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léto se nám pozvolna přeměňuje v podzim a agenda evropského integračního
dění se nám po období letního přemítání opět výrazně zahušťovat. Je nanejvýš
pravděpodobné, že jedním z klíčových témat podzimu bude citlivá koexistence
ekologicko-energetických otázek. V rámci společné unijní pozice na nadcházející
kodaňský summit půjde o nalezení postoje, který na jedné straně nezpůsobí
zásadní ekonomické problémy, na druhé straně zapůsobí ve smyslu šetrného
nakládání s disponibilními zdroji a příznivého přístupu k ekologickým výzvám.
Součástí tohoto postoje je pak i zintenzivňující debata tématu energetické
účinnosti: například přijde na pořad dne diskuse o nařízení, podle něhož by
všechny nové i renovované budovy do roku 2018 měly spotřebovat pouze
tolik energie, kolik vyprodukují. Energetická účinnost se týká i návrhu, aby
pneumatiky v budoucnu obsahovaly označení o jejich výkonnosti s ohledem na
vliv na spotřebu paliva, hlučnost a přilnavost.
V průběhu podzimu se dostane i na projednávání telekomunikačního balíčku –
ten by měl celounijně zaručit přehlednější podobu smluv pro zákazníky, zvýšenou
ochranu spotřebitelů a potřebné investice do komunikační infrastruktury.
Předmětem bude i pokračující debata o balíčku k finančnímu dohledu, jemuž
v rámci tohoto čísla Měsíčníku EU aktualit věnujeme obsah rubriky „Téma“.
Z podstatných zářijových událostí – vedle níže zmíněného posvěcení předsedy
Barrosa v čele Evropské komise – sluší jmenovat jednu, jež se přímo netýká
EU, avšak Evropy a zejména nás zcela jistě. V průběhu září byly obnoveny
po několika dekádách oficiální diplomatické vztahy mezi Českou republikou
a Lichtenštejnskem – malinkou, Švýcarskem a Rakouskem sevřenou alpskou
zemi, jež se však vyznačuje mimořádným ekonomickým bohatstvím, členstvím
v EFTA i Evropském hospodářském prostoru a praktickým potvrzením konceptů
o liberalismu, zodpovědnosti a tradici.
Přesto však v celounijním kontextu je přelom září a října ovlivněn dvěma
jednorázovými záležitostmi, jež mohou podobu Unie ovlivnit na dlouhou dobu
dopředu. Je tak dost dobře možné, že se již velmi brzy dozvíme jméno Českou
republikou dezignovaného člena Evropské komise a uvidíme, zda mezi jeho
nominací a přístupem naší země k ratifikaci Lisabonské smlouvy neexistuje
jistá přímá souvislost. První z těchto záležitostí je tak schvalovací procedura
nominovaných členů nové Evropské komise poté, co byl její staronový předseda
José Manuel Barroso opětovně potvrzen ve své pozici. Druhou pak je opakované
referendum v Irsku o přijetí Lisabonské smlouvy, jež má své konsekvence i na
završení ratifikace v Polsku a zejména pak v České republice.
Vyhlíží to tedy tak, že nejen na tuzemském politickém kolbišti, ale i v evropském
integračním dění, nás čeká zajímavý a mnohdy i dosti horký, každopádně však
událostmi značně naplněný podzim. Přejme si, aby to byl současně i podzim
produktivní, pozitivně nabitý, který by instituci EU a její členskou základnu
opět spíše přivedl k soudržnosti, než do ní zabudoval zbytečné a nepotřebné
překážky, bariéry a parciální kontraproduktivní konflikty.
Petr Zahradník
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Události

Portugalec José Manuel Barroso se stane předsedou Evropské
komise i na dalších pět let. Při hlasování v plénu získal hlasy
382 z 718 přítomných poslanců. Opakování irského referenda
o ratifikaci Lisabonské smlouvy přineslo překvapení, když pro
se vyslovily celé dvě třetiny voličů. Evropská komise zveřejnila
konkrétní kroky vedoucí k realizaci druhé fáze Jednotné eurové
platební oblasti (SEPA), která by se měla týkat sjednocení pravidel
používání přímého inkasa.

Evropský parlament zvolil José Manuela Barrosa do funkce
předsedy Evropské komise pro dalších pět let. Dle smlouvy
z Nice mu ke druhému mandátu stačila jen prostá většina
hlasujících. Pro Barrosa se vyslovilo 382 ze 718 přítomných
europoslanců, 219 evropských zákonodárců bylo proti včetně
184 socialistů a 117 se zdrželo.

Podle jeho názoru je třeba se v budoucnu zaměřit na:
• Otevřené trhy
• Budování sítí – vysokorychlostního Internetu i
energetických
• Inovace včetně nové strategie ochrany duševního
vlastnictví
• Dovednosti pro zlepšení situace na trhu práce
• Přechod k nízkoemisní ekonomice a efektivnímu využívání
zdrojů
• Kontrolu kvality veřejných výdajů

José Manuel Barroso se stal prvním předsedou Komise po
éře Jacques Delorse, kterému se povedlo druhý mandát
získat. Barroso je znám svým umírněným postojem
a středo-pravicovými názory. Rozhodující pro jeho
znovuzvolení byla podpora nejsilnější politické frakce EPP
– ED, která v Evropském parlamentu disponuje 288 mandáty.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/00860937-292-10-43-901-20090921STO60932-2009-19-10-2009/
default_cs.htm

POLITIKA
Evropský parlament zvolil Barrosa do čela
Komise

Zvolení José Manuela Barrosa považujeme za krok, který
povede ke kontinuitě práce nové Evropské komise
s výkonem funkce té současné.

http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/evropsky-parl
ament-zvolil-barrosa-do-cela-komise-006506

Přesvědčivé „ano“ Lisabonu v Irsku
Dva ze tří Irů dali v referendu zelenou Lisabonské
smlouvě a po letech nezdarů má tedy Unie šanci změnit
její institucionální uspořádání. Podpis prezidenta Lecha
Kaczyńského a dokončení ratifikace v Polsku přijde během
několika následujících dnů. Česká hlava státu hodlá počkat na
verdikt ústavních soudců.
Nikdo z odborníků – politologů nebyl tak optimistický. Pro
přijetí Lisabonu hlasovalo 67,1 % voličů, opačný názor
vyjádřilo 32,9 % z nich, což znamená, že pětina Irů od
minulého roku změnila svůj postoj. V politických komentářích
se v této souvislosti nejčastěji skloňují: vliv hospodářské
krize (Irové hledají v Unii ochranu), záruky přijaté v červnu
za českého předsednictví nebo efektivnější vedení kampaně
zastánci smlouvy. K volebním urnám letos přišlo o šest procent
víc lidí než před rokem – 58 %.
Barrosovo znovuzvolení znamená potvrzení nynějších
evropských ambicí a kontinuitu. Kritici jej obviňují z
nedostatečně razantního přístupu k řešení finanční krize a
z přílišného ustupování vedoucím představitelům členských
států Unie. Jeho stoupenci si naopak cení jeho schopnosti vést
Evropu v době krize.

Ihned po té, co bylo jasné, že Irové překážkou ratifikace
Lisabonu nebudou, upřeli se zraky celé Unie k těm zbývajícím:
Česku a Polsku. Zatímco Lech Kaczyński s největší
pravděpodobností podepíše smlouvu během několika dní, v
Česku podala skupina senátorů ústavní stížnost a prezident
Václav Klaus čeká, až soudci rozhodnou.

Staronového předsedu Komise nyní čeká nelehký úkol
sestavení nového týmu 26 komisařů. Nová Komise dle všeho
nastoupí do úřadu 1. ledna 2010. Samotný počet komisařů
však zatím není jistý, protože nyní se vše řídí smlouvou z Nice,
která předpokládá jeho snížení. Pokud ale vstoupí Lisabonská
smlouva v platnost, zůstane princip jeden stát jeden komisař
zachován.

Nikdo však neví, kdy se tak stane, a to je problém, jak o
víkendu zdůraznil předseda Evropské komise José Manuel
Barroso. Premiér Fischer sice na červnovém summitu Unie
svým kolegům slíbil, že v Česku bude ratifikace hotová do
konce roku, jenže Barroso samozřejmě chce, aby se tak
dlouho nečekalo. Jeho motivace je jasná: v současnosti
totiž neví, podle jakých pravidel má sestavovat svůj nový
tým (nyní platná smlouva z Nice předpokládá snížení počtu
komisařů).

José Manuel Barroso ještě před svým zvolením nastínil svou
strategii, jak vyvést Evropskou unii z hospodářské recese.
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Události
„Problém je teď čas. Právě proto teď nemůžeme okamžitě začít
se sestavováním Evropské komise. Může to začít, až bude v
procesu ratifikace Lisabonské smlouvy jasno,“ vysvětlil José
Manuel Barroso.
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/10/3/a_good_
day_for_europe
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/presvedcive-a
no-lisabonu-v-irsku-klaus-dal-ceka-na-ustavni-soud-006572

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Komise představila plán na dotvoření jednotné
platební zóny
Evropská komise zveřejnila, jaké konkrétní kroky je třeba
uskutečnit k realizaci druhé fáze „Jednotné eurové
platební oblasti“ (SEPA). Jejím cílem je pomocí společných
pravidel a standardů zlevnit a zjednodušit přeshraniční platby
v eurech.
„Jednotná eurová platební oblast“ (SEPA) představuje iniciativu,
jejímž cílem je využít možnosti, které společná evropská
měna euro představuje pro elektronické a bezhotovostní
platby. V tuto chvíli má každá evropská země jiná pravidla
pro uskutečňování přeshraničních plateb, což eurové
platby mezi jednotlivými zeměmi komplikuje a snižuje jejich
spolehlivost.
První fáze vytváření SEPA odstartovala v lednu 2008 a týká
se bezhotovostních úhrad v eurech. Konečným cílem je, aby
v rámci Unie veškeré přeshraniční platby v eurech byly stejně
levné jako platby v rámci jedné země.

Evropský soud zasadil ránu sázkovým
společnostem
Současná unijní legislativa umožňuje členským státům zakázat
provozování webových stránek s hazardními hrami, pokud
je účelem takového zákazu zabránění kriminálních činů,
uvedl v září Evropský soudní dvůr. Tímto verdiktem oslabil
pozici sázkových společností na internetu.
Hazard je v Evropské unii tradičně přísně regulován. Cílem
restrikcí má být ochrana spotřebitelů před závislostí na
sázení, potírání praní špinavých peněz nebo podvodných
her. Od té doby, co se největší hernou světa stal internet,
se u unijních soudů vrší stížnosti jednotlivých sázkových
společností na omezování svobody podnikání v řadě
členských států.
Evropský soudní dvůr ve svých předchozích verdiktech
vždy zastával názor, že na prvním místě musí být ochrana
spotřebitele a že se případné restrikce mají omezovat na
„konzistentní a systematická“ opatření. Jinými slovy, členské
státy nesmí zakazovat internetové sázení, pokud zároveň
podporují domácí sázkové společnosti (v Česku například
Sazku).
Nejnovější rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD), jež
vyznívá v opačném smyslu než řada předcházejících, znamená
pro společnosti provozující hazardní hry po internetu
těžkou ránu. Jejich expanze po zemích sedmadvacítky je
ohrožena.
Verdikt ESD zazněl ve sporu mezi státním sázkařským
monopolem v Portugalsku Santa Casa a rakouskou
společností bwin.

