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přestože listopadové integrační dění výrazně pokračovalo v intencích předešlých
letošních měsíců, tedy v mimořádné hektice a sledu velmi důležitých a delší
dobu chystaných událostí, současně se stal jistou předzvěstí toho, že alespoň
na pár týdnů se toto tempo začíná adventně a vánočně uklidňovat, aby v roce
novém – snad – opět nabralo dynamických obrátek.
Hned na samém počátku listopadu hrála evropské integrační karty velmi
viditelně i Česká republika, když v očích řady pozorovatelů v této věci těžko
čitelný prezident Klaus se odhodlal ke kroku pro něj osobně zřejmě obtížnému a
jako poslední z hlav států zemí EU připojil v tichosti a diskrétnosti i svůj podpis
k textu Lisabonské smlouvy, která vzápětí – tedy 1. prosince vstoupila v život.
Otázkou by tak mohlo pouze zůstat to, proč to tak dlouho trvalo a proč jsme si
při její ratifikaci činili takové komplikace a vytvářeli si takové množství kritiků?
V čem jsme České republice tak odlišní, tak jiní v porovnání s 26 ostatními, že
v některých zemích – koneckonců i nám velmi podobných – to šlo hladce a bez
jakýchkoliv komplikací, kdežto my si je musíme vždy a za každou cenu vytvářet.
Ratifikace Lisabonské smlouvy současně hned v průběhu spustila i přípravy na
její definitivní prosincové spuštění – přinejmenším při vrcholném personálním
obsazení, když do role historicky prvního předsedy Evropy rady byl obsazen
belgický politik Herman Van Rompuy, kdežto vysokou představitelkou EU pro
zahraniční a bezpečnostní politiky se stala Britka Catherine Ashton, jež současně
bude vykonávat i funkci místopředsedkyně Evropské komise.
Koneckonců, personální obsazování pozic v nově se tvořící evropské exekutivě
bylo další z netuctových událostí, kterých jsme v listopadu byli svědky. Po již
letním utvrzení José Manuela Barrosa v čele Evropské komise se v ponurých
podzimních dnech pozvolna dotváří i jeho budoucí tým, tvořený jak osvědčenými
tvářemi z minula, tak i nováčky v této roli. Schvalovací procedura tak potrvá až
do konce ledna, aby se vzápětí nová Komise ujala svého úkolu.
V průběhu letošního listopadu jsme si připomněli 20. výročí revolučního dění
v mnoha zemích střední a východní Evropy. Bylo velkou ctí pro naši zem, že
Václav Havel byl přizván jako jeho symbol k přednesení zásadní stati v rámci
programu Evropského parlamentu, připomínajícího tuto dobu.
Evropská komise v listopadu přinesla rovněž nové – podzimní – odhady budoucího
ekonomického vývoje, jež vyhlížejí opravdu jen mírně nadějněji než ty jarní.
Jinak pozitivní známky blížícího se ekonomického obratu k lepšímu však neplatí
pro české makroekonomické údaje, jež se naopak v představách odborníků
Komise zhoršují. Celkově příznivější odhady jsou navíc doprovázeny mírně se
zlepšujícím podnikatelským sentimentem. Vyhlídky vývoje nezaměstnanosti však
zůstávají pochmurné.
Ve finanční oblasti vstoupila v platnost nová právní úprava platebních služeb a
přeshraničních plateb –inkasní systém SEPA – a společné zásady pro převod
bankovního účtu. Řada nových podnětů se objevuje i v oblasti kohezní politiky,
kde nadále sílí košatá diskuse o její budoucí podobě.
Petr Zahradník
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Události

Vrcholní představitelé členských států na mimořádném summitu
rozhodli, že prvním stálým předsedou Evropské rady se stane
dosavadní belgický premiér Herman Van Rompuy. Funkci vysoké
představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku zaujme
britská eurokomisařka Catherine Ashton. Předseda Evropské
komise José Manuel Barroso představil nové složení svého týmu.
Ten může ještě doznat malých změn, když každý nominovaný
komisař musí úspěšně projít slyšením v Evropském parlamentu.

POLITIKA
Prvním „europrezidentem“ je Herman Van
Rompuy
Vrcholní představitelé členských států a vlád na mimořádném
summitu v Bruselu jednomyslně rozhodli o tom, že historicky
prvním stálým předsedou Evropské rady bude nynější
belgický premiér Herman Van Rompuy. Vysokou
představitelkou pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku
EU se stane britská eurokomisařka, baronka Catherine Ashton.
Mimořádný summit, jehož úkolem bylo najít jména pro dvě nové
vysoké funkce, které zavádí nedávno ratifikovaná Lisabonská
smlouva, skončil nečekaně brzy. Po několika týdnech a
měsících vyjednávání lídři evropské sedmadvacítky za necelé
dvě hodiny kývli na návrh švédského předsednictví, který na
post „europrezidenta“ navrhoval belgického premiéra Hermana
Van Rompuye a na pozici evropské „ministryně zahraničí“
eurokomisařku Catherine Ashton.

značné míry považovat za úlitbu Velké Británii, která upustila
od prosazování Tonyho Blaira na prezidentský post a umožnila
zvolit Hermana Van Rompuye.
Jmenování ne příliš známých politiků na nově vytvořené klíčové
pozice v orgánech EU potvrzuje, že ani po přijetí Lisabonské
smlouvy se Unie nestala superstátem. Hlavními „decision
makery“ v EU zůstávají zástupci členských států, kteří právě
touto volbou dali symbolicky najevo, že nechtějí, aby je nově
jmenovaný prezident a „ministryně zahraničí“ EU zastiňovali.
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/19/top_
posts_filled
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/prvnim-europr
ezidentem-je-herman-van-rompuy-006769

Barroso představil složení nové Evropské
komise
Nová Evropská komise José Manuela Barrosa čítá celkem 27
členů, z nichž 13 představují nové tváře. Novinkou jsou i
dvě zcela nová portfolia – inovace a ochrana klimatu. V nové
Komisi také usedne devět žen, což je více, než tomu bylo v
předchozích pěti letech.
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso měl s
výběrem svého nového týmu pro dalších pět let plné ruce
práce. Předseda, kterého vybraly členské státy se souhlasem
Evropského parlamentu, je tím, kdo celý proces řídí a je na
něm, aby se členskými státy vybral ostatní eurokomisaře.
Podle zákulisních informací se jednání o složení nové Komise
v závěrečných hodinách odehrávalo především mezi největšími
státy Unie, které se snažily získat nejlukrativnější oblasti.
Barroso nakonec rozhodl, že německý komisař Günther
Oettinger získá správu nad oblastí energetiky a Francouz
Michel Barnier se bude starat o portfolio vnitřního trhu včetně
finančních služeb.

