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průběh května byl na evropském jevišti zajímavý z několika úhlů pohledu. Tím
prvním bylo konání několika významných událostí v rámci agendy Rady EU, jíž
Česká republika předsedá, a které byly zaměřeny na vnější aspekt fungování
EU – k nejvýznamnějším bezesporu patřil pražský summit EU – Čína, upravující
aktuální podobu vztahů mezi EU a nejdynamičtější součástí současného světa.
Druhým výrazným bodem květnového dění je potvrzení faktu zveřejněním statistických dat, že ekonomická recese v průběhu letošního prvního čtvrtletí již skutečně hluboce a stále hlouběji zasáhla všechny evropské ekonomiky (prozatím
s výjimkou Kypru). Míra poklesu je v různých zemích různá; u nás zatím v porovnání s okolím relativně mírná, ve velkých zemích značná, v některých dalších
– zejména baltských – až téměř kritická. Ekonomická recese z pohledu České
republiky přináší jeden zajímavý postřeh – reálná konvergence vůči průměru EU
z našeho pohledu probíhá dál, přestože výkon naší ekonomiky klesá – výkon
ostatních porovnávaných však klesá ještě více a my zaznamenáváme Pyrrhovo
vítězství: stále relativně bohatneme vůči průměru EU, ačkoliv absolutně začínáme v meziročním porovnání lehce chudnout.
Pokud sílící ekonomická krize doposud vykázala nějaký negativní dopad, který
přesahuje striktně pragmatické linie hospodářských problémů a významně ovlivňuje i sociální charakteristiky, týká se to vývoje na trhu práce. Nemluvíme pouze
o výsledných charakteristikách dynamiky vzrůstající míry nezaměstnanosti či
absolutního počtu nezaměstnaných osob, jež pozorujeme plošně napříč celou
EU, ale i o dalších ukazatelích, jež trh práce postihují (vývoj počtu nových pracovních míst, vývoj poměrového ukazatele mezi počtem uchazečů o práci a nově
se nabízejícími pracovními příležitostmi, vývoj strukturální a dlouhodobé nezaměstnanosti, či nezaměstnanosti zasahující nejcitlivější skupiny obyvatelstva) a
současně i o politikách trhu práce, jež na nastalý stav reagují, či by reagovat
měly. Jenom v průběhu letošního prvního čtvrtletí není v EU země, která by
nevykázala prudké zhoršení ukazatele míry nezaměstnanosti. Pokud bychom
sledovali delší časový horizont, v případě řady zemí se hodnota ukazatele míry
nezaměstnanosti až zdvojnásobila.
Při zmínce o květnových událostech nelze nezmínit moment pátého výročí našeho členství v EU. Již po pěti letech začínáme vnímat jako téměř naprostou samozřejmost existenci některých efektů s členstvím spojených – volná průchodnost
hranic bez administrativních překážek, volnost provádění obchodních a podnikatelských transakcí a investičních rozhodnutí napříč Evropou, možnosti vzdělávání a profesního uplatnění, využívání evropských fondů a mnoho dalších.
Na jedné straně je to dobře, neboť je to důkazem, že jsme velmi rychle přijali to,
co je v Evropě již léta považováno za „normální“, na druhé straně to však může
svádět k jisté lehkovážnosti až podcenění enormního progresu, kterým naše země v uplynulém dvacetiletí prošla a přispívat ke „ztrátě paměti“ o tom, z jakého
marasmu a nenormálna – kdy nic z nynějšího „evropského“ nebylo možné – jsme
se na tuto cestu vydali.
Petr Zahradník
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Události

Senát Parlamentu České republiky ústavní většinou schválil
Lisabonskou smlouvu, která reformuje institucionální uspořádání
v Evropské unii. Jarní prognóza Evropské unie pro Českou
republiku předpokládá pokles o -2,7 %, který v příštím roce
vystřídá minimální růst. Evropská komise se nechala inspirovat
zprávou expertní skupiny Jacquese de Larosièra a navrhla nové
schéma dohledu nad finančním trhem v EU. V jeho rámci by měl
vzniknout nový orgán – Evropská rada pro systémová rizika.

POLITIKA
Senát dal Lisabonu zelenou
Po necelých třech měsících, co Poslanecká sněmovna
schválila Lisabonskou smlouvu, učinil tak i Senát na
zasedání začátkem května. Pro hlasovalo 54 senátorů ze 79
hlasujících.
Jednou z podmínek schválení smlouvy bylo zároveň přijetí
novely parlamentních jednacích řádů, které zajistily, že vláda
nebude moci převést pravomoci na evropskou úroveň bez
souhlasu obou komor parlamentu.
Samotnou Lisabonskou smlouvu předložil senátorům premiér
v demisi Mirek Topolánek se slovy: „Nepřijímám ji s velkým
nadšením, ale beru ji jako cenu za členství v Unii“. Jejím
odmítnutím by podle jeho názoru hrozil posun všech zemí na
východ od Německa a Rakouska do „ruského náručí“. Premiér
vyzval senátory, aby ji schválili a „napravili tím renomé“ České
republiky poté, co padla vláda v průběhu českého předsednictví
Radě EU. Podle šéfa české diplomacie Karla Schwarzenberga
by nepřijetí Lisabonu znamenalo úplnou izolaci České
republiky uprostřed Evropské unie.
Pro úplnou ratifikaci Lisabonské smlouvy je zapotřebí již
jen podpisu prezidenta Václava Klause. Ten se v zápětí
po schválení nechal slyšet, že s jejím podpisem počká, zda
skupina senátorů požádá Ústavní soud o její přezkoumání.
Někteří senátoři v čele s Jiřím Oberfalzrem z ODS už oznámili,
že se chtějí znovu obrátit na Ústavní soud, neboť, přestože ten
ji již jednou zkoumal, zabýval se jen konkrétními pasážemi a
nikoliv celým textem.
Česká republika byla poslední zemí, kde byla Lisabonská
smlouva schválena parlamentem. Na podpis prezidenta čeká
Smlouva ještě v Polsku a Německu. Tamější prezident Horst
Köhler musí počkat na vyjádření Německého ústavního soudu,
zda je Lisabonská smlouva v souladu s německým právem.
Očekává se, že by Ústavní soud měl rozhodnout do začátku
léta. Poslední zemí, která neratifikovala Lisabonskou
smlouvu, tak zůstává Irsko, které ji již jednou v referendu
odmítlo. Referendum se má opakovat na podzim a průzkumy
veřejného mínění ukazují, že by tentokrát měla být smlouva
přijata.
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=575
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/senat-dal-lisabon
u-zelenou-ceka-se-na-klause-005970

EKONOMIKA A EURO
Hospodářská prognóza Evropské komise:
příští rok nastane zotavení
Nejnovější prognóza Evropské komise předpovídá pokles
české ekonomiky v letošním roce o 2,7 %, průměrný
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propad celého unijního hospodářství má dosáhnout 4 %.
Sedmadvacítka zůstane podle Komise v červených číslech
i napřesrok, Česko čeká mírný růst. Nezaměstnanost se v
Evropě příští rok bude pohybovat okolo 11 %.
„Evropské hospodářství se nachází ve své nejhlubší a
nejrozšířenější recesi za poválečnou éru. Avšak očekává
se, že ambiciózní opatření přijatá za těchto mimořádných
okolností vládami a centrálními bankami zastaví propad
hospodářské činnosti v tomto roce a umožní zotavení v příštím
roce,“ prohlásil při představování jarní hospodářské prognózy
Evropské komise Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské
a měnové záležitosti.
Kvůli globální finanční krizi, propadu objemu světového
obchodu a problémům trhu s bydlením se unijní ekonomika
letos dočká snížení HDP o 4 % a klesat (i když jen o 0,1 %)
má i napřesrok.
Komise očekává, že důvěra investorů v evropskou ekonomiku
se navrátí ještě letos a ta začne zase růst v průběhu
příštího roku. Unijní hospodářství podle Komise táhne dolů
hlavně propad soukromých investic a „ostrý pokles“ ve využití
stávajících průmyslových kapacit. Naopak soukromá spotřeba
se zatím, také díky snížení inflace nebo ceny pohonných hmot,
zatím drží, což ale může – s rostoucí nezaměstnaností – brzy
přestat platit.
Míra nezaměstnanosti má letos vzrůst v celé Unii na
9,4 % a napřesrok dokonce na 10,9 %. Nejhůře na tom budou
Španělé (letos 17,3 %, příští rok dokonce přes 20 %) a Irové
(13,3 %, resp.16 %). Dobře si nepovedou ani pobaltské země
nebo Slovensko.
Negativní vývoj ekonomiky a trhu práce se samozřejmě odrazí
i na veřejných financích. Jen za letošek by se měl průměrný
deficit v Unii zvýšit ze 2,3 % HDP (v roce 2008) na 6 % HDP.
Napřesrok podle odhadů Komise dále vzroste až na
7,2 %!
V České republice se podle Evropské komise HDP sníží o
2,7 % HDP a příští rok bude následovat velmi mírný růst
(0,3 %). Míra nezaměstnanosti má postupně růst a napřesrok
překročit hranici 7 %.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/693
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/almunia-jsmena-tom-nejhure-od-druhe-svetove-valky-005956
Jarní hospodářská prognóza Evropské komise
ukazatel (v %)

EU – 27
2008 09 10
růst HDP
0,9 -4,0 -0,1
inflace
3,7 0,9 1,3
saldo veřejných rozpočtů*) -2,3 -6,0 -7,3
míra nezaměstnanosti
7,0 9,4 10,9
zdroj: Evropská komise, *) k HDP

2008
3,2
6,3
-1,5
4,4

ČR
09 10
-2,7 0,3
1,1 1,6
-4,3 -4,9
6,1 7,4

Události
FINANCE
Europoslanci přijali nová pravidla pro bankovní
sektor
Poslanci Evropského parlamentu přijali novelu směrnice o
kapitálových požadavcích (Capital Requirement Directive).
Jejím cílem je zlepšit transparentnost finančního systému a
dohled na ním, zajistit odpovídající řízení rizik bankovního
sektoru a zabránit případné další finanční krizi.
Jedním z bodů novely je zřízení kolegií orgánů dohledu,
která budou koordinovat vnitrostátní orgány odpovědné za
přeshraniční finanční instituce. Parlament je přesvědčen, že
tato kolegia jsou prvním krokem v procesu k integrovanému
systému dozoru. V případě neshod mezi členy kolegia by
podle nich měl existovat na evropské úrovni nezávislý poradní
a zprostředkovatelský mechanismus. Žádají proto Komisi, aby
do konce roku předložila legislativní návrh na posílení integrace
dohledu s cílem vytvořit do 31. prosince 2011 evropský systém
dohledu.
Nová legislativa si také klade za cíl posílit platná pravidla
v oblasti velké angažovanosti, včetně mezibankovního
obchodu. Podle dojednaného textu novelizované směrnice
bude výše expozic vůči jednomu klientovi nebo skupině
klientů omezena na 25 % kapitálu. Překročení tohoto limitu
bude možné pouze v případě expozic mezi dvěma bankovními
institucemi a celková výše expozice nesmí přesáhnout 150
milionů EUR. Do konce roku 2011 bude provedena revize
tohoto ustanovení s cílem posílit harmonizaci vnitrostátních
pravidel.
Poslanci souhlasí s návrhem, který má zajistit, že instituce
nabízející investici si při realizaci této investice ponechá
„hmotný zájem” ve výši 5 % celkové hodnoty sekuritizované
expozice. Parlament kromě toho prosadil, že Komise po
konzultaci s Evropským výborem orgánů bankovního dohledu
předloží do 31. prosince 2009 návrh na případné zvýšení
podílu hmotného zájmu.
Swapy úvěrového selhání (CDS), které se v posledních
letech staly nejobchodovanějším derivátem, je podle
Evropského parlamentu také nutné regulovat. Poslanci
proto žádají Evropskou komisi, aby do konce letošního roku
předložila legislativní návrhy na posílení transparentnosti s
CDS a vytvořila centrální protiváhu nebo clearingovou instituci,
nad kterou by prováděla dohled EU s cílem snížit riziko těchto
nástrojů.
Členské státy budou povinny převést směrnici do svého
vnitrostátního práva do 31. října 2010 a plně ji provést do
konce roku 2010.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-55120-124-05-19-907-20090505IPR55119-04-05-20092009-false/default_cs.htm

