREN

30.4.2009

Případný statut evropské nadace

DG MARKT

15.5.2009

Jak snížit administrativní zátěž pro podnikatele?

DG ENTR

průběžně

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Patrně v současné době neexistuje v Evropské unii důležitější
téma, než boj s ekonomickou krizí a vytvoření takové regulatorní
architektury do budoucna, která by opakování podobné události
zabránila. Právě nejdůležitější protikrizová opatření přijímaná v
rámci politik EU a jejich vazba na agendu a závěry klíčového
summitu ekonomicky nejsilnějších států světa sdružených ve
skupině G20 jsou hlavním tématem tohoto čísla Měsíčníku EU
aktualit.

Téma

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ V POLITIKÁCH EU VE SVĚTLE
SETKÁNÍ ZEMÍ SKUPINY G20
VLASTNÍ ŘEŠENÍ NA ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE
Druhá polovina března a samotný počátek dubna díky dvěma
klíčovým událostem – jarnímu summitu Evropské rady
v Bruselu a summitu šéfů států a vlád skupiny zemí G20
v Londýně – podstatným způsobem přispěly ke zformování
společného postoje členských zemí EU při řešení problémů
vzešlých z probíhající ekonomické krize. Tento postoj je pak
uplatňován jak v rámci navazujících politik a opatření uvnitř
EU, tak je zastáván rovněž jako příspěvek EU v rámci globální
diskuse.

s jakýmkoliv omezováním činností dceřiných společností
v hostitelských zemích EU.

Postoj EU při řešení problémů vzešlých z probíhající
ekonomické krize se vyznačuje s ohledem na realitu vyváženou
symbiózou opatření v rámci tzv. čtyřpilířového přístupu; ony
čtyři pilíře znamenají:
1. podporu finanční stability a obnovu důvěry ve finanční
trhy;
2. implementaci podpůrných opatření s využitím tzv. fiskálního
stimulu k oživení hospodářského růstu;
3. provedení strukturálních opatření ve prospěch růstu a
zaměstnanosti;
4. prosazení globálního zamezení projevům protekcionismu
jendotlivých států a podvázání světových obchodních a
investičních toků.

Finanční regulace by měla vývoj hospodářského cyklu tlumit,
nikoliv prohlubovat. Vhodná a realizovatelná doporučení
jsou především očekávána od Fóra pro finanční stabilitu,
Basilejského výboru pro bankovní dohled a Evropské komise.
Součástí těchto opatření je pak i revize mezinárodních účetních
standardů. Ve vysoké fázi připravenosti jsou legislativní normy
týkající se ratingových agentur, solventnosti pojišťoven,
kapitálových požadavků bank, přeshraničních plateb a
elektronických peněz; je snaha tyto normy přijmout ještě ve
stávajícím složení Evropského parlamentu.

Jako horizontální téma tohoto přístupu prolíná všemi zmíněnými
pilíři sociální rozměr a zaměstnanost.

1. Posílení finanční stability
Úsilí EU v oblasti finanční stability a obnovy důvěryhodnosti
ve finanční trhy se projevuje přijatými opatřeními, jež se
pozvolna vyvíjela coby výsledek summitu v Berlíně 22. února
a londýnského ministerského zasedání skupiny G20 dne
14. března.
Mezi opatřeními na podporu finanční stability je možné
rozlišovat; jako urgentní byla přijata opatření v oblasti
záruk a rekapitalizace, jež byla implementována na základě
společných zásad. Vedle těchto nejurgentnějších opatření
je nicméně pro obnovu fungování úvěrových toků v reálné
ekonomice zapotřebí přijetí dalších navazujících opatření –
včetně řešení otázky znehodnocených aktiv bank na základě
jejich úplného zveřejnění ve vztahu k orgánům dohledu. Pro
tento účel je vhodné zaujmout koordinovaný postoj mezi
členskými státy a respektovat pravidla hospodářské soutěže.
V případě bankovního sektoru je explicitně zdůrazněno,
že podpora pro mateřské banky by neměla být spojována

Zevrubnější posouzení příčin a projevů finanční krize
objektivně vyústí v potřebu reformovat jak regulační rámec
finančních trhů, tak i globální makroekonomický management.
Na úrovni členských států EU, na celounijní i globální úrovni
by mělo dojít k posílení pravidel obezřetnosti působení na
finančním trhu, mechanismů krizového řízení a rámce pro
výkon dohledu.