V souvislosti se stálým předsedou Evropské rady se dlouhou
dobu hovořilo o bývalém britském premiérovi Tony Blairovi,
ale od chvíle, kdy Blaira přestal podporovat francouzský
prezident Nicolas Sarkozy, začala jeho hvězda pohasínat.
Místo něj začala padat taková jména, jako je například
jméno nynějšího lucemburského premiéra Jean-Clauda
Junckera, nizozemského ministerského předsedy Jana Petera
Balkenendeho a poté, co začaly v Bruselu sílit hlasy volající
po jmenování ženy na některý z nově vznikajících postů také
jméno lotyšské premiérky Vairy Vike-Freibergy.
Lídři členských států se rozhodli jinak a zvolili dosud málo
známého belgického premiéra Van Rompuye. Ten je
označován za mistra kompromisů a bývá oceňován za
to, že se mu v čele vlády podařilo umírnit věčně rozhádané
Vlámy a Valony. Ani jméno baronky Catherine Ashton, která
v dosavadní Evropské komisi zastávala pozici komisařky
pro obchod, nepatří mezi nejznámější. Její jmenování lze do
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Při přerozdělování důležitých postů nepřišlo zkrátka ani
Španělsko a Itálie. Španěl Joaquín Almunia bude nyní
spravovat oblast hospodářské souteže a Ital Antonio Tajani
byl pověřen správou průmyslu a podnikání. Další důležitý post
eurokomisaře pro hospodářské a měnové záležitosti získal
Fin Olli Rehn, který si jmenování zasloužil především kvůli
úspěšnému dosavadnímu působení na postu eurokomisaře
pro rozšíření.
Český zástupce v Evropské komisi, bývalý ministr pro evropské
záležitosti Štefan Füle, bude spravovat portfolio rozšíření a
sousedské politiky.
Budoucí evropští komisaři a komisařky nyní čeká tzv. grilování
v Evropském parlamentu, které je naplánováno na leden
příštího roku. Europoslanci budou zpovídat každého
nominovaného komisaře zvlášť a poté budou o Komisi jako
celku hlasovat. Nedá se vyloučit, že některá jména navržených
komisařů nebudou europoslanci akceptovat a složení Komise
dozná dílčích změn.

Události
Navržené složení nové
příslušného portfolia

Evropské

komise

včetně

Karel De Gucht (BE)
Catherine Ashton (UK)

obchod
místopředsedkyně EK, vysoká
představitelka EU pro zahraniční
a bezpečnostní politiku
Rumjana Želeva (BG)
mezinárodní spolupráce a
humanitární pomoc
Štefan Füle (ČR)
rozšíření a sousedská politika
Connie Hedegaard (DK)
ochrana klimatu
Siim Kallas (EE)
místopředseda EK a doprava
Olli Rehn (FI)
měnové záležitosti a ekonomika
Michel Barnier (FR)
vnitřní trh a služby
Máire Geoghegan-Quinn (IE) inovace
Antonio Tajani (IT)
místopředseda EK a průmysl a
podnikání
Androulla Vassiliou (CY)
vzdělání, kultura, mládež a
mnohojazyčnost
Algirdas Šemeta (LT)
daně, celní unie, audit a boj s
podvody
Andris Piebalgs (LV)
rozvojová pomoc
Viviane Reding (LU)
místopředsedkyně
EK,
spravedlnost a základní práva
László Andor (HU)
zaměstnanost a sociální věci
John Dalli (MT)
zdraví a ochrana spotřebitele
Günther Oettinger (DE)
energetika
Neelie Kroes (NL)
místopředsedkyně
EK
a
digitalizace a nové technologie
Janusz Lewandowski (PL)
rozpočet a finanční plánování
José Barroso (PT)
předseda EK
Johannes Hahn (AT)
regionální politika
Dacian Ciolos (RO)
zemědělství
Maria Damanakis (GR)
rybolov
Maroš Šefčovič (SK)
místopředseda EK a komisař
pro administrativu
Janez Potočnik (SI)
životní prostředí
Joaquín Almunia (ES)
místopředseda
EK
a
hospodářská soutěž
Cecilia Malmström (SE)
vnitřní záležitosti
Zdroj: Evropská komise
Přidělením poměrně prestižního portfolia rozšiřování
pro ČR, které je nyní doplněno i o agendu sousedské
politiky, předseda EK Barroso vyvrátil některé spekulace,
že EU „potrestá“ Prahu za komplikovaný průběh českého
předsednictví EU i za průtahy s ratifikací Lisabonské smlouvy.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1837
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/barroso-preds
tavil-slozeni-nove-evropske-komise-006803

EKONOMIKA A EURO
Evropská komise: Ekonomika EU na cestě k
postupnému oživení
Ekonomika EU, která zažila nejhlubší a nejdelší recesi ve své
historii, nyní dosáhla bodu obratu. V uplynulých měsících
došlo k výraznému zlepšení hospodářské situace a finančních
podmínek, zejména v důsledku přijatých bezprecedentních
fiskálních a měnových opatření.
Podle podzimní předpovědi Komise se ekonomika EU v druhé
polovině roku dostala z recese, nicméně HDP za celý rok
2009 zaznamená pokles o 4,1 %. V příštích letech se očekává
postupné oživení s předpovědí růstu HDP o 0,7 % v roce 2010
a přibližně o 1,5 % v roce 2011. Oživení vyplývá z pozitivního
vývoje ve vnějším prostředí a ve finančních podmínkách, a
také z významných nově zavedených fiskálních a měnových
politických opatření.
V dalším období bude řada faktorů snižovat poptávku
soukromého sektoru a tím i sílu oživení. Nepříznivé zůstanou
zejména podmínky na trhu práce: letos nezaměstnanost v EU
dosáhne 9,1 %. V roce 2010 se rovněž očekává zvýšení
míry nezaměstnanosti na 10,3 % a v roce 2011 poté díky
hospodářskému růstu a postupnému ukončení dočasných
opatření mírně poklesne na 10,2 %.
Veřejné finance byly rovněž tvrdě zasaženy a návrat
k vyrovnaným bilancím je v nedohlednu. Podle předpovědi
se schodek veřejných financí v EU letos ztrojnásobí na 6,9 % a
v roce 2010 dále stoupne až přibližně na 7,5 %. V roce 2011 se
očekává mírné snížení schodku těsně pod 7 % HDP.
Evropská komise rovněž očekává, že inflace v EU a v
eurozóně oproti aktuální velmi nízké úrovni poněkud
vzroste, nicméně v horizontu předpovědi zůstane mírná.
Odražení se ode dna v příštím roce se dá předpokládat
i pro Českou republiku. Letošní pokles o téměř 5 % by
v příštím roce měl následovat mírný růst o 0,8 %, na něj naváže
vzestup o 2,3 %. Díky zpoždění na trhu práce se dá očekávat
zvyšování míry nezaměstnanosti až do příštího roku (7,9 %),
která by se měla v roce 2011 mírně snížit na 7,4 %.
Evropská komise nečeká výrazné zlepšení v oblasti veřejných
financí, i v příštích dvou letech by se schodek veřejných
rozpočtů měl pohybovat mírně pod 6% hranicí vůči HDP.
Inflace v České republice nebude problémem. Experti Komise
odhadují, že ani do roku 2011 nepřekročí hranici 2 %.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1663

ČR musí snížit schodek do roku 2013
V rámci pravomocí v oblasti Paktu stability a růstu Evropská
komise navrhla Radě, aby rok 2013 stanovila jako lhůtu
pro nápravu rozpočtových schodků v Rakousku, v

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Dosavadní laxní přístup některých států týkající se opoždění
implementace klíčové směrnice o službách vzbudil nelibost
Evropského parlamentu. Ministři financí členských států se
dohodli na zvýšení minimální spotřební daně z cigaret a
ostatních tabákových výrobků s účinností od roku 2014. Švédské
předsednictví dojednalo se zástupci Evropského parlamentu
dohodu, na základě níž se zavedou nové energetické třídy u
elektrospotřebičů i některých dalších výrobků.

