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doba vymezená pro výkon českého předsednictví se nachýlila ke svému konci
a přináší tak příležitost k hodnocení a bilancování toho, co bylo v jeho průběhu dosaženo. Tomuto tématu jsme se několikrát věnovali v uplynulých číslech
Měsíčníku EU aktualit. Nyní Vám níže v Měsíčníku předkládáme souhrnný komentář, který se k této unikátní pozici v české historii váže.
Celkově lze přijmout závěr, že na nováčka dopadlo naše předsednictví, zejména
pohledem odvedené práce, více než uspokojivě. Jeho mediálnímu obrazu však
zcela určitě neprospěl pád vlády a některé další události, jež s jeho výkonem
vlastně neměly příliš společného.
Nejvýraznější událostí měsíce června byl černový summit Evropské rady, kterému předsedal premiér české vlády Jan Fischer. Zasedání dominovala ekonomická a institucionální témata a za dané konstelace může být považována jako
profesionálně velmi úspěšná.
Mediálně pravděpodobně nejočekávanější bod přinesl summit v podobě vyhovění irským požadavkům, na jejichž základě by bylo možné i z irské strany
Lisabonskou smlouvu schválit. Summit se dále zabýval důsledky a projevy hospodářské krize a debatou k tématu klimatických změn.
Bylo rozhodnuto, že vrcholná priorita EU bude dávána stanovení takových nástrojů, jež by v době krize napomohly charakteristikám zaměstnanosti – jak vůči
pracovníkům, kteří si udrželi svoji práci, tak vůči těm, kteří hledají práci novou.
Východiskem opatření vůči reálné ekonomice zůstává aktualizovaná verze
Evropského plánu hospodářské obnovy, jež vedle regulačních a strukturálních
opatření předpokládá i významnou rozpočtovou podporu až v řádu 5 % unijního
HDP pro léta 2009 – 2010.
Evropská rada též vyslovila oprávněné obavy ohledně střednědobého fiskálního
vývoje v prakticky všech členských zemích EU a vyzvala k potřebě zachovávat
silný závazek zdravých veřejných financí (v krátkodobém horizontu však zůstane
s jistotou nevyslyšený).
Kromě zasedání Evropské rady dění v EU dominovaly i volby do Evropského
parlamentu. V nich s převahou zvítězila frakce Evropské strany lidové – Evropští
demokraté před druhou Stranou evropských socialistů. I na úrovni České republiky
dopadly výsledky podobně. Občanská demokratická strana získala nejvyšší počet
hlasů a druhá byla ČSSD. Zájmy občanů České republiky budou v Evropském
parlamentu hájit ještě zástupci KSČM a KDU-ČSL.
V červnu se také již naplno rozběhly rozhovory o obsazení vrcholných volených
funkcí orgánů Evropské unie. Největší šance na zvolení předsedou Evropské
komise má dosavadní držitel tohoto postu – Portugalec José Manuel Barrosso,
kterého na Evropské radě jednomyslně podpořili lídři všech členských států EU. O
obsazení křesla předsedy Evropského parlamentu se bude oficiálně jednat až na
ustavujícím zasedání parlamentu v polovině července.
Petr Zahradník
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Události

Volby do Evropského parlamentu přinesly překvapivý výsledek,
když středopravé uskupení Evropská strana lidová - Evropští
demokraté s dostatečným náskokem zvítězilo na Stranou
evropských socialistů. České předsednictví odstartovalo
rozhodování o předsedovi nové Evropské komise. Na summitu
Evropské rady získal jednomyslnou podporu lídrů členských států
dosavadní předseda José Barroso. Dne 1. července Švédsko
převzalo otěže předsednické země Evropské unie.

POLITIKA
Evropské volby přinesly vítězství pravici
Volby do Evropského parlamentu, které se poprvé v historii
konaly současně ve všech 27 členských zemích Evropské unie,
skončily přesvědčivým vítězstvím středopravého uskupení
EPP-ED (Evropská strana lidová – Evropští demokraté) před
druhou Stranou evropských socialistů (PES). Třetí největší
stranou zůstává Aliance evropských liberálů a demokratů
(ALDE), která získala 83 poslaneckých křesel. Čtvrtými jsou
Zelení s 50 křesly, pátá Unie pro Evropu národů (UEN) s 25
mandáty. Krajně levicová Konfederativní frakce spojených
evropských levých/Evropská levice (GUE/NGL) získala 36
mandátů.
Dlouhá noc ukončila čtyři dny trvající evropské volby. Vůbec
poprvé v třicetileté historii přímých voleb do Evropského
parlamentu tak občané všech 27 členských zemí EU volili své
europoslance ve stejnou dobu. Svými hlasy voliči rozhodli o
tom jakou podobu bude mít 736 členné shromáždění po
dobu dalších pěti let.
Přestože pravomoci Evropského parlamentu od prvních voleb
v roce 1979 soustavně rostou (posiluje je i nová Lisabonská
smlouva), účast ve volbách je stále nižší a voliči je většinou
chápou jako způsob, jak potrestat svou vládu za politiku, kterou
provádí doma. Zatímco v roce 1979 se voleb účastnilo 62 %
voličů, v roce 2004 to bylo jen 45 % a letos se účast snížila
na 43 %.

V České republice ve volbách do Evropského parlamentu
dominovali Občanští demokraté, kteří se ziskem 31,45 %
odevzdaných hlasů předstihli druhou ČSSD o zhruba 9
procentních bodů. Do Bruselu odjedou ještě čtyři zástupci
komunistů a dva lidovci. V České republice přišlo k urnám
– stejně jako před pěti lety – 28 % (2,37 miliónu) oprávněných
voličů.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR v %
strana
hlasy
ODS
31,5 %
ČSSD
22,4 %
KSČM
14,2 %
KDU-ČSL
7,6 %
Suverenita
4,3 %
SZ
2,1%
SNK-ED
1,7 %
NEZ
0,5 %
Ostatní
15,8 %
Celkem
100,0 %
Zdroj: Evropský parlament

mandáty
9
7
4
2
22

Výsledky voleb do Evropského parlamentu vyvolaly také
změnu poslaneckých frakcí. Naše ODS spolu s britskými
konzervativci a polskou stranou Právo a Spravedlnost vytvořily
nové politické uskupení s názvem „Evropská konzervativní
a reformní frakce“. Ta se podle vlastních vyjádření hlásí
k proevpropským ale antifederalistickým názorům. Aby vyšla
nová frakce vstříc parlamentním pravidlům, přijala do svého
středu ještě po jednom poslanci z pěti malých stran z Belgie,
Finska, Maďarska, Lotyšska a Nizozemska. Krátce po tomto
kroku však frakce přišla o svého finského člena a kdyby ji
opustil ještě jeden subjekt, nemohla by působit samostatně
(samostatnou poslaneckou frakci musí tvořit 25 europoslanců
minimálně ze sedmi států.
http://www.elections2009-results.eu/cs/new_parliament_
cs.html
http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/evropske-v
olby-prinesly-vitezstvi-pravici-006101

Summit podpořil Barrosa do druhého funkčního
období

Překvapivý je i úspěch extrémnějších stran, jako jsou Hnutí
pro lepší Maďarsko (Jobbik), nizozemská Strana pro svobodu
Gerta Wilderse, rakouští Svobodní (v minulosti je vedl Jörg
Haider) či strana Velké Rumunsko.
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Členské státy na červnovém summitu EU jednomyslně
podpořily Josého Manuela Barrosa na post předsedy
Evropské komise i na další pětileté období. Barroso bude
nyní muset o svém opětovném jmenování přesvědčit Evropský
parlament, kde to podle dostupných informací rozhodně
nebude mít jednoduché.
„Jsem extrémně pyšný, že jsem získal jednomyslnou podporu,“
uvedl Barroso na tiskové konferenci. Barroso přiznal, že jej
podpora všech členských zemí dojala. „Mám dojem, že práce
této Komise byla oceněná,“ dodal.

Události
Krátce před evropským summitem přistoupil José Manuel
Barroso k bezprecedentnímu kroku, když v dopise oslovil
vrcholné přestavitele členských států a vlád, v němž nastínil
představu, jak by Evropskou komisi vedl v následujících
pěti letech, a zároveň je požádal o podporu do druhého
funkčního období. Tímto krokem se Barroso odchýlil od zažité
tradice, kdy nového šéfa Evropské komise jmenují hlavy
členských států po tajné diskusi.
Předseda Barroso nastínil dvě hlavní priority, kterým by se
rád věnoval ve svém druhém mandátu. Prioritou číslo jedna
je řešení finanční a hospodářské krize. Druhou prioritou je
pak uzavření mezinárodní dohody o klimatických změnách
na prosincovém jednání v Kodani. K dlouhodobým výzvám a
plánům se ale nevyjádřil.
České předsednictví, na něž navázalo Švédsko, po té zahájilo
jednání s politickými frakcemi v Evropském parlamentu a bude
se snažit pro Barrosa vyjednat podporu.
O jménu nového šéfa Evropské komise by měl Evropský
parlament jednat již na svém prvním zasedání v polovině
července. Socialisté, zelení a liberálové začali stupňovat
kampaň proti jeho opětovnému jmenování. Zdroje blízké
parlamentnímu jednání informovaly o tom, že poslanci
mohou ustoupit výměnou za předsednické posty v důležitých
parlamentních výborech.
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/
speech_20090618_en.pdf
http://www.euractiv.cz/ceske-predsednictvi/clanek/summit-pod
poril-barrosa-do-druheho-funkcniho-obdobi-006157

Lisabonská smlouva o krůček blíže ratifikaci
Evropští lídři na zasedání Evropské rady dosáhli kompromisu
ohledně irských garancí, které mají zaručit, že Irové na
podzim napodruhé kývnou na Lisabonskou smlouvu.
Odsouhlasené garance se snaží uspokojit irské požadavky
a zároveň zabránit opakování ratifikace v některé další
členské zemi sedmadvacítky, čehož se obávala britská
delegace.
Kromě záruk týkajících se vojenské neutrality, práv
zaměstnanců, etických otázek nebo zdanění bychom v
textu marně hledali zmínku o tom, že každá členská země
si zachová svého komisaře – ta už totiž byla součástí závěrů
prosincového summitu sedmadvacítky.
Jak řekl český premiér Jan Fischer, garance nemění na
Lisabonu „ani čárku“. „Schválené záruky jsou dostatečně
pevné a zároveň právně závazné, protože je schválili
předsedové vlád členských zemí. Je důležité říct, že to nejsou
záruky jen pro Irsko, ale třeba v daňové oblasti se vztahují i na
ostatní státy,“ uvedl Fischer.
Pokud ratifikace Lisabonu dospěje na podzim do zdárného
konce, začne se řešit, jakou konkrétní formou se politické
závazky evropských státníků „přetaví“ do právně závazné

podoby. Garance jsou dohodou interpretační, nicméně při
schvalování další přístupové smlouvy (pravděpodobně s
Chorvatskem) se počítá s jejich „přivěšením“ k tomuto
dokumentu, který samozřejmě projde parlamentním
schvalovacím „kolečkem“.
Druhé irské referendum k Lisabonské smlouvě by se mělo
konat 2. října letošního roku.
Lisabonská smlouva na cestě k úplné ratifikaci překonala i
další zádrhel. Německý ústavní soud rozhodl, že smlouva je
slučitelná s ústavním právem SRN, pokud však bude role
obou komor německého parlamentu posílena prostřednictvím
legislativy, která bude žádat pro další přenos pravomocí na
komunitární úroveň souhlas německého parlamentu (obdobou
v ČR je tzv. vázaný mandát). Německá vláda se již nechala
slyšet, že odpovídající novelu brzy předloží.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/CS/ec/108634.pdf
http://www.euractiv.cz/ceske-predsednictvi/clanek/lisabonska-s
mlouva-o-krucek-blize-ratifikaci-006167