Komise navrhla novou podobu dohledu nad
finančním trhem
Evropská komise navrhla nové schéma dohledu nad unijním
finančním sektorem. Její plán vychází ze zprávy Jacquese de
Larosièra vypracované na objednávku evropské exekutivy.
Podle návrhu se kontrola nad bankami bude realizovat ve dvou
podobách. Za „systémová“ – „makroekonomická“ rizika
bude odpovídat Evropská centrální banka a další centrální banky
v členských státech, zatímco dozor nad jednotlivými institucemi
finančního trhu zůstane v rukou národních regulátorů.
Nově zřízený orgán – Evropská rada pro systémová rizika
(European Systemic Risk Council – ESRC) má za úkol zabránit
opakování destabilizace finančního sektoru – podobné, jaká
nastala po kolapsu amerického hypotečního trhu v roce 2007.
Vedení ESRC má připadnout prezidentu Evropské centrální
banky, nicméně k rozhodování v nové Radě budou přizvány i
země stojící v současnosti mimo eurozónu. ESRC bude moci
vydávat pouze nezávazná doporučení členským státům
Unie, která nicméně podle Komise budou mít velkou „morální
váhu“.
Hlavní slovo v hlídání jednotlivých institucí finančního
trhu budou mít i nadále národní regulátoři, sdružení v
Evropském systému finančních dohlížitelů (European
System of Financial Supervisors – ESFS), avšak pomocnou
ruku jim podají tři nově zřízené orgány.
U finančních společností operujících ve více zemích Unie se
o dohled nad jejich chováním podělí „kolegium“ národních
orgánů dozoru ze států, v nichž konkrétní korporace aktivně
působí. Pokud dojde mezi jednotlivými „hlídacími psy“ k
rozporu, jedna ze tří nových institucí ho má dle návrhu
Komise v konečné instanci rozsoudit. Tyto nové orgány
nahradí existující výbory pro dohled nad evropskými bankami:
CEBS, CEIOPS a CESR.
V současné době provázaných finančních institucí v EU
je zintenzivnění spolupráce národních dozorových orgánů
prostřednictvím kolegií krok správným směrem. Až praxe
však ukáže, jestli bude dostačující.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/836
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-po
d-palbou-kritiky-za-plan-dozoru-nad-financnimi-institucemi006050

PODNIKÁNÍ
Sever Evropy má lepší podmínky k podnikání
Z pohledu plnění principů evropského Aktu pro malé a střední
podniky, který Unie přijala v loňském roce, zaostává střední
a jižní Evropa za svými severskými protějšky. Vyplývá to z
detailního průzkumu Evropské komise.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropský parlament schválil návrh Komise na rozšíření
působnosti tzv. Antiglobalizačního fondu i pro zaměstnance, kteří
ztratili práci v souvislosti s nynější finanční a hospodářskou krizí.
Evropští poslanci odhlasovali pokračování nynějšího zaběhnutého
označování energetické účinnosti elektrospotřebičů, návrh
Evropské komise na změnu systému značení nepodpořili. Pražský
summit Východního partnerství zahájil užší spolupráci Evropské
unie s šesticí postsovětských států.

Z šetření Evropské komise, které zkoumá podnikatelské
prostředí z hlediska malých a středních podniků, je zřejmé,
že nejlepší podmínky k podnikání mají země jako je Belgie,
Dánsko, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Švédsko a Velká
Británie, ale také dva noví členové – Litva a Estonsko.
V rámci Aktu pro malé a střední podniky mají členské země
vytvářet své politiky v souladu s principem „myslete nejprve
na malé“. Tento princip v praxi znamená, že by vlády a místní
samosprávy měly při přípravě své legislativy zohledňovat malé
a střední podniky.
Lepší přístup k financím, zvyšování kvalifikací, podpora inovací
a podněcování malých podniků k lepšímu využívání vnitřního
trhu patří mezi priority Aktu pro malé a střední podniky.
K zemím, které v těchto oblastech výrazněji zaostávají za
průměrem, patří Česká republika, Bulharsko, Kypr, Řecko,
Maďarsko, Itálie, Polsko, Rumunsko a Španělsko. Autoři
zprávy na základě těchto poznatků usuzují, že střední a jižní
Evropa je z hlediska malého a středního podnikání méně
atraktivní než sever.
Pokud jde o Českou republiku, pod průměrem se ČR
ocitá v ukazatelích jako je vymahatelnost smluv, podíl
nesplacených závazků, propojenost s dodavateli a odběrateli
v evropských zemích nebo podíl exportně orientovaných
podniků. Naopak nadprůměrně si Česko vede v oblasti
dalšího vzdělávání zaměstnanců a počtu inovativních
podniků.
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/sme_
perf_review/doc_08/spr08_annual_report.pdf
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/sever
-evropy-ma-lepsi-podminky-k-podnikani-005965
Ekonomický význam podniků podle velikosti
Zaměstnané osoby
počet
%
Ø EU
Mikro
1.035.553 29,6% 29,6%
Malé
668.987 19,1% 20,6%
Střední
682.692 19,5% 16,8%
MSP
2.387.232 68,2% 67,1%
Velké
1.115.208 31,8% 32,9%

Přidaná hodnota
mil. €
%
Ø EU
11.135 19,2% 21,1%
9.605 16,5% 19,0%
11.457 19,7% 17,8%
32.197 55,4% 57,9%
25.887 44,6% 42,1%

Zdroj: Evropská komise

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Antiglobalizační fond i na hospodářskou krizi
Evropský parlament podpořil dohodu s Radou o rozšíření
působnosti tzv. Antiglobalizačního fondu (Fondu pro
přizpůsobení se globalizaci) i na propuštěné pracovníky, kteří
přišli o svá pracovní místa z důvodu hospodářské a finanční
krize. Členské státy však musí prokázat, že existuje přímý
vztah mezi propouštěním a finanční a hospodářskou krizí. Toto
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nové pravidlo se uplatní na žádosti podané od 1. května 2009
do 31. prosince 2011.
Novinkou je i ustanovení, že o příspěvky z fondu mohou žádat
členské státy pro firmy, které propustí už 500 zaměstnanců
namísto dosavadních tisíc. Podíl příspěvku z fondu bude činit
50 %, přičemž pro přihlášky podané do 31. prosince 2011 může
výše činit až 65 %.
Prvotním cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci byla pomoc pracovníkům, kteří přišli o práci
v důsledku změn ve struktuře světového obchodu. Když
zbankrotuje velký podnik či dojde k přemístění továrny do
země mimo EU nebo je v určitém regionu v jednom odvětví
propuštěno mnoho lidí najednou, může tento fond pomoci
propuštěným pracovníkům. Na tyto zásahy má fond vyčleněno
maximálně 500 milionů eur ročně.
Fond může financovat aktivní opatření na pracovním trhu, která
se přímo zaměřují na pomoc propuštěným pracovníkům.
Jde například o tuto pomoc při hledání zaměstnání, profesní
poradenství, odbornou přípravu a rekvalifikaci, poskytování
certifikátů o získaných zkušenostech, pomoc při přechodu na
jiné zaměstnání a podporu podnikání nebo pomoc při zahájení
samostatné výdělečné činnosti. Součástí jsou i zvláštní časově
omezená opatření jako příspěvky na hledání zaměstnání,
na mobilitu a na kurzy celoživotního vzdělávání a odborné
přípravy.
Pasivní opatření sociální ochrany typu důchodů a dávek
v nezaměstnanosti fond nefinancuje.
Finanční pomoc z fondu sama o sobě může mít pozitivní
význam zejména v regionech, které jsou závislé na
jednom velkém výrobci; a ten se dostane do potíží.
Z makroekonomického hlediska příliš významu nemá.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
047-55092-124-05-19-908-20090505IPR55091-04-05-20092009-false/default_cs.htm

ENERGETIKA A DOPRAVA
Parlament řekl „ano“ současnému označování
spotřebičů
Evropský parlament odhlasoval pokračování nynějšího
zaběhnutého
systému
označování
energetické
úspornosti elektrospotřebičů a odmítl tak tlaky na jeho
změnu. Souhlasí nicméně s rozšířením tohoto schématu také
na další výrobky.
Systém značení energetické úspornosti (stupnice A až G) se až
doposud v Unii aplikoval zejména u domácích elektrospotřebičů
(pračky, ledničky). Poslanci ale schválili jeho rozšíření i na
zařízení, která ke svému provozu potřebují elektřinu,
používaná v komerční sféře či průmyslové výrobě.
Osvědčené schéma se bude navíc aplikovat i na výrobky, které

Události
mají jakoukoliv souvislost s energetickými úsporami (např.
u stavebnických produktů). Veškeré technické specifikace
podobných výrobků budou tedy muset obsahovat také údaj o
energetické úspornosti.
Vzhledem ke zlepšovaní energetické účinnosti spotřebičů
došlo v posledních několika letech k situaci, kdy většina
těchto produktů skončila v nejvyšší energetické třídě
„A“, a tudíž současný systém již do značné míry ztratil svou
vypovídací schopnost.
V březnu proto Komise navrhla nové schéma značení pro
televizory a pračky, které přišlo s novou kategorií „A-20 %“,
jež by indikovala, že daný spotřebič má ještě o 20 % menší
spotřebu elektřiny než tradiční třída „A“.

VNĚJŠÍ VZTAHY
Východní partnerství posílí vazby EU s
postsovětskými sousedy
Evropská unie na pražském summitu Východního partnerství
zahájila program, jehož cílem je posílení politických a
hospodářských vazeb na šest bývalých sovětských republik:
Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko, Arménie, Gruzie a
Ázerbajdžán.
Východní partnerství je původně polsko-švédská iniciativa,
ale zároveň patřilo mezi hlavní zahraničně-politické priority
českého předsednictví, šesti postsovětským republikám
nabízí:
• uzavření nových dohod o přidružení,
• větší hospodářskou integraci s EU – cílem je vznik
komplexnějších zón volného obchodu,
• posílení pohybu osob zjednodušením vízové procedury a
uzavřením dohod o navracení nelegálních migrantů,
• posílení spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti
včetně podpory investic do infrastruktury, zlepšení
regulačního rámce a zvyšování energetické účinnosti,
• zlepšení administrativních kapacit partnerských zemí,
• zvláštní programy, které by partnerským zemím pomohly
řešit potíže související s hospodářským a sociálním
vývojem.
Novinku v rámci Východního partnerství představuje jeho
multilaterální rozměr. Představují jej čtyři platformy, na
nichž se zúčastněné země mohou scházet a vyměňovat si
zkušenosti a informace:
• demokracie, zásady dobrého vládnutí (nekorupční,
nezneužívající pravomocí a respektující právní řád) a
stability,
• hospodářská integrace a konvergence s politikami EU,
• energetická bezpečnost,
• osobní kontakty.
Na Východní partnerství Evropská unie vyčlenila rozpočet ve
výši 600 milionů eur.