Základním informačním zdrojem pro zlepšení regulačních
pravidel EU pro finanční instituce a výkon dohledu nad nimi
je publikovaná zpráva Skupiny na vysoké úrovni pro finanční
dohled pod vedením Jacquese de Larosière; cílem je přijmout
první rozhodnutí z tohoto dokumentu plynoucí již letos v červnu.
Další a podrobnější legislativní návrhy by měly následovat na
podzim:
• úprava činnosti hedgeových fondů,
• úprava činnosti fondů private equity,
• odměňování vedoucích pracovníků finančních institucí,
• další posílení požadavků na kapitál.

2. Fiskální stimuly na podporu oživení reálné
ekonomiky
Opatření zaměřená na podporu oživení reálné ekonomiky
jsou obsahem podstatné části Plánu evropské hospodářské
obnovy z prosince 2008. Rozsah fiskálních opatření – tzv.
fiskálních stimulů – je předpokládán ve výši 3,3 % HDP EU (v
absolutní částce více než 400 mld. EUR) a má být zaměřen
na podporu především investiční poptávky, tvorby pracovních
míst i realizace ekologicky zaměřených opatření. Do praxe již
byly implementovány kroky spojené s podporou energetických
projektů, rozvoje širokopásmového internetu i opatření
vztažená ke společné zemědělské politice.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
Na úrovni EU došlo současně k mobilizaci dodatečných i
stávajících finančních zdrojů; nyní je ze zdrojů EU k dispozici
explicitních 30 mld. EUR na podporu protikrizových opatření,
spojených s jejich alokací ze strany Evropské investiční
banky.

Pro případ podpory politiky platební bilance u členských zemí,
které nejsou doposud v eurozóně, došlo ke zvýšení limitu
podpůrného systému až na 50 mld. EUR.

V rámci procesu přeprogramování nástrojů kohezní politiky
umožnila Evropská rada přesunutí prostředků zamýšlených
pro vzdálenější úsek nynějšího programovacího období
směrem k přítomnosti, vyzvala k vyhlašování obsahu
výzev, které přímo souvisejí s protikrizovým charakterem
podpořených projektů, a v jejím rámci došlo k pokroku
v oblasti rozšíření zálohových plateb při podpoře ze
strukturálních fondů a Kohezního fondu. Specifické iniciativy
byly vytvořeny především s ohledem na malé a střední
podniky a jejich dostupnost pro financování v rámci kohezní
politiky.

Protikrizová opatření však nepředstavují pouze ta, jež
okamžitě reagují na nejzjevnější krizové projevy; období
krize je zajisté relevantním časem pro zesílení časově
náročnějších postupů strukturálních reforem, jejichž potřebnost
je významná bez ohledu na výskyt krize. Lze se domnívat, že
aktualizovaná Lisabonská strategie (prošlá tzv. Kokovou revizí)
představuje účelný rámec pro uplatnění strukturálních reforem
zaměřených na podporu vyváženého ekonomického rozvoje a
zaměstnanosti.

Soustava zvažovaných opatření směřuje cíleně na podporu
reálné ekonomiky a zaměstnanosti, řada z nich má cílený
a přechodný charakter a opírá se o následující klíčové
zásady:
• udržení vysoké míry ekonomické otevřenosti jak v rámci
Jednotného vnitřního trhu (uvnitř EU), tak v rámci Společné
obchodní politiky EU ve vztahu ke třetím zemím;
• nedopuštění diskriminace výrobků a služeb, pocházejících
z jiných členských států;
• zajištění souladu s dlouhodobými reformními cíli;
• fiskální stimulační opatření by měla být prováděna
v souladu s principem zachování zdravých veřejných
financí a rámcem Paktu stability a růstu (maximální schodek
veřejných financí ve výši 3,0 % HDP); je silná snaha, aby
se členské státy – jakmile to bude možné – vrátily ke svým
střednědobým rozpočtovým cílům, v závislosti na míře
jejich ekonomického zotavení; jejich snahou by mělo být
dosažení pozic konzistentních s udržitelnými veřejnými
financemi.

• odstraňování překážek a předcházení vzniku nových, a
dosažení plně funkčního Jednotného vnitřního trhu;

3. Prostor pro strukturální reformy

V souladu se strukturálními reformami se za naléhavé považují
především oblasti:

• další snižování administrativní zátěže;
• zlepšení rámcových podmínek pro průmysl v zájmu
zachování silné průmyslové základny a pro podnikání
se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky a na
inovace;
• podpora partnerství mezi oblastmi podnikání, výzkumu,
vzdělávání a odborné přípravy;
• posílení zlepšení kvality investic do výzkumu, znalostí a
vzdělávání.

4. Boj proti protekcionismu
Volný a spravedlivý obchod představuje klíčový prvek pro
globální ekonomické oživení; i proto EU usiluje o urychlené
uzavření dvoustranných obchodních jednání a zejména jednání
Světové obchodní organizace WTO v rámci rozvojového
programu z Dauhá (tzv. katarského kola).