Švédsko se stalo předsednickou zemí EU
Švédská ministryně pro evropské záležitosti Cecilia Malmström
a ministr zahraničí Carl Bildt představili politické priority
švédského předsednictví EU. Švédské království se
totiž 1. července postavilo na dalších šest měsíců do čela
Evropské unie a bude tak moci ovlivňovat činnost a chod celé
sedmadvacítky.
Švédsko se bude muset vypořádat s řadou výzev – především
s nejistotou v institucionálních otázkách EU a s dopady
ekonomické krize. Skandinávská země se rovněž připravuje
na summit o klimatických změnách v Kodani, jehož hlavním
úkolem je představení dokumentu, který nahradí Kjótský
protokol.
Další rozšiřování EU nepatří k ambiciózním bodům na
švédském programu. I přesto Švédsko doufá, že EU během
podzimu zveřejní požadavky na udělování víz zemím, které
splnily podmínky. S největší pravděpodobností se jedná o
Makedonii, Černou Horu a Srbsko.
Ministr zahraničí Carl Bildt také varoval, že se jeho země
nehodlá angažovat v řešení žádných bilaterálních
konfliktů. Měl na mysli hraniční roztržku mezi Chorvatskem a
Slovinskem, dlouhotrvající spor o název státu mezi Řeckem a
Makedonií a napětí mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně dodávek
plynu.
Ministryně pro evropské záležitosti Cecilia Malmström
neskrývala přesvědčení, že nadcházejících šest měsíců
nebude pro předsednickou zemi procházka růžovým sadem.
V programu hlavních cílů, kterých hodlá Švédsko během
vymezeného času dosáhnout, se nachází i boj s globálními
klimatickými změnami. Ten bude předmětem jednání
konference OSN, která se uskuteční v prosinci v Kodani.

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

Evropská komise ve své aktuální zprávě o stavu veřejných financí
v členských státech EU varovala před nadměrnými schodky
veřejných rozpočtů, které bude potřeba po nastartování oživení
rychle uvést do rovnováhy. Podle zprávy Evropské komise se
průměrné ceny aut v EU snížily o 3,1 % v reálných číslech.
Evropská rada na červnovém summitu podpořila záměr Komise
na restrukturalizaci regulatorního a dohledového rámce pro
finanční sektor.

Probíhající ekonomická krize umístila na program švédského
předsednictví také výzvy spojené s řešením rostoucí
nezaměstnanosti a rozpočtových deficitů členských
států.
Mezi další témata, o kterých oba ministři hovořili, bylo případné
členství Turecka v EU, institucionální změny, které přinese
Lisabonská smlouva, a součásná situace v Íránu.
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/6/22/bildt_and_
malmstrom_on_the_priorities_for_the_swedish_eu_presidency
http://www.euractiv.cz/ceske-predsednictvi/clanek/svedsko-od
mita-urovnavat-spory-a-obava-se-ekonomicke-krize-006174

ROZPOČET
Komise varovala před nadměrnými fiskálními
impulsy
Evropská komise se ve své nejnovější zprávě o stavu veřejných
financí v EU snaží vlády přesvědčit o tom, že mají-li být jejich
fiskální protikrizová opatření účinná, musí za nimi následovat
také jasná strategie, která po oživení uvede veřejné finance
opět do normálu.
Členské státy Evropské unie plánují v roce 2009 podpořit
své ekonomiky fiskálním impulsem v rozsahu 1,1 % HDP.
Konkrétní výše podpory se však liší stát od státu. Zatímco
nejvíce hodlá do své ekonomiky nalít Španělsko (2,4 %),
Rakousko (1,8 %) a Finsko (1,7 %), jiné státy, jako například
Belgie nebo Slovensko, plánují z veřejných rozpočtů ekonomiku
podpořit v daleko menším rozsahu (0,4 %, respektive 0,1
% HDP). Česká republika je se svým 1 % HDP lehce pod
evropským průměrem.
Při započítání účinků automatických stabilizátorů mohou
veřejné finance evropskou ekonomiku v letech 2009-2010
podpořit v rozsahu zhruba 5 % HDP, což odpovídá více než
600 miliardám eur. Vyplývá to z pravidelné zprávy o stavu
veřejných financí, kterou zveřejnila Evropská komise.
Komise ale upozorňuje, že jakmile dojde k oživení, musí
vlády co nejrychleji od mimořádných fiskálních opatření
ustoupit.
Rostoucí zadlužení, prostředky na záchranu finančního sektoru
v některých zemích, očekávaný růst výdajů vyplývajících
ze stárnutí populace a očekávaná nižší potenciální tempa
hospodářského růstu podle Komise vyvolávají obavy o
udržitelnost veřejných rozpočtů.
S obavami Evropské komise se shodujeme. V nejhlubších
fázích finanční krize loni na podzim, kdy mezi investory
panovala panika, byla záchranná opatření evropských vlád
nezbytná. Rovněž odůvodnitelné bylo použití některých
stimulačních nástrojů přijatých koncem loňského a začátkem
letošního roku na podporu nabídkové i poptávkové strany
ekonomiky. Jejich účinnost je však omezena omezeným
časovým horizontem a důvěrou spotřebitelů i podnikatelů,
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že vlády mají situaci pod kontrolou a jakmile se ekonomika
odrazí ode dna, budou schopny veřejné rozpočty uvést opět
do rovnováhy.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/982
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/fiskalni-impuls
y-jsou-v-krizi-dulezite-ale-je-treba-vedet-kdy-s-nimi-prestat-rik
a-komise-006180
Fiskální stimulační opatření členských států EU
% HDP
2009 2010 % HDP
2009 2010
Španělsko
2,3
0,6
Polsko
1,0
1,5
Rakousko
1,8
1,8
Nizozemsko
0,9
1,0
Finsko
1,7
1,7
Portugalsko
0,9
0,1
Malta
1,6
1,6
Slovinsko
0,6
0,5
Německo
1,4
1,9
Irsko
0,5
0,5
Švédsko
1,4
1,6
Belgie
0,4
0,4
UK
1,4
0,0
Dánsko
0,4
0,8
Lucembursko 1,2
1,4
Estonsko
0,2
0,3
EU-27
1,1
0,7
Kypr
0,1
0,0
ČR
1,0
0,5
Slovensko
0,1
0,0
Francie
1,0
0,1
zdroj: Evropská komise, údaj za rok 2010 je vyjádřen vůči roku
2008, tzn. obsahuje stálá opatření, která vstoupila v platnost
v roce 2009, plus čisté efekty opatření platných od roku 2010,
*) U Bulharska, Řecka, Maďarska, Itálie, Litvy, Lotyšska a
Rumunska byl čistý efekt fiskálních opatření nulový.

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Zpráva Evropské komise: ceny aut v EU loni
klesly o 3,1 %
Podle zprávy Evropské komise zveřejněné začátkem června
v lednu 2009 v porovnáním s lednem 2008 klesly ceny
osobních automobilů ve 23 členských státech z celkové
sedmadvacítky. Průměrný pokles cen (beroucí v úvahu
nominální ceny placené spotřebiteli, včetně DPH a poplatků za
registraci) dosáhl 1,3 % a vezmeme-li průměrnou inflaci 1,8 %,
činil reálný pokles cen automobilů v průměru 3,1 %. Hlavním
důvodem pro tento vývoj je podle Evropské komise současná
ekonomická krize.
Všeobecný pokles byl doprovázen růstem rozdílu cen
mezi jednotlivými členskými státy. Důvodem je rovněž
ekonomická krize, která vedla v zemích mimo eurozónu
k oslabení jejich domácích měn vůči euru, poklesu nákupního
apetitu spotřebitelů a celkové poptávky.
Ceny automobilů v eurozóně poklesly mírněji než v celé EU a
reálný pokles zde činil pouze 0,9 %.
Největší reálný propad cen v eurozóně zaznamenalo
Slovensko (-10,9 %) následované Finskem (-7,3 %) a Slovinskem
(-4,6 %). V nových členských zemích reálné ceny klesly o
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6,9 % a nejvíce to bylo v Lotyšsku (-14,7 %), v Estonsku
(-14,2 %) a v Česku (-13 %).
V absolutním vyjádření se průměrně nejlevnější auta dají
koupit v euroróně ve Finsku (průměrně o 6,7 % levněji, než je
průměr EMU), v Řecku a ve Slovinsku. V celé EU se nejlevnější
automobily (po přepočtu na eura) dají koupit v těch státech,
jejichž domácí měny oslabily nejvíce. Na prvním místě se jedná
o Velkou Británii následovanou Švédskem a Polskem.
Průměrná cena Škody Octavie Ambiente 1,6/75 kW v lednu
2009 v eurech
Lucembursko
13 305
ČR
11 864
Německo
13 151
Rumunsko
11 813
Malta
13 092
Maďarsko
11 350
Francie
12 916
Bulharsko
11 307
Španělsko
12 841
Slovinsko
11 257
Slovensko
12 808
Lotyšsko
11 002
Belgie
12 787
Finsko
9 916
Itálie
12 683
Litva
9 911
Irsko
12 648
Estonsko
9 440
Rakousko
12 313
Švédsko
9 040
Kypr
12 164
Polsko
9 031
Nizozemsko
11 871
Zdroj: Evropská komise, ceny bez DPH (při dovozu nového
vozu neplátcem DPH v ČR se DPH vyměřuje až v tuzemsku),
údaje za Řecko, Portugalsko, Dánsko a UK nejsou k dispozici
http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/
report.html

FINANCE
EU se dohodla na regulaci finančních trhů
Evropská rada podpořila nová pravidla dohledu nad
finančním sektorem poté, co lídři evropských zemí ujistili
Británii, že evropské orgány dohledu nebudou po členských
státech moci závazně požadovat, jak mají naložit se svými
rozpočtovými prostředky (nemohou jim například nařídit sanaci
bank).
Nová pravidla pro dohled nad finančním sektorem mají předejít
opakování loňské finanční krize, která otřásla finančním
sektorem a v některých státech si vyžádala rozsáhlé výdaje
na záchranu a sanaci finančních institucí a uvrhla Evropu do
hluboké recese.
Podpořený záměr Evropské komise z letošního května
předpokládá rozdělení dohledu nad finančními trhy na
dvě části. Systémová rizika bude mít na starosti nová
instituce – Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB),
který bude „sledovat a vyhodnocovat potenciální hrozby pro
finanční stabilitu a v případě potřeby bude vydávat varování
ohledně rizik a doporučení pro další opatření a sledovat jejich
provádění“.