Druhá fáze by měla být spuštěna v listopadu 2009 a má
přinést vytvoření jednotného nástroje SEPA pro inkasní
operace. Do konce roku 2010 pak mají být veškeré platební
karty v EU nahrazeny novými kartami, které budou kompatibilní
se systémem SEPA, a použitelné v celé Unii za stejných
podmínek.

Santa Casa si u ESD stěžovala, že portugalský fotbalový
svaz povolil společnosti bwin, aby propagovala své stránky při
sportovních kláních. Soudci v překvapivém verdiktu uvedli, že
„zákaz aktivit společností jako bwin, které nabízejí hazardní hry
po internetu, může být odůvodnitelný, pokud je zaměřen na
potírání podvodů a dalších zločinů“

Evropská komise trvá na tom, že nová regulace přeshraničních
plateb (platná od 2. listopadu) přenese princip „rovnocenných
poplatků“ známý z bezhotovostních převodů také na
inkasní platby.

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&jurcdj=jur
cdj&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=doc
noj&typeord=ALLTYP&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=9&ydatef
s=2009&ddatefe=8&mdatefe=9&ydatefe=2009&nomusuel=&d
omaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher

Komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy s voláním po
větším zapojení regulátorů a jednotlivých hráčů na trhu
souhlasí a ke zveřejněnému plánu Komise na realizaci druhé
fáze SEPA říká: „Představení schématu, v němž každý z hráčů
ví, co a do kdy má udělat, je rozhodným krokem k dotažení
SEPA do zdárného konce.“
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1296
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/
komise-predstavila-plan-na-dotvoreni-jednotne-platebni-zony006486

http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/evrop
sky-soud-zasadil-ranu-sazkovym-spolecnostem-006482

FINANCE
EU chce
manažerů

zasáhnout

proti

odměnám

Kultura odměňování manažerů v bankovním sektoru by se
měla změnit, požaduje většina ministrů financí i nejvyšších
představitelů zemí Evropské unie.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropský parlament vyzval Komisi k posílení energetické
bezpečnosti, aby se zabránilo opakování rozsáhlého výpadku
dodávek zemního plynu, kterého jsme byli svědky v lednu.
Slovinsko se dohodlo s Chorvatskem na řešení sporu týkajícího
se přístupu k mezinárodním vodám v Piranském zálivu, což se
odrazilo v odblokování rozhovorů s Chorvatskem o jeho vstupu
do EU. Evropský soud dal za pravdu Polsku a Estonsku, které
zažalovaly Komisi kvůli určení jejich národních alokačních plánů.

Hlavní zemí brojící za přísnější regulace odměňování ve
finančním sektoru je Francie. Prezident Nicolas Sarkozy
dokonce již představil návrh, který má francouzský systém
odměňování bankovních manažerů upravovat. Podle něho
by se vyplácení odměn mělo rozložit do následujících tří
let. Polovinu z nich (a u nejvyšších odměn dvě třetiny) by
přitom manažeři dostali až v průběhu posledních dvou let.
A obchodníci, jejichž investice by byly ztrátové, by žádnou
odměnu nedostali. Ty banky, které by se novým pravidlům
odmítly podřídit, by se nemohly účastnit státem řízených akcí,
jako jsou například privatizace.

infrastruktury sice dodávají větší jistotu, ale mechanismy
včasného varování je potřeba přezkoumat. Dokonalejší síť
korespondentů pro energetickou bezpečnost (NESCO) by
podle usnesení mohla pomoci předejít dalším výpadkům v
dodávkách. Evropský parlament také vyzývá k tomu, aby
členské státy zvýšily kapacitu svých plynových zásobníků.

Sarkozy by také rád ostatní země přesvědčil k zastropování
a zdanění manažerských odměn. Dodal ale, že v případě, že
na návrh ostatní země nepřistoupí, Francie by tato opatření
sama nezaváděla.

Evropští poslanci také odsouhlasili myšlenku na vytvoření
evropské elektrické a plynové „supersítě“, kterou
znovuzvolený předseda Evropské komise José Manuel Barroso
označil za jednu z priorit nové evropské exekutivy.

Případnou regulaci manažerských odměn v EU by mohla
otevřít novela směrnice o kapitálové přiměřenosti, která
by měla začít platit od roku 2011. Jak, pokud vůbec, bude
konkrétní úprava regulace odměn ve finančním sektoru
vypadat, je zatím neznámé. Mohla by však vycházet z
dubnového doporučení Evropské komise. Podle něho by
banky měly mít právo odebrat manažerům odměny v případě,
že jejich výkony nebudou naplňovat očekávání. Žádné limity či
stropy ovšem neuvádějí.
Více světla do případné regulace bankovních odměn nepřinesl
ani očekávaný summit G20 v Pittsburgu. Komuniké, které
vzešlo z nočního jednání, sice mluví o tom, že se mají
bankéřské odměny „zmírnit“, ale není v něm ani zmínka o jejich
„zastropování“, jež požadovala většina států Unie.
Domníváme se, že jednou z příčin finanční krize nebyla výše
odměn ve finančním sektoru, ale selhání dohledových a
regulatorních orgánů, které měly na příliš rizikové chování
některých manažerů upozornit a zabránit mu. V privátních
společnostech je mzdový systém čistě v pravomoci jejich
vlastníků, stát by do nich svůj nos strkat neměl.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/09/369
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-chce-zasa
hnout-proti-odmenam-manazeru-006449

ENERGIE A DOPRAVA
Evropský parlament vyzývá k posílení
energetické bezpečnosti
Poslanci Evropského parlamentu vyzvali Komisi, aby posílila
mechanismy včasného varování, které selhaly během
lednové plynové krize. Kladou důraz především na budování
energetické infrastruktury, která by měla zmírnit závislost na
Rusku.
Evropský parlament se usnesl na tom, že směrnice o
bezpečnosti dodávek plynu a investice do energetické
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Zákonodárci ocenili fakt, že v rámci Plánu evropské
hospodářské obnovy bylo do energetické infrastruktury
investováno 250 miliónů eur. Dodávají ale, že pro posílení
energetické sítě je potřeba dalšího navýšení veřejných i
soukromých investic.

Podle Parlamentu to bude zejména projekt plynovodu Nabucco,
který pomůže Evropě ve snižování závislosti na ruském
plynu. Zároveň ale europoslanci vyzvali Komisi, aby „zasáhla
proti netransparentním nabídkám zahraničních subjektů na
evropském trhu“.
Vedle projektu plynovodu Nabucco evropští poslanci také
vyzdvihli iniciativu Desertec, jejímž cílem je zásobit
Evropu solární energií ze severní Afriky a která je podle
nich slibnou ukázkou toho, jak lze diverzifikovat energetický
trh.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
051-60728-257-09-38-909-20090915IPR60724-14-09-20092009-false/default_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/evropsky-parlament-v
yzyva-k-posileni-energeticke-bezpecnosti-006515

Brusel pro ekologičtější dopravu ve městech
Evropská komise přijala rozsáhlý akční plán pro městskou
mobilitu, který navrhuje dvacet konkrétních opatření na
pomoc místním, regionálním a státním orgánům v jejich úsilí o
naplnění cílů udržitelné městské mobility.
Akční plán obsahuje celou řadu návrhů. Například v zájmu
posílení práv cestujících ve veřejné městské dopravě bude
Komise spolupracovat s odvětvím na vytvoření souboru
dobrovolných závazků. Bude pokračovat v podpoře
výzkumných a demonstračních projektů, např. v oblasti
vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Městská
mobilita bude navíc prakticky propojena se stávajícími
politikami EU, které se týkají zdraví, soudržnosti a
zdravotního postižení.
K dalším opatřením patří iniciativa usilující o zlepšení
dopravních informací a pokračující podpora Komise
kampaním zvyšujícím informovanost veřejnosti, jako je
např. evropský týden mobility. Ve snaze urychlit přijímání plánů
udržitelné městské mobility místními orgány Komise vypracuje
informační materiál a zahájí vzdělávací a propagační činnosti.

Události
Vypracuje také písemné pokyny o důležitých aspektech těchto
plánů, jako jsou rozvoz nákladu ve městech a inteligentní
dopravní systémy pro městskou mobilitu. Komise zlepší
dostupnost harmonizovaných statistik, usnadní výměnu
informací, a to i se sousedními evropskými zeměmi, a vytvoří
databázi informací o osvědčených postupech pro městskou
mobilitu. Komise bude mimo jiné rovněž usilovat o co nejlepší
využívání stávajících finančních zdrojů a bude se zabývat
budoucími potřebami financování.

Kvůli nedořešeným hraničním sporům Slovinsko blokovalo
otevření devíti z deseti vyjednávacích kapitol s
Chorvatskem během francouzského předsednictví EU. Ani
českému předsednictví se v této otázce nepodařilo zajistit
žádný pokrok.

Opatření budou uváděna v platnost v příštích čtyřech
letech. Komise přezkoumá dosažený pokrok v roce 2012 a
posoudí nezbytnost dalších opatření.

Nový impuls pro vztahy mezi oběma zeměmi znamenal
nástup nové chorvatské premiérky Jadranky Kosor, která
se se svým slovinským protějškem Borutem Pahorem shodla
na tom, že hraniční spor by neměl představovat překážku
pro chorvatské vyjednávání s EU. Lídři obou zemí se proto
rozhodli, že spor o teritoriální vody v Piranském zálivu bude
vyřešen mezinárodní arbitráží, což původně navrhovala
Komise.

Přetížená doprava ve městech, silniční nehody, znečištěné
ovzduší a spotřeba energie mají negativní dopad na evropské
hospodářství a dobré životní podmínky všech evropských
občanů. Městská doprava je zdrojem zhruba 40 % emisí
CO2 a 70 % emisí jiných látek znečišťujících ovzduší,
které pocházejí ze silniční dopravy. Kromě toho se každá třetí
smrtelná nehoda v silniční dopravě stane v městské oblasti.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1379

ROZŠÍŘENÍ
Slovinsko odblokovalo přístupová jednání
Chorvatska s EU
Poté, co slovinský parlament dal zelenou chorvatskému vstupu
do Evropské unie, následně Chorvatsko na přelomu září a
října úspěšně uzavřelo pět vyjednávacích kapitol a zahájilo
jednání v šesti dalších.
Hraniční spor mezi Slovinskem a Chorvatskem trvající již
téměř dvacet let zahrnuje malou oblast podél Jadranského
pobřeží, která skýtá přístup k mezinárodním vodám severního
Jadranu.