POZICE EU PŘED SUMMITEM SKUPINY G20 V LONDÝNĚ
I. Být leaderem mezinárodních opatření
nezbytných pro dosažení udržitelného
hospodářského růstu v nekratším možném
čase
• pokračovat v mezinárodní koordinaci fiskálních stimulačních
opatření; rychlé uskutečnění plánovaných fiskálních
stimulačních balíčků;
• přednostní řešení obnovy fungování úvěrových trhů a
usnadnění úvěrových toků v ekonomice, což je zásadní pro
účinnost fiskálních stimulů; včasné a koordinované jednání
zachovávající rovné podmínky;
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• zajištění slučitelnosti fiskálních opatření s dlouhodobými cíli
typu udržitelnosti veřejných financí, zvyšování produktivity
a řešení výzev spojených se stárnutím obyvatelstva a
změnou klimatu;
• zachování otevřenosti trhů a vyhnutí se všem formám
protekcionistických opatření (zamezení všem novým
překážkám pro investice nebo obchod a jakémukoliv
novému omezování vývozu); úsilí o rychlé dosažení
dohody o podmínkách pro rozvojový program z Dauhá,
s ambiciózním a vyváženým výsledkem;
• podpora mnohostranné iniciativy pro financování
obchodu, neboť pokles ve financování obchodu přispívá

Téma
k prohlubování poklesu světového obchodu; podpora
snah o to, aby financování obchodu bylo přístupné všem
podnikům, včetně malých a středních, v rozvinutých i
rozvíjejících se zemích, rychle a bez narušení trhu.

• zavedení řádné regulace ratingových agentur a dohled nad
nimi způsobem, který se stane konsistentní v mezinárodním
měřítku, ve smyslu zajištění transparentnosti ratingů a
zabránění střetům zájmů;

II. Zesílit schopnost čelit krizi na globální
úrovni a uplatnit preventivní opatření

• posílení transparentnosti a odolnosti trhů s úvěrovými
deriváty, především prosazováním standardizace kontraktů
a využíváním centrálních zúčtovacích protistran, s možností
účinné regulace a dohledu;

• pověření Mezinárodního měnového fondu (MMF)
sledováním a prosazováním akčního plánu skupiny G20;
v oblasti finanční regulace má MMF úzce spolupracovat
s Fórem pro finanční stabilitu (FSF);
• zlepšení nástrojů dohledu MMF s cílem posílení jeho
klíčové úlohy při předcházení krizím; posílení spolupráce
mezi MMF a FSF s cílem identifikace systémových rizik a
nedostatků majících původ ve finančním sektoru a regulaci;
zajištění přijetí nápravných opatření;
• velmi výrazné zvýšení zdrojů MMF, aby mohl rychle a
flexibilně asistovat zemím, ocitnuvším se v problémech
s platební bilancí; racionalizace a úprava úvěrového
rámce MMF ve směru posílení schopnosti MMF
předcházet krizím a reagovat na ně; připravenost
členských států EU na dobrovolném základě poskytovat
dočasnou podporu v podobě půjčky ve prospěch úvěrové
kapacity MMF;
• podpora reformy správy a řízení mezinárodních finančních
institucí; rychlé uskutečnění reformy kvót a počtu hlasů
v MMF; provedení reformy MMF ve smyslu přiměřeného
vyjádření relativní ekonomické váhy jeho členů ve světové
ekonomice;
• snaha o nalezení konsensu ohledně světové charty pro
udržitelnou hospodářskou činnost, založené na tržních
principech, ale schopné bránit excesům – první krok na
cestě k souboru standardů globální správy a
řízení.

• rozhodné úsilí proti daňovým únikům, finanční trestné
činnosti, praní peněz a financování terorismu, a proti
všem hrozbám ohrožujícím finanční stabilitu a integritu
trhu; ochrana finančního systému před netransparentními,
nekooperujícími
a
nedostatečně
regulovanými
jurisdikcemi, včetně extrateritoriálních finančních center
(tzv. off-shore); vyžadování seznamu těchto jurisdikcí
s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji a vytvoření souboru
sankčních opatření, která by umožnila uplatňovat vhodné,
stupňující se a efektivní postupy; je navrhováno tuto
činnost koordinovat s Finančním akčním výborem, OECD
a FSF;
• přijetí řádných společných zásad správy a řízení
společností a odměňování, jež mají zabránit tomu, aby
systémy odměňování motivovaly k nadměrnému přijímání
rizik; orgány dohledu by měly systémy odměňování
přezkoumávat a spoléhat se přitom na účinný režim
vymáhání;
• zlepšení spolupráce v oblasti dohledu, zejména
rychlým zřízením kolegií orgánů dohledu pro všechny
nejvýznamnější finanční instituce operující v mezinárodním
nebo přeshraničním kontextu – je úmysl toto naplnit již do
konce roku 2009; orgány dohledu by si měly vyměňovat
osvědčené postupy a podporovat globální sbližování
postupů výkonu dohledu;