České republice, v Německu, na Slovensku, ve Slovinsku, v
Nizozemsku a v Portugalsku a srazila je pod 3 % vůči HDP.
V případě Belgie a Itálie, se kterými Komise rovněž zahájila
postup při nadměrném schodku, si poměrně nevýrazná výše
schodků a vysoký poměr dluhu k HDP žádají lhůtu dřívější, a
sice rok 2012.
Komise rovněž posuzovala, zda Řecko, Španělsko, Francie,
Irsko a Spojené království přijaly „účinná opatření“ na
doporučení Rady z dubna tohoto roku. Unijní exekutiva se
domnívá, že Řecko účinná opatření nepřijalo. U zbývajících
čtyř zemí lze konstatovat, že účinná opatření přijaly, avšak
zhoršení hospodářské situace Komise opravňuje stávající
doporučení revidovat a lhůtu tudíž prodloužit o jeden rok. V
případě Francie a Španělska do roku 2013, do roku 2014 v
případě Irska a do rozpočtového roku 2014/2015 v případě
Spojeného království.

PODNIKÁNÍ
Poslanci se obávají průtahů při implementaci
směrnice o službách
V mnoha zemích sedmadvacítky dochází ke zdržení
implementace směrnice o službách, která by měla být
ukončena do konce letošního roku.
Služby se podílejí na HDP sedmadvacítky plnými 70 % a
zástupci členských států i unijních institucí se dlouho nemohli
shodnout, jak tento potenciál lépe využít pro dotváření vnitřního
trhu. Původní návrh eurokomisaře Fritze Bolkensteina
vyvolal nesouhlasné reakce méně konkurenceschopných
členských států, zejména kvůli tzv. pravidlu země původu.
Pokud by prošlo, v praxi by podnikateli stačilo získat povolení
pro provozování určité činnosti ve svém domovském státě a
pak by mohl tuto službu nabízet zákazníkům v celé Unii bez
dalších administrativních překážek.
Po třech letech vyjednávání došlo na konci roku 2006 k přijetí
kompromisní verze. Firmy a živnostníci tak už nebudou
sice muset žádat v každé zemi zvlášť o povolení k pobytu
nebo k výkonu jejich činnosti, nicméně často složitá, navíc v
jednotlivých zemích odlišná, pravidla pro podnikání zůstanou.
Členské státy jsou povinny směrnici implementovat do
národních legislativ do 31.12. 2009. Průzkum z loňského roku
však ukázal, že v osmi zemích nejspíše bude přijetí směrnice
zdrženo. V České republice probíhá proces bez problémů.
Mluvčí Evropské komise k problému řekl, že dokud neuplyne
31. prosinec, orgán nebude ukazovat ani kárat konkrétní
státy za prodlevy při implementaci. Dodal ale, že Komise
situaci pečlivě monitoruje.

Brusel ve zprávě nabízí České republice řešení v podobě přijetí
reforem zdravotnictví a především důchodového systému,
česká vláda by měla rovněž přistoupit ke zpružnění trhu práce.
Komise rovněž po ČR požaduje zajistit v období 2010–2013
průměrnou roční strukturální korekci deficitu veřejných financí
ve výši 3⁄4 až 1 % HDP.
Pokud by zmíněné členské státy očekávané rozhodnutí Rady
nerespektovaly, vystavují se riziku sankcí ze strany EU. Pro
Českou republiku mohou nabýt podoby omezení přílivu dotací
z fondů EU.
Tento černý scénář však s největší pravděpodobností
nenastane. Příslušné sankce by totiž musely schválit samy
členské státy prostřednictvím svých ministrů financí na Radě
Ecofin, což je málo pravděpodobné. Spíše se dá očekávat,
tak jako vždy v minulosti, potvrzení hesla „kapři si rybník sami
nevypustí“.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1694
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Otevírání trhu služeb prostřednictvím zmíněné směrnice je
jedním z nejliberálnějších ekonomických opatření v EU za
několik posledních let. Má potenciál posunout ekonomiku EU
dopředu, ale zároveň vzbuzuje odpor ochranářsky zaměřených
států. Evropská komise by měla přísně sledovat její implementaci
a neváhat, v případě obstrukcí s přijetím v některých zemí, tyto
státy zažalovat u Evropského soudního dvoru.
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/posla
nci-se-obavaji-prutahu-pri-implementaci-smernice-o-sluzbach006743

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
EU zvýší spotřební daně z cigaret
Ministři financí evropské sedmadvacítky odsouhlasili razantní
zvýšení minimálních spotřebních daní z cigaret a dalších
tabákových výrobků.
Od roku 2014 by minimální spotřební daň uvalená na cigarety
vzrostla ze současných 64 euro na 90 euro na 1000 cigaret
a její relativní výše by měla představovat minimálně 60 %
z prodejní ceny krabičky cigaret (v současnosti 57 %).

Události
České konzumenty cigaret by tak mělo postihnout zdražení
v řádech několika korun na cigaretu. Finální cenu krabičky
cigaret bude určovat jak očekávaný vývoj kurzu koruny vůči
euro, tak i míra schopnosti výrobců cigaret přenést zvýšené
spotřební daně na spotřebitele. Například člen představenstva
české pobočky tabákového koncernu British American Tobacco
Vratislav Janda pro ČTK uvedl, že „v hrubém odhadu hovoříme
o navýšení o zhruba osm korun na krabičku v horizontu
do roku 2014. Bude-li vláda ČR spotřební daň dorovnávat
postupně, můžeme počítat se zvyšováním daně o cca dvě
koruny ročně“.
Dohoda ministrů financí se vztahuje i na ostatní tabákové
výrobky. Spotřební dani tak bude podléhat třeba i tabák na
vykuřování skleníků, který si někteří vášniví kuřáci kupují
kvůli jeho nízké ceně k běžnému kouření.

Po několika měsících dohadování se rozhodující orgány
Evropské unie dohodly na tom, že na nových štítcích
bude rozšířena třída „A”, do níž jsou zařazeny energeticky
nejúspornější spotřebiče. Nejvyšším hodnocením na nové
stupnici tak bude třída A+++. Rozšíření energetické stupnice
bylo nezbytné, neboť díky technologickému vývoji mohlo být
do energeticky nejúspornější třídy zařazováno stále více
spotřebičů.
Zástupci členských států původně navrhovali rozšíření
kategorie „A” o nové třídy. Například označení A-20% by
znamenalo, že spotřebič je o 20 % úspornější než výrobek
zařazený do „běžně” třídy „A”.
Parlament ale prosazoval, aby byla zachována stupnice
hodnocení energetické náročnosti „A-G”, na niž jsou evropští
spotřebitelé již zvyklí. Jako kompromisní řešení se tak nakonec
ukázalo přidání tří nových stupňů nejvyšší třídy.
Nově také nebudou energetickými štítky označovány pouze
domácí spotřebiče, ale všechny výrobky, které souvisí s
energetickou šetrností – jako například okna a venkovní
dveře, které sice energii nespotřebovávají, ale pomáhají ji
šetřit. V budoucnu budou označována i různá zařízení pro
komerční účely, jakými jsou např. prodejní automaty.
Dohodu ještě musí formálně odsouhlasit evropští ministři,
vzhledem k předjednanému kompromisu by to však mělo být
jen formalitou.
Přesnější označování energeticky nejúspornějších výrobků je
dobrým příkladem „měkké“ regulace, která je ve finále velice
prospěšná. I z takto na prvních pohled „pouze informativních“
opatření se skládá mozaika, která povede k efektivnějšímu
využívání energie v celé EU.
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/18/
european_parliament_and_council_agreed_on_energy_
efficiency_package