Parlament ovšem podobnou změnu zavrhl a namísto ní přišel
s návrhem na pravidelné posouvání limitů nezbytných pro
dosažení určité kategorie (A-G), a to podle technologického
pokroku u jednotlivých typů spotřebičů.
Podle Evropského parlamentu by měla být energetická
spotřeba výrobku uváděna nejen na energetických štítkách,
ale i v reklamách, které tyto spotřebiče propagují.
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/parlament-rekl-ano-so
ucasnemu-oznacovani-spotrebicu-005964
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
051-54959-124-05-19-909-20090504IPR54958-04-05-20092009-false/default_cs.htm

Budoucí perspektiva východního partnerství je nejistá,
neboť se vůči němu formuje vnitřní i vnější opozice.
Přílišným zastáncem projektu není Francie, která v něm
vidí „konkurenci“ vůči jí nastartované Unii pro Středomoří.
Z vnějšku Evropské unie je největším odpůrce Rusko, které
se obává posílení sféry vlivu Evropské unie v těchto zemích
na úkor jeho samotného.
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerst
vi-posili-vazby-eu-s-postsovetskymi-sousedy-005979
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/eastern-partnership-summit:-natural-dimension
-of-eu-foreign-policy-20997/
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Summit mezi EU a Čínou, který se konal v Praze pod taktovkou
českého předsednictví, žádné konkrétní závěry nepřinesl. Pozitivní
je vyjádření zájmu nalézt shodu nad klíčovými spornými otázkami
do budoucna. Evropský parlament navzdory předjednané
kompromisní dohodě s Radou zamítl telekomunikační balíček.
Hlavním důvodem byl spor o přiměřenosti sankcí pro uživatele
internetu, jenž zde porušují autorská práva nezákonným sdílením
videí či hudebních souborů.

Summit EU-Čína: Dohodli jsme se, že se
dohodneme
Vrcholní představitelé Evropské unie a Číny na Pražském
hradě pod vedením Václava Klause zapomněli na vzájemné
rozpory a shodli se, že budou společně postupovat při
řešení hospodářské krize a klimatických otázek.
Brusel a Peking dlouhodobě zastávají odlišný názor na
dodržování lidských práv, přístup unijních firem na čínský trh
či ochranu duševního vlastnictví.
Představitelé obou stran nicméně na summitu prohlásili, že
při společném boji proti nejhoršímu hospodářskému poklesu
za posledních 80 let musí Čína a Unie táhnout za jeden
provaz. Výsledkem je i podpis tří memorand o porozumění
zaměřené na malé a střední podniky, výzkum a podporu
čisté energie.

který umožňuje uživatele, jenž porušují autorská práva
nezákonným sdílením videí či hudebních souborů, odstřihnout
od internetu.
Balíček navrhoval ustanovení nového evropského
telekomunikačního regulátora a tzv. funkční oddělení
významných telekomunikačních operátorů (oddělení
společností na dvě oddělení – jedno z nich by se věnovalo
spravování sítí a druhé nabízení služeb). Cílem těchto návrhů
je podpořit soutěž na telekomunikačním trhu. Vedle toho
obsahuje balíček i několik opatření na ochranu spotřebitelů.
Nová pravidla byla schválena Evropským parlamentem v
zářijovém prvním čtení. Avšak v mnohých otázkách Rada
nesouhlasila a tím začalo vyjednávání mezi institucemi,
které skončilo kompromisem dojednaným českým
předsednictvím.

Mezi hlavní témata jednání však patřilo klima, obchod a
také lidská práva. Jakékoliv zásadnější rozhodnutí ohledně
boje proti globálnímu oteplování v Praze nepadlo. Státníci se
nicméně dohodli, že uspořádají další summit jen několik týdnů
před prosincovou konferencí v Kodani, na němž si vyjasní své
postoje k ochraně klimatu po roce 2012.
Avšak Čína a Unie jsou zatím společné dohodě o klimatu
na hony vzdáleny. Zatímco Evropa by po asijské mocnosti
chtěla, aby výrazně omezila exhalace CO2 už do roku
2020, Čína to připouští jen v takovém případě, že si západ
bude klást v ochraně klimatu ambicióznější cíle než doposud.
Čína navíc požaduje finanční pomoc při zavádění „zelených“
technologií.
Čínský premiér Wan Ťia-pao také apeloval na Unii, aby Čínu
uznala za standardní tržní ekonomiku a odvolala embargo
na dovoz zbraní, omezila restrikce na vývoz hi-tech zařízení
do Číny a přestala kritizovat nedodržování lidských práv. Mezi
nejdůležitější zásady podporující dobré partnerství podle
něj patří vzájemný respekt a nevměšování se do „vnitřních“
záležitostí.
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/joint-press-communique-of-the11th-eu-china-summit-23664/
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/summit-eu-cina-do
hodli-jsme-se-ze-se-dohodneme--o-obchodu-a-klimatu-006025

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Evropský parlament zablokoval telekomunikační balíček
Evropský parlament se zachoval zcela nečekaně,
když zablokoval širokou reformu pravidel evropské
telekomunikace a odmítl tím kompromis, který již dříve
dohodlo české předsednictví mezi EP a členskými státy.
Odmítnutí přišlo v reakci na francouzský antipirátský zákon,
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Evropští zákonodárci však změnili svůj postoj a nečekaně
schválili dodatek, podle kterého nesmí být uživateli upřen
přístup na internet bez předchozího soudního rozhodnutí.
Poslanci EP sice podporovali telekomunikační balíček
jako celek, avšak budoucnost této velmi důležité reformy
trhu s elektronickými komunikacemi je nejistá, neboť spor
o ochraně internetových uživatelů stále trvá. Jediná
možnost, aby reforma prošla, je, aby členské státy schválily
rozhodnutí Parlamentu na svém setkání v červnu, což je však
velice nepravděpodobné.
Balíčkem se tak spíše od znovu od začátku bude zabývat
nový Evropský parlament, který vzejde z červnových voleb.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
058-55086-124-05-19-909-20090505IPR55085-04-05-20092009-true/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropsky-parl
ament-zablokoval-telekomunikacni-balicek-005973

Evropská komise a české předsednictví hostily v Praze vrcholné
setkání s partnerskými zeměmi ze Střední Asie, jižního Kavkazu,
Mašreku a Středního východu, jež se týkalo rozvoje jižního
koridoru pro energetiku a dopravu. Statistika Evropské komise
prokázala, že v loňském roce emitenti skleníkových plynů
zahrnutí v evropském systému obchodování s povolenkami (EU
ETS) vypustili do ovzduší o více než 3 % tun ekvivalentu oxidu
uhličitého méně než v předchozím roce.
4. KVĚTNA
EU a Japonsko jednají o změnách klimatu, ekonomické krizi a
ostatních globálních výzvách:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/692

5. KVĚTNA
Příjemci plateb ze společné zemědělské politiky nyní na webu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/694
Modernizace financování výzkumu EU je na dobré cestě:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/665

6. KVĚTNA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/107540.pdf
Kohezní politika pomůže Evropě ven z krize:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=503&furtherNews=yes
Komise chce umožnit spotřebitelům neomezené surfování na
internetu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/702

7. KVĚTNA
Prohlášení k summitu EU – Kanada:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/er/107542.pdf
EU a Čína pokračují v důležitých hovorech o hospodářství a
obchodu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/708

8. KVĚTNA
Koupě nového vozidla snadnější nyní i v dalších členských
státech:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/709
Novou evropskou kartu o zdravotním pojištění má nyní přes
180 mil. lidí: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&ca
tId=89&newsId=508&furtherNews=yes
Jižní koridor v oblasti energetiky a dopravy – EU a partnerské
země se zavazují postoupit kupředu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/716
Další dva zemědělské výrobky přidány na seznam
registrovaných produktů:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/341.htm

Kalendárium

11. KVĚTNA
Nový webový portál pro neslyšící vyvinutý s podporou
komunitárního programu Leonardo:
http://ec.europa.eu/education/news/news1371_en.htm
Evropští úředníci se vrací „zpátky do škol“:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/724
V roce 2008 bylo podáno měsíčně kolem 20 tis. žádostí o azyl
v EU-27:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ST
AT/09/66
EIB vítá podporu malým a středním podnikům v partnerských
východních zemích:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/70

12. KVĚTNA
Finanční plán ve výši 1,4 mld. euro pro Srbsko na podporu
vztahů s EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/73

13. KVĚTNA
Zápis ze zasedání Rady EU k záležitostem vzdělávání,
mládeže a kultury:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/educ/107613.pdf
Státní pomoc – Komise schválila rozšíření francouzského
plánu pro refinancování úvěrových společností:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/750
Členské státy EU se dohodly na zintenzivnění spolupráce
v oblasti vzdělávání a tréninku:
http://ec.europa.eu/education/news/news1383_en.htm
Evropská komise podporuje jízdu na kole jako zdravý způsob
dopravy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/746

14. KVĚTNA
Rada usnadňuje přístup k Evropskému sociálnímu fondu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=510&furtherNews=yes

15. KVĚTNA
Evropská komise podala stížnost na Polsko pro nepřijetí
směrnice o zákazu diskriminace pohlaví v přístupu ke zboží
a službám:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&news
Id=511&furtherNews=yes
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18. KVĚTNA
Emise skleníkových plynů v roce 2008 v EU meziročně poklesly
o více než 3 %:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/794
Pokles emisí skleníkových plynů v systému EU ETS
(mil. tun ekvivalentu CO2)
2008
Švédsko
Belgie
Nizozemsko
SR
Kypr
UK
Litva
Maďarsko
Rakousko
Malta
Slovinsko
Francie
Itálie
Polsko

20,01
55,46
83,51
25,49
5,60
265,03
6,10
27,25
32,00
2,02
8,86
123,44
220,66
204,11

mezir.
změna
5,1%
5,1%
4,6%
4,0%
3,9%
3,3%
1,7%
1,5%
0,8%
-0,4%
-2,1%
-2,5%
-2,5%
-2,6%

2008
Německo
472,60
EU
2060,48
Lotyšsko
2,74
Řecko
69,85
Irsko
20,38
Portugalsko
29,91
Rumunsko
63,56
ČR
80,08
Dánsko
26,55
Estonsko
13,55
Španělsko
163,46
Finsko
36,16
Lucembursko
2,10

mezir.
změna
-3,0%
-3,1%
-3,7%
-3,9%
-4,1%
-4,2%
-8,7%
-8,8%
-9,7%
-11,6%
-12,4%
-15,0%
-18,2%

Zdroj: Evropská komise, data za EU neobsahují Bulharsko

19. KVĚTNA
Usnadnění volného oběhu eura v hotovosti:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article15105_en.htm
Komise požaduje návrh na 4 miliardy eur pro energetické
investice:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/804
Výzkum: 246 mil. eur na podporu soukromého i veřejného
výzkumu pro rychlejší rozvoj lékařství:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/802