III. Lepší regulace finančních trhů
• posílení transparentnosti a odpovědnosti
s cílem vyhnutí se nástrahám, které se
objevily v minulosti; standardní součástí
dohledu se stane obezřetnostní dohled na
mikroúrovni;
• zajištění vhodné regulace všech finančních
trhů, produktů i účastníků, kteří mohou
představovat systémové riziko, bez výjimky
a bez ohledu na zemi, ve které mají domicil;
zajištění účelného finančního dohledu nad
nimi; to platí zejména pro oblasti soukromé
alokace kapitálu, včetně hedgeových fondů,
private equity a alternativní investiční
subjekty;
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• zlepšení regulace týkající se kapitálu bank, ve smyslu
zajištění, aby si banky v době prosperity vytvářely dodatečné
„rezervní polštáře“, díky nimž budou lépe připraveny na
obtížnější období; vyzvání pracovních skupin a institucí
působících v této oblasti, aby co nejdříve předložily vhodná
doporučení s přihlédnutím k účinnosti stávajících pravidel
(například Basel II.);
• zlepšení pravidel obezřetnosti a účetních standardů s cílem
omezit jejich procyklické účinky a posílení zodpovědnosti
Rady pro mezinárodní účetní standardy prostřednictvím
reforem jejího řízení a mandátu;
• stanovení důsledného vymáhání pravidel finanční regulace
a transparentnosti podpořené účinnými, přiměřenými a
odrazujícími sankcemi, s cílem prosazení integrity na
finančních trzích; přezkoumání pravidel pro podnikání na
finančních trzích, případně pravidel směřujících napříč
různými odvětvími a trhy ve prospěch ochrany trhů a
investorů.

IV. Podpora rozvojových zemí v jejich reakcích
na dopady krize
• podpora globálního rozvoje jako součásti řešení celosvětové
krize a základu stability a prevence před možnou eskalací
konfliktů;
• dodržení závazků ke zvýšení rozvojové pomoci, naplnění
rozvojových cílů a podpory obchodu; poskytnutí nejméně
rozvinutým zemím bezcelní a bezkvótový přístup na trh;
• plné využití dalších oficiálních zdrojů financování
– vývozních úvěrů nebo investičních záruk, i na rozvoj
zaměřené podpory v oblasti výzkumu a technologií,
mírového vývoje a bezpečnosti, migrace a změny klimatu;
posílení účinnosti a koordinace nástrojů a zdrojů;
• umožnění mezinárodním rozvojovým bankám, aby
pomáhaly řešit dopady krize v rozvojových zemích, zejména
s ohledem na postavení nejchudších a nejohroženějších
obyvatel.