Návrh na zvyšování daní z cigaret a tabákových výrobků
se intenzivně diskutoval již v prvním pololetí letošního roku
za českého předsednictví Radě EU, ale až Švédové ho
nyní protlačili ke konečnému schválení. Dohodě na Ecofinu
předcházelo i vyjednávání se zástupci Europarlamentu.
Vstupu zvýšení daní v platnost by tak již nemělo nic překážet.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st15/
st15767.en09.pdf

ENERGETIKA A DOPRAVA
EU zavede nové energetické třídy pro
spotřebiče
Švédské předsednictví se dohodlo s Europarlamentem na
zavedení nových energetických tříd pro domácí spotřebiče,
které doplní současnou stupnici energetické náročnosti „A-G“.

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-zavede-nove-ener
geticke-tridy-pro-spotrebice-006762

ROZŠÍŘENÍ
Turecko chce v roce 2010 otevřít další
přístupové kapitoly
Turecký ministr pro evropské záležitosti a hlavní
vyjednavač s EU Egemen Bagiş prohlásil, že jeho země je
během následujícího roku připravena usilovat o otevření šesti
nových vyjednávacích kapitol.
Egemen Bagiş přiblížil novou strategii své země, která by
měla urychlit přístupová jednání. Strategie stojí na čtyřech
základech:
1. Udržitelnost vyjednávacího procesu s EU, který zahrnuje
kritéria pro otevření kapitol, termíny, které se země
zavázala splnit, a kritéria pro uzavření jednotlivých oblastí
vyjednávání.
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Události

Podzimní summit mezi EU a Ruskem se nesl v přátelském duchu.
Ruští představitelé slíbili splnění veškerých smluv na dodávky
energetických surovin do Evropy. Evropští poslanci řekli konečné
ano telekomunikačnímu balíčku, který od roku 2011 zavádí právní
rámec pro fungování telekomunikačního trhu EU. Ministerstvo
pro místní rozvoj jako koordinátor evropské kohezní politiky v EU
představilo nástin některých opatření na efektivnější využívání
dotací z fondů EU v České republice.

2. Přijetí plánu pro období 2010-2013 v souladu s Národním
programem, který stanovuje postup harmonizace tureckého
právního systému s právním rámcem ES/EU.
3. Rozvoj politických kritérií a reforem, které pohlíží na
harmonizaci politických kritérií jako na nepřerušitelný
proces, ve kterém jsou dosažené politické reformy
považovány za ukazatel efektivity vlády.
4. Velmi silná komunikační strategie, která bude podporovat
tři výše uvedené body a povede ke zvýšení podpory
tureckého členství v EU uvnitř i vně Unie.
Vztahy mezi EU a Tureckem mají dlouhou historii. Turecko
požádalo o přidružené členství k ES v září roku 1959. V
dubnu roku 1987 pak vzneslo požadavek na plné členství v
EU a v roce 1999 získalo status kandidátské země. Evropská
unie v roce 2005 zahájila s Tureckem přístupové rozhovory dosud bylo otevřeno jednání v 11 kapitolách z celkových 35.
Podle našeho názoru se Turecko stane řádným členem EU
nejdříve kolem roku 2020.
Stav vyjednávání o vstupu do EU s Tureckem k 30.6.2009
otevřené
uzavřené
vyjednávání vyjednávání
4. Volný pohyb kapitálu
19.12.2008
6. Korporátní právo
17.6.2008
7. Právo duševního vlastnictví
17.6.2008
10. Informační společn. a média 19.12.2008
16. Zdanění
30.6.2009
18. Statistika
26.6.2007
20. Podnikání a průmysl. politika
29.3.2007
21. Trans-evropské sítě
19.12.2007
25. Věda a výzkum
12.6.2006
28. Ochrana spotřebitele a zdraví 19.12.2007
32. Finanční kontrola
26.6.2007
vyjednávací kapitola

Zdroj: Evropská komise; u ostatních zde neuvedených kapitol
vyjednávání ještě nebylo zahájeno
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/
accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/
negotiations_croatia_turkey/overview_negotiations_tr_en.pdf
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/turecko-chce-zah
ajit-jednani-o-vstupu-do-eu-v-dalsich-kapitolach-006778

VNĚJŠÍ VZTAHY
Summit EU-Rusko ve znamení porozumění
Listopadový summit EU-Rusko se odehrával v úplně jiné
atmosféře, než ten předchozí – vypjatá prohlášení vystřídaly
úsměvy všech zúčastněných. Rusové sedmadvacítce slíbili,
že se v Kodani zavážou k redukci emisí CO2 až o čtvrtinu,
což vrcholní unijní politici označili za významný impuls pro
nadcházející klíčovou klimatickou konferenci. Ani největší
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optimisté však neočekávají, že by se nový nástupce Kjóta v
Kodani skutečně zrodil.
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso včera mluvil
o 25% redukčním cíli a ruský prezident Dmitrij Medveděv
následně upřesnil, že jeho země je ochotna snížit emise
oproti roku 1990 o 22 až 25 %. Předešlé plány přitom počítaly
pouze s 10 až 15 % – jedná se tedy o významný krok vpřed.
Naopak pokud jde o rychlý vstup Rusů do WTO, tady k
žádnému hmatatelnému posunu nedošlo. Stále tak není
jasné, zda bude Rusko ochotno tento krok, ať už samo nebo v
celní unii s Kazachstánem a Běloruskem, učinit. Zůstává tedy s
více jak 140 miliony obyvatel největším státem na světě, který
stojí mimo WTO (ta sdružuje celkem 153 zemí).
Mezi Evropskou unií a Ruskem stále převládají rozpory
pramenící z radikálně odlišného pohledu obou bloků na
gruzínskou válku a následné uznání Abcházie a Jižní
Osetie za samostatné státy. Ruskou intervenci přirovnal před
rokem švédský ministr zahraničí Carl Bildt k napadení střední
Evropy nacisty v roce 1939. S konfliktem v Gruzii souvisí i další
ožehavé otázky: stav demokracie a lidských práv v Rusku. Ani
v nich nenastal na summitu žádný posun.
Pokud jde o energetiku, politici si notovali. Rusové horečně
ujišťovali unijní představitele, že splní veškeré závazky
vyplývající z platných smluv. Obě strany navíc podepsaly
memorandum o tom, že se budou s předstihem informovat o
možných výpadcích v dodávkách.
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/18/russia_
raises_ambitions_ahead_of_copenhagen
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/summit-eu-rusk
o-ve-znameni-porozumeni-006761