Na konkrétní instituce má pak dohlížet kolegium národních
orgánů dohledu ze všech zemí sdružených v ESFS
(European System of Financial Supervisors), kde daná
finanční instituce působí. V rámci těchto kolegií by mělo
docházet k výměně informací a koordinaci kontrolní činnosti.
ESFS bude navíc koordinovat práci tří dalších institucí (pro
bankovní sektor, pojišťovny a penzijní fondy), které nově
vzniknou z již existujících unijních výborů. Ty mají přijímat
závazná rozhodnutí v situaci, kdy se národní dozorčí orgány
odchýlí od společných evropských pravidel platných pro
všechny finanční instituce a dále tehdy, když se kolegia v
případě dohledu nad některou nadnárodní institucí nebudou
schopna shodnout.
Na konkrétní detailní podobě legislativního návrhu nyní
začne pracovat Evropská komise. Předložit by jej měla
nejpozději začátkem podzimu. Nová pravidla by měla začít
platit v roce 2010.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/
prvni-den-summitu-eu-prinesl-shodu-v-klicovych-otazkach-25461/
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-se-doho
dla-na-regulaci-financnich-trhu-vymenou-za-zaruky-britum006158

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Komise má plán, jak na nezaměstnané
Evropská komise představila plán na nastartování unijního
pracovního trhu, v jehož rámci hodlá utratit 19 miliard eur.
Míra nezaměstnanosti v Unii letí prudce vzhůru a už teď
dosahuje rekordních hodnot. V eurozóně se vyšplhala až na
9,2 % a dá se čekat její další růst. Řada odborníků na pracovní
trhy upozorňuje na fakt, že v Evropě stále existují miliony
volných pracovních míst, nicméně řada nezaměstnaných
nedisponuje dovednostmi potřebnými pro moderní ekonomiku.
Proto Evropská komise přišla s gigantickým plánem na pomoc
nezaměstnaným s celkovými odhadovanými náklady ve výši
cca 19 miliard eur.
Představený plán zahrnuje například půjčky podnikatelům
nebo řadu rekvalifikačních programů zaměřených především
na mladé lidi bez práce a malé a střední podniky. Komise také
hodlá investovat do zlepšení informovanosti nezaměstnaných
o volných pracovních místech.
„Tato krize začala ve finančním sektoru, ale její dopady nyní
pociťují všichni,“ řekl Vladimír Špidla, evropský komisař
pro zaměstnanost. „V posledních měsících jsme úzce
spolupracovali s národními vládami a organizacemi pracovníků
i zaměstnavatelů, abychom nalezli nejlepší způsoby, jak se
vypořádat se sociálními dopady současné krize. Zejména se
musíme zaměřit na zajištění práce pro mladé lidi: nesmíme
dovolit, aby promeškali svůj vstup na trh práce,“ dodal.
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Ministři členských států odpovědní za energetiku schválili nová
pravidla týkající se povinných zásob ropy, které musí členské státy
držet pro případ krize. Evropská komise připravuje novou Bílou
knihu k dopravě, která by měla řešit největší výzvy v tomto sektoru
v souvislosti s klimatickými změnami, stárnutím obyvatelstva a
postupující urbanizací. Komise zvažuje dočasné pozastavení
pravidla, podle kterého jsou projekty podpořené Evropským
sociálním fondem spolufinancované z národních veřejných zdrojů.

Iniciativa Evropské komise může představovat drobný pomocný
krok, nicméně bez zřetelnějšího oživení unijní ekonomiky
bude nezaměstnanost i nadále stoupat. Je otázkou, zda by
pracovním trhům více neprospělo zpružnění často rigidní
pracovní legislativy či reforma penzijních a sociálních
systémů, která by umožnila snížení příspěvků na sociální
zabezpečení a tak zlevnění práce.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/859
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/komis
e-vi-jak-na-nezamestnane-006081

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Shoda nad průmyslovým znečištěním v Radě
Ministři životního prostředí se dohodli na podobě směrnice
o prevenci a omezení znečišťování (IPPC), která nahradí
sedm existujících směrnic.

ENERGETIKA A DOPRAVA
Ministři se dohodli na nouzových zásobách
ropy
Rada ministrů pro energetiku schválila nová pravidla týkající
se povinných zásob ropy, které musí členské státy držet pro
případ krize. Jednalo se také o třech legislativních návrzích
zaměřených na energetickou účinnost nebo sídle Agentury pro
správu regulačních orgánů (ACER).
Projednávání směrnice o nouzových zásobách ropy, která
je součástí balíčku o energetické bezpečnosti a účinnosti
představeného Komisí minulý rok na podzim, rozjelo letos v únoru
české předsednictví. Směrnice členským státům ukládá povinnost
udržovat určité minimální zásoby ropy, respektive ropných
výrobků (v této druhé kategorii se má realizovat třetina rezerv) a
nastavuje pravidla pro jejich uvolňování v případě krize.

Nová legislativa přinese nejvíce novinek pro velká spalovací
zařízení; podstatných změn doznal také systém integrované
prevence. Členské státy naopak odmítly významné
navýšení počtu zařízení, která budou pod IPPC spadat.
Směrnice ale zatím nezískala podporu evropských poslanců,
podle kterých dostatečně negarantuje snižování škodlivých
emisí kvůli benevolentnímu přístupu některých členských
států k velkým průmyslovým zařízením. Parlament proto v
březnu navrhl zavedení závazných emisních limitů (tzv.
záchranné sítě), které by stály ještě nad pravidly, jež vyplývají
z referenčních dokumentů postavených na principu BAT.
Rozhovory o IPPC mezi členskými státy byly opravdu
komplikované, a také proto nelze očekávat, že by členské
státy výrazně ustoupily Evropskému parlamentu při hledání
kompromisu ohledně IPPC.
K hlavním obsahovým změnám oproti pravidlům daných
dosavadními sedmi směrnicemi došlo hlavně v systému
integrované prevence a u velkých spalovacích zařízení. V
prvním případě jde hlavně o přísnější opatření týkající
se ochrany půdy a podzemních vod. V druhé oblasti se
českému předsednictví podařilo prosadit, že znečišťující
spalovny dostanou pouze časově omezené výjimky, než
vyhoví striktnějším regulím.
Větší řád čeká inspekce v zařízeních, která už povolení od
úřadů obdržela: členské státy dostanou za povinnost
vypracovat plány kontrol (ty budou probíhat jednou za rok,
dva či tři – podle rizikovosti zařízení).
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/
ministri-zivotniho-prostredi-eu-budou-rozhodovat-o-podobe-sm
ernice-o-prumyslovych-emisich-25638/
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/shoda-nad-pr
umyslovym-znecistenim-v-rade-problemem-bude-parlament006189
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„Směrnice zvýší transparentnost ropných zásob a zpřesní
informace o aktuálních zásobách ropy a ropných produktů. To
Evropě zajistí větší energetickou bezpečnost pro případ krize
v dodávkách ropy,“ řekl český ministr průmyslu a obchodu
Vladimír Tošovský.
Nouzové zásoby mají mít minimální výši, která se rovná buď
objemu čistého dovozu ropy za 90 dní, nebo 61 dnům
průměrné domácí spotřeby. Přihlíží se přitom jen k vyšší z
těchto dvou hodnot.
Na Radě se jednalo také o umístění sídla Agentury pro
správu regulačních agentur (ACER), nicméně ministři v
tomto bodě společnou řeč nenašli. Zájem o umístění ACER
projevili Slováci, Slovinci a Rumuni.
Ministři též projednali zprávu o pokroku při přípravě tří
směrnic v rámci legislativního balíčku zaměřeného
na energetickou účinnost. Diskutovalo se označování
elektrospotřebičů, pneumatik a energetická úspornost budov.
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/press-releases/
ministri-pro-energetiku-se-dohodli-na-nouzovych-zasobach-ro
py--25208/

Události
Komise přichází s vizí budoucnosti evropské
dopravy
Podle představ Evropské komise má být doprava po roce 2010
lépe integrovaná, hlavním tahounem jejího rozvoje mají být
nové technologie, má být udržitelná a má odpovídat potřebám
uživatelů.
Sdělení, ve kterém Evropská komise formuluje svou vizi
budoucnosti dopravy do roku 2020, má podle představ
evropské exekutivy vyvolat veřejnou diskusi, která by měla
příští rok vyústit v přijetí nové Bílé knihy o dopravě.
I když se nepočítá s tím, že by počet obyvatel v Evropě nějak
dramaticky vzrostl, stárnutí a postupující urbanizace si podle
evropského komisaře pro dopravu Antonia Tajaniho vyžádá v
oblasti dopravy zvláštní opatření.
Podle Komise bude v roce 2050 žít ve městech 84 % obyvatel
Evropské unie. To povede k častějším dopravním zácpám a
větším ekologickým problémům.
„Z pohledu ochrany životního prostředí je největší výzvou
pravděpodobně snižování emisí skleníkových plynů
– doprava je stále z 97 % závislá na fosilních palivech.
Důležitou součástí této strategie je proto respekt k cílům pro
rok 2020,“ uvedle eurokomisař Antonio Tajani dále. Celkem
by měla Unie v roce 2020 vyrábět z obnovitelných zdrojů
20 % veškeré energie. Takový cíl ale není možné splnit bez
využití inovativních technologií, dodal komisař. Evropa podle
jeho slov musí pokračovat ve výzkumu bezpečnějších a
spolehlivějších vozidel, která budou poháněna alernativními
zdroji energie.

dopravě, která by měla obsahovat konkrétnější návrhy, jež
by měly být ve formě směrnic přijímány v období 2010
až 2020.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/936
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/komise-prichazis-vizi-budoucnosti-evropske-dopravy-006154

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Komise
plánuje
dočasné
spolufinancování u ESF

zrušení

Evropská komise začátkem června navrhla v letošním a příštím
roce kvůli současné hospodářské krizi zrušit pravidlo, podle
něhož členské státy EU při poskytování dotací na podopru
projektů musí k prostředkům z Evropského sociálního fondu
přidat část svého spolufinancování z národních veřejných
rozpočtů. Od roku 2011 by měla platit již opět stávající
pravidla.
Právě v současné době, kdy špatná ekonomická situace
v kombinaci s fiskálními stimuly na její zlepšení vedou
k radikálnímu zhoršování veřejných financí členských států, by
bylo uvolnění těchto pravidel prospěšné.
Míra spolufinancování z národních veřejných zdrojů se liší stát
od státu v závislosti na jeho potřebách zhruba v rozmezí 15
až 30 %. Pro ČR bylo na programovací období 2007-2013
vyjednáno spolufinancování ve výši 15 %.
České ministerstvo pro místní rozvoj se zatím k návrhu
vyjádřilo opatrně. „Zatím to není oficiální návrh, nejdříve
ho musí Komise oficiálně předložit a pak se o něm bude
jednat na úrovni Rady,“ řekl pro ČTK ředitel odboru řízení
a koordinace Národního strategického referenčního rámce
z ministerstva Daniel Braun. „Nyní jej analyzujeme a vidíme
určitá rizika, je však nutné počkat na konkrétní návrh,“
dodal.
Návrh již prodiskutovala i Rada EU pro zaměstnanost,
sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. „Myslím
si, že toto opatření je důležité, setkalo se s většinovou
podporou, ale přesto bych chtěl konstatovat, že se ozvaly
i námitky,“ řekl po jejím zasedání eurokomisař Vladimír
Špidla. Podle něj se někteří ministři obávají, že návrh může
přispět k narušení rovnováhy mezi členskými státy,
nebo také toho, že jednotlivé země mohou bez povinnosti
spolufinancování nárokovat peníze pro méně kvalitní
projekty, uvádí ČTK.