VELKORYSÝ ZÁVĚR SUMMITU G20
Londýnský summit skupiny G20 představoval dychtivě
očekávanou politicko-expertní platformu ke konceptu
přijatých proti-krizových opatření na globální úrovni, až šel
strach z toho, že výsledkem by se mohl stát – s ohledem
na rozdílné zájmy jednotlivých aktérů – formální, alibisticky
vyhlížející a nicneříkající závěrečný dokument. Realita však
mohla překvapit i příslovečného optimistu, neboť výsledkem
summitu je notně našlapaný výčet úkolů, jež by měl světovou
ekonomiku z dnešní krize napomoci vyvést, ale současně i
aplikovat systém pro to, aby se tato do možné krize příští tak
snadno nedala uvrhnout, a pokud by již měla nevyhnutelně
přijít, aby existoval mechanismus včasného varování, jež
by všem zainteresovaným blízký příchod krize spolehlivě
signalizoval.
Na počátku summitu patrně stály mezi jeho klíčovými aktéry
poměrně značné příkopy: především kontinentální Evropa
přišla s pozicí razantního zpřísnění i přizpůsobení regulačního
a dohledového rámce vůči finančnímu trhu, při obezřetném
použití fiskálně stimulujících podpůrných opatření především k
oživení splihlé globální poptávky. Americký, japonský, částečně
i britský postoj naopak značně spoléhal na to, že rozsah tohoto
fiskálního stimulu bude značný a zásah do regulace světové
finanční architektury nebude tak zásadní, jakým se později
stal.
Postojem vedoucím k výsledné podobě závěru se pak nestala
cesta ústupků na obou klíčových stranách, ale velkorysé,
současně však obezřetné přijetí všech jejich hlavních představ
a požadavků.
Výsledkem je ambiciózní program, vycházející v mnohém ze
čtyřpilířového konceptu EU (na němž se podstatnou měrou
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podílela i EU předsedající Česká republika), založeného
na vyváženém vnímání regulační, stimulační, strukturální a
antiprotekcionistické složce programu, který by měl světové
ekonomice přinést úlevu od krize.
Mnozí hovoří v této věci o revoluci a mají zřejmě korektně
na mysli, že nikdy předtím se země, na něž připadá až 83 %
světového HDP, nedokázaly shodnout na dokumentu, v němž
by do života uvedly nový pořádek pro podnikání a působení na
finančních trzích; ztížily možnosti využívání daňových rájů a
méně transparentních teritorií k ještě méně transparentnějším
transakcím; zásadně posílily roli Mezinárodního měnového
fondu jako stabilizátora ekonomických a měnových podmínek
s největší mírou profesní kompetence a současně se postaraly
o to, aby problémové země přijaly přísné reformní programy
podmiňující příjem těchto nemalých finančních prostředků (na
jejichž navýšení se podstatným způsobem podílela Čína, což
je další razantní průlom); současně tyto země byly schopny
přijmout závazek k „ne-protekcionismu“, který lze rovněž
zásadně kvitovat.
Teď nám nicméně nezbývá než věřit. Věřit v to, že
shromážděné cíle, vůči nimž opanovala zásadní shoda
politických leaderů světové ekonomické elity, neskončí ve
stoupi. G20 je autoritativní politické fórum, nikoliv centrální
plánovač, který by všem zúčastněným direktivně přikázal, jak
se mají chovat. Zúčastnění vsadili svoji politickou či profesní
čest, což se může zdát být tím nejvíc, co nabídnout mohli;
žádný vynucovaný aparát je však nedonutí k tomu, aby se tak
opravdu stalo. Pro nás, zainteresované pozorovatele nezbývá
než věřit, aby to tak skutečně bylo a ona „sázka“ byla míněna
opravdu vážně.

V rubrice Dotační výzvy sledujeme za přispění dceřiné společnosti
České spořitelny konzultační firmy Grantika ČS 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

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

(Pod)Oblast podpory/Program

Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Lidské zdroje a
zaměstnanost

OP Životní
prostředí

OP
Oblast podpory 2.1: Bankovní
Podnikání nástroje podpory MSP – program
a inovace Progres II
Podoblast podpory 1.1.1:
Snížení znečištění z komunálních
zdrojů – velké projekty

Vhodný žadatel

Uzávěrka

MSP

31.12.2009

obce a města nad 2000 EO, příspěvkové organizace a
organizační složky obcí a měst, svazky obcí, Vojenské lesy
a statky ČR, obchodní společnosti, které jsou vlastníkem
vodohospodářské infrastruktury, vlastněné z více než 50 %
obcemi či jinými veřejnosprávními subjekty
Oblast podpory 1.2: Zlepšení jakosti stejně jako Podoblast podpory 1.1.1
pitné vody – velké projekty
Oblast podpory 1.1: Adaptabilita a
podnikatelé
konkurenceschopnost
Oblast podpory 1.2: Zvýšení
Úřady práce mimo Úřad práce hl. m. Prahy
adaptability zaměstnanců
restrukturalizovaných podniků
Oblast podpory 3.1:
fyzické osoby (OSVČ), s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstvo,
Sociální ekonomika
právnické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů,
o.p.s., evidované (církevní) právnické osoby
Oblast podpory 1.1:
školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení asociace
Zvyšování kvality ve vzdělávání v
škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém
Jihočeském kraji
poradenství, města, obce a svazky obcí, odborové organizace
a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení,
Hospodářská komora, zaměstnavatelé, NNO
Oblast podpory 1.1: Zvyšování kva- stejně jako v Jihočeském kraji
lity ve vzdělávání v Pardubickém kr.
Oblast podpory 1.1: Zvyšování kva- stejně jako v Jihočeském kraji
lity ve vzdělávání v kraji Vysočina
Oblast podpory 1.2: Rovné
školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení asociace
příležitosti ve vzdělávání v
škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém
Jihočeském kraji
poradenství, organizace působící v oblasti volného času dětí a
mládeže, města, obce a svazky obcí, NNO
Oblast podpory 1.2: Rovné příležistejně jako v Jihočeském kraji
tosti ve vzdělávání v Pardubickém kr.
Oblast podpory 1.2: Rovné příleži- stejně jako v Jihočeském kraji
tosti ve vzdělávání v kraji Vysočina
Oblast podpory 1.3: Další vzděláškoly a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol,
vání pracovníků škol a školských
ostatní vzdělávací instituce, města, obce a svazky obcí, NNO
zařízení v Pardubickém kraji
Oblast podpory 1.3: Další vzdělástejně jako v Pardubickém kraji
vání pracovníků škol a školských
zařízení v Jihočeském kraji
Oblast podpory 1.3:
stejně jako v Pardubickém kraji
Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení v kraji Vysočina