EU se snažila v červnu letošního roku nalézt kompromisní
řešení sporu, ale nakonec neuspěla. Švédské předsednictví
prohlásilo spor za bilaterální a od jeho řešení se
distancovalo.

Všeobecně se očekává, že obě země se dohodnou
o společné správě Piranského zálivu, která umožní
slovinským lodím přímé proplutí do mezinárodních vod bez
toho, že by musely vjet do italských nebo chorvatských
teritoriálních vod.
Návrat obou zemí k jednacímu stolu a oteplení jejich
vzájemných vztahů, které vyústilo v obnovení přístupových
rozhovorů s Chorvatskem, je diplomatickým úspěchem
Záhřebu. Domníváme se, že Chorvatsko by mohlo řady
Evropské unie – společně s Islandem – rozšířit v roce
2012.
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/croatia/
eu_croatia_relations_en.htm
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/slovinsko-odblok
ovalo-pristupova-jednani-chorvatska-s-eu-006551

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Evropský soud zrušil alokace emisních
povolenek
Evropský soud prvního stupně zrušil rozhodnutí Evropské
komise týkající se polského a estonského národního
alokačního plánu povolenek na emise skleníkových plynů.
Vyplývá z toho, že Evropská komise nemůže státům
určit objem skleníkových plynů, které mohou vypustit do
ovzduší.
V roce 2006 Polsko a Estonsko oznámily Evropské komisi
své Národní alokační plány (NAP) na období 2008 až 2012.
Dvěma rozhodnutími přijatými v roce 2007 konstatovala
Komise neslučitelnost těchto NAP s kritérii ve směrnici o
obchodování s emisními povolenkami a rozhodla, že celkové
roční množství povolenek na emise stanovené v NAP, které
oba tyto státy navrhovaly vydat, je třeba snížit o 26,7 % a o
47,8 %.

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

Odborníci z 27 členských zemí se shodli na seznamu průmyslových
odvětví, která budou dostávat část emisních povolenek zdarma,
aby se snížilo riziko přesunu jejich výrobních aktivit do zemí mimo
EU. Ministerstvo pro místní rozvoj představilo několik aktivit,
jejichž cílem je snadnější a efektivnější využívání dotací z fondů
EU v České republice v době krize. Evropská komise požaduje
vypracování bezpečnostní normy, která by upravovala implicitní
nastavení úrovně hlasitosti hudby v přenosných přehrávačích.

Soud konstatuje, že pouze samotný členský stát má
pravomoc k vypracování NAP, který oznamuje Komisi, a
jednak k přijetí rozhodnutí o stanovení celkového množství
povolenek. Komisi je přiznána pravomoc kontroly NAP, avšak
tato pravomoc je striktně vymezená.
Evropská komise se sice proti rozsudku ještě může během dvou
měsíců odvolat, ale kdyby soud opět rozhodl stejně, mohlo by
to znamenat zásadní komplikaci v boji EU proti klimatickým
změnám. Jednotlivé členské státy by si totiž mohly prakticky
libovolně určovat, kolik škodlivin jejich ekonomika do ovzduší
vypustí.
Česká vláda, podobně jako polská a estonská, podala
žalobu na Evropskou komisi v roce 2007 kvůli snížení počtu
povolenek na emise skleníkových plynů pro léta 2008 až 2012.
Důvodem bylo, že EK Česku snížila příděl povolenek o zhruba
15 procent proti tomu, co vláda chtěla. Podle Česka je však
takové opatření diskriminační vůči českým energetickým a
průmyslovým podnikům.
Rozhodnutí lucemburského soudu se vztahuje pouze na
Polsko a Estonsko, o žalobě ČR zatím rozhodnuto nebylo.

Podle některých členských zemí jsou dosud přijatá opatření
slabá a nedostatečná. Francie a Německo proto usilují o
zavedení emisních cel, která by EU mohla uvalit na dovoz z
těch zemí, které nemají podobný emisní systém jako Evropská
unie.
Diskuse o novém systému obchodování s emisním povolenkami
tak není zdaleka uzavřená. Až v roce 2011 bude jasné, na
kolik bezplatných povolenek si který podnik bude moci
činit nárok. Rozhodovat se bude podle „měřítka výkonnosti“
a jen 10 % nejúspěšnějších podniků z pohledu snižování emisí
získá veškeré nárokované povolenky zdarma.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1338
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/eu-pro-nekteraprumyslova-odvetvi-budou-emisni-povolenky-zdarma-006525

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJ
E/09/76

Komise kritizuje ČR
propojovacím poplatkům

Pro některá průmyslová odvětví budou
povolenky zdarma

Evropská komise v zaslaném dopise již podruhé vyzvala
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jakožto český
telekomunikační regulační orgán, aby ještě více snížil
sazby za ukončení volání v mobilní síti (MTR) v České
republice.

Odborníci z 27 členských zemí EU se shodli na seznamu
průmyslových odvětví, která budou i po roce 2013 dostávat
část emisních povolenek v rámci evropského systému
obchodování s emisemi skleníkových plynů zdarma.
Důvodem pro zavedení takového opatření je strach, že se
těžiště těchto odvětví přesunou za hranice EU.
Národní experti ze členských států EU vytipovali 164
průmyslových sektorů, kterým hrozí přesunutí do
zahraničí – tedy do zemí, které požadují nižší nebo žádné
omezování skleníkových plynů než stanovují evropské
regule.
Vybraná průmyslová odvětví, která vypouštějí nejvíce
škodlivých emisí (např. výroba oceli a cementu nebo chemický
průmysl), jsou producenty 77 % veškerých emisí, které spadají
pod evropský systém emisního obchodování (EU ETS). Podle
nového systému budou tato odvětví i po roce 2013 získávat
část emisních povolenek bezplatně. Podmínkou je však
schválení celého seznamu Evropskou komisí, ke kterému by
mělo dojít do konce roku.
Výběr průmyslových sektorů se zakládá na dvou podmínkách:
intenzitě obchodu se třetími zeměmi a nárůstu výrobních
nákladů. Obě podmínky splňuje velké množství odvětví – od
výroby plastů a železa přes potravinářský průmysl až po výrobu
zbraní.
Zveřejněný seznam odvětví bude platit do roku 2014, tedy
pět let, ale EU již oznámila, že do budoucnosti počítá se
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zahrnutím dalších průmyslových sektorů. Doufá, že se jí to
podaří do prosince letošního roku.

Měsíčník EU aktualit ▪ říjen 2009

kvůli

vysokým

Sazby za ukončení volání v mobilní síti jsou velkoobchodní
poplatky, které operátoři mobilních sítí účtují jiným
operátorům za spojování hovorů ve své síti. Přes nedávnou
výzvu, kterou Komise adresovala ČTÚ v dopise odeslaném
koncem minulého roku, aby co možná nejvíce přiblížil MTR
úrovni efektivních nákladů, chce český regulátor zachovat
MTR na úrovních stanovených ve svém předchozím
rozhodnutí.
Novou přechodnou regulací zaměřenou na rychlejší přiblížení
se efektivním nákladům by se však mohl zajistit hladší
přechod na přístup stanovený v doporučení Evropské komise
o sazbách za ukončení volání v mobilní síti, v němž se po
všech členských státech požaduje, aby stanovily MTR na
úrovni nákladů efektivního operátora do 31. prosince
2012.
„Průměrná sazba za ukončení volání v mobilní síti v České
republice je druhá nejvyšší v EU. I když vítáme úsilí ČTÚ
zohlednit některé aspekty našeho doporučení již v rámci
jeho stávajícího opatření, musím vyjádřit velké zklamání
z toho, že český regulační orgán navrhuje zachovat
úroveň sazeb za ukončení volání v mobilní síti, která
byla větším operátorům uložena dříve,“ prohlásila k tomu
eurokomisařka Viviane Redingová, pod níž v EK spadá
oblast telekomunikací.

Události
Podle ní lze jen výrazným snížením sazeb zabezpečit, aby
čeští spotřebitelé mohli využívat nižší ceny u mobilních
hovorů. „Taktéž naléhám na ČTÚ, aby nejmenšímu
operátorovi uložil přísnější povinnosti a zacházel tak se všemi
mobilními společnostmi stejně,“ dodala eurokomisařka.
Do konce roku mohou tři největší operátoři účtovat
maximálně 2,31 Kč za minutu, avšak za období od 1. ledna
do 30. června 2010 činí maximální sazba za ukončení volání v
mobilní síti 1,96 Kč za minutu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1311

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Čerpání dotací se operační programy snaží v
krizi zjednodušit
Operační programy, jejichž prostřednictvím Česká republika
čerpá dotace z evropských fondů, přijaly podle informací
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) do dnešního dne
celou řadu opatření, která mají v době hospodářské krize
usnadnit přístup k evropským penězům.
K možným opatřením patří například zjednodušení
administrativních procesů spojených s čerpáním
evropských peněz, urychlení plateb nebo využití úvěrových
mechanismů. V červenci se šéfové všech operačních programů
shodli také na tom, že je třeba změnit národní legislativu tak,
aby nekomplikovala podmínky pro čerpání evropských dotací
a s ním související administrativu více, než požadují pravidla
EU.
V září pak MMR přišlo s návrhy na efektivnější využití
evropských peněz v době krize. Je mezi nimi například
požadavek na urychlení proplácení projektů již v době jejich
realizace (a ne až po skončení), poskytování zvýhodněných
úvěrů a záruk, zjednodušení legislativy tak, aby se usnadnilo
vykazování výdajů, nebo nasměrování dotací do oblastí s
nejvyšším růstovým potenciálem.
Kroky MMR i ostatních řídících orgánů OP jdou správným
směrem. Přesto si myslíme, že existují další účinná opatření
na zlepšení čerpání fondů EU. Mezi ty klíčové patří:
• Urychlit proces schvalování a administrace žádostí o
dotace z fondů EU – současný stav, kdy mezi podáním
žádosti o dotaci, jejím schválení a podepsáním příslušné
grantové smlouvy běžně uplyne půl roku a více, je
nevyhovující.
• Maximálně sjednotit administrativní požadavky na
žadatele o dotaci z různých operačních programů (OP) –
žadatelům by pomohlo jednotné kontaktní místo, jednotné
(či co nejvíce podobné) formuláře žádostí, jednotný
informační systém, apod.
• Zavést pro všechny OP vícestupňový výběr projektů
a vícestupňové podávání žádostí jako je např. u OP

Podnikání a inovace (registrační žádost následovaná plnou
žádostí).
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2009/MMR-pripr
avilo-akcni-plan-na-vyuziti-fondu-EU-ke-s
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/cerpani-evrop
skych-penez-se-operacni-programy-snazi-v-krizi-zjednodusit006560

ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE
Kroky EU k omezení zdravotních rizik z
hudebních přehrávačů
Evropská komise zaslala mandát evropskému orgánu pro
standardizaci CENELEC, ve kterém žádala vytvoření nové
technické bezpečnostní normy implicitního výrobního
nastavení osobních hudebních přehrávačů na bezpečnou
úroveň hlasitosti.
Stávající normy EU nepředepisují žádnou maximální
hranici hlasitosti zvuku ani neukládají zvláštní požadavky
na označování výrobku s ohledem na hlasitost poslechu,
ale požadují, aby návod k použití obsahoval varování o
nepříznivých dopadech vystavení se nadměrné hlasitosti
zvuku.
Mandát navrhovaný Evropskou komisí zahrnuje veškeré
osobní hudební přehrávače a mobilní telefony s funkcí
přehrávání hudby. Tento návrh stanoví, že:
• Bezpečná úroveň hlasitosti poslechu je úroveň daná
implicitním výrobním nastavením výrobků. Bezpečné
používání závisí na době vystavení se zvuku a na hlasitosti
poslechu (např. při hlasitosti 80 dB(A) by měl být poslech
omezen na 40 hodin za týden). Výše uvedená bezpečná
úroveň hlasitosti poslechu je úroveň daná implicitním
výrobním nastavením. Lze povolit i vyšší úrovně vystavení
se hlasitému poslechu, pokud byly záměrně zvoleny
uživatelem a na výrobku je spolehlivým způsobem uvedena
informace o nebezpečí pro uživatele.
• Vhodné varování pro spotřebitele ohledně nebezpečí a
způsobů, jak se jim vyhnout, včetně situace, kdy dojde k
výměně původní sady sluchátek za jiný typ, což bude mít
za následek vyšší nebezpečnou hladinu zvuku. Mandát
nepředepisuje způsoby, jak výše uvedené prakticky
provést.
Evropské normy nejsou závazné, pokud je však norma
schválena Evropskou komisí a zveřejněna v Úředním věstníku
EU, de fakto se stává průmyslovou normou. Výrobky, které
jsou v souladu s těmito normami, se považují za bezpečné – v
opačném případě musejí výrobci nechat své výrobky nezávisle
testovat, což je velmi drahé. Nové bezpečnostní normy se
budou vztahovat pouze na budoucí výrobky.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1364
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Kalendárium

Z ostatních zpráv a událostí, které se nedostaly do výše
komentované rubriky, upozorňujeme na přijetí návrhu společného
evropského rozpočtu na příští rok Evropskou komisí. Z návrhu
vyplývá, že největší část výdajů bude směřovat na dotace ze
strukturálních a Kohezního fondu. Evropská komise bude po
členských státech požadovat vrácení 214,6 milionů eur, které
v minulých letech neoprávněně použily na podporu v odvětví
zemědělství. Z toho Česká republika by měla vrátit 190 tisíc eur.

1. ZÁŘÍ
Tísňová linka 112 funguje již ve všech členských státech EU:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=4726

2. ZÁŘÍ
EIB zvýšila podporu projektů malých a středních podniků
v Rumunsku o 140 mil. eur:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/169
Průvodce k Lisabonské smlouvě:
http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/84/index_
en.htm

3. ZÁŘÍ
Evropská politika inovací – úspěchy, ale také nové výzvy:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=3530&lang=cs
Komise navrhla vytvoření „Společného programu EU pro
znovuusídlení“:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1267
Příležitosti a výzvy v oblasti migrace EU:
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/81/index_
en.htm

4. ZÁŘÍ
ERAWATCH – nová perspektiva ve výzkumu:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_
id=8530&dt_code=NWS&lang=en
EU podporuje rozvoj nezávislých spotřebitelských časopisů
a internetových stránek na Kypru, v ČR, Maďarsku, Polsku,
Rumunsku a ve Slovinsku:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1269

7. ZÁŘÍ
Komise navrhuje nové rybářské příležitosti pro oblast Baltského
moře pro rok 2010:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/
2009/com09_44_en.htm

8. ZÁŘÍ
Zvýšená podpora partnerství v oblasti vědy mezi EU a Africkou
unií: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/09/1275
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/109973.pdf
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9. ZÁŘÍ
Evropská rada přijala balíček leteckých opatření:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/trans/109950.pdf

10. ZÁŘÍ
Zpráva Komise o železniční bezpečnosti a interoperabilitě:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1282

11. ZÁŘÍ
Podpora belgických zaměstnanců textilního průmyslu
z Antiglobalizačního fondu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&news
Id=589&furtherNews=yes

14. ZÁŘÍ
Bulletin Evropské unie – aktualizovaná zpráva:
http://europa.eu/bulletin/en/200904/sommai00.htm
Kvalitní vzdělání a péče o mladé vede k lepšímu životu:
http://ec.europa.eu/education/news/news1697_en.htm

15. ZÁŘÍ
Rada EU přijala směrnici pro trh s ropnými produkty:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/trans/110105.pdf
Zápis ze zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/gena/110113.pdf
Rada EU schválila 15 mil. eur na podporu evropského
filmového průmyslu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/educ/110108.pdf

16. ZÁŘÍ
Výzkum – Evropa se dostává do čela v oblasti
biofarmaceutických inovací:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1310
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/gena/110129.pdf
Znečištěné Baltské moře hledá strategii pro obnovu:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/05958445-201-07-30-910-20090717STO58442-2009-20-07-2009/
default_en.htm
Evropská agentura pro bezpečnost letectví a Evropská komise
stanovily společnou strategii:
h t t p : / / w w w. e a s a . e u r o p a . e u / w s _ p r o d / g / d o c / p r /
PRen15092009.html

Kalendárium
18. ZÁŘÍ
100milionová podpora EIB indické dceřiné společnosti VW:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/177
Komise navrhuje nová opatření s cílem pomoci odvětví mléka v
krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1333
Komise přijala návrh evropského rozpočtu pro rok 2010:
http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/next_year_en.htm
Struktura rozpočtu EU pro rok 2010
Rozpočtová kapitola

mld.
euro

meziroční
změna v %

1. Udržitelný rozvoj

62,2

+3,2

- konkurenceschopnost

12,8

+8,4

- soudržnost

49,4

+2,0

2. Ochrana a řízení přírodních zdrojů

59,0

+5,1

- přímé platby a s trhem spojené výdaje

43,8

+6,4

- rozvoj venkova, ŽP, rybolov

15,2

+2,1

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a
spravedlnost

1,6

+7,6

- svoboda, bezpečnost, spravedlnost

1,0

+13,5

- občanství

0,6

-0,3

4. EU jako globální hráč

7,9

+1,8

5. Administrativní náklady

7,9

+2,1

Celkové výdaje na závazky - absolutně 138,6

+3,8

Celkové výdaje na závazky - k HND EU 1,18 %
Zdroj: Evropská komise

21. ZÁŘÍ
14,8 mil. eur na pomoc zaměstnancům irské společnosti Dell
najít novou práci:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=594&furtherNews=yes

22. ZÁŘÍ
Zápis ze zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/jha/110272.pdf
Produkce solárních panelů se v roce 2008 téměř zdvojnásobila:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2820&obj_
id=383&dt_code=HLN&lang=en

23. ZÁŘÍ
Komise omezuje byrokracii a zlepšuje ochranu investorů při
zveřejňování prospektů cenných papírů:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1351

Zpráva EU o finančních službách v maloobchodu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/09/402

24. ZÁŘÍ
Komise funguje stále ekologičtěji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1349

25. ZÁŘÍ
Statistiky: 60 % studentů vyššího vzdělání mluví nejméně 2
cizími jazyky:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/324092009-AP/EN/3-24092009-AP-EN.PDF

28. ZÁŘÍ
Evropský parlament vrátil zpět Komisi deset nedokončených
legislativních návrhů:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
008-61213-268-09-39-901-20090925IPR61212-25-09-20092009-false/default_en.htm
Inovace – klíč k hospodářskému oživení:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=404&lang=en
Evropská komise zveřejnila zprávu o hospodářské krizi
v Evropě:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article15893_en.htm

29. ZÁŘÍ
Komise přijala nové nařízení o blokové výjimce pro konsorcia
liniové lodní dopravy shipping lines:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1367
Zápis ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/intm/110310.pdf
EIB investuje 500 mil. eur do irského odvětí s elektřinou:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/181

30. ZÁŘÍ
Evropská komise požaduje po členských státech vrácení
214,6 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou
politiku:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1375
Komise zveřejnila výsledky veřejných konzultací k podpoře
migrace SEPA:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1372

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

V polovině října bude mít zasedání ministrů odpovědných za
konkurenceschopnost na programu dvé témata. Prvním je přechod
k „eko-efektivní“ ekonomice, tedy jak posílit konkurenceschopnost
evropského hospodářství při současném zvládnutí výzev klimatické
změny. Druhým bodem jednání je posílení spolupráce členských
států v oblasti výzkumu a vývoje. Agenda Evropské rady na konci
října bude do značné míry záviset na tom, v jakém stádiu ratifikace
se bude nacházet Lisabonská smlouva.

Zasedání klíčových institucí EU
1.10.2009
Haag, Nizozemsko
- Neformální setkání ministrů vnitra a Europolu
1.-2.10.2009
Göteborg, Švédsko
- Neformální setkání ministrů financí
8.-9.10.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
12.10.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
14.-16.10.2009
Umeå, Švédsko
- Neformální setkání ministrů pro konkurenceschopnost
19-20.10.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
20.10.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
21.10.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k životnímu prostředí
23.10.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
26.-27.10.2009
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
29.-30.10.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Priority nové strategie programu Evropské informační společnosti DG INFSO

Uzávěrka
9.10.2009

Europeana – jednotný přístup k digitalizovaným datům

DG INFSO

15.11.2009

Inovační politika Evropského společenství

DG ENTR

16.11.2009

Příprava Evropského akčního programu bezpečnosti na silnicích

DG TREN

20.11.2009

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Hlavním tématem říjnového čísla Měsíčníku EU aktualit je
reakce Evropské unie v oblasti regulace a dohledu na právě
probíhající finanční krizi. Hlavní částí je balíček legislativních
návrhů, který na sklonku letošního září příjala Evropská komise
s cílem zásadně posílit dohled nad odvětvím finančních trhů
v rámci EU a vyvarovat se opakování podobně silné finanční
krize do budoucna.