Až do konce letošního září je možné Komisi zaslat
připomínky k jejímu sdělení formou veřejné konzultace. Ta
bude vyhodnocena a její výsledky budou představeny na
podzim. Následovat by v roce 2010 měla nová Bílá kniha o

Nyní je na tahu Komise, která musí připravit konkrétní novelu
příslušného nařízení upravující čerpání z Evropského
sociálního fondu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CO
R/09/62
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Ministři 27 členských států EU formálně přijali nová roamingová
pravidla EU, která Evropská komise loni v září navrhla a Evropský
parlament v dubnu schválil. Díky novým roamingovým pravidlům
EU se dále až o 60 % sníží účty spotřebitelů za roaming, počínaje
1. červencem. Statistická čísla potvrdila, že v roce 2007 se oproti
roku 2006 snížily emise oxidu uhličitého v průměru v EU o 1,2 %.
Česká republika šla proti proudu a v uvedeném období naopak
emise CO2 zvýšila o 1,2 %.

2. ČERVNA
Statistika odhalila značné rozdíly ve vzdělávání dospělých:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF09-044/EN/KS-SF-09-044-EN.PDF

9. ČERVNA

Rok 2007 byl třetím v řadě, kdy klesly emise skleníkových
plynů: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/09/851

Zemědělství – rozhodnutí o nezměněných podmínkách pro
červené víno: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/
347.htm

Meziroční změna emisí CO2 v roce 2007 v %

Nařízení o roamingu otevřelo cestu pro nižší ceny roamingu od
1. července: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=IP/09/880

Dánsko
-6,2%
Slovensko
-4,1%
Rakousko
-3,9%
Belgie
-3,9%
Maďarsko
-3,7%
Portugalsko
-3,4%
Lucembursko
-2,9%
Německo
-2,4%
Švédsko
-2,2%
Finsko
-2,0%
Francie
-2,0%
Itálie
-1,8%
UK
-1,7%
EU-27
-1,2%
Zdroj: Evropská komise

Rumunsko
Irsko
Nizozemsko
Polsko
Slovinsko
ČR
Kypr
Španělsko
Malta
Řecko
Lotyšsko
Bulharsko
Litva
Estonsko

-1,0%
-0,7%
-0,5%
-0,1%
0,7%
1,2%
1,6%
2,1%
2,3%
2,9%
3,5%
5,9%
8,1%
14,8%

3. ČERVNA
EU v roce 2006 utratila 26,9 % HDP na sociální ochranu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&news
Id=517&furtherNews=yes
Studie EK zjistila, že 20 % evropské obnovitelné energie může
dát práci až pro 2,8 mil. lidí: http://europa.eu/rapid/pressReleas
esAction.do?reference=IP/09/861

4. ČERVNA
Komise přijala pokyny pro podporu na vzdělávání a podporu
pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/863

5. ČERVNA
Možnost získání finančního příspěvku ke zjednodušení
přístupu k zaměstnání: http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=CJE/09/48

8. ČERVNA
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EIB podporuje zlepšení kvality vody v Baltském moři:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/98

10. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/108392.pdf

11. ČERVNA
Nová pravidla státní pomoci pro lodní společnosti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/900
Rada k hospodářským a finančním záležitostem přijala závěr
ke změnám klimatu: http://ec.europa.eu/economy_finance/
thematic_articles/article15369_en.htm
EU a Kanada začaly jednání o hospodářských a obchodních
dohodách: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/09/896
Evropská komise vytváří obrysy prostoru svobody, bezpečnosti
a práva pro nadcházejících pět let: http://europa.eu/rapid/press
ReleasesAction.do?reference=IP/09/894

12. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/trans/108411.pdf
Zpráva EK o zlepšené kvalitě vody ke koupání v EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/903

15. ČERVNA
Evropský hospodářský a sociální výbor požaduje více
rozmanitější dohody v letecké dopravě mezi EU a USA:
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2009/
communique-presse-eesc-083-2009-en.doc

16. ČERVNA

Zápis ze zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/jha/108356.pdf

Zápis ze zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem a
vnějším vztahům: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/gena/108525.pdf

EU chce zvyšovat informovanost v případě katastrof:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=376&lang=en

Výzvy pro rovnoprávnosti mezi muži a ženami:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/920

Měsíčník EU aktualit ▪ červenec 2009

Kalendárium
17. ČERVNA
Zápis z jednání Rady spolupráce EU a Ukrajiny:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/er/108533.pdf
25 mil. eur pro iniciativu „Čisté nebe“ v letecké dopravě:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/925

18. ČERVNA
Projekt „Ovoce do škol“ se ujal:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/349.htm
Statistika – téměř 79 mil. obyvatel EU bylo v roce 2007 na
hranici chudoby: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
OFFPUB/KS-SF-09-046/EN/KS-SF-09-046-EN.PDF
Formování budoucí dopravní politiky: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/09/936

19. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/gena/108525.pdf

Daňové příjmy a implicitní daňové sazby podle typu ekonomické
aktivity http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/222062009-AP/EN/2-22062009-AP-EN.PDF

24. ČERVNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/108682.pdf

25. ČERVNA
Evropský parlament jako propagátor ekologických reforem:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/06457416-187-07-28-911-20090624STO57415-2009-06-07-2009/
default_en.htm
Komise přijala pokyny k podrobnému posouzení regionální
podpory velkých investičních projektů: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/09/993
Doprava – zesílení spolupráce mezi Evropou a Afrikou:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/989

26. ČERVNA

Zrevidovaná dohoda o rodičovské dovolené:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&news
Id=526&furtherNews=yes

Kampaň „Pijte mléko – až do dna“ je v plném proudu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1021

Evropská komise žádá otevřené, nezávislé a odpovědné řízení
internetu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/09/951

Komise prosazuje směrnici o pracovních podmínkách v sektoru
mezinárodní vlakové dopravy: http://ec.europa.eu/social/main.j
sp?langId=en&catId=89&newsId=541&furtherNews=yes

22. ČERVNA
Závěry ze zasedání Evropské rady:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/108622.pdf

Evropská komise požaduje po Španělsku, aby změnilo daňová
opatření týkající se směny podílových listů: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1019

29. ČERVNA

Modrá karta otevírá dveře vysoce kvalifikovaným zahraničním
pracovníkům: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=3206

Zpráva Evropské Komise – evropská pravidla pro televizní
reklamy by měla být monitorována: http://ec.europa.eu/
information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5064

Evropská komise chce podpořit přeshraniční služby
prostřednictvím moderních technologií: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/09/967

Přijetí stanoviska potvrzujícího základní princip volného pohybu
pracovníků: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catI
d=89&newsId=543&furtherNews=yes

23. ČERVNA

30. ČERVNA

EU zkoumá vliv změny klimatu na pracovní příležitosti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/977

Zápis ze zasedání Rady EU k životnímu prostředí:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/envir/108792.pdf

Komise projednává možné přijetí mezinárodních standardů pro
zákonné audity evropských společností:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/975&

Čtvrtletní ekonomická zpráva o eurozóně:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article15481_en.htm

Úspěchy Evropské regionální politiky za období 2004-2009
nyní on-line: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/impact/
pdf/legacy_2009_en.pdf

Komise požaduje, aby členské státy implementovaly nové
směrnice pro rozvoj jednotného trhu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1051

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

Doba vymezená pro výkon českého předsednictví na konci
měsíce června skončila a oprávněně tak přinesla příležitost
k hodnocení a bilancování toho, co bylo v jeho průběhu
dosaženo. Tématu zhodnocení historicky prvního předsednictví
České republiky Radě Evropské unie věnujeme proto speciální
komentář.