14.12.2009

14.12.2009
31.12.2009
28.12.2011

30.11.2012

27.4.2009

4.5.2009
10.4.2009
27.4.2009

4.5.2009
10.4.2009
4.5.2009

27.4.2009

10.4.2009

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 Grantikou
ČS, 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 Grantika ČS (kontakty
naleznete na www.grantikacs.cz).

DALŠÍ VLNA PŘEDKLÁDÁNÍ DOTAČNÍCH ŽÁDOSTI DO ROPŮ SE BLÍŽÍ
Již více než rok mají podnikatelé možnost využít pro realizaci
svých rozvojových záměrů dotačních příspěvků z evropských
fondů, mj. z Regionálních operačních programů (ROPů).
Několik kol výzev již mají regiony úspěšně za sebou, díky
čemuž se již podařila rozdělit podstatná část celkové sumy
evropských peněz na roky 2007 – 2013. V současném okamžiku
stojíme opět před vyhlášením další vlny výzev k předkládání
žádostí o podporu podnikatelských projektů, z nichž mezi
nejbližší patří výzvy v oblasti infrastruktury cestovního ruchu
v regionech Severovýchod (kraje Liberecký, Pardubický a
Královéhradecký), Jihovýchod (kraje Jihomoravský a Vysočina)
a Jihozápad (kraje Jihočeský a Plzeňský).

Každý ROP je „unikát“
Každý ze jmenovaných ROPů je nutné chápat jako samostatný
program, který má stanoven své vlastní podmínky financování a
realizace projektů. Každý ROP má svůj vlastní řídicí orgán, tzv.
Regionální radu, která o přidělení dotací rozhoduje. Programy
se rovněž liší v některých zásadních podmínkách čerpání
dotací, naproti tomu některé podmínky realizace jsou uplatněny
v každém ROPu stejně. Z toho tedy vyplývá, že každý zájemce
o dotaci z ROPu musí pozorně nastudovat podmínky přesně
toho programu, do kterého hodlá projekt předložit.

Zaměření plánovaných výzev
Zahájení výzvy na podporu turistické infrastruktury v regionu
Jihozápad je naplánováno na 27. března, konec 22. května
2009. Plánovaná alokace na výzvu je necelých 717 mil. Kč.
Mezi upřednostňované záměry bude patřit výstavba a obnova
základní (tj. ubytovací kapacity) i doplňkové (tj. volnočasové
aktivity) infrastruktury CR, turistické cesty, kulturní a
sportovně-rekreační infrastruktura.
V červnu 2009 je očekáváno vyhlášení výzvy v regionu
Jihovýchod, u které bude kladen hlavní důraz na projekty
rekonstrukce a zpřístupnění památek regionálního významu
a výstavby stezek pro koně a pro pěší včetně doplňkového
mobiliáře. Ubytovací kapacity pravděpodobně budou pouze
doplňkovou aktivitou projektů, s maximem 50 % způsobilých
výdajů projektu. Na výzvu je alokováno 420 milionů korun.
Nadcházející výzva regionu Severovýchod, která je naplánována
na druhou půlku roku 2009, bude podporovat především
modernizaci a zvýšení kapacit stávající základní infrastruktury
cestovního ruchu, obnovu a rozvoj doprovodné infrastruktury
pro cestovní ruch, stejně jako revitalizaci kulturně-historických
a technických památek zapsaných v ÚSKP. Plánovaná alokace
na tuto výzvu zatím není upřesněna.

Hodnocení projektů
Všechny výzvy upřednostňují projekty předkládané finančně
zdravými společnostmi, které budou mít pozitivní dopad na
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životní prostředí a vytvoří nová pracovní místa. Dále bude
hodnocen vlastní záměr (kolik nových či zrekonstruovaných
lůžek vznikne, jaká doprovodná infrastruktura bude vytvořena
či zda projekt povede k obnově kulturní památky). Projekty musí
doplnit prokazatelně chybějící nabídku služeb cestovního ruchu
v místě.
Důraz je kladen i na provázanost projektu s dalšími regionálními
rozvojovými projekty, na příspěvek k prodloužení místní sezóny
směrem k celoroční nabídce služeb pro návštěvníky. Pokud
bude žadatel spolupracovat při tvorbě nabídky s dalšími
subjekty cestovního ruchu (např. tvorba produktových balíčků
a tím podpora zvýšení návštěvnosti u jiných památek, muzeí,
apod.), je ohodnocení projektu vyšší.
Žadatel musí mít poměrně přesnou představu o tom, pro koho
bude nová nabídka určena a jak tyto cílové skupiny osloví.
Předmětem hodnocení je rovněž propracování a vhodnost
marketingové strategie projektu, volba komunikačních nástrojů
či zvolená cenová politika. Všechny tyto aspekty je nutné popsat
již do žádosti o dotaci. Proto je vhodné se s těmito požadavky
seznámit co nejdříve a náležitě se na výzvu připravit.