Téma

FINANČNÍ KRIZE A OPATŘENÍ EU V OBLASTI
FINANČNÍHO DOHLEDU
Finanční krize, jež zasáhla globální ekonomiku následně po létu
2007, nemá srovnání v rámci poválečné ekonomické historie.
Ačkoliv její velikost a rozsah jsou mimořádné, krize vykazuje
mnoho rysů společných s obdobným finančním napětím, jež
provázelo epizody recesí v minulosti. Krizi předcházelo dlouhé
období rychlého růstu úvěrů, nízkých rizikových prémií, hojnou
dostupností likvidity, silným využíváním pákových efektů při
realizaci investičních strategií, vzlínajícími cenami aktiv a
vývojem bublin – mnohdy spekulativního charakteru – v oblasti
realit.
Přehnaný rozsah rizikových spekulativních pozic přivedl
finanční instituce do stavu extrémní zranitelnosti v důsledku
korekcí trhů aktiv. Výsledkem byl zvrat v relativně malé oblasti
finančního systému („sub-prime market“ v USA), který následně
dostatečně rozkymácel celou finanční strukturu. Takové
epizody se udály i předtím (například v Japonsku a severských
zemích na počátku 90. let, asijská krize na konci 90. let).
Nicméně, v této době je situace odlišná, charakteristická tím,
že se krize stala globální, v mnohém blízká událostem, které
spustily velkou depresi 30. let.
Jestliže může být vhodné považovat velkou depresi za nejlepší
měřítko pro identifikaci dopadů na finanční systém, může
současně sloužit i jako velké poučení. V současné době vlády
a centrální banky si jsou dobře vědomy potřeby vyhnout se
chybám ve výkonech svých hospodářských politik, které jsou
v těchto obdobích obvyklé – jak v rámci EU, tak kdekoliv jinde.
Přijatá opatření umožnila vyhnout se „runům“ na velké banky;
parametry měnové politiky byly až agresivně změkčeny; vlády
v prvním období uvolňovaly podstatné fiskální stimuly ze
svých veřejných výdajů, aby některé jiné začaly následně až
restriktivně ve svých výdajích šetřit.
Na rozdíl od zkušenosti během velké deprese se evropské země
ani země mimo Evropu neuchýlily v drtivé většině k provádění
či jen svádění k protekcionistickým praktikám, v každém
případě nikoliv v měřítku 30. let. I tento postoj je demonstrací
významnosti koordinace postupů v rámci EU; ukazuje se spíše,
že krize může – alespoň v rámci EU – vytvářet příležitosti pro
další postup v koordinaci řady oblastí hospodářské politiky,
s přesahem do sféry sociální i environmentální.
Ve svých raných fázích se krize sama projevovala především
akutním nedostatkem likvidity mezi finančními institucemi,
když tyto procházely velmi tuhými až rigidními tržními
podmínkami, v nichž se téměř zmrazily poskytované finanční
toky (především v oblasti krátkodobého financování).
V této fázi se současně zvýšily obavy ohledně solventnosti

finančních institucí (které se v negativním smyslu potvrdily
především v USA, kde dosud zkrachovalo téměř 100
bankovních institucí), avšak kolaps systému jako celku byl
tehdy shledáván jako málo pravděpodobný. Toto vnímání
se však dramaticky změnilo poté, co jedna z největších a
nejtradičnějších amerických investičních bank – Lehman
Brothers – v září 2008 zkrachovala.
Důvěra ve finanční systém v tuto chvíli zkolabovala, investoři
masivně likvidovali své pozice a akciové trhy dramaticky spadly.
Od tohoto momentu dále vstoupila ekonomika EU do svého
nejhlubšího propadu od do té doby svého rekordního poklesu
ve 30. letech. Přesun finančního útlumu na reálnou ekonomiku
se odehrál při rekordní rychlosti, při mimořádné úvěrové
zdrženlivosti a zborcené důvěře, zasahující podnikatelské
investice i spotřebitelskou poptávku, zejména orientovanou na
zboží dlouhodobé spotřeby a bydlení.
Šíření projevů krize přes hranice bylo rovněž extrémně rychlé,
vzhledem k úzkým vazbám finančního systému jako takového
i díky silně integrovaným nabídkovým řetězcům a propojení
na globálních produktových trzích. Podle aktuálních projekcí
Evropské komise by se reálný HDP EU měl v roce 2009 snížit
o 4 % v průměru, což by bylo nejostřejší snížení její produkční
schopnosti v historii evropské integrace.
Evropská komise: vnitřní odhad růstu HDP
Mezikvartální růst

Meziroční růst

1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09

2009

Německo

-3,5

0,3

0,7

0,1

-5,1

Španělsko

-1,6

-1,1

-0,4

-0,2

-3,7

Francie

-1,3

0,3

0,4

0,3

-2,1

Itálie

-2,7

-0,5

0,2

0,1

-5,0

Nizozemsko

-2,7

-0,9

-0,4

0,0

-4,5

Eurozóna

-2.5

-0,1

0,2

0,1

-4,0

Polsko

0,3

0,5

0,1

0,0

1,0

UK

-2,4

-0,7

0,2

0,5

-4,3

EU-27

-2,4

-0,2

0,2

0,1

-4,0

Zdroj: vnitřní odhad Evropské komise ze září 2009. Pozn.:
mezikvartální růst je očištěn o vliv sezónnosti a rozdílného
počtu pracovních dnů.
A ačkoliv známky počátečního oživování se snad postupně
objevují, předpokládá se, že toto by mělo být spíše zdlouhavé,
neboť poptávka zůstane ještě nějaký čas výrazně stlačená
jak díky bolestivému přizpůsobování průmyslové a sektorové
struktury, tak i významným úsporným opatřením uplatňovaným
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Téma
v ekonomice především ze strany soukromého, ale stále více
i veřejného sektoru. I přes to, že kormidlo hospodářské
politiky se výrazně změnilo ve své krátkodobé a střednědobé
orientaci, potenciální růst výstupu ekonomiky bude stále
skomírat.
Investice, které jsou alokovány ve skromnější podobě, budou
přinášet své výsledky s logickým zpožděním; jsou v současné
době zaměřovány jak na obnovu mnohdy zastaralého
fyzického kapitálového vybavení firem, tak ve prospěch oblastí
v současnosti považovaných za dlouhodobě perspektivní
(výzkum a vývoj; nové energetické zdroje šetrné k životnímu
prostředí apod.).
Probíhající recese tedy pravděpodobně zanechá hluboké
a dlouhotrvající stopy na ekonomické výkonnosti a způsobí
sociální obtíže mnoha podob. Ztráty zaměstnání mohou
být po jistou dobu tlumeny flexibilními schématy podpory
v nezaměstnanosti či odchodným, ale v konečném důsledku
bude dopad rychle narůstající nezaměstnanosti pociťován

a provázen poklesem na trzích bydlení a složitou situací
v domácnostech, především vysoce zadlužených. Fiskální
pozice vlád bude pokračovat ve zhoršování, nejenom z důvodů
cyklických, ale rovněž a v některých zemích především
strukturálních. Daňová základna v těchto státech prošla
procesem svého výrazného zmenšení někdy přechodné,
mnohdy však trvalé povahy a současně podmíněné závazky
vlád, spojené se záchrannými akcemi na podporu bank a
ostatních finančních institucí mohou v některých případech
nabýt fáze jejich materializace a tím i faktického naplnění.
Takový vývoj by dále drasticky zhoršil ukazatele fiskální
disciplíny, především pak nejvíce sledovaný indikátor poměru
veřejného dluhu k výkonu ekonomiky – hrubému domácímu
produktu.
Otevřenou otázkou zůstává, zda krize oslabí podněty pro
strukturální reformy a tedy dále nepříznivě ovlivní potenciální
růst, nebo zda vytvoří příležitosti pro započetí dalekosáhlých
hospodářsko-politických aktivit.

ROZSÁHLÉ VÝZVY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY
Stávající krize demonstrovala význam koordinovaného rámce
pro krizový management. Měl by obsahovat následující
součásti:

Prevence před krizí
Jedná se o výčet preventivních nástrojů, jimiž by se omezilo
opakování krizových jevů ve finančním sektoru v budoucnosti.
Prevence před krizí by měla být na úrovni EU do souhrnného
ocenění toho, jaké základní příčiny krize byly, případně
v budoucnu by mohly být, a jaké změny v makroekonomickém,
regulatorním a dohledovém rámci hospodářské politiky
by mohly pomoci zabránit jejich opakování. Hospodářské
politiky na povzbuzení potenciálního hospodářského růstu a
konkurenceschopnosti by rovněž mohly posílit ekonomický
systém a podpořit tak jeho odolnost před následky budoucích
krizí.

Kontrola průběhu krize a zmírnění jejích
projevů
Smyslem kontroly průběhu krize a zmírňování jejích projevů
je minimalizovat škody ochranou před systémovými poruchami
nebo zmírněním poklesu výstupu ekonomiky či změkčením
sociálních dopadů plynoucích z recese. Hlavním cílem tak je
stabilizovat finanční systém a reálnou ekonomiku v krátkém
období. Postup při této aktivitě by měl být koordinován napříč
celou Evropskou unií, aby dosáhl vyváženosti mezi národními
opatřeními a spirálovými efekty, které díky vysoké míře
otevřenosti ekonomik EU ovlivňují i ostatní členské státy a
jejich ekonomiky.
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Řešení následků krize
protikrizových opatření

a

ukončení

Jeho smyslem je doprovázet projevy finanční krize do jejich
konce při nejnižších možných nákladech pro daňového
poplatníka, při schopnosti podchytit systémová rizika a
zajistit ochranu spotřebitelů. To vyžaduje včas „přepnout“
na opačně působící přechodná podpůrná opatření a
aktivity přivádějící ekonomiky do fáze udržitelného růstu i
fiskálního vývoje; mimo jiné sada těchto opatření zahrnuje
kroky směřující k vyčištění bilancí bank, restrukturalizaci
sektoru i vhodně zvolenou „exit“ strategii (spočívající
v dobře načasovaném rozhodnutí o ukončení podpůrných,
jednorázových proti-krizových opatření a v konečném
přechodu ke standardní vylaďovací funkci hospodářské
politiky vůči ekonomickému systému.
Počátek vytváření takovéhoto rámce začíná být pomalu
zaváděn a uplatňován; staví na existujících institucích
a legislativě, a je doplněn novými iniciativami. Nicméně,
samozřejmě tvůrci hospodářské politiky v Evropě nemají
nyní jinou volbu, než v okamžitém či krátkém výhledu využít
existujících mechanismů a procedur. Rámec pro prevenci
před finanční krizí vyhlíží, při pohledu zpět, jako dostatečně
nerozvinutý – jinak by krize z pohledu systémové poruchy
(nikoliv cyklického vývoje) s největší pravděpodobností
nenastala. To samé platí v určitém rozsahu pro rámec EU
pro kontrolu a zmírnění krize, alespoň pro počáteční krizové
fáze.
Zcela přirozeně byla většina úsilí hospodářské politiky doposud
zaměřena ve smyslu kontroly průběhu krize a zmírnění jejích

Téma
dopadů. Avšak první kroky byly rovněž učiněny ve směru
přeměny podoby finanční regulace a dohledu – jak v Evropě,
tak mimo ni – se zaměřením na prevenci proti krizi. Naproti
tomu, osvojení opatření v rámci řešení následků krize ve
smyslu dlouhodobých systémových kroků zatím ještě vážně
nezačala.

Příkladem takovýchto celosystémových protikrizových
opatření, která se budou týkat a ovlivní postavení celého
odvětví finančního zprostředkování a v něm působících
subjektů, může být například definování návrhu pravidel pro
stabilizaci finančních trhů.