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Telekomunikační balíček překonal poslední
překážku
Europoslanci koncem listopadu konečně řekli „ano“ kompromisní verzi telekomunikačního balíčku, který členské státy
zavedou do své legislativy do roku 2011. Podle Evropské
komise se unijní spotřebitelé mohou těšit na řadu výhod.
Dostanou právo ke změně mobilního operátora do
jednoho pracovního dne (číslo jim zůstane stejné),
budou lépe informováni o službách, které si předplácejí, i o
případném narušení soukromí ze strany mobilních operátorů.
Telekomunikační společnosti budou také svým zákazníkům
muset nabídnout služby se závazkem nepřesahujícím 12
měsíců (kontrakty na delší dobu samozřejmě neskončí, ale
zákazník má mít možnost zvolit kratší závazek).
Tahanice o telekomunikační
přímých výhod pro evropské
kompletní změnu pravidel pro
telekomunikační úřad, posílí

balíček, který má kromě
spotřebitele přinnést také
celý sektor (vznikne nový
se konkurence, dojde k

Události
přerozdělení radiových frekvencí atd.), trvají už od roku
2007, kdy Komise předložila původní návrh.
Evropský parlament nakonec do legislativy prosadil klauzuli,
která říká, že uživatelé internetu mohou být odpojeni pouze na
základě „předcházející a nezaujaté“ procedury s následnou
možností posouzení nezávislým soudem. To znamená, že
přerušení připojení kvůli podezření ze stahování nelegálního
obsahu může přijít i bez soudního rozhodnutí.
Přijatý návrh obsahuje také další pravidla, která mají za cíl
vytvořit podmínky pro „funkční oddělení“, tj. stanovit
pravidla ukládající dominantním operátorům povinnost oddělit
svou infrastrukturu od obchodních jednotek nabízejících služby,
které tuto infrastrukturu využívají.
Jak už bylo řečeno, členské státy budou mít na implementaci
balíčku čas do roku 2011, nový Orgán evropských regulátorů
elektronických komunikací (BEREC) vznikne už na jaře
příštího roku.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1800
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/telekomunikacni-bali
cek-prekonal-posledni-prekazku-006784

REGIONÁLNÍ POLITIKA
MMR chystá opatření na zjednodušení čerpání
peněz z fondů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj představilo plány, které by České
republice měly zajistit rychlejší a efektivnější čerpání peněz
z evropských fondů.
Podle náměstka ministra pro místní rozvoj Martina Plachého
se zdlouhavá administrativa spojená se schvalováním
projektů stala terčem kritiky žadatelů i řídících orgánů. Úřad
proto identifikoval některé zákony a vyhlášky, které rychlejší
čerpání brzdí, a začal o možných zjednodušeních jednat
s Ministerstvem financí. Plachý zároveň připomněl tradiční
český problém – k již tak komplikovaným administrativním
požadavkům české orgány přidávají další, které Evropská
komise ani nepožaduje.
Součástí aktivit, kterými chce MMR přispět k rychlejšímu
čerpání evropských peněz, je i soubor doporučení jednotlivým
operačním programům. Řídící orgány programů mohou
proplácení projektů například zrychlit tím, že nebudou čekat,
až budou žadatelům proplaceny faktury od jejich dodavatelů.
Ministerstvo také doporučuje rozdělit proplácení projektů
do několika fází. Projekty se totiž běžně proplácejí až po
skončení jejich realizace a náklady s ním spojené musí žadatel
nést sám. Rozdělením doby trvání projektu by se k žadatelům
dostaly peníze dříve než na konci projektu.
Do poloviny roku si pak chce ministerstvo nechat zpracovat
hlubší analýzu čerpání v jednotlivých operačních programech.

Na jejím základě by se pak mělo rozhodnout, zda celkové
nastavení programů odpovídá potřebám ekonomiky a
zda je podpora směřována k projektům, jejichž realizace
má prorůstový efekt. Pokud by tomu tak nebylo, hodlá
ministerstvo navrhnout realokaci finančních prostředků
mezi jednotlivými programy. Tento krok by ale nebyl vůbec
jednoduchý, neboť by ho musela odsouhlasit Evropská komise.
Proto jeho přijetí nepovažujeme za příliš pravděpodobné.
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2009/CR-zrychlu
je-cerpani-penez-z-fondu-EU--vycerpala-u
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/mmr-chysta-op
atreni-ktera-zjednodusi-cerpani-penez-z-fondu-eu-006732

ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE
Označení pneumatik: lepší informace pro
spotřebitele
Od listopadu 2012 budou všechny nově prodávané
pneumatiky v Evropě označeny podle palivové účinnosti,
přilnavosti za mokra a hladiny hluku, který vydávají. Systém
označení pneumatik bude podobný systému užívanému
pro domácí spotřebiče. Vyplývá to ze schváleného návrhu
nařízení.
Po vzoru evropských energetických štítků pro domácí
spotřebiče budou i pneumatiky rozděleny do tříd od té nejvyšší
(zelená třída A – pneumatika s nejlepšími vlastnostmi) až
po tu nejnižší (červená třída G). Obchodníci budou povinni
informovat kupujícího o označení dané pneumatiky jak před
koupí, tak jej uvést, popř. připojit i k dokladu o koupi.
Od 1. listopadu 2012 tak budou muset dodavatelé pneumatik
pro osobní, lehká i těžká užitková vozidla (tříd C1, C2 a C3)
informovat spotřebitele o palivové účinnosti, naměřené
hodnotě vnějšího hluku a přilnavosti za mokra těchto
pneumatik, a to jak ve všech technických propagačních
materiálech, tak i na svých internetových stránkách. Na
protektorované, profesionální terénní a závodní pneumatiky se
tento požadavek nebude vztahovat.
Všechny pneumatiky třídy C1 a C2 vyrobené po 1. červenci
2012 pak budou muset být při distribuci z továrny do obchodu
nebo do servisu označeny buď nálepkou nebo štítkem.
V zájmu propagace velmi tichých pneumatik vyjednal EP
také novou podobu piktogramu označujícího hladinu
hluku. Míra hluku, který pneumatika vydává, bude označena
symbolem „vln“ vycházejících z reproduktoru a sestupnými
černými číslicemi. Tiché pneumatiky (které vydávají méně než
68 decibelů) tak budou například označeny jednou černou a
dvěma bílými „vlnami“ a údajem o naměřených decibelech.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
051-65051-327-11-48-909-20091123IPR65050-23-11-20092009-false/default_cs.htm
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Jednotná eurová platební oblast SEPA získává od 1. listopadu
letošního roku novou funkčnost – SEPA přímé inkaso. Od tohoto
dne všichni občané eurozóny mohou využívat přeshraniční přímá
inkasa za stejných podmínek jako u domácích inkas. U příležitosti
20letého výroční pádu železné opony vystoupil exprezident Václav
Havel s projevem v Evropském parlamentu. Statistika Eurostatu
ukázala, že na částečný úvazek pracuje nejvíce zaměstnanců
– téměř polovina – v Nizozemsku.