Čemu věnovat zvláštní pozornost
Pokud se chce podnikatel zúčastnit výše uvedených výzev, je
nutné přesně splnit všechny striktně stanovené podmínky, které
výzva na účastníky klade. Doporučujeme věnovat maximální
pozornost těmto otázkám:
• okamžik možného zahájení realizace projektu,
• zástavy či práva jiných osob váznoucí na majetku, který
vstupuje do projektu, stejně jako vlastnická práva k majetku,
• dodržení pravidel pro výběr dodavatelů z hlediska
procesních a administrativních pokynů,
• udržitelnost výstupů – podpisem grantové smlouvy se
podnikatel zavazuje, že projekt realizuje tak jak bylo popsáno
v žádosti a že výstupy, které budou vznikat, udrží nejméně
po dobu předem stanovenou výzvou (3 nebo 5 let),
• pravidelný monitoring projektu v realizační i provozní fázi,
• povinná publicita ROP.

Využití služeb poradenských společností
Pokud budoucí žadatel nemá dostatek času k podrobnému
seznámení se všemi povinnostmi nebo ke zpracování
všech potřebných dokumentů, je výhodné využít služeb
specializované poradenské společnosti. Vybraná agentura
by měla poradit s nasměrováním záměru, vysvětlit všechny
povinnosti a požadavky kladené na žadatele a bezchybně
zpracovat všechny potřebné podklady k předložení žádosti a
k maximálnímu ohodnocení projektu. I tak je ovšem důležité,
aby žadatel sám měl představu o zacílení svého záměru
a aby proto neustále s agenturou při zpracování projektu

Výzva měsíce
komunikoval, neboť jen tak se vyhne budoucím nepříjemným
zjištěním, k čemu všemu se v projektu zavázal.
Závěrem ještě dodejme, že přestože současné programovací
období potrvá až do roku 2013, není vůbec jisté, že dotační
prostředky budou ve stejné intenzitě k dispozici až do konce
tohoto období. Např. region Jihovýchod již dříve oznámil svůj

záměr rozdělit prostředky co nejdříve, a to zejména s ohledem
na obtížnou predikci vývoje kurzu CZK/EUR. Se svými záměry
by tedy podnikatelé neměli příliš váhat, v rámci svých časových
a finančních možností by se naopak měli pokusit o jejich
realizaci co nejdříve. K tomu jim přejeme mnoho úspěchů.
Dita Kabelková, 603 507 461, kabelkova@grantikacs.com

V čem se ROPy pro region soudržnost Severovýchod, Jihovýchod a Severozápad liší?
Parametr
Požadovaná
podnikatelská
historie žadatele

ROP Severovýchod
Pokud je místem realizace
projektu obec nad 2 000
obyvatel, pak není podnikatelská
historie omezena. Je-li místem
realizace projektu obec do 2 000
obyvatel, poskytuje se podpora
pouze podnikatelům s alespoň
dvouletou podnikatelskou
historií. Neposkytuje se podpora
zemědělským podnikatelům.
Omezení absolutní Min. 5 mil. Kč způsobilých
výše způsobilých
výdajů na projekt, maximum není
výdajů a dotace
omezeno.
Udržitelnost
Doložení
dostatečných
finančních
prostředků

5 let
Je vyžadován pouze podpis
čestného prohlášení, ve kterém
žadatel prohlásí, že disponuje
dostatečnými prostředky pro
plnou realizaci projektu.

Alokace na výzvu

Cca 1365 mil. Kč

ROP Jihovýchod
Podnikatelé s minimálně dvouletou
historií. Pokud je místem realizace
projektu obec s méně než 2 000
obyvateli, je nutné doložení dvouleté
podnikatelské činnosti v cestovním
ruchu.

ROP Jihozápad
Min. dvouletá podnikatelská
historie v jakémkoliv oboru.
Zemědělci pouze v obcích nad
2000 obyvatel, s historií min. 2
roky.