PRAVIDLA PRO STABILIZACI FINANČNÍCH TRHŮ
Na sklonku září 2009 Evropská komise přijala klíčový balíček
legislativních návrhů, jejichž cílem je zásadně posílit dohled nad
odvětvím finančních trhů v rámci EU. Cílem nové legislativní
úpravy, založené na zesílené spolupráci napříč EU, je:
• udržet do budoucna finanční stabilitu EU,
• zajistit jednotné uplatňování a prosazování stejných
základních technických pravidel,
• zabezpečit včasné odhalování rizik v systému,
• umožnit mnohem účinnější spolupráci v mimořádných
situacích a při řešení sporů mezi orgány dohledu.
Na základě těchto předpisů dojde ke zřízení nového Evropského
výboru pro systémová rizika, jehož hlavním posláním má
být zjišťování rizik pro finanční systém jako celek; hlavním
výstupem jeho práce je pak vydávání včasných varování, jež
vyžadují rychlou následnou akci.
Vedle toho dojde k ustavení Evropského systému orgánů
finančního dohledu, jež bude složen z orgánů dohledu
jednotlivých členských států a tří nových evropských orgánů
dohledu pro oblast bankovnictví, cenných papírů, a pojištění a
zaměstnaneckých penzijních systémů.

V důvodové zprávě k předkládanému balíčku návrhů předseda
Evropské komise José Manuel Barroso uvádí: „Finanční
trhy nekončí na hranicích jednotlivých států, jsou vzájemně
propojeny v rámci Evropy i celosvětově. Dohled nad nimi se
tedy také musí provádět na evropské a světové úrovni“. Začíná
tak být uváděn do chodu nový evropský systém dohledu, který
vychází ze zprávy de Larosièrovy skupiny, která získala přijetí
a podporu členských států.
Cílem tohoto systému je současně i ochránit daňové poplatníky
napříč EU před opakováním kritických událostí z podzimu
2008, kdy byly některé vlády okolnostmi přinuceny vložit do
bank v nejrůznější podobě tisíce miliard eur. Evropský systém
navíc může znamenat jistou inspiraci pro systém světový;
první platformou k tomu bylo nedávné zasedání skupiny G-20
v Pittsburghu.
Podle komisaře pro vnitřní trh a služby Charlie de Creevyho
je úmysl Evropské komise prostřednictvím tohoto legislativního
balíčku rychle a důsledně napravit nedostatky v pojetí a výkonu
finančního dohledu v Evropě a tak napomoci předcházet
budoucím finančním krizím. Komisař současně doporučuje
jeho rychlé přijetí Radou i Parlamentem tak, aby nové orgány
mohly začít fungovat od roku 2010.
Rovněž komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín
Almunia přijetí návrhu vítá. Jeho komentář zní: „Vytvořením
evropského výboru pro systémová rizika, který bude odhalovat
rizika ovlivňující finanční stabilitu v EU a předcházet jim, a
novými ujednáními ke zlepšení dohledu na institucionální
úrovni, se významně přispěje k odstranění nevyváženosti
v našich finančních systémech a k řešení slabých stránek
našeho systému finančního dohledu, které jsou nejméně
z části zodpovědné za finanční krizi.“
Současná finanční krize odhalila systémové nedostatky
evropského rámce pro dohled, jež i po vytvoření jednotného
vnitřního trhu v této oblasti zůstává roztříštěný na úrovni
členských států; současně poukázala na významnou roli
vzájemné koordinace mezi členskými státy i na legitimní
poslání celoevropských institucí v této oblasti.
Předložené návrhy právních předpisů řeší nedostatky v oblasti
obezřetného dohledu na makro i mikro- úrovni a k jejich
odstranění jsou zřizovány tyto orgány:
• Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB); ten
bude sledovat a posuzovat rizika pro stabilitu finančního
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systému jako celku (dohled nad finanční obezřetností
na makroúrovni); bude zajišťovat včasná varování před
systémovými riziky, která by mohla narůstat, a v případě
potřeby vydávat doporučení k přijetí opatření na jejich
řešení;
Evropský systém orgánů finančního dohledu
(ESFS); ten bude vykonávat dohled nad jednotlivými
finančními institucemi (dohled nad finanční obezřetností
na mikroúrovni), který bude tvořit síť orgánů finančního
dohledu z členských států, které budou spolupracovat
s novými evropskými orgány dohledu. Tyto vzniknou ze
současných výborů pro bankovnictví, cenné papíry, a
pojištění a zaměstnanecké penzijní systémy, a ponesou
názvy:
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA);
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění (EIOPA) a;
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pravomoci ESRB budou spočívat ve vydávání doporučení
a varování členským státům (a jejich orgánům dohledu) a
evropským orgánům dohledu, které se jimi budou muset
řídit, anebo budou muset vysvětlit, proč se jimi neřídily. Do
činnosti ESRB bude zapojeno vedení Evropské centrální
banky, národních centrálních bank, tří nových evropských
orgánů dohledu a národních orgánů dohledu. Zřízení ESRB
je v souladu s několika iniciativami na mnohostranné úrovni i
mimo EU, včetně založení Rady pro finanční stabilitu skupiny
G-20.
Co se týče dohledu nad obezřetností finančního systému
na mikroúrovni (nad jednotlivými finančními institucemi),
v současné době působí na úrovni EU tři výbory pro finanční
služby, jejichž role je poradní:
• Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS);
• Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovacím trhem
a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS);
• Evropský výbor regulátorů trhu s cennými papíry
(CESR).
Nově zřízené orgány převezmou všechny jejich úkoly a
navíc budou jejich kompetence rozšířeny o některé zvláštní
pravomoci, včetně:
• přípravy návrhů technických norem podle zásad zlepšování
právní úpravy;
• řešení sporů mezi orgány dohledu z jednotlivých
členských států v případech, kdy mají podle právní úpravy
spolupracovat nebo dojít ke shodě;
• přispívání k zajištění jednotného uplatňování technických
předpisů Společenství, včetně provádění srovnávacího
hodnocení;
• v případě ESMA výkonu přímého dohledu nad ratingovými
agenturami;
• úlohy koordinátora v mimořádných situacích.
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Předložené návrhy byly rozsáhle konzultovány po zveřejnění
doporučení odborné skupiny, vedené bývalým ředitelem
Mezinárodního měnového fondu Jacquesem de Larosièrem.
Červnový summit EU nový rámec pro dohled schválil a
apeloval na rychlé přijetí nezbytné právní úpravy.
Další a detailnější informace k diskutované problematice lze
nalézt na internetových stránkách:
• http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/
index_en.htm
• http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article15861_en.htm

Seznam právních norem společenství, které se vztahují
k činnosti nově navržených autorit
EBA
• směrnice o finančních konglomerátech (FCD);
• směrnice o kapitálové přiměřenosti (CRD);
• směrnice o opatřeních proti praní špinavých peněz
(AMLD);
• směrnice o schématech pojištění vkladů;
• nařízení o informacích k osobám, provádějící transfery
finančních prostředků.
EIOPA
• směrnice o finančních konglomerátech;
• směrnice o institucích zajišťujících zaměstnanecká penzijní
schémata (IORP);
• směrnice o běžném pojištění a zajištění;
• směrnice Solvency II;
• směrnice o zprostředkování pojistných produktů (IMD);
• směrnice o opatřeních proti praní špinavých peněz.
ESMA
• směrnice o finančních konglomerátech;
• směrnice o transparentnosti;
• směrnice o trzích finančních instrumentů (MiFID);
• směrnice o zneužívání trhu (MAD);
• směrnice o prospektu;
• směrnice o provádění kolektivního investování do
převoditelných cenných papírů (UCITS);
• nařízení o úvěrových ratingových agenturách;
• směrnice o nabídkách převzetí;
• směrnice o konečném vypořádání (SFD);
• směrnice o uspořádání finančního zajištění;
• směrnice o schématech kompenzace investorů;
• směrnice o připuštění cenných papírů na oficiální seznam
obchodovaných titulů burzy cenných papírů a o informacích
publikovaných o těchto cenných papírech;
• směrnice o opatřeních proti praní špinavých peněz;
• směrnice o kapitálové přiměřenosti;
• směrnice o distančním marketingu.

V rubrice Dotační výzvy sledujeme za přispění dceřiné společnosti
České spořitelny konzultační firmy Grantika ČS a portálu
eDotace.cz zajímavé aktuálně vyhlášené a připravované výzvy k
předkládání žádostí o dotace ze strukturálních fondů a Kohezního
fondu EU. V tabulce jsou monitorovány informace o operačním
programu, v rámci kterého byla výzva vyhlášena, o konkrétních
oblastech podpory daného programu, typu vhodného žadatele a
datu uzávěrky předkládání žádostí o dotaci.

Dotační
výzvy

Vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
Operační
program
FM EHP/
Norsko

(Pod) Oblast podpory / Program
Fond pro podporu výzkumu:
Malé granty na výměnu expertů a podporu
krátkodobých studijních cest v roce 2010

Vhodný žadatel

Uzávěrka

experti (nebo jejich zaměstnavatelé, pokud expert 19.11.2009
nevede účetnictví nebo daňovou evidenci) provádějící
výzkum v ČR nebo dárcovských státech (EHP)

ROP Severozápad

OP Podnikání a inovace

OP VaVpI Oblast podpory 4.1: Infrastruktura pro výuku vysoké školy
na vysokých školách spojenou s výzkumem

OP LZZ

31.12.2010

Oblast 5.1: Platformy spolupráce –
program Prosperita II (část I)

vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, samostatná
územně správní jednotka či jiná právnická osoba
jejímž vlastníkem je vysoká škola, veřejná výzkumná
instituce či jednotka územní samosprávy, založená před
15.9.2009, nezisková organizace

30.6.2010

Oblast 5.1: Platformy spolupráce –
program Prosperita II (část II)

podnikatelé - právnické osoby

30.6.2010

Oblast 5.2: Infrastruktura pro rozvoj lidských podnikatel, obecně prospěšná společnost, občanské
zdrojů – program Školicí střediska II
sdružení, sdružení právnických osob nebo podnikatelské,
oborové, odvětvové nebo profesní komory

31.5.2010

Oblast 5.3: Infrastruktura pro podnikání
– program Nemovitosti II

podnikatel, obec, kraj

31.3.2010

Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových
pólů regionu – Integrovaný plán rozvoje
města Chomutov (areál bývalých kasáren a
přilehlého okolí)

město Chomutov, kraje, organizace zřízené či založené 15.12.2009
městem Chomutov či krajem, svazky obcí, jejichž
členem je Chomutov, NNO, školská a vzdělávací
zařízení zařazená do školského rejstříku

Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových
pólů regionu – Integrovaný plán rozvoje
města Děčín (zóna „Centrum“)

město Děčín, kraje, organizace zřízené či založené 15.12.2009
městem Děčín či krajem, svazky obcí, jejichž členem je
Děčín, NNO, školská a vzdělávací zařízení zařazená do
školského rejstříku

Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových
pólů regionu – Integrovaný plán rozvoje
města Karlovy Vary

město Karlovy Vary, kraje, organizace zřízené či 15.12.2009
založené městem Karlovy Vary či krajem, svazky
obcí, jejichž členem je Karlovy Vary, NNO, školská a
vzdělávací zařízení zařazená do školského rejstříku

Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových
pólů regionu – Integrovaný plán rozvoje
města Ústí nad Labem (centrum)

město Ústí nad Labem, kraje, organizace zřízené či 15.12.2009
založené městem Ústí nad Labem či krajem, svazky
obcí, jejichž členem je Ústí nad Labem, NNO, školská a
vzdělávací zařízení zařazená do školského rejstříku

Oblast podpory 4.1:
správní úřady, tj. ministerstva a další ústřední orgány 15.12.2009
Efektivní správní úřad (individuální projekty) státní správy

ROP Jiho- Oblast podpory 2.1:
východ Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

obce; svazky obcí; kraje; nestátní nezisk. organ.; organizace
zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; právnické osoby
s účastí samosprávy; malí a střední podnikatelé

6.1.2010

ROP
Podoblast podpory 1.1.2:
Moravsko- Bezpečnost na komunikacích, cyklo a
slezsko pěší doprava (zaměření výzvy: Místní
komunikace – Domy velké vody)

obce Jeseník nad Odrou, Kunín, Životice u Nového
Jičína

4.12.2009

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).
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Dotační
výzvy
Připravované výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
Operační
program

OP Lidské zdroje
a zaměstnanost

OPPI

ROP
Moravskoslezsko

Program rozvoje
venkova

OP Životní prostředí

OP VpK
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Specifikace výzvy

Alokace

Vyhlášení

Oblast podpory 3.1: Úspory energie a OZE – program Eko-energie

n/a

podzim 2009

Oblast podpory 1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti
podniků (individuální projekty)

n/a

4Q 2009

Oblast podpory 1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti
podniků (grantové projekty)

n/a

4Q 2009

Oblast podpory 1.2: Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků
(grantové projekty)

n/a

4Q 2009

Oblast podpory 3.3: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce (grantové
projekty)

n/a

4Q 2009

Oblast podpory 3.4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního
a rodinného života (grantové projekty)

n/a

4Q 2009

Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání - Jihočeský kraj (grantové
projekty)

n/a

X/2009

Podoblast podpory 1.1.1: Snížení znečištění z komunálních zdrojů – aglomerace
pod 2 000 EO

n/a

X-XI/2009

Oblast podpory 1.2: Zlepšení jakosti pitné vody – výstavba a dostavba (rekonstrukce
ne) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

n/a

X-XI/2009

Podoblast podpory 1.3.1: Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany

n/a

X-XI/2009

Podoblast podpory 3.1.2: Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých
protipovodňových opatření

n/a

X-XI/2009

Oblast podpory 5.1: Omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik

n/a

X-XI/2009

Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

n/a

X-XI/2009

Oblast podpory 7.1: Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích
programů, poskytování environ. poradenství a informací

n/a

X-XI/2009

Opatření I.1.2: Investice do lesů

n/a

6.-26.10.2009

Podopatření III.2.1.1: Obnova a rozvoj vesnic

n/a

6.-26.10.2009

Podopatření III.2.1.2: Občanské vybavení a služby

n/a

6.-26.10.2009

Opatření III.2.2: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

n/a

6.-26.10.2009

Opatření III.3.1: Vzdělávání a informace

n/a

6.-26.10.2009

Opatření IV.1.2: Realizace místní rozvojové strategie

n/a

6.-26.10.2009

Opatření IV.2.1: Realizace projektů spolupráce

n/a

6.-26.10.2009

Dílčí oblast podpory 1.1.1: Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a 750 mil. Kč
III. třídy
Oblast podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava - Stroje a zařízení II

8.10.-4.12.2009

269 mil. Kč

8.10.-24.11.2009

Dílčí oblast podpory 2.1.3: Zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování 50 mil. Kč
zdravotnických služeb (podpora pořízení vozidel RZP, RLP a systému Rendez-vous)

8.10.-24.11.2009

Dílčí oblast podpory 2.2.1: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 150 mil. Kč
infrastruktury, a atraktivit cestovního ruchu (modernizace a rozvoj atrakcí revitalizace
památek a další infrastruktura pro cestovní ruch)

8.10.-15.1.2010
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ROP
Střední Čechy

Dotační
výzvy
Oblast podpory 2.2: Veřejná infrastruktura a služby CR - pouze cyklostezky

100 mil. Kč 15.10.-15.12.2009

Oblast podpory 3.2: Rozvoj měst – MŠ, ZŠ a SŠ a jiné

120 mil. Kč 15.10.-15.12.2009

Oblast podpory 3.2: Rozvoj měst – volnočasové aktivity (sportoviště a doplňkově 30 mil. Kč 15.10.-15.12.2009
kulturní zařízení)
Oblast podpory 3.3: Rozvoj venkova – MŠ, ZŠ a SŠ a jiné

100 mil. Kč 15.10.-15.12.2009

Oblast podpory 3.3: Rozvoj venkova – volnočasové aktivity (sportoviště a doplňkově 35 mil. Kč 15.10.-15.12.2009
kulturní zařízení)

ROP
Oblast podpory 1.3: Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů
Severozápad Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
ROP
v oblasti cestovního ruchu
Severovýchod Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti
cestovního ruchu

5,1 mil. €

15.10.-15.12.2009

254,9 mil. € 15.10.-15.12.2009
1 mld. Kč

26.10.-29.1.2010

100 mil. Kč

26.10.-29.1.2010

n/a

XI/2009-I/2010

n/a

XI/2009-I/2010

n/a

XI/2009-I/2010

n/a

XI/2009-I/2010

ROP
Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti
Severo- cestovního ruchu (řízená výzva pro Pardubický kraj v návaznosti na Integrovaný
východ operační program)

n/a

9.11.-29.1.2010

ROP Moravskoslezsko

Podoblast podpory 2.2.3: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
ROP
Podoblast podpory 2.2.6: Rozvoj krizové infrastruktury
Střední
Morava Oblast podpory 3.2: Veřejná infrastruktura a služby
Podoblast podpory 3.3.1: Podnikatelská infrastruktura a služby

Dílčí oblast podpory 2.2.2: Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení - Zvýšení 100 mil. Kč
kvality ubytovacích zařízení pro turisty, včetně doprovodných služeb poskytovaných
v těchto zařízeních

10.11.200915.1.2010

Oblast podpory 3.2: Subregionální centra – Infrastruktura vzdělávání a volného 400 mil. Kč
času

10.11.200915.1.2010

Dílčí oblast podpory 1.1.2: Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava 120 mil. Kč
– Výstavba cyklistických stezek

8.12.200912.2.2010

Dílčí oblast podpory 2.1.3: Zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování 200 mil. Kč
zdravotnických služeb – Podpora vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou
technikou

8.12.200912.2.2010

Oblast podpory 2.4: Marketing regionu – Podpora marketingu regionu pro léta 38 mil. Kč
2010–2012

8.12.200912.2.2010

Oblast podpory 3.1: Rozvojové póly regionu – dílčí projekty v rámci IPRM

1 mld. Kč

18.12.200931.12.2011

ROP
Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Severo- (obnova vozidel regionální železniční dopravy)
východ

n/a

14.12.200926.2.2010

Oblast podpory 6.2: Podpora marketingových služeb – program Marketing

n/a

konec roku 2009

Oblast podpory 2.2: Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných
strategických služeb – program Rozvoj

n/a

2009/2010

OPPI

Kompletní přehled připravovaných výzev naleznete zde: http://www.edotace.cz/1/6493/104/clanek/strucny-p
rehled-nekterych-dotacnich-vyzev-pripravovanych-od-rijna-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).
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Případová
studie

Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny firmou
Grantika ČS jsme zařadili případovou studii společnosti Ivar a.s.
na využití dotace z fondu EU na projekt výstavby a vybavení
školicího střediska pro školení nových metod a postupů v oblasti
zpracovatelského průmyslu. Projekt byl spolufinancován z
Operačního programu Podnikání a inovace dotací dosahující téměř
13 milionů korun a firma pro její získání využila poradenských
služeb společnosti Grantika ČS.

VÝSTAVBA A VYBAVENÍ ŠKOLICÍHO STŘEDISKA PŘI TECHNOLOGICKÉM CENTRU BRNO
Stručná informace o projektu
Operační program
Název projektu

OPPI – program Školicí střediska
Školicí středisko při technologickém
centru Brno
Realizace
2009 – 2010
Požadovaná dotace
12 837 000 Kč

Realizátor
IVAR, a.s., Studniční čp. 248/18, 617 00 Brno

Stručné představení realizátora
Firma IVAR, a.s. byla vždy koncipována jako firma se
zaměřením na poskytování komplexních služeb svým
zákazníkům. Se svými odborně specializovanými pracovníky
provádí poradenskou analýzu, návrhy řešení a vlastní
realizace na klíč v širokém spektru oboru elektrotechniky,
elektroniky, výpočetní a automatizační techniky včetně
softwarových činností. Veškeré tyto oblasti se dají zahrnout
pod komplexní termín „informační technologie“. Právě na
tomto vysoce náročném poli patří firma vždy ke stabilním
podnikům, které zaujímají své pevné místo mezi svými
zákazníky a obchodními partnery.
Ve všech oblastech, které zastupuje firma IVAR, a.s. působí
nejen jako distributor pro další firmy, ale i jako koncový prodejce
těchto systémů. Produkci zastupovaných výrobců rozšiřuje o
vlastní doplňky, jako jsou podpůrné softwarové produkty, další
hardwarové komponenty „třetích“ výrobců i o komponenty
vyvinuté v rámci vlastního vývojového potenciálu.

Předmět projektu, místo realizace
Předmětem projektu je výstavba a vybavení nového školicího
střediska pro školení nových metod a postupů v oblasti
zpracovatelského průmyslu. Půjde zejména o řídící systémy
strojů, propojování řídících systémů do sítí, mezioperační
manipulace, robotizace ve výrobním procesu, sledování
produktivity strojů, počítačové sítě v řízení podniků a zapojení
do intenzifikace produktivity práce, propojení řízení technologie
výroby a ekonomických ukazatelů výroby a řadu dalších
činností.
Umístění školicího střediska v Brně, konkrétně do oblasti
Černovické terasy, je výhodné z hlediska globálního využití
celého školicího střediska. Bude využíváno převážně
zejména zaměstnanci společnosti Ivar, a.s., ale bude zde také
umožněno další vzdělávání nebo doškolování zaměstanců
ostatních firem zpracovatelského průmyslu, které jsou v této
oblasti umístěny.
V rámci projektu bude postavena administrativní budova se
školicími učebnami, přednáškovými místnostmi a prostory
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pro lektory. Na ni bude navazovat hala, ve které bude
prováděna praktická část školení a aplikace teoretických
poznatků do praxe.