3. LISTOPADU
Závěry z jednání Evropské rady:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/110889.pdf
Komise zveřejnila zprávu o mezerách v daňovém systému:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1655

4. LISTOPADU
Závěry ze summitu EU-USA:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/er/110929.pdf
Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA): přeshraniční
inkaso je nyní realitou: http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=IP/09/1665

5. LISTOPADU
Nová Rada EU-USA na podporu spolupráce transatlantické
energetiky: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/09/1674

6. LISTOPADU

Půjčky EIB až ve výši 1,4 mld. liber pro větrné elektrárny:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/217

12. LISTOPADU
Projev Václava Havla v Evropském parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/00863974-327-11-48-901-20091106FCS63916-23-11-2009-2009/
default_p001c002_cs.htm
Měla by DPH být odpočitatelná u služebních vozidel?
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
044-64084-313-11-46-907-20091109IPR64083-09-11-20092009-false/default_en.htm
Komise přijala zelenou knihu ke zlepšení spolupráce mezi
členskými státy při získávání důkazů v trestních věcech:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1697

13. LISTOPADU

Evropský hospodářský a sociální výbor stanovil své vize a
priority pro období po přijetí Lisabonské smlovy:
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2009/
communique-presse-eesc-145-2009-en.doc

Evropská investiční banka: programy Jaspers a Jessica:
http://www.eib.org/projects/news/jaspers-initiative-takes-off.ht
m?lang=en

Pracovní trh v době krize – méně pracovních hodin a více
částečných úvazků:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ST
AT/09/159

Aktualizovaná zpráva EU k červnu 2009:
http://europa.eu/bulletin/en/200906/sommai00.htm

9. LISTOPADU
Generální ředitelství ECFIN spustilo nový webový newsletter:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article16126_en.htm
Výbor pro hospodářskou a finanční krizi zahájil svou činnost:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/06463509-327-11-48-911-20091030STO63474-2009-23-11-2009/
default_en.htm

10. LISTOPADU
Zaměstnanost a sociální záležitosti – nová studie o diskriminaci:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=630&furtherNews=yes
Výroční zpráva Evropského účetního dvoru o implementaci
evropského rozpočtu pro rok 2008:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EC
A/09/67

11. LISTOPADU
Přijat finanční balíček pro přístupová jednání s Chorvatskem:
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
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Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/111025.pdf
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http://www.eib.org/projects/news/jessica-in-operational-mode.
htm?lang=en

16. LISTOPADU
Udržování ekosystémů v dobrém stavu je ekonomicky výhodné
a má zásadní význam pro omezování změny klimatu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1710
Měsíční zpráva monitorující trh zaměstnanosti:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=120&langId=en
Podpora Portugalsku z Evropského antiglobalizačního fondu
ve výši 832 tis. eur:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=634&furtherNews=yes
EU a Egypt pokročily ve spolupráci v oblasti zaměstnanosti a
sociálních záležitostí:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1706

17. LISTOPADU
Ochrana spotřebitelů – po šetření EU „vyčištěno“ 70 %
webových stránek s podvodnými nabídkami vyzváněcích tónů:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1725

Kalendárium
Zápis ze zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/gena/111231.pdf
EURES – Evropské služby zaměstnanosti – nabízejí služby již
15 let: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89
&newsId=635&furtherNews=yes

18. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k vnějším vztahům: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1717
Komise vítá historický krok na cestě ke skutečně globálnímu
internetu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/09/1717
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/111307.pdf

19. LISTOPADU
Dosažena dohoda ohledně energeticky úsporných budov:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
051-64747-322-11-47-909-20091118IPR64746-18-11-20092009-false/default_cs.htm
Zápis z neformálního setkání hlav členských států EU:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/111343.pdf

20. LISTOPADU
Evropská komise uděluje evropským společnostem a
veřejným orgánům ocenění za vynikající výsledky v oblasti
environmentálního managementu: http://europa.eu/rapid/pres
sReleasesAction.do?reference=IP/09/1743
Statistiky EU – trvající oslabení na evropském trhu
zaměstnanosti: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
OFFPUB/KS-SF-09-087/EN/KS-SF-09-087-EN.PDF
Podíl zaměstnanců pracujících na částečný úvazek
Nizozemsko
48,2 %
Estonsko
Švédsko
27,0 %
Portugalsko
Německo
26,3 %
Malta
UK
26,1 %
Slovinsko
Dánsko
25,8 %
Rumunsko
Rakousko
24,9 %
Litva
Belgie
23,2 %
Polsko
Irsko
20,8 %
Kypr
EU-27
18,8 %
Lotyšsko
Lucembursko
17,6 %
Řecko
Francie
17,1 %
ČR
Itálie
14,4 %
Maďarsko
Finsko
13,4 %
Slovensko
Španělsko
12,9 %
Bulharsko
Zdroj: Eurostat, data za 2. čtvrtletí 2009

11,7 %
11,7 %
11,4 %
10,7 %
10,0 %
8,6 %
8,6 %
8,4 %
8,1 %
6,0 %
5,6 %
5,6 %
4,0 %
2,6 %

23. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/111400.pdf
Komise přijme další opatření k zjednodušení společné
zemědělské politiky: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/09/1781&format=HTML
Komise vyzývá členské státy, aby lépe prováděly právní
předpisy EU o odpadech: http://europa.eu/rapid/pressReleas
esAction.do?reference=IP/09/1795
Statistiky EU – celosvětová hospodářská krize zasáhla i oblast
evropské nákladní silniční dopravy:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF09-086/EN/KS-SF-09-086-EN.PDF

24. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k životnímu prostředí:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/envir/111411.pdf
Komise zaručila Velké Británii ponechat výhody pro občany
žijící v zahraničí: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=c
s&catId=89&newsId=643&furtherNews=yes

25. LISTOPADU
Poslední schválené návrhy pro využívání financování ze
společné zemědělské politiky:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1813

26. LISTOPADU
Evropská investiční banka poskytla 2 mld. Kč na podporu
regionální infrastruktury Jižní Moravě:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/09/231
Reforma vzdělávacích systémů v EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1816

27. LISTOPADU
EU plánuje rozšířit ochranu cestujících o dovolené:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1824

30. LISTOPADU
Zápis ze zasedání Rady EU k záležitostem vzdělávání,
mládeže a kultury: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/educ/111526.pdf
Komise zveřejnila seznam aerolinií vyřazených z evropského
vzdušného prostoru: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/09/1831
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Informační
servis

Hlavní událostí prosince bude setkání šéfů a hlav členských
států EU na pravidelné Evropské radě. Hlavními body zde
budou ekonomické otázky týkající se postupného ukončování
mimořádných opatření pro boj s finanční krizí či nová architektura
finančního dohledu v EU. Summit EU by rovněž měl zhodnotit
pokrok jednání Kodaňské konference na potírání klimatických
změn. V předvečer summitu zasedne Rada EU pro vnější vztahy
a všeobecné záležitosti, která připraví jednání na tuto akci.

Zasedání klíčových institucí EU
30.11.-1.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
30.11.-1.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
2.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
3.-4.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
7.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k energetice
7.-8.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k vnějším vztahům a všeobecným záležitostem
10.-11.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
14.-16.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
14.-17.12.2009
Štrasburk, Francie
- Zasedání Evropského parlamentu
17.-18.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k dopravě a telekomunikacím
22.12.2009
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k životnímu prostředí

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Revize směrnice o finančních konglomerátech

DG MARKT

15.1.2010

Budoucí strategie EU 2020: chytřejší, zelenější sociální ekonomika EC

15.1.2010

Přeshraniční krizový management v bankovnictví

DG MARKT

20.1.2010

Vzájemná propojenost podnikatelských registrů

DG ENTR

31.1.2010

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Rok 2009 byl v dění Evropské unie svým způsobem mimořádný,
přičemž v této mimořádnosti sehrála – někdy lichotivě, jindy nepříliš
– poměrně podstatnou roli i Česká republika. V následujícím
příspěvku se pokusme nejen o věcné shrnutí toho, co nám 2009
přinesl, ale v řadě otázek se pokusme hlouběji zamyslet nad tím,
jak si stojí.