20. KVĚTNA
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/gena/107921.pdf

22. KVĚTNA
Nová databáze k pomoci členským státům zvýšit růstový
potenciál:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article15224_en.htm
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Spolupráce Evropské unie a Austrálie v boji proti klimatickým
změnám:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/814
Závěry z pražského Summitu EU-Čína:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/er/107965.pdf

25. KVĚTNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/107995.pdf

26. KVĚTNA
Usnadnění výměny informací mezi Chorvatskem a EU:
http://ec.europa.eu/enlargement/index_cs.htm
EIB poskytla 700 mil. eur pro klíčové investice v Estonsku:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/90

27. KVĚTNA
Komiseař Piebalgs požaduje lepší investiční prostředí pro
zmírnění krize v energetickém sektoru:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/830
Jak odstranit bariéry kreativitě a inovacím ve vzdělávání:
http://ec.europa.eu/education/news/news1397_en.htm

28. KVĚTNA
Pět důležitých věcí, které prosadil Evropský parlament:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/00856269-152-06-23-901-20090525STO56246-2009-01-06-2009/
default_en.htm

29. KVĚTNA
Zápis ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/intm/108158.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/107995.pdf
Statistiky – jedna třetina obyvatel EU si v roce 2007 nemohla
dovolit mimořádný výdaj
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/328052009-AP/EN/3-28052009-AP-EN.PDF
Evropská komise navrhuje opatření k maximálnímu využití
systému uvádění potravin a nápojů na trh a jejich režimu
jakosti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/842

Hlavní pozornost června bude v EU směřovat na zasedání
Evropské rady. Tomu bude dominovat téma Lisabonské smlouvy
a potvrzení dostatečných záruk pro Irsko, kde se na podzim
pravděpodobně bude opakovat referendum. Evropskou radu bude
za naše předsednictví řídit český premiér Jan Fischer. Z ostatních
zasedání jednotlivých Rad stojí za pozornost ta k telekomunikacím,
která se bude zabývat telekomunikačním balíčkem, jenž nedávno
shodil ze stolu Evropský parlament.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
31.5.-2.6.2009
Brno, Česká republika
- Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství
4.-5.6.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
8.6.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
8.-9.6.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
9.6.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
11.-12.6.2009
Lucemburk, Lucembursko
Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
15.-16.6.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
18.-19.6.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
22.-23.6.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
25.6.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k životnímu prostředí
25.-26.6.2009
Praha, Česká republika
- Neformální zasedání Pracovní skupiny Rady pro konkurenceschopnost a růst (G1)

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Vodítka Komise pro veřejnou podporu širokopásmových sítí

DG COMP

22.6.2009

Zelená kniha ke kolektivnímu odškodnění spotřebitelů

DG SANCO

3.7.2009

Nová architektura dohledu nad finančním trhem v EU

DG MARKT

15.7.2009

Státní podpora v uhelném průmyslu po roce 2010

DG COMP

15.7.2009

Revize směrnice o depozitních garančních schématech

DG TREN

27.7.2009

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Zatímco naši východní sousedé od 1. ledna letošního roku mají
euro za svou domácí měnu, datum přijetí společné evropské
měny v České republice zatím stále není ani stanoveno. Nicméně
technicko-administrativně-organizační přípravy na tento krok díky
Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR nadále čile
pokračují. Právě hlavnímu pokroku dosaženému v loňském roce
a prioritním oblastem procesu přijímání eura pro letošní rok se
věnuje aktuální hlavní téma Měsíčníku EU aktualit.

PŘÍPRAVNÉ KROKY PRO ZAVEDENÍ EURA V ČR DÁLE
POKROČILY
Přestože reálná ekonomická situace začíná stále zřetelněji
nasvědčovat tomu, že zavést euro v České republice
v nejbližších letech díky zhoršující se fiskální disciplíně, výrazně
vyvolané hospodářskou krizí, nebude při ponechání nyní
platných vstupních podmínek možné a proveditelné, aktivní
pracovní přípravné činnosti týmu Národního koordinátora
pro zavedení eura v České republice nejenže neustaly, ale
pokračují nadále ve vysoké intenzitě, v posledním období
s prioritním zaměřením na množství velmi citlivých praktických
záležitostí spojených s vlastním procesem přechodu od
národní měny ke společné.

Na pozadí plnění makroekonomických konvergenčních kritérií
je tedy v České republice postupně snižován i odstup od
cenové hladiny a průměrné ekonomické úrovně euro-zóny.
I na trhu práce je vedle cyklického zlepšení pozorováno
i částečné strukturální zlepšení. Současně je však dodáno, že
v prostředí současné světové finanční krize je výhled plnění
maastrichtských konvergenčních kritérií i další zvyšování
dosaženého stupně sladěnosti české ekonomiky s euro-zónou
značně nejisté.

Právě začátek letošního jara představoval předložení a
zveřejnění další aktualizované podoby zprávy o naplňování
Národního plánu zavedení eura v České republice, z něhož
na následujících stránkách přinášíme nejpodstatnější body.
Dokument si rovněž vytyčil cíle, jichž by v přípravných aktivitách
mělo být dosaženo v průběhu roku letošního.
Výchozí stav aktualizované podoby Národního plánu je
determinován skutečností, že česká vláda doposud nestanovila
oficiální cílové datum přijetí společné evropské měny. Jako
podklad pro rozhodnutí o tomto datu vláda pravidelně koncem
roku projednává společný materiál Ministerstva financí
a České národní banky Vyhodnocení plnění maastrichtských
konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti
České republiky s euro-zónou. V posledním zpracování tohoto
materiálu, kterým se vláda zabývala dne 16. prosince 2008,
zpracovatelé nedoporučili v roce 2008 stanovit termín přijetí
eura, a tudíž ani neusilovat v průběhu roku 2009 o zapojení
české koruny do kurzového mechanismu ERM II.
Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií
kritérium
fiskální – saldo veřejného rozpočtu
fiskální – veřejný dluh
cenové
úrokové
kurzové

benchmark
-3,0 %
60,0 %
3,6 %
6,2 %
ERM II +

ČR
-1,5 %
29,8 %
4,7 %
4,7 %
n/a

Zdroj: EU Office ČS na základě dat Eurostatu, hodnoty salda
veřejného rozpočtu a veřejného dluhu jsou za rok 2008, cenové
a úrokové kritérium se vztahuje k období duben 2008 až březen
2009
Materiál zmiňuje, že v řadě oblastí bylo dosaženo viditelného
pokroku v připravenosti české ekonomiky na přijetí společné
měny. Vyjma krátkodobého neplnění inflačního kritéria je
konstatováno plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a
příznivý vývoj v oblasti nominální i reálné konvergence.
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rok 1998

rok 2004
rok 2008
rok2007
2001
rok 2006
rok 2002
rok
rok 2003 rok 2005

Současný stav příprav na přijetí eura v České republice se
tedy vyznačuje tím, že nebylo stanoveno cílové datum. Na
druhé straně byl v dubnu 2007 přijat Národní plán zavedení
rok 2000
eura, který vymezuje základní
zásady, harmonogram a
institucionální zajištění celého procesu budoucího zavedení
eura v České republice. Při přijetí tohoto dokumentu bylo
zároveň uloženo provádět jeho aktualizaci; právě ona
zpráva o naplňování Národního plánu představuje formu
jeho průběžné aktualizace. Poté, co dojde ke stanovení
závazného data pro zavedení eura, dozná Národní plán
aktualizace zásadní.
Národní koordinační skupina přijala odpovědný a oprávněný
názor, že přesto existuje řada aktivit souvisejících s budoucím
přijetím eura, které je možné a účelné vykonávat s předstihem
i bez znalosti závazného termínu přechodu na společnou
měnu, a tudíž že tento přístup není v rozporu s principem
účelně vynaložených prostředků. Naopak, ponechávat veškeré
technické práce spojené se zavedením eura až na okamžik
vyhlášení cílového data by mohlo být dokonce riskantní.

Téma
V řadě oblastí (státní správa, finanční sektor, informační
technologie, legislativa atd.) má zavedení eura charakter
složitého adaptačního procesu, který si v řadě případů vyžádá
i po vyhlášení cílového data minimálně tříletou intenzivní
přípravu.
Z tohoto pohledu je pak zřejmé, že je již k okamžiku vyhlášení
cílového data žádoucí, aby byly k dispozici patřičné základní
metodické nástroje, které by nezdržovaly a neohrožovaly „ostrý“
chod technických příprav po vyhlášení cílového data. Mimo to
se již nyní ukazuje, že legislativa Evropských společenství
nebo zahraniční praktické zkušenosti často neposkytují
jednoznačné návody. V navrhovaných technických řešeních
je proto třeba zohledňovat také domácí odborný, zájmový i
politický konsensus (např. volba metody změny právního řádu,
určení rozsahu zarovnávání peněžních částek, míra sankcí za
nedodržování zásad ekvivalence cenových přepočtů z národní
měny na eura, aj.).
Zpráva jednoznačně dokumentuje, že v roce 2008 došlo
k dalšímu intenzivnímu posunu technických příprav na
zavedení eura v České republice. Mezi jinými je možné
uvést:

• přípravu metodického podkladu pro rozhodnutí vlády
Příprava právního prostředí na zavedení eura;

• zpracování metodických materiálů, které se zabývají

důležitými technickými problémy spojenými s přípravnými
pracemi na zavedení eura ve finančním sektoru pod

názvem Příprava finančního sektoru na zavedení společné
měny eura;

• přípravu metodického textu Doporučené postupy při

duálním označování spotřebitelských cen, zaměřeného na
proceduru tzv. duálního označování cen v oblasti nákupů
výrobků a služeb konečnými spotřebiteli, jež představuje
jeden ze základních nástrojů ochrany spotřebitelů před
možným zneužíváním přepočtu cen z národní měny do
eura;

• zpracování materiálu Monitorování cenového vývoje

v období zavádění eura, který nastiňuje metody a opatření
ke sledování vývoje cen v období před a po zavedení
eura;

• uspořádání mezinárodní odborné konference Deset let eura

– inspirace pro Českou republiku, jež významně naplnila
informační funkci a poslání významného debatního fóra na
vysoké úrovni.

Pro rok 2009 si Národní koordinační skupina zvolila následující
prioritní oblasti svých aktivit:

• zahájení prací na paragrafovém znění Obecného zákona;
• vypracování metodiky pro zavedení eura ve státní správě;
• zahájení přípravných prací na koncepci komunikační
kampaně;

• průběžné vyhodnocování zkušeností se zavedením eura na
Slovensku.

KLÍČOVÉ AKTIVITY ROKU 2008
Příprava právního prostředí na zavedení eura
Zavedení společné evropské měnové jednotky eura v České
republice významným způsobem zasáhne do českého
právního řádu. Vedle přijetí zvláštních právních předpisů
se přechod na společnou evropskou měnu dotkne také
velkého množství existujících právních předpisů, ve kterých
jsou buď přímo uvedeny korunové peněžní částky nebo
které se odvolávají na jiné veličiny (zejména úrokové sazby)
bezprostředně související s existencí české koruny, jež jako
národní měna zanikne.
V současné době existují dva právní názory na způsob
přizpůsobení peněžních údajů uvedených v právních normách
při zavedení eura.