Cíl projektu
Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvalifikačních
předpokladů stávajících i nově přijatých zaměstnanců ve vazbě
na zvýšení adaptability na změny tržních podmínek a zvýšení
konkurenceschopnosti společnosti.

Praktické zkušenosti
Tento projekt je první zkušeností společnosti s dotacemi z
evropských fondů. Současně je pro ni velkou výzvou, neboť
přesto že by společnost byla schopna projekt zrealizovat
plně ze svých zdrojů, schválení žádosti o dotaci představuje
možnost efektivního využití disponibilních prostředků
pro další vzdělávání zaměstnanců a rozšíření aktivit
společnosti.

Komentář zpracovatele
Program OPPI – Školicí střediska“ je jedním z nejvyužívanějších
dotačních titulů nového programovacího období. Výstavbou
nového školicího střediska si realizátor usnadní nejen
potupné vzdělávání vlastních stávajících zaměstnanců, což
v konečném důsledku vede vždy ke zkvalitnění produkce, resp.
poskytovaných služeb a spokojenějším zákazníkům.
Součástí projektu je nejen výstavba školicího střediska, ale
zejména také nákup výrobních technologií, na kterých probíhá
praktická stránka školení, tzn. školenci se školí na stejných
či příbuzných strojích, se kterými posléze přijdou do styku
v praxi. Aktivní využívání školicího střediska spolupracujícími
školami (vysoké i střední) či úřady práce umožní efektivnější
výběr nových zaměstnanců, kteří po zaškolení mohou
navázat s realizátorem pracovní poměr a ten tak získává již
plně kvalifikovaného pracovníka s praktickými zkušenostmi,
které nabyl při praktické části výuky ve školicím středisku,
která může být individuálně zaměřená dle potřeb budoucího
zaměstnavatele.
Příjem registračních žádostí do druhé výzvy programu
školicího střediska je otevřen do 31.5.2010. České firmy
tak mají jedinečnou možnost vybavit si školicí středisko a
přeškolit si své zaměstnance na nová, perspektivnější high–
tech odvětví tak, aby překonaly současnou ekonomickou
recesi a zaměřily se na nové produkty s vyšší přidanou
hodnotou, popř. na produkty, po kterých je na trhu vyšší
poptávka. To vše za až 60 % podpory z prostředků
evropských fondů
Richard Lev, ředitel odboru Podpory podnikání a inovací

Pokud jsme v minulém čísle Měsíčníku zahajovali naši novou
rubriku Velcí Evropané profilem Jeana Monneta, není možné, aby
v následném pokračování přišel na řadu kdokoliv jiný než Robert
Schuman (1886 – 1963). Schuman se pohyboval téměř výlučně
v oblasti veřejného, politického, částečně pak akademického
života a svojí profesí do oblasti businessu a reálné ekonomiky
prakticky reálně nepromluvil. O to rozmanitěji však byl univerzitně
vzdělán v nejrůznějších oborech.

Velcí
Evropané

ROBERT SCHUMAN (FRANCIE)
Robert Schuman byl již místem svého narození a rodinou, v níž
přišel na svět, fakticky „předurčen“ k tomu, aby se stal jedním
z nejaktivnějších představitelů myšlenky sjednocování Evropy
v době jejího samotného moderního poválečného zrodu.
Narodil se v obci Clausen, jež je dnes součástí jednoho ze
sídelních center institucí EU – Lucemburku. Jeho otec byl
Francouz z blízkého Lotrinska, jež se však ve druhé polovině
19. století stalo součástí Německa a on tak i „papírově“
německým občanem; matka pocházela z lucemburského
Bettemburgu. Život v tomto tehdy neuralgickém regionu,
v němž se permanentně střídal vliv velmocí i státní uspořádání,
od mládí ovlivnil Schumanovo myšlení směrem k potřebě
uklidnění, stabilizace a mírového tvůrčího soužití především
mezi Německem a Francií, ale i vůči přilehlým menším státům či
jednotlivým regionům, vůči nimž směřovaly mocensko-politické
zájmy těch silných.

sjednocování. V květnu 1950 je zveřejněn Schumanův plán,
navrhující, aby německý a francouzský uhelný a ocelářský
průmysl podléhal řízení a kontrole nadnárodní instituce, čímž
položil základy montánní unie – Evropského společenství uhlí
a oceli; k plánu se vedle Francie a Německa připojily další čtyři
státy a podepsáním Pařížské smlouvy tak vytvořily počáteční
jádro procesu evropského sjednocování. Schuman se vůbec
netajil od samého počátku svojí dlouhodobou vizí evropské
federace. Jeho vizionářské úvahy – včetně silné kooperace
v oblasti obrany a bezpečnosti – však v tehdejší Francii
nenalezly dostatečnou politicky úrodnou půdu; Schuman tak
v roce 1952 na svoji pozici ministra zahraničí rezignoval.

Základní a střední vzdělání absolvoval Schuman v rodném
Lucembursku; lucemburština (tehdy ještě šířená pouze slovním
podáním, nikoliv písmem) tak byla jeho mateřštinou; vzdělání
získával především v němčině, a přestože samozřejmě
francouzštinou vládl rovněž spolehlivě, nikdy se nezbavil
silného německého přízvuku. Na svá dlouhá a různorodá
univerzitní studia se vydal do Německa: postupně se zabýval
studiem práva, ekonomie, politické filozofie, teologie a statistiky
a navštěvoval univerzity v Bonnu, Mnichově, Humboldtovu
v Berlíně i tu v alsaském Štrasburku (nyní francouzském),
aby se v důsledku vyprofiloval jako právník a byl po ukončení
studií zvolen do městské rady v lotrinském městě Metz (nyní
samozřejmě rovněž francouzském).
Po první světové válce došlo k vrácení Alsaska a Lotrinska
Francii, Schuman se stal francouzským občanem a od té doby
i mimořádně aktivním politikem ve francouzských službách.
V roce 1919 byl zvolen poslancem francouzského parlamentu.
V období po 1. světové válce se významně angažoval v procesu
poválečné obnovy a byl velmi aktivní v případech odkrývání a
vyšetřování korupčního jednání v ocelářských společnostech
v Lotrinsku. Během druhé světové války byl zatčen Němci a
roku 1940 deportován do Německa, odkud v roce 1942 uprchl
a přidal se na stranu francouzského protinacistického odboje. A
tato zkušenost jej dále utvrdila v přesvědčení, že pouze trvalé
usmíření Francie s Německem může být základem mírového a
prosperujícího vývoje Evropy ve své sjednocující se podobě.
Jeho nejhvězdnější období z hlediska politické kariéry pak
přišlo v jeho již relativně pokročilém věku. V roce 1946 je
Schuman jmenován francouzským ministrem financí, v letech
1947 – 1948 se stává předsedou francouzské vlády a v období
1948 – 1952 ministrem zahraničí. Právě v tomto období
– v úzké spolupráci s Monnetem – se rozhodujícím způsobem
zasloužil o vznik institucionální fasády procesu evropského

V následujícím období se významně angažoval v přijetí
Štrasburské konvence, tedy evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod, přijaté v roce 1953 a
výrazně se angažoval v procesu, který v roce 1957 vyvrcholil
v podobě přijetí Římských smluv faktickým založením
Evropských společenství a jejich institucionální kostry. V roce
1958 se stává prvním předsedou Evropského parlamentu a
v této funkci setrvává do roku 1960. Jako významné ocenění
jeho zásluh lze považovat udělení respektované ceny
Karla Velikého – Charlemagne – v roce 1958 za obrovský
přínos procesu evropského sjednocování. Schumanovo
jméno v současnosti nesou mimo jiné náměstí a čtvrť,
v níž se nacházejí nejvýznamnější evropské instituce na
bruselské půdě, univerzita společenských věd ve Štrasburku,
výzkumné centrum Evropské univerzity i institut evropských
studií, jež oceňují nejen jeho politický, ale i akademický
přínos vizionářského intelektuála a myslitele. 4. září 1963
Robert Schuman umírá v obci Scy-Chazelles nedaleko Metz
v Lotrinsku.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

19

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
VI-09 VII-09 VIII-09
7,7
7,8
7,9
6,4
6,8
7,1
6,5
6,7
6,9
6,1
6,0
5,9
7,7
7,7
7,7
13,3
n/a
n/a
12,2
12,3
12,5
9,2
n/a
n/a
18,1
18,5
18,9
9,5
9,7
9,9
7,4
n/a
n/a
5,3
5,4
5,6
17,1
17,6
18,3
13,7
n/a
n/a
6,4
6,5
6,6
9,6
9,5
9,6
7,3
7,3
7,2
3,3
3,4
3,5
4,8
4,8
4,7
8,0
8,0
8,0
9,2
9,2
9,1
6,4
n/a
n/a
6,0
5,9
5,9
11,2
11,4
11,6
8,5
8,7
8,7
8,8
9,1
9,4
7,8
n/a
n/a
8,9
9,0
9,1
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
VI-09 VII-09 VIII-09
-1,0
-1,7
-0,7
2,6
1,0
1,3
0,8
-0,1
0,0
0,9
0,7
0,7
0,0
-0,7
-0,1
-0,5
-0,4
-0,7
-2,2
-2,6
-2,4
0,7
0,7
1,0
-1,0
-1,4
-0,8
-0,6
-0,8
-0,2
0,6
-0,1
0,1
0,1
-0,8
-0,9
3,1
2,1
1,5
3,9
2,6
2,2
-1,0
-1,5
-0,2
3,7
4,9
5,0
2,8
0,8
1,0
1,4
-0,1
-0,1
-0,3
-0,4
0,1
4,2
4,5
4,3
-1,6
-1,4
-1,2
5,9
5,0
4,9
0,2
-0,6
0,1
0,7
0,6
0,5
1,6
1,2
1,3
1,6
1,8
1,9
1,8
1,8
1,6
0,6
0,2
0,6
Cenová
2006
106,7
44,6
61,4
138,4
103,0
67,4
124,0
88,8
91,8
108,8
104,3
90,5
60,5
57,1
111,8
60,3
74,5
104,1
102,0
62,1
84,9
57,1
76,8
57,4
122,6
118,5
110,3
100,0

hladina
2007
106,3
46,5
62,4
137,7
103,1
71,5
124,5
89,4
92,4
108,3
103,9
88,8
65,9
59,6
112,4
66,1
73,3
103,4
101,4
63,7
84,6
61,5
77,8
63,5
122,5
117,3
110,3
100,0

k Ø EU
2008
110,7
51,0
72,4
141,0
103,9
76,7
126,9
94,1
95,7
111,1
105,3
89,6
74,7
66,8
116,2
69,7
78,4
103,4
104,6
68,6
86,7
62,1
83,0
69,5
124,6
114,4
99,4
100,0
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