Téma

ROK 2009 – ČESKÁ STOPA V EU?
Klíčovou událostí letošního roku je především skutečnost,
že v prvním letošním pololetí sehrála Česká republika roli
předsednické země Radě EU. V roce 2009 pak byla přes
komplikace a nenutné peripetie schválena Lisabonská
smlouva, která záhy poté, co na ní přibyl poslední
z podpisů – českého prezidenta Václava Klause – vstoupila
1. prosince v platnost. Rok 2009 byl i rokem volebním, když
v Evropském parlamentu po volbách usedlo 785 nových,
či staronových poslanců. Druhá polovina letošního roku je
současně i obdobím sestavování nové podoby exekutivy EU
– Evropské komise. Již došlo k ustavení jejího staronového
předsedy – José Manuela Barrosa; v současné době dobíhá
nominační jednání na obsazení ostatních pozic v rámci této
instituce.

Rok 2009 byl rovněž ve znamení plnokrevného propuknutí
ekonomické krize, přičemž jedním z nejvýznamnějších
integračních témat bylo letos nalézání kroků a postojů k jejímu
zmírňování. Vedle toho byl letošek i plný nejrůznějších
jednorázových záležitostí a rozvinutí témat, k nimž se sluší
vyjádřit. Z našeho pohledu – nejen českého, ale komplexně
středoevropského – byl letošní rok momentem dvou klíčových
a s sebou propojených výročí; nejenže jsme si připomněli již
pět let od chvíle, kdy jsme do Unie vstoupili, ale zejména a
především jsme si připomněli 20. výročí převážně poklidně
revolučních událostí, které svrhly komunistické režimy,
do té doby v této neuralgické části panující. A pro úplnost
pochopitelně dodejme, že bez jejich uskutečnění bychom si
mohli o onom pětiletém pobytu v Unii tak akorát nechat zdát.

PŘEDSEDNICTVÍ
Mnoho objektivních pozorovatelů zřejmě sezná, že mediální
obraz a skutečný výkon „řemesla“ českého předsednictví Radě
EU se od sebe odlišují jako noc a den. Snad je to způsobeno
tím, že právě onen mediální obraz představuje značné
zjednodušení a klouzání po povrchu, upozorňujíc a dodatečný
nezasloužený význam dodávajíc jevům sice atraktivním, leč
nedůležitým (Entropa); a současně nedostatečná pozornost je
věnována složitým a na pohled těžko odhalitelným předivům
odborných i výlučně politických debat. Zejména po odborné
stránce lze snad dodat, že stovky českých specialistů
v nejrůznějších sférách, jichž se evropská integrace dotýká,
se ctí obstály; mnozí pak dokonce tak, že například odborníci
v oblasti energetiky, finanční regulace, ale i všeobecných
záležitostí byli přizváni ke kontinuitě spolupráce i v rámci
následného předsednictví švédského.
Je současně zřejmé, že dělítkem pro pozitivní a negativní
hodnocení našeho předsednictví – a to jak okamžitě v příslušné
době i nyní, s několikaměsíční retrospektivou – je zcela
malicherný a iracionální pád vlády; tím jsme se zařadili teprve
na čtvrtou příčku mezi země (za Dánsko, Francii a Itálii), jimž se
tato epizoda kdysi v minulosti (v jejich případě vesměs v první
polovině 90. let) přihodila. Po zevrubnějším vyhodnocení však
v žádném z předchozích případů nebyl následně vlastní výkon
předsednictví tak významně paralyzován, jak jsme byli svědky
letos na jaře.
Jak okamžitým vnímáním, tak s následným časovým odstupem
zůstává akt shození vlády nezodpovědným počinem,
vyvolávajícím ostudu a ztrátu mezinárodní reputace, ač byly
důvody k tomuto kroku jakkoliv oprávněné (což rozhodně
nelze tvrdit). Vystavil naší zemi neblahý účet zejména v tom
smyslu, že jsme vnímáni jako země, která si v důležité situaci,

která se opakuje jen velmi zřídka a kterou každý racionálně
a zodpovědně uvažující veřejný činitel využívá pro dosažení
přínosu a užitku pro zemi jako celek, neví s nabídnutou
příležitostí rady a lehkovážně ji promarní.
Česká republika tradičně není v mezinárodním prostředí
mediálně vnímána jako odlehčené soukolí, jež s nadhledem a
noblesou čelí všem výzvám a stejně tak řeší nastalé problémy;
jsme vnímáni spíše jako lehce zachmuřený, nepříliš přívětivý
patron, jež umí sice improvizovat, svůj výkon spolehlivě a
profesionálně slušně odvede, ale neumí o tom srozumitelně
spravit své okolí, které se tak vlastně ani nedozví, že příslušný,
spolehlivý a obstojný výkon byl vůbec podán. Měli jsme šanci
si právě tento mediální obraz v průběhu výkonu našeho
předsednictví vylepšit – bohužel se tak nestalo.

Dostatečné zdůraznění předností, případně adekvátní
omluvení nastalých chyb (chybovati je přece lidské) se jaksi
nedostavilo a iniciativu jsme v tomto ohledu bez boje předali
zahraničním hodnotitelům, z nichž především ti francouzští
byli schopni postavit nás do velmi negativně vnímaného
světa. Lze se tak domnívat, že i kdybychom nic přínosného
v průběhu předsednictví neučinili (a zejména okolností
ekonomické krize se podmínky pro jeho výkon zásadně
zkomplikovaly a česká strana byla nucena činit a zabývat se
řadou přínosných příspěvků) a formálně odvedli výkon bez
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Téma
násilného přerušení jeho kontinuity, jeho vnímání – a tím
pádem i vnímání celé České republiky – by bylo podstatně
příznivější.
Jinak ke konkrétním přínosům lze s určitostí zařadit příspěvek
při schvalování dosud konečné verze Evropského programu
hospodářského oživení (EERP) při červnové Evropské radě,
jež sloužil nejen jako inspirativní manuál k řešení projevů krize
v rámci Unie, ale i představuje i významnou unijní platformu při
prosazování obdobných kroků v rámci celé globální ekonomiky
(kupříkladu v rámci skupiny G-20). Za velmi úspěšnou misi
lze považovat počin v oblasti energetiky; ať již se tento týká
úvodního lednového řešení krize s dodávkami plynu z Ruska
tranzitem přes Ukrajinu dále do Evropy, či příspěvku v oblasti
diverzifikace klíčových energetických zdrojů pro Evropu a
podpora realizaci projektů tuto diverzifikaci umožňujících.
Konkrétním projevem těchto snah je kupříkladu podpora
realizace Jižního koridoru, diskutovaná v rámci pražského
summitu.

do pozice předsedy Evropské komise opět José Manuela
Barrosa (čímž naplnili svůj předchozí závazek, že okamžitě
po zveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu se
budou intenzivně zabývat záležitostmi personálního obsazení
nové Komise – v případě ostatních členů však procedura lehce
zaostává za předsevzetími).
České předsednictví Radě EU bylo angažováno i v procesu
rozšíření EU; ačkoliv se mu příliš nepodařilo rozluštit
zapeklitý konflikt mezi Slovinskem a Chorvatskem o
přístupu k moři, který chorvatský vstup do EU donedávna
silně komplikoval; byla Česká republika onou zemí, jež
přijala za EU přihlášku o plnoprávné členství ze strany
Albánie a zprostředkovala předání přihlášky Černé Hory
k posouzení Evropské komisi.