Metoda jednorázové změny
První názor lze označit jako metodu jednorázové změny. Ta
předpokládá, že ke dni přijetí eura jako nové měny budou
provedeny přímé novely všech právních předpisů dotčených
jeho zavedením. Tímto způsobem je usilováno o dosažení
stavu, aby k uvedenému okamžiku veškeré právní normy
obsahovaly částky pouze v nové měně.

Metoda postupné změny
Druhý názor lze označit jako metodu postupné změny. Zde
by se jednotlivé rezorty mohly rozhodnout, které právní
předpisy ve své gesci považují za nezbytné přímo novelizovat
k datu zavedení eura. Zbývající právní předpisy by až do
své novelizace byly aplikovány podle obecných zásad
implementace práva EU, které umožňují, aby ke dni zavedení
eura jako nové měny v ČR zůstala v právních normách
ustanovení s korunovými částkami, jelikož by se k tomuto dni
na tyto částky pohlíželo nadále jako na částky v měně euro,
a to vymezené jednoznačně pomocí pevného přepočítacího
koeficientu.
Pasáž se rovněž věnuje otázkám zaokrouhlování a
zarovnávání peněžních částek v právní úpravě s cílem
vytvořit jednotný přístup k této problematice. Za základní
princip přepočtu peněžních částek lze považovat jejich
zaokrouhlování s přesností na nejbližší eurocent podle
pravidel stanovených právem Evropské unie, jelikož tento
přístup je zárukou, že zavedení eura proběhne jako finančně
neutrální operace. Dále je v omezené míře uvažováno
s tzv. zarovnáváním (např. na celá eura ve prospěch
občana resp. soukromých subjektů obecně), a to zejména
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11

Téma
v těch případech, kdy by částky vzniklé zaokrouhlováním
mohly občanům způsobovat nejrůznější praktické potíže. V
odůvodněných a spíše výjimečných případech lze volit i zcela
nové částky. Návrhy na zarovnání peněžních částek budou
muset být vyhodnoceny také z pohledu dopadu na veřejné
rozpočty.

Metodická příprava finančního sektoru na
zavedení eura
Jedním z prioritních úkolů Národní koordinační skupiny pro rok
2008 bylo rozpracovat postupy finančního sektoru v procesu
přechodu na euro v následujících oblastech:
a) přechod na euro a duální označování cen na kapitálovém
trhu;
b) konverze úrokových sazeb po přijetí eura;
c) přepočet zůstatků na účtech včetně zaokrouhlování.
Na základě provedených analýz je možné konstatovat, že
přípravy finančního sektoru na zavedení eura si vyžádají
věnovat pozornost následujícím oblastem:
• u některých produktů kapitálového trhu bude nutné
provést zaokrouhlení na vyšší počet desetinných míst
(např. podílové listy, akcie), aby bylo dosaženo dostatečné
přesnosti při přepočtu;
• z důvodu specifičnosti finančního sektoru bude nezbytné
vyjmout některé produkty z povinnosti duálního označování
cen a peněžních částek (např. při zasílání finančních
informací pomocí SMS zpráv);
• ve vybraných oblastech (např. u výpisů z účtů) budou
duálně zobrazovány pouze počáteční a konečné hodnoty
peněžních částek, neboť duální označování jednotlivých
položek by bylo velmi náročné;
• právně zakotven bude muset být „klíč“ pro převedení
referenčních úrokových sazeb České republiky na vhodné
referenční úrokové sazby platné v eurozóně.

•

•

•
•

vedoucím centrální a navazující evidenci; pokud emitenti
přepočet neprovedou, automaticky jej provedou osoby
vedoucí tuto evidenci, a to s využitím největší povolené
přesnosti při přepočtu;
u vypořádání obchodů nejprve sečíst zobchodované
položky, výslednou sumu následně zaokrouhlit na
standardně stanovený počet desetinných míst;
ve výpisech zákazníkům služeb uvádět konečné sumy
součtů jednotlivých kategorií jak v Kč, tak eurech (stavové
účty, výpisy o cash flow);
neregulovat formu výpisů zasílaných pomocí SMS zpráv;
zajistit povinné duální zobrazování ceníků; vydat doporučení
pro poskytování informací jak v Kč, tak v eurech pro další
oblasti – uzavírací kurzy, souhrnné informace o vývoji trhu,
atd.

ad b) Konverze referenčních úrokových sazeb
• při nahrazení referenčních sazeb ČNB (diskontní sazba,
repo sazba, lombardní sazba) využít referenční sazby
Evropské centrální banky (Deposit Facility Rate, Main
refinancing Operation Rate, Marginal Lending Facility
Rate);

Z řady konkrétních opatření, která jsou v metodických textech
diskutována, lze uvést následující:

ad a) Oblast duálního označování na kapitálovém trhu
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• nahradit mezibankovní jednodenní sazby CZEONIA a
PRIBOR (PRIBOR O/N) „evropskou“ sazbou EONIA
(jednodenní sazba EURIBOR neexistuje);
• nahradit ostatní sazby PRIBOR s delší splatností než jeden
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VI-05
VII-05
VIII-05
IX-05
X-05
XI-05
XII-05
I-06
II-06
III-06
IV-06
V-06
VI-06
VII-06
VIII-06
IX-06
X-06
XI-06
XII-06
I-07
II-07
III-07
IV-07
V-07
VI-07
VII-07
VIII-07
IX-07
X-07
XI-07
XII-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
V-08
VI-08
VII-08
VIII-08
IX-08
X-08
XI-08
XII-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
V-09

• při konverzi jmenovitých hodnot provést zaokrouhlení na
2-6 desetinných míst u akcií a 6-8 desetinných míst u
podílových listů;
• tržní ceny podílových listů uvádět s přesností na 6-8
desetinných míst;
• u přepočtu základního kapitálu postupovat metodou
přepočtu a zaokrouhlení „po položkách“, tj. po jednotlivých
akciích;
• realizovat zaokrouhlení dluhopisů a derivátů standardně na
IV-00
2 desetinná místa;
V-00
VI-00
• zajistit přepočet jmenovitých hodnot
cenných papírů
VII-00
v eurech oznámí osobám
emitenty, kteří nové hodnotyVIII-00

ad c) Metodika přepočtu zůstatků na účtech včetně
zaokrouhlování
• zůstatky na účtech k termínu zavedení eura přepočíst podle
přepočítacího koeficientu a zaokrouhlit na nejbližší cent;
• v cenících povinně uvádět přepočítací koeficient.

Téma
• na výpisech z účtů povinně duálně uvést počáteční a
koncový zůstatek;
• duálně zpracovat všechny ceníky, případně vytvořit 2
ceníky – jeden v Kč a druhý v eurech, přičemž struktura
obou ceníků musí být stejná;

Doporučené postupy při duálním označování
spotřebitelských cen
Duálního označování cen v oblasti nákupů výrobků a služeb
konečnými spotřebiteli představuje zákonem uloženou
povinnost zobrazovat po určitou dobu vybrané peněžní částky
současně v českých korunách a eurech, a to podle závazných
pravidel pro přepočet peněžních částek. Touto cestou je
vytvářena možnost rychlého a snadného porovnání peněžních
částek v původní národní měně, s jejíž kupní silou jsou občané
dobře obeznámeni, a týchž částek v nové měně euro, kterou si
občané postupně osvojují.
Dokument identifikuje skupiny osob, na obranu jejichž zájmů
bude duální označování používáno. Těmito adresáty jsou:
• spotřebitelé, jimž duální označování napomáhá po kritickou
dobu před a po zavedení eura lépe si uvědomovat kupní
sílu nové měny;
• příjemci mezd, platů a zákonných dávek důchodového a
sociálního systému, vůči nimž, zejména pak vůči informačně
znevýhodněné skupině důchodců a dalším sociálně citlivým
skupinám, duální označování umožňuje demonstrovat
finanční neutralitu přechodu na novou zákonnou měnu;
• poplatníci různých poplatků a daní vůči správním orgánům
a orgánům územních samosprávných celků, kterým duální
označování vytváří jistotu, že zavedení eura není zneužíváno
ke skrytému navyšování příjmů veřejných rozpočtů;
• obchodníci, kteří pozitivním přístupem k realizaci duálního
označování svých nabídkových cen se budou chtít vymezit
vůči nekalé konkurenci a kteří touto cestou budou chtít
sdělovat veřejnosti, že nezneužívají zavádění eura ke
zdražování.
Realizační techniky duálního označování spotřebitelských cen
jsou navrhovány tak, aby nejen vhodným způsobem přispívaly
k lepší orientaci občanů při přechodu na novou měnu, ale aby též
nezatěžovaly povinné subjekty nepřiměřeně vysokými náklady a
příliš komplikovanými pravidly. S ohledem na princip přiměřenosti
nákladů bude též možné některé případy buď zcela vyjmout
z povinnosti duálního označování nebo pro tyto případy použít
některou ze zjednodušených technik duálního označování.
Z doporučení lze vybrat následující závěry:
• Povinnost duálního označování vznikne jeden měsíc po
nabytí právní účinnosti přepočítacího koeficientu (podle
stávajících zvyklostí začátkem srpna v roce předcházejícím
zavedení eura) a zanikne na konci roku, ve kterém euro
bude zavedeno.

• V oblasti cen výrobků a služeb budou povinnosti duálního
označování podléhat pouze obchodní vztahy podnikatelů
vůči spotřebitelům, nikoliv obchodní vztahy mezi státem
a podnikatelskými subjekty či obchodní vztahy mezi
podnikatelskými subjekty navzájem.
• Duálně zobrazená informace o ceně kusového výrobku
sestává z nabídkové ceny výrobku vyjádřené v hlavní a
orientační měně. Marketingové informace uváděné na
duálních cenovkách mohou být uváděny pouze v hlavní
měně. Duální cenovky s jednoznačným vizuálním
zdůrazněním hlavní ceny před cenou orientační musí
být nahrazeny novými po zavedení eura. Proti tomu
duální cenovky s vizuálním nezdůrazněním hlavní ceny
před cenou orientační lze po zavedení eura ponechat
do okamžiku prvního přecenění výrobku, případně je lze
přeměňovat při průběžném doplňování prodejních zásob.
• Orientační eurové ceny budou uváděny s přesností na
centy a orientační korunové ceny budu uváděny s přesností
na haléře.
• Za vstřícnou vůči zákazníkům lze považovat takovou
obchodní politiku, která v období duálního označování před
zavedením eura používá stejné eurové ceny pro placení i
pro duální označování. Není-li toto řešení akceptováno, je
povinností obchodníků zřetelným způsobem zveřejnit, jaký
obchodní kurz je pro účely placení používán.
• Duální cenovka volně loženého množstevního výrobku
obsahuje dvě cenové informace: měrnou cenu
jednotkového množství v hlavní a orientační měně. Proti
tomu duální cenovka baleného množstevního výrobku
sděluje čtyři cenové informace: cenu balení a měrnou cenu,
každou vyjádřenou v hlavní a orientační měně. U baleného
množstevního výrobku je výpočet orientační ceny balení
i orientační měrné ceny prováděn shodným způsobem, a to
jejím výpočtem z odpovídající hlavní ceny pomocí pravidel
pro přepočet peněžních částek.
• Při duálním značení hodnoty nákupu se uplatní metoda
zaokrouhlení výsledné částky. Na mezisoučty výsledné
částky se nahlíží jako na její dílčí položky, které nemusejí
být duálně zobrazovány.
• Lze-li v období před zavedením eura platit touto zahraniční
měnou při obchodním kurzu odlišném od přepočítacího
koeficientu, duální účtenka musí obsahovat a přehledným
způsobem zobrazovat jak správně vyčíslenou eurovou
orientační hodnotu nákupu spolu s uvedeným přepočítacím
koeficientem, tak reálně placenou eurovou hodnotu nákupu
spolu s použitým obchodním kurzem.
• Přepočítací koeficient mezi eurem a českou korunou musí
být zobrazován jednoznačným, přehledným, srozumitelným,
lehce přístupným a dobře čitelným způsobem, a to v plném
tvaru čtyř desetinných míst včetně případných nul na
posledních desetinných místech, tj. ve tvaru, v jakém byl
zveřejněn v příslušném nařízení ES.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