Min. 2 mil. Kč způsobilých výdajů na
projekt, maximum výše dotace 100
mil. Kč, resp. 50 mil. Kč pro projekty
zakládající veřejnou podporu.
5 let
Je vyžadován doklad o finančním
krytí projektu, resp. min. prvních
dvou etap nebo celého vlastního
podílu v případě etapizace projektu
(úvěrovou smlouvou, závazným
úvěrovým příslibem, výpisem z b.ú.).
893 mil. Kč

Min. 2 mil. Kč způsobilých
výdajů na projekt, maximum
není omezeno.
3 roky
Je potřeba doklad o finančním
krytí projektu, resp. min.
prvních dvou etap v případě
etapizace projektu (úvěrovou
smlouvou, závazným úvěrovým
příslibem, výpisem z b.ú.).
Cca 514 mil. Kč

V čem se ROPy pro region soudržnost Severovýchod, Jihovýchod a Severozápad shodují?
Oprávněný
U podnikatelských subjektů pouze malý nebo střední podnik. Ve všech uvedených regionech platí, že ve
žadatel
výzvě soutěží s podnikatelskými projekty také projekty veřejného a neziskového sektoru.
Veřejná podpora Všechny regionální výzvy respektují aplikaci pravidla veřejné podpory, tedy rozlišují projekty na:
• zakládající veřejnou podporu = mají předpoklad zásahu do hospodářské soutěže na trhu, poskytnutí
dotace znamená pro žadatele zvýhodněné postavení na trhu oproti konkurenci,
• a nezakládající veřejnou podporu = lze u nich předpokládat, že poskytnutí veřejné podpory nebude mít za
následek narušení trhu či zvýhodnění postavení žadatele oproti ostatním konkurentům na trhu.
Procentuální
Pro podnikatelské projekty zakládající veřejnou podporu platí maximální možná míra dotace v procentuálním
limity výše
vyjádření dle mapy regionální intenzity veřejné podpory. Tato stanoví pro regiony Severovýchod a Jihovýchod
podpory
podporu ve výši 50 až 60 % ze způsobilých výdajů, dle velikosti žadatele. V případě regionu Jihozápad je míra
podpory dle mapy snížena o 4 % (tj. 46 až 56 % podpory).
Formulář žádosti Všechny ROPy přijímají žádost o dotaci na formuláři IS Benefit. Nejprve se vyplňuje elektronicky přes webové
rozhraní, k předávce se potom finální verze jednak odešle přes webovou aplikaci a jednak předá v listinné
podobě včetně požadovaných příloh osobně na adresu Úřadu Regionální rady.
Zdroj: ROP Severovýchod: oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR, 2. kolo výzvy
(17. prosince 2007 – 28. března 2008). ROP Jihovýchod: oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, 2. kolo výzvy
(5. května 2008 – 7. července 2008). ROP Jihozápad: Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, 3. kolo výzev /
číslo výzvy 02/2008/3.1 (27. června 2008 – 31. července 2008).
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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 ▪ leden 2009

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
XII-08
I-09
II-09
6,8
7,0
7,1
5,3
5,3
5,5
4,6
4,9
4,9
4,1
4,4
4,8
7,2
7,3
7,4
8,4
9,1
9,9
8,7
9,3
10,0
7,8
n/a
n/a
14,3
14,8
15,5
8,3
8,5
8,6
6,9
n/a
n/a
4,2
4,3
4,5
11,4
13,0
14,4
9,7
11,6
13,7
5,5
5,7
5,9
8,4
8,4
8,7
6,0
6,3
6,4
2,7
2,7
2,7
4,2
4,3
4,5
7,0
7,1
7,4
8,0
8,1
8,3
5,8
n/a
n/a
4,1
4,3
4,6
9,2
9,5
9,8
6,6
6,7
6,8
7,0
7,2
7,5
6,4
n/a
n/a
7,6
7,7
7,9

Meziroční inflace
XII-08
I-09
II-09
2,7
2,1
1,9
7,2
6,0
5,4
3,3
1,4
1,3
2,4
1,7
1,7
1,1
0,9
1,0
7,5
4,7
3,9
1,3
1,1
0,1
2,2
2,0
1,8
1,5
0,8
0,7
1,2
0,8
1,0
2,4
1,4
1,5
1,8
0,9
0,6
10,4
9,7
9,4
8,5
9,5
8,5
0,7
0,0
0,7
3,4
2,4
2,9
5,0
3,1
3,5
1,7
1,7
1,9
1,5
1,2
1,4
3,3
3,2
3,6
0,8
0,1
0,1
6,4
6,8
6,9
1,8
1,4
2,1
3,5
2,7
2,4
3,4
2,5
2,7
2,1
2,0
2,2
3,1
3,0
n/a
2,2
1,7
1,7

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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