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ, JEHO NAPLNĚNÍ A NOVÝ
EKONOMICKÝ RÁMEC EVROPSKÉ UNIE
Lze říci, že původní obsahová osnova našeho předsednictví
– symbolizované třemi „E“ ve smyslu ekonomiky, energetiky a
externích vazeb EU – byla v zásadě naplněna a představovala
jádro projednávané agendy, když jí navíc jednoznačně
dominovala témata ekonomická. Zejména v závěrečné části
předsednického půlroku vedle těchto témat pak zejména
pokračování diskuse o institucionální reformě Unie v podobě
úsilí o definitivní přijetí Lisabonské smlouvy i záležitosti rozšíření
Unie (s méně nadějným výsledkem) i jejího partnerství vůči
ostatním klíčovým světovým teritoriím představovala rovněž
témata dominantní.
Jako nejdůležitější z objektivních kritérií pak bývá považována
schopnost předsednické země dovést k uspokojivému
závěru klíčová zasedání Evropských rad (kterých v průběhu
předsednictví obvykle nebývá výrazněji více než tři, a které
tak představují skutečně vrcholné momenty předsednického
výkonu). Červnová Evropská rada, jíž dominovala ekonomická
a institucionální témata, tak může být považována za dané
konstelace jako profesionálně velmi úspěšná. Připomeňme si
ve stručnosti, oč v ní šlo a jaké závěry přinesla.
Mediálně pravděpodobně nejočekávanější bod bylo vyhovění
irským požadavkům, na jejichž základě by bylo možné i z irské
strany Lisabonskou smlouvu schválit. Efekty tohoto kroku jsou
především institucionální a procedurální, nicméně mající i své
zjevné ekonomické konsekvence, především pak v oblasti
pružnosti a flexibility přijímání rozhodnutí a ve schopnosti
EU vystupovat jako jeden silný celek vůči ostatním centrům
globální ekonomiky. Šéfové států a vlád tak přijali právní záruky
navržené z důvodu přetrvávajících obav irské populace, jež
spatřují v obsahu Lisabonské smlouvy; záruky se týkají oblasti
práva na život, rodinu a vzdělání; kompetencí v oblasti zdanění;
a záležitostí bezpečnostních a obranných opatření.
Summit se dále zabýval důsledky a projevy hospodářské krize,
především z pohledu jejích reálných a očekávaných dopadů
na občany. Projednával vyhodnocení doposud přijatých
opatření na podporu bankovního a finančního sektoru i reálné
ekonomiky (opatrně je vyhodnotil jako úspěšná) a zabýval se
rozpracováním dalších, dotýkajících se především vytvoření
nové finanční architektury v oblasti dohledu nad sektorem
finančního zprostředkování, s cílem ochránění evropského
finančního systému od budoucích rizik a v zajištění, aby
chyby minulosti nemohly být opakovány. Za nejpodstatnější je
v této věci považováno kladné stanovisko Evropské rady vůči
zřízení Evropského výboru pro systémová rizika, jeho hlavním
posláním by měl být monitoring a oceňování potenciálních
hrozeb ve vztahu k finanční stabilitě, a návrh na vytvoření nové
struktury evropských dohlížecích autorit.
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Velmi podstatným rozměrem červnového summitu byla i
debata k tématu klimatických změn, jež rovněž výrazně
ovlivňují parametry modelu udržitelného ekonomického rozvoje
a vytváření nových pracovních míst.
Hodnocení celkového výkonu předsednictví členské země
Radě Evropské unie může být činěno prostřednictvím řady
měřítek – pomocí objektivních kritérií a ukazatelů (například
počtu přijatých relevantních závěrů a uzavřených pozic,
počtu schválených směrnic a nařízení či přijetí strategických
politických konceptů) a pomocí subjektivního vnímání
přítomných i více či méně zainteresovaných pozorovatelů
(toto subjektivní vnímání je vytvářeno především mediálním
pokrytím jednotlivých akcií předsednictví či referencemi jejich
přímých aktérů a rovněž jejich následnou medializací).
Dlužno dodat, že objektivní i subjektivní vyhodnocení mohou
být mnohdy v až radikálním rozporu, což patrně platí i pro
předsednictví české, jehož vnímání je mnohdy ovlivňováno
faktory, které nemusejí mít nutně něco podstatně společného
s jeho vlastní podstatou a smyslem. Kupříkladu počtem
přijatých závěrů a dokončených pracovních pozic, mnohdy
velice složitých a obtížných, se české předsednictví zařadilo
mezi velmi produktivní a efektivní (když vlastně mezi svými
klíčovými prioritami nedokázalo významněji pohnout pouze
s přiblížením Chorvatska směrem k plnohodnotnému členství
v Unii, blokovaném slovinským postojem).
Na druhou stranu však mediální obraz českého předsednictví jak
v tuzemsku, tak i v zahraničí nebyl vskutku nejpřesvědčivější.
Navíc, po marketingové stránce měla Česká republika
jedinečnou šanci na sebe upozornit coby zajímavou, spolehlivou
a vstřícnou destinaci pro turismus, obchod či investice. Lze se
zřejmě oprávněně obávat, že tato příležitost byla do značné
míry promarněna ve svém komplexu, a to navzdory stovkám
doprovodných akcií, které mohou v následném období vykázat
pozitivní – především regionální či lokální efekt – v podobě
akcelerace nových aktivit.
České předsednictví rovněž velmi silně akcentovalo moment
pátého výročí největšího rozšíření v dosavadních dějinách
evropské integrace a přinášelo kompetentní analytickou
platformu efektů, které tato doba přinesla.
Celkově lze přijmout závěr, že na nováčka dopadlo naše
předsednictví, zejména pohledem odvedené práce, více
než uspokojivě. Jeho mediálnímu obrazu však zcela určitě
neprospěl pád vlády a některé další události, jež s jeho
výkonem vlastně neměly příliš společného. Proto i jeho vnímání
veřejností v důsledku vychází podstatně rozpačitěji, než by si
s ohledem na předvedený výkon zasloužilo.

V červenci se po České republice předsednického žezla ujímá
Švédsko. Na jednání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti
začátkem července se bude jednak projednávat pracovní
program Ecofinu na podzimní měsíce (hlavním bodem bude plán
na restrukturalizaci regulatorního rámce ve finančních službách)
a jednak připravovat rozpočet EU na rok 2010. Hlavními body
jednání Rady EU k zemědělství a rybolovu bude udržitelný rybolov
a dopad klimatických změn na zemědělství.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
6.7.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
6.-7.7.2009
Jönköping, Švédsko
- Neformální setkání ministrů zdravotnictví
6.-9.7.2009
Jönköping, Švédsko
- Neformální zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
7.7.2009

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
10.7.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
13.7.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
13.-16.7.2009
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
15.-17.7.2009
Stockholm, Švédsko
- Neformální setkání ministrů spravednlnosti a záležitostí vnitra
23.-24.7.2009
Åre, Švédsko
- Neformální setkání ministrů pro energetiku
24.-25.7.2009
Åre, Švédsko
- Neformální setkání ministrů pro životní prostředí
27.-28.7.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Nová architektura dohledu nad finančním trhem v EU

DG MARKT

15.7.2009

Případná revize směrnice týkající se rekreačních pravidel

DG MARKT

19.7.2009

Revize směrnice o depozitních garančních schématech

DG MARKT

27.7.2009

Rok 2012 jako Evropský rok stárnutí a mezigenerační solidarity

DG EMPL

31.7.2009

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

V této kapitole se zaměřujeme na určitá vybraná pozorování, jež
můžeme považovat za podstatná s ohledem na dopady na reálný
ekonomický sektor v nových členských zemích EU v souvislosti
s procesem unijního rozšíření. Budeme usilovat o to, abychom
načrtli, do jaké míry se úvodní očekávání procesu rozšíření
v nových členských státech promítla do jejich růstové výkonnosti.
Hlavní téma volně navazuje na hlavní téma v květnovém Měsíčníku
EU aktualit, které se zabývalo podobnou problematikou.

PĚT LET V EU – DOPADY NA JEDNOTLIVÉ VYBRANÉ
OBLASTI REÁLNÉ EKONOMIKY
DOPADY NA EKONOMICKÝ RŮST
Je statisticky potvrzeno, že růst se v nových zemích zvýšil
podstatně poté, co do EU vstoupily. Hospodářská expanze
byla především založena na zlepšení kapitálové báze a její
struktury a nárůstu produktivity, a umožnila až do roku 2008
zužování příjmové (výkonnostní) mezery mezi novými a
starými členskými státy. Rovněž staré členské státy profitovaly
z procesu rozšíření, především pak ty, které zvýšily své přímé
zahraniční investice a objem obchodu s novými členskými
státy (především Rakousko, Itálie a Německo; vůči Pobaltí pak
severské státy Dánsko, Švédsko a Finsko).
Další podstatná část akcelerace hospodářské aktivity v řadě
nových členských zemí byla vyvolána silnou až nadměrnou
tuzemskou poptávkou a silně se projevila především ve
stavebnictví a ve službách finančního sektoru. Navíc zde byl
zásadní posun ve struktuře investic, který předznamenal i
změny celkové ekonomické struktury, od zpracovatelského
průmyslu (především strojírenství) ke službám a stavebnictví
(jemuž dominovalo bydlení a v některých zemích výstavba
veřejné – povětšinou dopravní – infrastruktury).
V roce 2008 vstoupila do této diskuse otázka s novým
obsahem: Na jak dlouhou dobu přinesl právě tento rok ve
sledované věci zlom, když vlivem krize došlo k přerušení
zjevné „dotahovací“ či „přibližovací“ (catching up) strategie
a trajektorie v jejím dosavadním průběhu? Růstová korekce
mezi starou a novou částí EU byla ostře přerušena, nicméně
– může se zdát, že i přes hospodářský pokles se relativní
reálný konvergenční průběh a vývoj nezastaví. Ukazuje se
– alespoň – prozatím, že průměrná míra poklesu ve starých
zemích je větší než v zemích nových (především pak v zemích
Visegrádské čtyřky); záležet však bude silně i na schopnosti
akcelerovat hospodářský růst v čase oživení a opřít jej o
investice založené na kvalitativních parametrech, produktivitě
a vysoce kvalifikované pracovní síle.
Předpokládalo se, že rozšíření bude přínosné pro všechny
členské státy, ale zejména pro státy nové, přistupující,
částečně kvůli jejich menší ekonomické velikosti a síle ve
vztahu ke starým členským státům, kde by dopad rozšíření
byl proporcionálně výraznější, a rovněž kvůli jejich nižší úrovni
rozvoje, jež by vedla k pokračování konvergenčního procesu.
Zintenzivnění obchodních a podnikatelských vazeb, silné toky
přímých zahraničních investic, nižší úroveň rizikové prémie,
vyšší efektivnost coby výsledek přijetí integrovaných tržních
mechanismů, posílená makroekonomická stabilita a prováděné
strukturální reformy přímo i nepřímo stimulované členstvím
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v EU byly považovány za nejvýznamnější faktory, stojící za
těmito pozitivními výsledky.
Studie Evropské komise, jejího Generálního ředitelství pro
ekonomické a finanční záležitosti (DG ECFIN) z roku 2001
projektovala hodnoty dodatečného potenciálu pro růst mezi
1,3 % – 2,1 % ročně pro nové členské státy v období let 1994
– 2009, zatímco dopady východního rozšíření EU na staré
členské státy bylo možné v průměru odhadnout na 0,5 %
– 0,7 % ročně.
Dopad na jednotlivé staré členské státy se v konkrétním
případě lišil, když ty z nich, které mají větší geografickou a
další blízkost vůči nováčkům z tohoto rozšíření profitují nejvíce.
Zesílené možnosti z tohoto titulu v oblasti obchodu a investic
přispěly k dodatečnému růstu HDP v Německu přibližně o
0,5 % ročně, v Rakousku o 0,6 %, v Itálii o 0,5 % či v Dánsku
o stejný procentní přírůstek. Navíc, v delším časovém období
je pravděpodobné (především v případě menších starých států
Unie), že tento podíl díky návratnosti dlouhodobých investic
ještě vzroste.
Průměrný ukazatel HDP na obyvatele ve standardu kupní síly
(jako výchozí měřítko pro zkoumání vývoje reálné konvergence
v čase) pět let před vstupem nováčků z roku 2004 činil přibližně

Téma
Reálná konvergence na příkladě zemí Visegrádské skupiny a jejich regionů
(HDP na obyvatele; % vůči průměru EU)
Ø EU-27 = 100; regiony NUTS II