13

Téma
PRIORITY PRO ROK 2009
Monitorování cenového vývoje v období
zavádění eura
V žádné ze zemí eurozóny se sice neprokázal významnější
jednorázový vliv zavedení eura na ceny, což však neznamená,
že cenový vývoj v tak specifickém období není třeba ve
zvýšené míře monitorovat. Podrobné statistické sledování
cenového vývoje je proto jedním z klíčových nástrojů jak
ověřit, že jsou jednak správně aplikována technická pravidla
pro přepočet cen z národní měny na eura a také že ze strany
obchodníků nedochází k vědomému neodůvodněnému
zdražování.
Podrobné sledování cenového vývoje (nejen spotřebitelských
cen nebo cen výrobců v průmyslu či v zemědělském sektoru),
ale případně i ostatních cenových okruhů) je proto obecně
žádoucí a je i v souladu s praxí těch zemí, které již euro
zavedly.
Příprava na zavedení eura jako nové národní měnové
jednotky k 1. lednu příslušného roku může vyvolat také
určité psychologicky podmíněné nepravidelnosti a výkyvy
v chování spotřebitelů i obchodníků s potenciálním dopadem
na vývoj cen – např. zvýšené nákupy ze strany obyvatelstva
před termínem zavedení eura, předzásobení velkoobchodu
i maloobchodu a s tím související dopady na výrobce a
dovozce, apod.
Kromě toho je čtvrté čtvrtletí každého roku ve znamení
zvýšené poptávky maloobchodu v souvislosti s nákupy na
Vánoce a koncem roku. Z těchto důvodů se jako objektivní
ukazuje specifické měření vývoje cen již od doby 6 měsíců
před přijetím společné evropské měny – eura. V důsledku
předvánočních a předsilvestrovských nákupů je rovněž typické
následné výrazné snížení poptávky maloobchodu v prvních
měsících následujícího roku. Proto je třeba k posouzení vlivu
zavedení eura na ceny detailně sledovat cenový vývoj ještě
po celý rok po zavedení eura, aby se odfiltrovaly tyto s eurem
nesouvisející vlivy.
Náležité monitorování cenového vývoje si vyžádá některé
inovace dosavadního systému statistického sledování vývoje
cen. K nejdůležitějším prvkům těchto inovací patří zvýšená
periodicita sledování cenového vývoje, vytipování komodit
vhodných pro zúžený spotřební koš užívaný na vyšší frekvenci
monitorování cen a konečně vypracování metod, které ze
zjištěného cenového vývoje oddělí vliv samotného zavedení
eura od jiných vlivů.
Pro metodickou přípravu na měření vývoje různých typů cen
v uvedeném období lze využít zkušeností z jiných zemí, které
již tímto procesem prošly nebo procházejí. Nejaktuálnější je
zkušenost Slovenska.
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Internetové stránky www.zavedenieura.cz
Internet představuje významný prostředek komunikace,
který nabízí možnost sdělit informace přesně, objektivně,
srozumitelně a na různých úrovních odbornosti. Z tohoto
důvodu byly v únoru 2008 Ministerstvem financí spuštěny
v souladu s Národním plánem oficiální internetové stránky
zaměřené na problematiku zaváděni eura v České republice
s doménou www.zavedenieura.cz.
Primárním cílem uvedených webových stránek je informovat a
vzdělávat širokou veřejnost. Stránky poskytují základní faktické
informace o euru a eurozóně a také o procesu zavádění eura
v České republice. Představen je přijatý scénář jednorázového
zavedení eura.

Příprava paragrafového znění Obecného
zákona
Národní plán zavedení eura v České republice předpokládá
vypracování tzv. Obecného zákona o zavedení eura v České
republice. Tento zákon navazuje na základní nařízení ES,
která upravují proces zavedení eura, a je hlavním právním
předpisem, který vytváří předpoklady pro zajištění přechodu na
jednotnou evropskou měnu v České republice.
Přijetí Obecného zákona je významnou součástí celého
procesu přípravy právního prostředí na zavedení eura v České
republice. Legislativní proces tohoto zákona proto musí být
přizpůsoben souhrnnému harmonogramu legislativních prací.
Je nezbytné, aby rezorty v okamžiku, kdy přistoupí k analýze
právních předpisů dotčených zavedením eura, již byly
obeznámeny s tím, které oblasti budou Obecným zákonem
upraveny.
Podle navrhovaného harmonogramu legislativních prací bude
analýza právních předpisů zahájena v termínu €-32 měsíců.
Z toho vyplývá, že vzhledem k časové náročnosti přípravy
paragrafového znění Obecného zákona a délce připomínkového
řízení je potřebné zahájit práce na paragrafovém znění
Obecného zákona přibližně v termínu €-38 měsíců.

Metodika přechodu státní správy na euro
K okamžiku vyhlášení data zavedení eura v České republice
by bylo velmi žádoucí, aby již v té době existoval funkční
projekt adaptace všech orgánů státní správy na jednotnou
evropskou měnu. Jedná se o komplexní víceúrovňový
problém, kdy je třeba systémově podchytit všechny potřebné
návaznosti a informační toky, a to jak uvnitř jednotlivých
rezortů, tak mezi nimi. Bez funkčního projektu adaptace,
který by tyto otázky podchytil, by mohl být ohrožen budoucí
bezproblémový přechod České republiky na jednotnou
evropskou měnu.

Téma
Adaptaci jednotlivých orgánů státní zprávy na euro proto nelze
zcela decentralizovat a metody této adaptace zcela ponechat
na jejich vůli. Naopak, tyto orgány budou bezesporu právem
požadovat, aby byly předem vybaveny určitým schématem pro
konkrétní činnosti směřující k jejich adaptaci na euro, stejně
jako budou požadovat zajištění meziresortní provázanosti
těchto činností.
Lze právem očekávat, že uživatelem metodiky přechodu
státní správy na euro se mohou stát též orgány územních
samosprávných celků, které budou muset zvládnout adaptaci
v řadě svých průřezových rolí: jako subjektů veřejné správy,
podnikatelských subjektů i zaměstnavatelů.
Zavádění eura ve státní správě se dotkne zejména přizpůsobení
informačních systémů, systémů řízení lidských zdrojů, interních
a externích finančních toků, statistiky a účetnictví a v neposlední
řadě si vyžádá také adekvátní komunikaci s veřejností nebo
přizpůsobení veškeré legislativy.
Struktury zajišťující adaptaci na euro v jednotlivých orgánech
státní správy (resp. jednotlivých rezortech) by měly mít podle
zahraničních zkušeností i doporučení konzultačních firem
podobu programového (projektového) řízení. Plánování,
realizace, reportování a kontrola plnění jednotlivých úkolů
(tzv. europrojektů) by měly probíhat na všech rezortech podle
jednotného systému, který by umožnil včas odhalit případné
skluzy v plnění jednotlivých europrojektů, včetně vzniklých rizik
a ohrožení navazujících úkolů jak uvnitř rezortu, tak pokud jde
i o návaznosti mimo rezort.

pomůcky a příručky, které by měly srozumitelným způsobem
shrnout, co vše by firma měla při plánování příprav na zavedení
eura vzít v úvahu.
Příručka bude obsahovat následující pasáže:
• Obecné informace o měně euro
• Harmonogram přechodu na euro (scénář velkého třesku,
stanovení oficiálního přepočítacího koeficientu, období
duální cirkulace)
• Shrnutí dopadů přijetí eura (analýza silných a slabých
stránek, příležitosti a hrozeb procesu zavedení eura
z pohledu podnikatelů)
• Nejrůznější aspekty technické přípravy podnikatelského
sektoru na zavedení eura a jejich časový plán (marketing
a cenová politika, podnikové finance, bankovnictví
a účetnictví, právní aspekty, adaptace informačních
systémů, přizpůsobení pokladen, proškolení zaměstnanců,
předzásobení novou měnou, a další)
• Tzv. checklist čili kontrolní seznam aktivit, které je nutné
provést před zavedením eura
• Typové příklady zavedení eura ve vybraných
podnikatelských oblastech (maloobchod, hotel, dovozní
firma, aj.)

Řízení programů (projektů) takového rozsahu však nutně
vyžaduje systémově analytický přístup a používání vhodných
automatizovaných metod, které by na všech úrovních řízení (od
dílčího europrojektu až po vládu) generovaly potřebný přehled
o situaci v reálném čase, včetně včasné signalizace vzniklých
rizik a stupně jejich závažnosti.

Příručka připraveného podnikatele
Podnikatelský sektor je zmiňován jako hlavní příjemce
výhod společné evropské měny, neboť bude těžit zejména z
následujících výhod:
• odstranění kurzového rizika,
• větší cenová transparentnost,
• levnější platební styk,
• stabilnější úrokové sazby, aj.
Tyto přínosy usnadňují podnikání a zefektivňují odběratelskododavatelské vztahy.
Na druhé straně při samotném zavádění eura podnikatelským
subjektům vznikají nezanedbatelné jednorázové náklady:
úprava informačních systémů, změny v marketingové strategii,
povinnost duálního označování cen, aj. Nejlepší způsob,
jak tyto náklady minimalizovat, je včas se na změnu měny
připravit. Tomuto účelu budou sloužit nejrůznější metodické
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Informační brožura bude určena především zástupcům z
řad malých a středních podniků, které mají sklon přípravy
na zavedení eura podceňovat a odkládat na poslední chvíli,
často kvůli nedostatku finančních a lidských zdrojů. Tento
podnikatelský segment má také obecně malé zkušenosti
se zavedením eura v jiných zemích. Naproti tomu velké
firmy, které jsou vlastnicky a majetkově propojeny s firmami
operujícími v zemích euro-zóny, na podobná omezení většinou
nenarážejí.
České subjekty mají tu výhodu, že řadu nejrůznějších „best
practices“ procesu zavádění eura mohou čerpat z praktických
zkušeností slovenských kolegů. Z tohoto pohledu je určitě
výhodou společná minulost obou dvou nyní již samostatných
států a z toho vyplývající podobná struktura i typ obou
ekonomik. Kromě vlastního nastavení procesů a odpovědností
při zavádění eura v podnikové sféře je užitečný i odhad nákladů
na tento krok, který podle slovenské předlohy koresponduje s
velikostí podniků.
Odhad nákladů na zavedení eura na Slovensku ve firmách
Počet
Podíl nákladů na
zaměstnanců ročním obratu (v %)
MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Mikro podnik
0-9
0,22
Malý podnik
10 - 49
0,29
Střední podnik
50 - 249
0,28
Průměr
0,27
VELKÉ PODNIKY
250 - 499
0,24
500 – 999
0,11
1000 a více
0,07
Průměr
0,09
Zdroj: Národní banka Slovenska
Relativně největší náklady jsou na Slovensku odhadovány u
malých podniků s počtem zaměstnanců mezi 10 a 49 osob.
Naopak velké podniky mohou využít úspory z rozsahu, a
proto i relativní náklady na zavedení eura jsou u nich nejnižší.

Přesto ve všech případech odhady nákladů zavedení eura u
slovenských firem nepřekročily 0,3 % ročního obratu.

Přípravné práce na koncepci komunikační
kampaně
Pro úspěšné zavedení eura je nezbytné, aby každý subjekt
byl včas a správně informován o všech skutečnostech, které
pro něj ze zavedení eura plynou. Za tím účelem bude před
zavedením eura probíhat informační kampaň zaměřená na
širokou veřejnost se zvláštním důrazem na specifické cílové
skupiny. Samostatná informační kampaň bude připravena
rovněž pro podniky a orgány státní správy a územní
samosprávy. V souladu s Národním plánem zavedení eura
v České republice komunikační aktivity začnou probíhat po
oznámení data zavedení eura, nejpozději v termínu €-36
měsíců. Komunikační kampaň bude vycházet z komunikační
strategie, pro kterou Národní plán stanoví termín zpracování
k okamžiku €-30 měsíců.
Komunikační strategie představuje základní dokument,
který vymezuje jednak organizační a finanční zabezpečení
komunikační kampaně a dále pak podrobně rozpracovává
cíle a principy komunikační kampaně. Na základě průzkumů
veřejného mínění vytipovává cílové skupiny komunikační
kampaně, pro které stanovuje vhodné nástroje komunikace
a komunikační a distribuční kanály. Proto po oznámení
termínu zavedení eura bude nezbytné učinit několik zásadních
opatření: zahájit sledování veřejného mínění formou průzkumů,
na jehož základě budou definovány cílové skupiny; vyhotovit
dokument Komunikační strategie k zavedení eura v České
republice; připravit veřejné výběrové řízení na specializovanou
PR agenturu. V návaznosti na tyto úkoly se pracovní skupina
NKS pro komunikaci v roce 2009 soustředí na zpracování
dvou přípravných metodických textů zaměřených jednak na
vyjasnění koncepce komunikační strategie a za druhé na
organizačně-institucionální zázemí a zajištění komunikační
kampaně. Tyto dva metodické texty zajistí včasnou a plynulou
přípravu i realizaci komunikační kampaně po oznámení termínu
zavedení eura v České republice.

ZÁVĚR
Rok 2009 znamená již druhý rok trvání „předpřípravného
období“, které se vyznačuje tím, že se uskutečňují vybrané
technické přípravy na zavedení eura v ČR bez znalosti
závazného termínu, kdy bude euro zavedeno. Hlavním cílem
aktivit je v maximální míře se metodicky připravit na přechod
na novou měnu ve všech klíčových oblastech: přizpůsobení
právního prostředí, postupy zavedení eura v hotovostní a
bezhotovostní podobě, příprava státní správy a územních
samosprávných celků, připravenost podnikového sektoru
a sektoru domácností, komunikační kampaň. Je sledován
strategický záměr, aby v okamžiku, kdy vláda rozhodne
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o termínu přijetí společné evropské měny, dosáhl stav
metodických příprav takového stupně pokročilosti, že bude
v řádu několika málo měsíců možné zpracovat a vládě
předložit konkretizaci Národního plánu zavedení eura v České
republice. Tato aktualizace by měla již být schopna odpovědět
na převážnou většinu otázek, které při zpracování první verze
Národního plánu zůstávaly otevřeny. Navazující fáze začínající
okamžikem oznámení termínu zavedení eura by se pak
mohla především soustředit nikoli již jen na metodické, ale na
realizační aspekty technických příprav v podobě naplňování
stanovených časových harmonogramů a technických postupů.

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

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

ROP
ROP
Moravsko- Jihoslezsko východ

OP Lidské
zdroje a
zaměstn.

Operační program Životní prostředí

Operační (Pod)Oblast podpory/Program
program
Podoblast podpory 1.3.1: Zlepšení
systému povodňové služby a
preventivní protipovodň. ochrany
Podoblast podpory 3.1.1:
Výstavba a rekonstrukce zdrojů
tepla využívajících OZE

Vhodný žadatel

Uzávěrka

Obce a města, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní organizace,
Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu,
příspěvkové organizace – stát
Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a
měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
kraje, ČR – prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové
organizace – veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
(VVI), obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či
jinými veřejnoprávními subjekty, NNO, VZP
stejně jako podoblast podpory 3.1.1 (viz výše)

30.6.2009

stejně jako oblast podpory 1.2 (viz níže) + odborové organizace
a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení,
Hospodářská komora, zaměstnavatelé
Oblast podpory 1.2: Rovné příležit. stejně jako oblast podpory 1.3 (viz níže) + sdružení a asociace škol,
dětí a žáků, včetně se speciálními právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
vzdělávacími potřebami
Oblast podpory 1.3:
Příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT,
Další vzdělávání pracovníků škol ústřední orgány státní správy, školy a školská zařízení, vysoké školy,
a školských zařízení
ostatní vzdělávací instituce, kraje, NNO

10.7.2009

30.6.2009

Podoblast podpory 3.1.2:
30.6.2009
Výstavba a rekonstrukce zdrojů
elektřiny využívajících OZE
Podoblast podpory 3.1.3:
stejně jako podoblast podpory 3.1.1 (viz výše)
30.6.2009
Výstavba a rekonstrukce zdrojů
pro kombin. výrobu elektr. energie
a tepla využívajících OZE
Podoblast podpory 3.2.1:
Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a 30.6.2009
Realizace úspor energie
měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
kraje, ČR – prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové
organizace – veřejné a státní VŠ, obchodní společnosti vlastněné ze
100 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, NNO, VZP
Podoblast podpory 3.2.2:
stejně jako podoblast podpory 3.2.1 – viz výše
30.6.2009
Využívání odpadního tepla
Výzva pro předkládání IP 4.1 Česká správa sociálního zabezpečení - Odbor evropské koordinace a 15.12.2009
– Personální zajištění procesů mezinárodních styků
vytěžení informací pro vytváření
a
konsolidaci
kmenových
evidencí pojištěnců
Oblast podpory 1.2:
Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 31.8.2009
Rozvoj dopravní obslužnosti a obcemi a kraji
veřejné dopravy
Podoblast podpory 1.3.1:
Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené, obce, 26.6.2009
Integrace veřejné dopravy a dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi a
rozvoj její infrastruktury
dobrovolnými svazky obcí
Oblast podpory 1.1:
Zvyšování kvality ve vzdělávání

30.7.2009

10.7.2009

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).

OPŽP: VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY SE BLÍŽÍ
Stále rostoucí objem odpadů vznikajících při různých
činnostech naší společnosti se odráží ve zvyšujícím se tlaku
na udržitelné nakládání s ním a na předcházení jeho vzniku.
Problém je řešen na národní i evropské úrovni a odráží se jak
v legislativě, tak například i v oblasti dotací.

opatření proti eutrofizaci vod a povodňovým stavům. Druhá
prioritní osa je zaměřena na omezování znečištění ovzduší
a snižování emisí. Tato oblast se týká především výměny a
rekonstrukce spalovacích zdrojů, CZT a opravy rozvodů tepla,
dále pak také výsadby izolační zeleně oddělující obytnou
zástavbu od průmyslových a dopravních zdrojů. Třetí osa je
zaměřena na obnovitelné zdroje energie a zateplování budov.
Z obnovitelných zdrojů je možné z dotačních prostředků pořídit
např. kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solárně-termické
systémy.

Nakládání s odpady je v současnosti stanoveno zákonem
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon o odpadech
stanoví, že původce komunálního odpadu na území obce je
obec, i když primárními původci jsou fyzické osoby – občané, a
tedy obec či město musí zajistit likvidaci či další využití tohoto
odpadu. A co je to vlastně komunální odpad? Komunální odpad
zahrnuje směsný komunální odpad, separovaně sbírané složky
(papír, plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečný odpad,
objemný odpad, odpad ze zahrad a parků atd.
Jedním z hlavních a prioritních cílů „Plánu odpadového
hospodářství ČR“ je zvýšit materiálové využití komunálních
odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. Tento
cíl se z velké míry týká především obcí a měst České republiky.
Problémem je také stále vysoké
množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů.

Ve čtvrté prioritní ose je možné realizovat zmiňované projekty
pro zkvalitnění nakládání s odpady s důrazem na zpracování a
likvidaci bioodpadů. Pátá je zaměřena především na opatření
související se zákonem o Integrované prevenci a omezování
znečištění a týká se tedy především podnikatelských subjektů.
V šesté ose mohou žadatelé realizovat projekty týkající se
ochrany přírody a krajiny. Zde je možné žádat o finanční
prostředky např. na revitalizaci rybníků, výsadbu obecní
zeleně, ale také na protierozní opatření, atd. V sedmé prioritní
ose se pak realizují projekty pro environmentální vzdělávání a
osvětu.

Významným zdrojem pro financování
záměrů, které řeší problematiku
nakládání s odpady nejen pro města
a obce, ale i podnikatelské subjekty,
je Operační program Životní prostředí
(OPŽP). Pro roky 2007 – 2013 bylo
pro tento program vyčleněno z evropských fondů (Fond
soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj) přes 5 mld.
eur. Konkrétně pro projekty zaměřené na zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží je
vyhrazeno téměř 520,3 mil. eur.

Zpracování a nakládání s odpady

OPŽP – oblasti podpory obecně

V době podání žádosti je zapotřebí mít včas připravenu zejména
projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí s nabytou právní
mocí (pokud je relevantní) a zpracovanou „Analýzu potenciálu
tvorby odpadů“. Dále je nutné doložit například stanovisko místně
příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
aktuální výpis z katastru nemovitostí, ekonomické doklady atd.

Cílem OPŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí
jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Program je
rozdělen na sedm základních prioritních os. První je zaměřena
na vodohospodářské projekty. Toto se týká především
výstavby kanalizací, ČOV, vodovodů, ale také projektů na

Poslední výzva pro předkládání projektů z oblasti odpadového
hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží
proběhla od 11. srpna do 10. října 2008. Ke schválení bylo
doporučeno 285 projektů s celkovými náklady 4,6 mld. Kč,
přičemž podpora z OPŽP dosáhla výše téměř 2,9 mld. Kč.
Žádosti zpracované společností GRANTIKA České spořitelny
a.s. (tehdy ještě Raven EU Advisory, a.s.) byly podpořeny
dotací ve všech případech (pro srovnání, průměrná úspěšnost
všech žádostí podaných ve všech výzvách pro tuto prioritní osu
je „pouhých“ 82 %).