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

80,2

81,3

53,7

56,1

62,7

62,9

67,0

70,7

Česká republika

70,4

73,4

75,1

75,8

77,4

Praha

147,6

153,9

154,5

158,5

162,3

Střední Čechy

67,2

69,2

71,3

69,8

73,0

Jihozápad

64,0

66,9

69,6

69,9

71,2

Severozápad

56,3

60,0

60,9

60,4

61,1

Severovýchod

61,6

62,8

63,9

64,3

64,7

Jihovýchod

63,7

66,6

67,2

67,5

69,3

Střední Morava

56,4

58,3

59,5

59,3

60,1

Moravskoslezsko

54,1

56,7

61,4

64,2

64,6

Polsko

48,3

48,9

50,6

51,3

52,3

Lódzkie

44,1

45,1

46,6

47,2

48,0

Mazoweckie

74,5

76,0

77,1

81,3

83,6

Malopolskie

41,3

42,0

43,2

43,8

45,4

Slaskie

52,6

53,2

56,9

55,4

55,5

Lubelskie

34,0

34,5

35,1

35,1

35,3

Podkarpackie

33,8

34,6

35,3

35,4

35,8

Swietokrzyskie

37,2

38,2

39,1

38,4

39,8

Podlaskie

37,3

37,1

37,8

38,0

38,4

Wielkopolskie

50,1

51,2

54,4

54,9

55,1

Zachodniopomorskie

47,4

46,3

47,0

47,7

47,7

Lubuskie

42,4

42,3

45,2

46,3

46,5

Dolnoslaskie

49,8

50,0

51,5

53,0

56,0

Opolskie

39,0

38,8

43,5

42,5

42,1

Kujawsko-Pomorskie

44,0

43,8

45,2

44,8

45,7

Warminsko-Mazurskie

36,8

38,6

39,3

39,3

39,5

Pomorskie

48,2

48,1

49,4

50,4

51,5

Maďarsko

61,3

63,2

63,1

63,1

63,5

Kőzep-Magyarország

99,5

99,9

99,6

103,0

105,5

Kőzep-Dunántúl

54,3

58,9

60,1

59,4

57,6

Nyugat-Dunántúl

63,9

68,8

66,0

62,7

63,8

Dél-Dunántúl

45,2

45,7

45,2

43,8

42,9

Észak-Magyarország

39,2

40,9

42,1

41,6

40,7

Észak-Alfőld

40,1

42,0

41,6

40,2

40,1

Dél-Alfőld

43,3

44,0

44,3

42,9

42,1

Slovensko

54,1

55,5

57,1

60,2

63,5

Bratislavský kraj

122,4

124,8

129,0

146,6

148,7

Západné Slovensko

49,4

51,9

54,1

56,8

62,8

Stredné Slovensko

45,5

45,9

46,6

46,5

49,2

Východné Slovensko

41,1

41,3

42,1

43,0

44,0

Zdroj: Eurostat
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40 % úrovně zemí EU-15. V roce 2008 to bylo 52 %; největší
výkonnostní mezera byla vykázána u „super-nováčků“
– Bulharska a Rumunska – kde relativní úroveň příjmu byla
nižší o více než 75 %, než činil průměr EU-15, ale současně
se za posledních pět let zvýšil na více než jednu třetinu úrovně
EU-15.
Nejmenší úroveň příjmové mezery vykazují Kypr, Slovinsko,
Česká republika a Malta; tato mezera je dokonce menší než
v případě Portugalska, jež je více než 30 % pod hladinou
průměru starých členských zemí. Je navíc pravděpodobné, že
situace po přestání nynější krize výrazně zamíchá stávajícím
pořadím procesu reálné konvergence a některé ekonomiky
nováčků se pevněji vklíní mezi skupinu starých členských zemí.

rok 2000rok 2001

rok 2007
rok 2005
rok 2006

rok 2004
rok 2008

V období let 1999 – 2008 všechny nové členské státy byly
schopny výrazně zúžit svoji výkonnostní mezeru vůči EU-15,
tedy ekonomicky se jí přiblížit; s výjimkou Malty, kde rozdíl
zůstal přibližně stejný. Podobný jev rok
lze2003
pozorovat v případě
Maďarska, pokud se zaměříme toliko na časový horizont
počínaje přistoupením do EU; relativní pozice Maďarska se za
tuto dobu zásadně nezměnila, tudíž jeho míra přibližování se
byla minimální a charakteristickým rysem byla v maďarském
případě spíše stagnace. Za stejné období let 1999 – 2008 mezi
starými členy EU se především pozice Itálie viditelně zhoršila
(a za rok je možné již Itálii považovat za průměrně rozvinutou
– statisticky přesně dokonce nepatrně podprůměrně rozvinutou
– zemi EU), pozice Německa přes silné vazby na nově
přistoupivší země a jejich ekonomiky fakticky stagnovala a, na
druhé straně, Lucembursko, Irsko a Řecko výrazně zlepšily své
relativní postavení.
Tyto výsledky jednoznačně ukazují, že země s nižším
počátečním HDP na obyvatele tendují k rychlejšímu růstu (ve

14

Měsíčník EU aktualit ▪ červenec 2009

Visegrádské skupině potvrzeno především Slovenskem, ale i
Polskem) a tím i k viditelnějšímu přibližování vůči průměru EU.
Z pohledu nových členský zemí je současně podstatné
sledovat, aby v zásadě uspokojivě se vyvíjející proces
přibližování se průměrné úrovni EU, byl současně doprovázen i
rovnoměrným ekonomickým rozvojem uvnitř jednotlivých zemí.
Jak je patrné z tabulky, zde již není proces regionální reálné
konvergence zdaleka tak přesvědčivý; především v Maďarsku
není těžké identifikovat regiony s divergentním ekonomickým
vývojem počínaje vstupem do EU.
Je proto vhodné zaměřit pozornost na to, aby byly naplňovány
cíle, které sleduje například kohezní politika EU – tedy, aby se
ekonomické a sociální rozdíly v rámci jedné země sbližovaly
směrem k dotahování průměrných hodnot v EU. Může být
položena hypotéza, že rychlý ekonomický rozvoj země jako
celku může být doprovázen vnitřními, regionálními disparitami.
Hypotéza může být například založena na argumentu, že
v raných fázích silného ekonomického rozvoje je tendence,
aby se kapitál a kvalifikovaná pracovní síla koncentrovaly
v jednom či několika málo regionech v rozvíjející se zemi, které
budou dominantně generovat její celkový hospodářský růst,
ovšem na úkor stažení lidí a omezenosti dosahovat uspokojivý
kapitálový výnos v regionech, jež nejsou těmito akcelerujícími
ekonomickými centry.
V následující fázi vlivem synergických efektů i fiskálních
transferů může být zajištěn vyváženější rozvoj i pro
„neprivilegované“ regiony. I z tohoto důvodu má velký smysl
– vedle kohezní politiky – uvažovat i o rovnovážném rozdělení
investiční aktivity v rámci země, především s ohledem na
orientaci a lokaci přímých zahraničních investic.
Tento obraz přináší nové rozlišovací kritérium do skupiny
nových členských států. Regionální disparity uvnitř mnohých
z nich se prohloubily; v nových členských státech jsou
v průměru vyšší v porovnání se starými. Mezi visegrádskými
zeměmi (a mezi všemi zeměmi EU-27) se regionální rozdíly
prohloubily nejvíce na Slovensku – především vlivem alokace
přímých zahraničních investic do relativně malého počtu
lokalit; prohloubení regionálních rozdílů se však odehrávalo
v podmínkách poměrně značného hospodářského růstu ve
všech slovenských regionech.
Rovněž v České republice jsou regionální rozdíly značné; opět
jsou však dosaženy při všeobecně silné ekonomické dynamice
zaznamenané ve většině regionů – rozsah regionálních
rozdílů je navíc dán výsadní pozicí Prahy, jež představuje 10.
nejrozvinutější region celé EU-27 z celkového počtu přibližně
280 NUTS II. V případě Maďarska jsou regionální rozdíly
v relaci srovnatelné s průměrnou úrovní nových členských
zemí EU; relativní regionální soudržnost je však doprovázena
divergentními projevy v případě relativně vysokého počtu
maďarských regionů. Nejhomogennější je regionální relativní
rozložení ekonomické vyspělosti v Polsku, avšak při jednoznačně

Téma
nejnižších absolutních hodnotách ukazatele HDP na obyvatele
mezi visegrádskými zeměmi (viz tabulka na straně 13).
S ohledem na výše řečené můžeme přistoupit k dalšímu dílčímu
závěru, že ekonomické přibližování (catching up) ve všech
nových členských zemích se zdá být stále dominantně taženo
relativně omezeným počtem regionálních rozvojových center
(„ostrůvků prosperity“), zatímco většina starých členských států
se spoléhá na regionálně vyváženější a vybilancovanější růst
a rozvoj.
Je rovněž zajímavé identifikovat oblasti a struktury, v nichž se
projevoval proces ekonomického přibližování v jednotlivých
zemích. Kapitálová expanze a zvyšování produktivity
představují podstatné tahouny růstu, stejně jako investice
zprvu v průmyslovém sektoru, později i významně ve službách.
Nicméně se rovněž ukazuje, že část přibližovacího procesu se
výrazně opírala i o ohromnou poptávku, financovanou levnými
úvěry, která výrazně rozšířila nabídkový potenciál ekonomiky.
Tento proces – nikoliv však významně v zemích visegrádské
skupiny, spíše však v baltských zemích – vedl k ostrému zvratu
ve vyhlídkách reálné konvergence v ekonomikách, které čelí
výrazným strukturálním a makroekonomickým nerovnováhám.
Růst HDP a jeho hlavní komponenty (%)
nové země
staré země
1999–03 2004–08 1999–03 2004–08
růst HDP
3,4
5,6
2,2
2,2
soukromá spotřeba
4,0
5,5
2,5
1,7
veřejná spotřeba
3,1
2,3
2,2
1,8
investice
2,0
10,2
2,3
3,4
vývoz
8,7
11,8
4,8
5,7
dovoz
7,9
12,4
5,0
5,6
příspěvek růstu HDP
- domácí poptávka
3,4
6,4
2,2
2,1
- čistý vývoz
0,0
-0,8
0,0
0,1
Zdroj: Eurostat
Růst HDP v rozšířené EU byl přibližně o 0,1 procentního bodu
vyšší v období let 2004 – 2008, v porovnání s obdobím 1999
– 2003. Zatímco průměrný růst ve starých členských státech
zůstal na 2,2 %, významně vzrostl v nových státech – ze
3,4 % v období 1999 – 2003 na 5,6 % v letech 2004 – 2008.
Tento nárůst byl dosažen vyšší domácí poptávkou, která byla
částečně provázena negativním příspěvkem čistého vývozu

k hospodářskému růstu (když nárůst poptávky byl do velké
míry zajišťován přírůstkem dovozu). Ve starých státech na
druhou stranu zůstala struktura růstu a jeho složení v zásadě
stabilizována.
Po rozšíření byl vyšší růst domácí poptávky v nových členských
státech tažen soukromou spotřebou a především pak masivními
investicemi, resp. tvorbou hrubého fixního kapitálu, přičemž
vládní či veřejná spotřeba zůstávaly nižší a umírněnější.
Současně velmi pozitivní přínos vývozů ve prospěch růstu byl
v průměru negativně kompenzován a tak fakticky vymazán
ještě větším nárůstem dovozů. Vznik makroekonomických
nerovnováh jako důsledek zvyšující se závislosti na tuzemské
poptávce vedl následně k přibrždění hospodářské expanze.
Zhoršení finančních podmínek v kombinaci s psychologií
ekonomického zvratu vedl v roce 2008 ke zhoršení růstové
výkonnosti ve většině nových členských států, zprvu
zejména těch, které měly nejviditelnější rozsah nerovnováh a
strukturálních poruch (baltské země a Maďarsko).
Staré členské státy rovněž získávaly přínos z akcelerace
investiční vlny, jejíž pozitivní dopad na HDP byl bržděn
zpomalením soukromé i veřejné spotřeby. Po rozšíření byl
růst ve starých zemích dále podporován vývozy, jež překročily
dovozy.
Mezi novými členskými státy byl průměrný růst HDP po pět
let před rozšířením nejvyšší ve třech baltských ekonomikách.
Po rozšíření bylo Estonsko mezi třemi nejrychleji rostoucími
ekonomikami nahrazeno Slovenskem (nyní však právě tyto
země vykazují nejvyšší míru poklesu, takže pozice získané
v procesu reálné konvergence v minulých přibližně osmi letech
tak zásadním způsobem ztrácejí).
Zatímco příspěvek domácí poptávky ve prospěch růstu přesáhl
6 % pouze ve třech nových státech (Bulharsku, Lotyšsku a
Estonsku) v průběhu předvstupního období, další čtyři země
(Litva, Rumunsko, Slovensko a Polsko) se přidaly v období po
vstupu. Vedle Slovenska byla skupina zemí, vykazující pozitivní
příspěvek růstu z titulu čistého vývozu, tvořena v předvstupním
období pouze Polskem, Kyprem a Slovinskem, k nimž se po
rozšíření dále přidaly Česká republika a Maďarsko.
Takže zatímco tři baltské země plus Rumunsko a Bulharsko
spoléhaly především na růst tažený domácí poptávkou v období
po vstupu, především středoevropské země (Česká republika,
Maďarsko a Slovensko) stavěly v tomto na vyváženější složení
růstových faktorů.