Schválené projekty v prioritní ose 4 v dosavadních výzvách
Schválené
projekty
celkem
I. výzva
V. výzva
Celkem

154
285
439

Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady
Sběrné
dvory
41
60
101

zdroj: SFŽP
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Systém odděleného sběru
13
56
69

Ostatní
zařízení
67
112
179

Rekultivace
skládek
17
16
33

Kombinace
7
18
25

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování
starých ekologických zátěží
Analýzy
Inventarizace
Sanace
rizika
0
5
4
1
19
3
1
24
7

Výzva měsíce
Pro letošní rok je dle aktuálního harmonogramu plánována
výzva pro prioritní osu 4 na srpen až září a v současnosti je již
nejvyšší čas pro přípravu nezbytných podkladů pro úspěšnou
administraci žádosti o dotaci.
Oprávněnými žadateli pro tuto oblast podpory jsou obce,
města, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, státní
organizace, dále pak také například podnikatelské subjekty,
občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti.
Typickými podporovanými projekty jsou sběrné dvory, systémy
na svoz a separaci odpadů, zařízení na úpravu nebo využívání
odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů
(třídičky odpadů, bioplynové stanice, kompostárny, zařízení
na zpracování či recyklaci PET lahví, stavebního či „zeleného“
odpadu atd.). Velký důraz je v současné době kladen na
separaci a zpracování bioodpadu, podporovány jsou dále také
rekultivace starých a odstranění nepovolených skládek.

Maximální výše podpory je 90 % z celkových způsobilých
výdajů, přičemž u projektů generujících příjmy je nutné pro
stanovení výše podpory vypracovávat finanční analýzu.
Další omezení výše podpory je v případě, že projekt zakládá
veřejnou podporu (narušuje hospodářskou soutěž). Zde je výše
dotace krácena dle velikosti subjektu, zpravidla na 40 – 60 %
z celkových přímých způsobilých výdajů.

občanům Holic. Celé zařízení se bude skládat ze základního
sběrného dvora s kontejnery a odkládacími místy v otevřených
i uzavřených skladech pro ostatní i nebezpečné odpady, dále
pak z recyklační a skladovací plochy pro stavební a demoliční
odpady a v neposlední řadě také z kompostovací plochy pro
využití biologicky rozložitelných odpadů přeměnou na kompost
a s manipulační plochou pro štěpkování větví.
Celkové náklady akce byly vyčísleny na cca 33 mil. Kč.
Právě vzhledem k objemu finančních prostředků potřebných
k vybudování plánovaného zařízení se město rozhodlo zažádat
o dotaci z již zmíněných evropských fondů, kde může obec
získat pro obdobný projekt v oblasti odpadového hospodářství
až 90 % ze způsobilých výdajů. Město Holice tedy na konci
minulého roku podalo žádost o finanční prostředky z EU
fondů.
Pro správnou administraci žádosti musí žadatel mít především
dobře vypracovanou projektovou dokumentaci, minimálně
na úrovni pro územní rozhodnutí a to včetně podrobného
položkového rozpočtu projektu. Pro projekt musí být vydáno
územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Musí být vyřešeny
všechny pozemkové záležitosti a to především vlastnictví
pozemků, kdy pozemky, na kterých je plánovaná realizace,
musí být ve vlastnictví žadatele, nebo musí být k projektu
přiložena nájemní smlouva se souhlasem vlastníka. Z dalších
podkladů jsou nezbytná různá čestná prohlášení žadatele či
stanoviska úřadů. Velmi důležité je i finanční zdraví žadatele
a doklad, že je žadatel schopen financovat povinných 10 %
z vlastních zdrojů či půjčkou.
Projekt města Holice „prošel“ třemi fázemi schvalování ze
strany Státního fondu Životního prostředí a byl akceptován.
Následně, na základě konečného hodnocení, byla žádost
vybrána a město by mělo získalo finanční prostředky ve výši
90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tedy necelých
30 miliónů Kč. V současnosti město Holice očekává písemné
vyrozumění o získání dotace ze SFŽP a ihned poté začne
realizovat výběrová řízení na dodavatele stavby. Očekává se,
že pokud budou příznivé podmínky a vše půjde bez problému,
budou moci občané města Holice v následujícím roce využívat
nové moderní zařízení pro nakládání s odpady.

Jedním z úspěšných žadatelů o dotaci z OPŽP, kteří předkládali
žádost ve spolupráci s GRANTIKOU České spořitelny, a.s., je
město Holice v Pardubickém kraji se záměrem „Zařízení pro
nakládání s odpady“.

Závěrem lze říci, že proces získávání finančních prostředků
z Operačního fondu životní prostředí není zcela jednoduchý,
nicméně žadatelé tak mohou získat až 90 % z celkových nákladů
na projekt a vzhledem k tomu, že je nutné naplňovat legislativu
v rámci odpadového hospodářství ČR i EU a tedy zvyšovat
materiálové využití komunálních odpadů proti současnému
stavu, jistě stojí za zvážení využití dosud dostupných finančních
prostředků z Evropských fondů pro projekty v oblasti Životního
prostředí právě tak, jak této příležitosti využilo například město
Holice pro financování svého projektu.

Plánované zařízení města Holice je navrženo ke sběru a
využívání ostatních i nebezpečných odpadů, které vzniknou při
činnostech v domácnosti. Celé zařízení bude sloužit především

Vratislav Kubík (733 628 389, kubik@grantikacs.com)
Jitka Bezchlebová (731 403 008, bezchlebova@grantikacs.com)
Grantika České spořitelny

Úspěšná žádost města Holice
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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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2006
3,0
6,3
6,8
3,3
3,0
10,4
5,7
4,5
3,9
2,2
2,0
4,1
12,2
7,8
6,4
4,0
3,3
3,4
3,4
6,2
1,4
7,9
5,9
8,5
4,9
4,2
2,8
3,1

Růst HDP
2007
2008
2,8
1,1
6,2
6,0
6,0
3,2
1,6
-1,1
2,5
1,3
6,3
-3,6
6,0
-2,3
4,0
2,9
3,7
1,2
2,3
0,4
1,6
-1,0
4,4
3,7
10,0
-4,6
8,9
3,0
5,2
-0,9
1,2
0,5
3,9
2,7
3,5
2,1
3,1
1,8
6,6
5,0
1,9
0,0
6,2
7,1
6,8
3,5
10,4
6,4
4,2
0,9
2,6
-0,2
3,0
0,7
2,9
0,9

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2006
2007
2008
0,3
-0,2
-1,2
3,0
0,1
1,5
-2,6
-0,6
-1,5
5,2
4,5
3,6
-1,5
-0,2
-0,1
2,9
2,7
-3,0
3,0
0,2
-7,1
-2,8
-3,6
-5,0
2,0
2,2
-3,8
-2,3
-2,7
-3,4
-3,3
-1,5
-2,7
-1,2
3,4
0,9
-0,5
-0,4
-4,0
-0,4
-1,0
-3,2
1,4
3,6
2,6
-9,2
-4,9
-3,4
-2,6
-2,2
-4,7
0,6
0,3
1,0
-1,6
-0,5
-0,4
-3,9
-1,9
-3,9
-3,9
-2,6
-2,6
-2,2
-2,5
-5,4
-1,3
0,5
-0,9
-3,5
-1,9
-2,2
4,0
5,2
4,2
2,5
3,8
2,5
-2,7
-2,7
-5,5
-1,4
-0,8
-2,3

Měsíčník EU aktualit ▪ červen 2009

Saldo běžného účtu k HDP
2006
2007
2008
2,0
1,7
-2,5
-18,4
-25,2
-25,3
-2,6
-3,2
-3,1
2,9
0,7
2,0
6,5
7,9
6,6
-16,7
-18,1
-9,2
-3,6
-5,4
-4,5
-11,1
-14,2
-14,4
-9,0
-10,0
-9,5
-0,6
-1,0
-1,9
-2,6
-2,4
-3,4
-6,9
-11,7
-18,3
-22,5
-22,5
-12,7
-10,6
-14,6
-11,6
10,4
9,8
5,5
-7,6
-6,4
-8,4
-9,2
-6,1
-6,2
9,3
7,7
7,5
2,8
3,1
3,5
-2,7
-4,7
-5,5
-10,0
-9,4
-12,1
-10,5
-13,5
-12,2
-2,5
-4,2
-5,5
-8,2
-5,7
-6,6
4,5
4,1
2,0
8,4
8,6
8,4
-3,4
-2,9
-1,6
-1,3
-1,1
-2,0
Veřejný dluh k
2006
2007
87,9
84,0
22,7
18,2
29,6
28,9
31,3
26,8
67,6
65,1
4,3
3,5
24,9
25,0
95,9
94,8
39,6
36,2
63,7
63,8
106,5
103,5
64,6
59,4
10,7
9,0
18,0
17,0
6,7
6,9
65,6
65,8
63,7
62,1
47,4
45,6
62,0
59,4
47,7
44,9
64,7
63,5
12,4
12,7
26,7
23,4
30,4
29,4
39,2
35,1
45,9
40,5
43,4
44,2
61,8
58,7

HDP
2008
89,6
14,1
29,8
33,3
65,9
4,8
43,2
97,6
39,5
68,0
105,8
49,1
19,5
15,6
14,7
73,0
64,1
58,2
62,5
47,1
66,4
13,6
22,8
27,6
33,4
38,0
52,0
61,5

Míra nezaměstnanosti
II-09
III-09
IV-09
7,2
7,3
7,5
5,6
5,9
6,2
5,2
5,5
5,7
4,6
5,1
5,5
7,4
7,6
7,7
11,1
12,4
13,9
10,0
10,6
11,1
n/a
n/a
n/a
16,5
17,3
18,1
8,6
8,8
8,9
n/a
n/a
n/a
4,7
5,0
5,4
14,6
16,1
17,4
13,5
15,2
16,8
5,9
6,1
6,3
8,8
9,3
9,6
6,5
6,6
6,8
2,8
2,9
3,0
4,3
4,3
4,2
7,5
7,7
7,8
8,9
9,1
9,3
n/a
n/a
n/a
4,6
5,0
5,5
10,2
10,6
11,1
7,2
7,5
7,8
7,7
8,1
8,5
6,9
n/a
n/a
8,1
8,4
8,6
HDP per capita k Ø EU
2006
2007
2008
118,4
118,0
118,4
36,5
37,2
39,2
77,4
80,2
81,3
122,9
120,0
117,1
115,7
114,7
115,6
65,3
67,9
65,0
147,3
150,2
143,1
94,1
94,8
96,5
104,0
105,4
104,2
109,1
108,9
108,1
103,8
101,9
99,3
90,2
90,8
92,5
52,5
57,9
55,1
55,5
59,5
60,6
267,0
267,2
258,4
63,5
62,7
62,6
76,7
77,7
78,9
130,8
130,9
132,2
124,3
123,8
124,7
52,3
53,7
56,1
76,3
76,2
75,5
38,3
42,1
44,9
87,6
89,2
90,8
63,5
67,0
70,7
114,8
115,8
115,5
121,4
122,2
120,2
120,3
119,0
118,4
103,9
100,0
100,0

Meziroční inflace
II-09
III-09 IV-09
1,9
0,6
0,7
5,4
4,0
3,8
1,3
1,7
1,3
1,7
1,6
1,1
1,0
0,4
0,8
3,9
2,5
0,9
0,1
-0,7
-0,7
1,8
1,5
1,1
0,7
-0,1
-0,2
1,0
0,4
0,1
1,5
1,1
1,2
0,6
0,9
0,6
9,4
7,9
5,9
8,5
7,4
5,9
0,7
-0,3
-0,3
2,9
2,8
3,2
3,5
3,9
4,0
1,9
1,8
1,8
1,4
0,6
0,5
3,6
4,0
4,3
0,1
-0,6
-0,6
6,9
6,7
6,5
2,1
1,6
1,1
2,4
1,8
1,4
2,7
2,0
2,1
2,2
1,9
1,8
3,2
2,9
n/a
1,8
1,4
1,2
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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