SEKTOROVÉ SLOŽENÍ RŮSTU
V dokonaleji fungující tržní ekonomice nejproduktivnější
ekonomické sektory v konečném důsledku expandují a
méně ziskové jsou oslabovány – jak co se týče objemu jejich
výstupu, tak i využitých vstupů (pracovníků, výrobních kapacit
apod.).

Ve starých členských zemích byl růst do značné míry tažen
sektorem finančních služeb. Tento sektor získal na významu
a jeho příspěvek k růstu hrubé přidané hodnoty (gross value
added) se zvýšil z 0,8 % na 0,9 %. Bylo možné identifikovat
skupinu zemí, kde zlepšení bylo taženo průmyslovým
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sektorem; příkladem je například Německo, kde se
průmyslová přidaná hodnota zvýšila o 1,4 % každoročně
před rozšířením a o 4,1 % po přistoupení nových států
v roce 2004.
Sektorové příspěvky růstu (%, meziroční růst)
nové země

staré země

1999–03 2004–08 1999–03 2004–08
hrubá přidaná hodnota

3,4

5,5

2,2

2,4

zemědělství

0,1

0,0

0,0

0,0

průmysl

1,0

2,0

0,5

0,5

stavebnictví

-0,1

0,5

0,1

0,1

služby

1,1

1,7

0,6

0,5

finanční služby

0,7

1,0

0,8

0,9

veřejné služby

0,5

0,3

0,4

0,3

Zdroj: Eurostat, Evropská komise
V nových členských státech Evropské unie byla akcelerace
těchto sektorů podstatně razantnější. Příspěvek
průmyslového sektoru ve prospěch hospodářského růstu,
který činil pouze 1 % před rozšířením, se po rozšíření zvýšil
na 2 %. Podobně soukromé služby přispívaly 1,8 % hrubé
přidané hodnotě před rozšířením a po roce 2004 průměrně
až téměř 2,8 %.
Velký přírůstek přidané hodnoty v průmyslu a ve službách
v nedávno přistoupivších zemích je viditelným znamením
pokračování posunu mezi sektory, jež je charakteristické

pro proces přizpůsobování a přibližování. Již před
rozšířením začal průmyslový sektor v nových členských
zemích získávat na významu, a následně produktivnější
technologie začaly být transferovány ze starých zemí EU.
Současně byly významné zdroje relokovány do zjevně
poDrozvinutého sektoru služeb. Výsledkem s tím spojené
rychlé expanze úvěrů alokovaných domácnostem bylo, že
stavebnictví vykázalo velký příspěvek ve prospěch růstu
– ačkoliv – s ohledem na zhoršující se finanční podmínky
– pokračování tohoto vývoje je s největší pravděpodobností
v nadcházejících letech neudržitelné.
Prostřednictvím sektorových linií mezi některými starými a
novými členskými státy (danými a zesílenými především
prostřednictvím přímých zahraničních investic a zapojováním
firem z nových členských států do nadnárodních průmyslových
skupin a konglomerátů), měl rychlý růst vykázaný v nových
zemích spirálový efekt, jež se projevil v některých starých
státech EU. Alespoň dvě struktury lze identifikovat mezi
baltskými a severskými zeměmi, a poté i v teritoriu střední
Evropy.
Z pohledu efektů dosavadních pěti let členství v EU velmi
důležitá role byla sehrána úlohou vzájemných obchodních
vztahů, když všechny visegrádské země vykazují velmi
vysokou míru ekonomické otevřenosti. Charakter obchodních
vztahů pak rovněž velmi silně provázen s charakterem přímých
zahraničních investic, které jsou s intenzitou obchodních vztahů
velmi úzce provázeny.

Sektorové linie ve vybraných regionech
růst HDP a příspěvky
k růstu v % / pb

SEVERSKÉ ZEMĚ
Finsko, Švédsko

STŘEDNÍ EVROPA

Estonsko, Litva, Lotyšsko

Rakousko, Německo ČR, Maďarsko, Polsko, SR

celkový výstup
1999 – 2003

2,92

5,91

1,48

3,05

2004 – 2008

3,81

8,90

2,13

5,35

zemědělství
1999 – 2003

0,04

0,09

0,00

0,08

2004 – 2008

0,09

0,06

0,02

0,15

1999 – 2003

1,33

1,82

0,23

0,81

2004 – 2008

1,61

2,54

1,03

2,59

průmysl a stavebnictví

tržní služby včetně finančního zprostředkování
1999 – 2003

1,25

3,34

0,98

1,61

2004 – 2008

1,88

5,31

0,95

2,28

1999 – 2003

0,30

0,55

0,25

0,49

2004 – 2008

0,24

0,83

0,11

0,21

veřejné služby

Zdroj: Eurostat, Evropská komise
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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
Oblast podpory 3.3: Fond Územní samospráva, příspěvková organizace, komory, školská 9.10.2009
mikroprojektů Euroregionu Nisa
právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, zájmové sdružení
právnických osob, NNO, Česká televize (její organizační složky se
sídlem ve vymezeném území), Český rozhlas (její organizační složky se
sídlem ve vymezeném území), veřejné neziskové ústavní zdravotnické
zařízení, státní podnik, akciová společnost, společnost s ručením
omezeným (80% podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a
min. 80% podíl veřejnoprávní osoby na hlasovacích právech)
Program Inovace: Projekt na MSP, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola a ostatní instituce 31.5.2010
ochranu práv průmyslového terciárního vzdělávání, občan
vlastnictví II
Oblast podpory 1.2: Podpora Kraje v případě projektů realizovaných ve městech s 5000 - 49 999 12.8.2009
revitalizace a regenerace středních obyvateli, města s 5000 - 49 999 obyvateli, organizace zřízené či
a malých měst
založené městem s 5000 - 49 999 obyvateli nebo krajem, svazky obcí,
jejichž členem je alespoň jedno město s 5000 - 49 999 obyvateli v
případě realizace projektu, jehož převažující dopad je zaměřen na dané
město, NNO, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na
město s 5000 - 49 999 obyvateli, školská a vzdělávací zařízení s
právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů
realizovaných ve městech s 5000 - 49 999 obyvateli

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

ROP
Jihovýchod

OP Lidské
zdroje a
zaměstnanost

OP Přeshraniční
spolupráce ČR Polsko

Uzávěrka

OP
Podnik. a
inovace

Vhodný žadatel

ROP
Severozápad

Operační (Pod)Oblast podpory/Program
program

Oblast podpory 2.1: Posílení Vzdělávací a poradenské instituce, organizace sociálních partnerů, 15.9.2009
aktivních politik zaměstnanosti
NNO
Oblast podpory 3.1: Podpora Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, obce a 31.8.2009
sociální integrace a sociálních organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, svazky obcí,
služeb
NNO působící v sociální oblasti, poskytovatelé sociálních služeb,
vzdělávací instituce
Oblast podpory 2.2: Rozvoj služeb Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či 30.9.2009
v cestovním ruchu
obcemi, právnické osoby s účastí samosprávy, NNO, MSP
Oblast podpory 1.1: Zvyšování Školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení asociace škol, 13.8.2009
kvality ve vzdělávání v Plzeňském právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
kraji
města, obce a svazky obcí, odborové organizace a organizace
zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, Hospodářská komora,
zaměstnavatelé (pouze s předmětem činnosti realizující aktivity, které
mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných
podmínek pro takové aktivity), NNO
Oblast podpory 1.2: Rovné
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v Plzeňském kraji

Školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení asociace škol, 13.8.2009
právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, města,
obce a svazky obcí, NNO

Oblast podpory 1.3: Další Školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení asociace škol, ostatní 13.8.2009
vzdělávání pracovníků a školských vzdělávací instituce, města, obce a svazky obcí, NNO
zařízení v Plzeňském kraji
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 či z
národních veřejných zdrojů. 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).

TIP – RESORTNÍ PROGRAM MPO NA PODPORU VÝZKUMU A VÝVOJE
Dne 24. 6. 2009 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu
v pořadí druhou veřejnou soutěž na výběr výzkumných a
vývojových projektů do resortního programu TIP.

a nanomateriály, výrobky, technologie a služby naplňující
potřeby lidí na kvalitativně a převratně vyšší úrovni či
modernizace tradičních výrob.

Podpora je poskytována podle zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, a podle Rámce
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2006/C 323/01). Podpora plyne z prostředků státního
rozpočtu České republiky a bude poskytnuta pouze projektům,
zahájeným v roce 2010.

• Žadatel musí prokázat materiální, technickou, personální
a finanční způsobilost pro realizaci projektu od začátku
až do úspěšného dokončení projektu. K tomu může
doplňkově využít pomoci jiných subjektů, tzv. spoluřešitelů
projektu.

Někteří si jistě vzpomenou na program IMPULS, který
byl předchůdcem programu TIP a ze kterého úspěšně
čerpala podporu řada soukromých i veřejných subjektů již v
předcházejících letech.

Kdo může dotaci získat?
Podpora je určena pro podnikatele, fyzické a právnické osoby,
které vedou účetnictví, jsou zapsané v obchodním rejstříku
a operují v oblasti průmyslové výroby, a dále pro výzkumné
organizace a vysoké školy pouze v případě, že prokazatelně
doloží zdroje spolufinancování projektu z vlastních či jiných
neveřejných prostředků.

Zaměření a účel programu TIP

Jaké jsou uznatelné náklady a v jaké výši?
Podpora je poskytována pouze na vynaložené neinvestiční
náklady v průběhu výzkumu a vývoje, tedy hlavně na:
• mzdové náklady pracovníků podílejících se na projektu,
• platby energií a spotřebovaného materiálu,
• výdaje na údržbu a provoz,
• další služby spojené přímo s realizací projektu.

Program je určen na podporu výhradně programových projektů
výzkumu a vývoje, a to ve fázi před vstupem do podmínek
soutěže na trhu. Projekty musí naplňovat tato základní kritéria,
přičemž míra jejich naplnění je předmětem hodnocení projektů,
v některých případech přímo podmínkou:

Z programu naopak nelze poskytnout podporu na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný
majetek je možné zahrnout pouze z 20 % a zároveň je nutné
již do žádosti identifikovat dodavatele, který toto vybavení
poskytne.

• Výstupy projektu musí být využitelné v racionální
průmyslové výrobě ČR, a to zejména ve výrobě malých
a středních podniků, přičemž musí bezpodmínečně dojít
k pozitivnímu odrazu projektu v posílení HDP České
republiky. Tedy např. nový patentovaný výrobek bude
zaveden do hromadné výroby u pěti českých výrobců, kteří
následně budou tyto výrobky umisťovat na český nebo
zahraniční trh. Přitom ale není nutné, aby výstupy projektu
následně vyráběl přímo žadatel.

Ideálním komplementárním dotačním zdrojem, který
může poskytnout finance na hmotné vybavení laboratoří
a výzkumných pracovišť, je potom program Potenciál
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který
rozděluje prostředky z rozpočtu EU. Program je řízen rovněž
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, jehož druhá výzva
k předkládání registračních žádostí o dotaci je nyní otevřena.
Tato možnost je ale dána pouze podnikatelům, kteří realizují
své projekty mimo hlavní město Praha.

• Výsledky projektů tedy musejí být přednostně využívány a
realizovány na území ČR, není možné výsledek projektu
předat do zahraničí, kde z něj bude mít daná ekonomika
prospěch.

Výše podpory potom závisí na velikosti žadatele dle Definice
malého a středního podniku, na definici předmětu projektu
(aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj) a také na tom,
zda bude projekt realizovat žadatel sám nebo ve spolupráci se
spoluřediteli (typicky vysoké školy). Pro příjemce dotace potom
bude jistě pozitivní ta skutečnost, že v případě schválení
projektu k podpoře získají dopředu na realizaci projektu
zálohovou platbu dotace.

• Výstupem projektu musejí být nové materiály a výrobky, nové
progresivní technologie či nové informační a řídicí systémy.
Podpora bude poskytnuta projektům s vysokým stupněm
inovativnosti, které přinášejí řešení s mezioborovým
uplatněním, řeší aktuální závažné problémy a mají pozitivní
vliv na životní prostředí. Jedná se především o špičkové
technologie a výrobky, biotechnologie, nanotechnologie
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• Každý podporovaný projekt musí vykázat alespoň jeden
z níže uvedených druhů výsledků: patent, užitný vzor,
průmyslový vzor, poloprovoz; ověřená technologie
(uplatněná ve výrobě), odrůda, plemeno, léčebný postup,
prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo
software.

Měsíčník EU aktualit ▪ červenec 2009

Na co je nutné dát si pozor:
• Není podporován základní výzkum ani aplikovaný výzkum
se 100% podporou.

Výzva měsíce
• Požadovaná výše dotace ze státního rozpočtu následně
určuje, zda bude mít žadatel povinnost poskytnout
výsledky výzkumu a vývoje, ke kterým v rámci realizace
podpořeného projektu došel, Ministerstvu průmyslu a
obchodu a zprostředkovaně dalším subjektům působícím
na trhu ČR.
• Projekt musí být zahájen v průběhu roku 2010 a musí být
ukončen do 48 měsíců od data zahájení.
• Pokud žadatel o dotaci není schopen sám zrealizovat
projekt od začátku do úspěšného konce (viz následující
odrážka), je nutné, aby si dopředu zajistil takové
spoluřešitele, se kterými cílového stavu dosáhne.
Tedy např. pokud nedisponuje potřebnými testovacími
programy, musí navázat spolupráci s takovým subjektem,
který mu testování v rámci projektu zajistí (typicky
např. vysoká škola). Zároveň je nutné uzavřít se všemi
takovými subjekty smlouvu o spolupráci nebo smlouvu
o smlouvě budoucí a tuto předložit již při předkládání
žádosti o dotaci. Přitom je možné uplatnit náklady vniklé u
tohoto spoluřešitele k dotační podpoře, podmínkou je ale
menšinový podíl těchto nákladů na celkových projektových
nákladech.
• Do soutěže o získání dotace ze státního rozpočtu
nemohou být podávány žádosti o podporu programového
projektu se stupněm utajení podle zákona č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilosti.
• Žádost musí být odevzdána ve formě a počtu pare dle
pokynů programu TIP, a to včetně všech požadovaných
příloh relevantních pro ten který typ žadatele. Formální
nedostatky žádosti o dotaci mohou být příčinou vyřazení
z hodnocení.
• Projekty musí přinášet mj. i výrazný motivační účinek
pro další výzkumně vývojovou činnost ve smyslu části 6.
Rámce.
• Je nutné dodržet veškeré právní normy a podzákonné
předpisy ČR vztahující se k výzkumu a vývoji a jeho veřejné
podpoře.

Do kdy je možné předkládat žádosti o dotaci?
Druhá výzva resortního programu TIP je otevřená do 9. září
2009, přičemž rozhodující je podací razítko pošty toho dne
nebo razítko podatelny MPO toho dne, a to do 12.00 hodin.
Ministerstvo přislíbilo rozdělit v tomto kole veřejné soutěže
částku 1,4 mld. Kč, přičemž počet projektů či výše požadované
dotace na jeden subjekt nejsou výzvou omezeny.
Lukáš Ponechal (737 419 357, ponechal@grantikacs.com)
Grantika České spořitelny, a.s.

Typy schválených projektů v minulých letech:
Příjemce
Název projektu
Aquacomp Hard, Výzkum
ekologických
technologií
s.r.o.
povrchových úprav kovů
Barco, s.r.o.
Výzkum a vývoj nových aplikací RFID techn.
Transplantace chrupavek kolenního kloubu
Beznoska, s.r.o. — operační instrumentárium
Výzkum a vývoj parního sterilizátoru pro
BMT, a.s.
laboratoře a farmacii
Comtes FHT, s.r.o. Moderní zpracování nástrojových ocelí
Elmarco, s.r.o.
Zaříz. pro přípr. nanovlák. z tavenin polymerů
Výzkum „suché“ anaerobní fermentace
různých druhů biomasy za účelem výroby
Fortex - AGS, a.s. bioplynu
Generi Biotech,
Rychlá molekulární detekce bakteriálních
s.r.o.
patogenů
Výzkum a vývoj nového postupu tvorby
Geoline, spol. s
digitálního zpracování a přenos geodat do
r.o.
centrální databáze pro geodetická měření.
Jihlavan Airplanes, Vývoj variantní stavebnice celokovového
s.r.o.
letounu
Výzkum a vývoj hydraulického pohonu,
Koexpro Ostrava, určeného do prostředí s mimořádnými
a.s.
nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii.
Systém pro diagnostiku kardiovaskulární
Linet, spol. s r.o. dynamiky
Predikce a odstranění vnitřních a povrchov.
Mecas, spol. s r.o. vad produktů slévárenské výroby
BE—TEX Ochrana člověka a techniky před
Nyklíček a spol., vysokofrekvenčním zářením — výzkum a
s.r.o.
vývoj nových textilií
Kontinuální plazmatické a nano—
plazmatické úpravy pro netkané textilie
(Upozornění: toto je validní verze přihlášky
Pegas
projektu, dříve podaná přihláška evidovaná
Nonwovens, s.r.o. pod ID 2A—3TP1/074 je neplatná !)
Retia, a.s.
Širokopásm. radarové a lokalizační systémy
Výzkum technologií nanášení nanovrstev
nových materiálů pro konstrukci úsporných
Safina, a.s.
a výkon. senzorů, regulátorů a akčních členů
Tajmac - ZPS, a.s. Seismicky vyvážený obráběcí stroj
Uplatnění probiotických kmenů při
Valosun, a.s.
urogenitálních onemocněních
Výzkum a vývoj balisticky a NBC zodolněných
Variel, a.s.
mobilních prvků pro krizové situace
Zeveta
Výzkum, vývoj a zavedení výroby
Ammunition, a.s. osvětlovací miny 60—MOS
Zdroj: MPO, výběr projektů průmyslového výzkumu a vývoje v
roce 2008 – programy Impuls, Tandem a Trvalá prosperita

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

Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické
ukazatele všech 27 členských zemí Unie. Zahrnují ukazatele
ekonomické výkonnosti (HDP per capita k průměru EU, růst HDP,
míra nezaměstnanosti), vnější ekonomické stability (běžný účet
k HDP), fiskální stability (veřejné rozpočty k HDP, veřejný dluh k
HDP) či cenové charakteristiky (meziroční inflace na bázi indexu
HICP, úroveň cenových hladin). Pro srovnání jsou v tabulce i
stejné ukazatele pro celou EU. Zdrojem dat je Eurostat.

Klíčové makroekonomické ukazatele
v%
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
EU
v%
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
EU
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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
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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
III-09
IV-09
V-09
8,0
8,2
8,2
6,3
6,5
6,5
5,8
6,0
6,1
5,1
5,5
5,7
7,5
7,7
7,7
12,4
14,0
15,6
10,6
11,1
11,7
8,7
n/a
n/a
17,3
18,0
18,7
9,0
9,1
9,3
7,4
n/a
n/a
4,7
5,1
5,3
14,1
15,3
16,3
12,0
12,9
14,3
6,1
6,3
6,4
9,7
10,0
10,2
6,8
7,0
7,1
3,1
3,2
3,2
4,3
4,3
4,3
8,0
8,1
8,1
9,1
9,3
9,3
6,2
n/a
n/a
5,3
5,7
5,9
10,4
10,8
11,1
7,6
7,9
8,1
8,1
8,5
8,9
7,2
n/a
n/a
8,5
8,7
8,9
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
III-09
IV-09
V-09
0,6
0,7
-0,2
4,0
3,8
3,0
1,7
1,3
0,9
1,6
1,1
1,1
0,4
0,8
0,0
2,5
0,9
0,3
-0,7
-0,7
-1,7
1,5
1,1
0,7
-0,1
-0,2
-0,9
0,4
0,1
-0,3
1,1
1,2
0,8
0,9
0,6
0,5
7,9
5,9
4,4
7,4
5,9
4,9
-0,3
-0,3
-0,9
2,8
3,2
3,8
3,9
4,0
3,4
1,8
1,8
1,5
0,6
0,5
0,1
4,0
4,3
4,2
-0,6
-0,6
-1,2
6,7
6,5
5,9
1,6
1,1
0,5
1,8
1,4
1,1
2,0
2,1
1,5
1,9
1,8
1,7
2,9
2,3
n/a
1,4
1,3
0,7
Cenová
2006
107,8
38,0
60,4
138,2
103,0
63,2
119,7
86,0
90,6
110,6
102,7
89,0
56,5
53,8
113,7
59,5
69,2
106,8
105,8
57,7
81,4
50,0
74,6
55,1
116,8
120,3
112,5
100,0

hladina
2007
107,3
40,5
61,7
138,9
103,1
67,3
116,9
86,3
89,2
109,6
102,6
88,4
64,4
56,8
114,0
64,5
68,8
106,3
105,6
61,0
81,1
54,8
76,9
60,9
117,8
119,0
113,7
100,0

k Ø EU
2008
112,6
44,2
70,6
142,5
104,4
70,1
119,5
90,4
92,1
112,9
104,1
90,1
73,0
62,5
118,3
66,8
72,9
107,0
109,3
65,9
82,7
55,4
80,7
66,5
120,5
116,9
100,9
100,0
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