Z pohledu role EU ve světě sehrálo české předsednictví
v samém počátku důležitou roli při vymezení pozice vůči
konfliktu v Gaze. Došlo ke spuštění projektu Východního
partnerství a díky našemu předsednictví se Praze dostalo
té cti přivítat amerického prezidenta Obamu na její půdě a
zorganizovat zde summit Transatlantického partnerství, během
něhož došlo k vůbec prvnímu setkání všech šéfů států a
vlád EU s Barackem Obamou. Velmi důležité bylo z pohledu
českého předsednictví i vyjednávání tzv. irských záruk,
souvisejících s pozvolným otevíráním možnosti opakování
referenda o schválení Lisabonské smlouvy, jež se konalo na
počátku října a svým výsledkem – zajisté ovlivněným těžkým
dopadem ekonomické krize na irské hospodářství – napodruhé
potvrdilo irský souhlas s její ratifikací.
Do množiny institucionálních záležitostí, řešených v samém
konci českého předsednictví, pak nepochybně patří i závěr
červnové Evropské rady, kterým šéfové států a vlád EU nominují

LISABONSKÁ SMLOUVA
Jestliže ještě na počátku právě končícího roku se mohlo
zdát, že kritickým jazýčkem na vahách v přístupu ke
konečné ratifikaci Lisabonské smlouvy se stane nejistý irský
prvek, pak skutečnost průběhu roku 2009 ukázala, že oním
posledním v řadě a nejrizikovějším článkem ohrožující její
vstup v platnost v plánovaném období (maximálně počátkem
prvního dne roku 2010) se k překvapení mnohých stala Česká
republika.
Ta se postupem času stala jedním z kvarteta, v němž vedle
Irska a nás stanuly ještě Polsko a Německo, a které vůči
přijetí smlouvy – alespoň ústy svých nejvyšších představitelů
– vyjadřovaly buď velmi studený, v našem případě pak
očividně odmítavý postoj (a to navzdory parlamentnímu
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schválení v obou komorách a souhlasnému stanovisku jak
zprvu Topolánkovy, tak následně ještě silněji i Fischerovy
vlády).
Průběh roku 2009 potvrdil eminentní zájem stoupenců
integrace na opakování referenda o schválení Lisabonské
smlouvy v Irsku. Konec jara přinesl dosažení dohody
ohledně tzv. irských záruk k Lisabonské smlouvě (např. práva
pracujících, sociální politika, udržení vojenské neutrality,
práva na život, záležitosti přímého zdanění apod.), které
umožnily irské vládě učinit souhlas s vypsáním referenda
opakovaného. To pak přineslo drtivé vítězství stoupenců
Lisabonské smlouvy a počet zemí, které ještě neučinily
poslední krok se zúžil na tři.

Téma
Mezi těmito třemi zeměmi se rovněž začal rýsovat
předpokládaný postup: v případě Polska, resp. odhodlání
prezidenta Kaczynského, který zprvu Lisabonské smlouvě
rovněž příliš nefandil, byl znám závazek, že pokud dojde ke
kladnému výroku irského voličstva, bude připraven smlouvu
podepsat. I tak učinil, a to v rámci slavnostně pojatého
programu.
V Německu se očekával výrok Ústavního soudu, jež shledal
Lisabonskou smlouvu souladnou s německou ústavou, čímž
měl i prezident Kőhler odstraněnu poslední překážku bránící
mu do té doby v odpisu. A zbýval český prezident Václav
Klaus, který byl v očích okolních pozorovatelů vnímán jako
velká neznámá. Přestože právě v době, kdy Česká republika
zbyla jako poslední země, jež podpis své hlavy státu do
textu smlouvy nepřipojila, objevily se nejrůznější obskurní i
racionální jádro nepostrádající spekulace ohledně budoucího
osudu smlouvy, jejímuž termínu přijetí neúprosně tikaly
hodiny.

Nejistota byla ještě prodloužena mírně ultimativním postojem
české hlavy státu ohledně prosazení výjimky, která se týká
volnějšího výkladu evropské sociální charty v souvislosti
s ochranou vlastnických práv, ustavených v rámci poválečného
uspořádání Evropy. Když pak vzápětí poté český Ústavní
soud zopakoval svůj předchozí výrok ve smyslu, že ani nyní
neshledává rozpor mezi Lisabonskou smlouvou a Ústavou
České republiky, podepsal prezident Klaus ve vší tichosti a
bez jakékoliv ceremoniálu Lisabonskou smlouvu jako poslední
z unijních hlav států.
První výsledky viditelného institucionálního uspořádání EU
v podobě personálních pozic jsou již známy: historicky prvním
předsedou Evropské rady podle nových pravidel se stal
nedávný belgický premiér Herman van Rompuy. Současně pak
první „ministryní zahraničních věcí EU“, oficiálně pak vysokou
představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiky EU
britská politička Catherine Ashton.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Rok 2009 byl současně i rokem volebním, a to nejen pro
některé národní státy (z těch nejvýznamnějších například pro
Německo; a ve spleti a chaosu české politické scény vůbec
nechybělo, aby byl mimořádným volebním rokem i u nás),
ale i pro Evropský parlament. Výsledky voleb do Evropského
parlamentu, v němž jsou poslanci primárně organizováni na
stranickém, nikoliv národnostním principu, ukázaly celkově
významnou porážku evropské sociální demokracie (na
rozdíl od sociální demokracie české, která si ve struktuře
poslaneckého složení naopak viditelně polepšila). Ani další
charakteristiky nepotvrzují příliš soulad mezi trendy unijní a
české politické scény.
Jestliže se v Unii otevřel větší prostor pro představitele méně
tradičních politických subjektů a uskupení a v tomto směru
pozorujeme jisté dělení a tříštění, jehož součástí je i přestup
českých poslanců ODS z původně největší frakce EPP do
nově vzniklé a dosud podstatně méně silné ECR (Evropské
konzervativní a reformní skupiny), z pohledu českých politických
stran a subjektů zastoupených v Evropském parlamentu se
prostor naopak zúžil na čtyři zcela tradiční zástupce tuzemské
politické scény.
Snad symbolicky v čase 20. výročí revolučních proměn teritoria
střední Evropy a 5. výročí vstupu řady států, jichž se tyto
proměny bezprostředně dotkly, do EU, byl do prestižní pozice
předsedy Evropského parlamentu na následující období zvolen
bývalý polský premiér, navíc rodák z území nyní náležejícího
České republice, byť v bezprostřední blízkosti polských hranic,
Jerzy Buzek. Tento výsledek tak lze vnímat nejen jako reflexi
faktu, že za uplynulých 20 letech učinily nově se osvobodivší
státy i ve sféře politiky prokazatelný pokrok, ale i důkaz uznání

tradičně nejlepšího výkonu v oblasti diplomacie a zahraniční
politiky, v níž jsou Poláci minimálně ve středoevropském
regionu zkrátka nedostižní.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR v r. 2009
strana
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
Suverenita
Evropská demokratická strana
Věci veřejné
Starostové a nezávislí
Strana zelených
SNK-ED
Strana svobodných občanů
Dělnická strana
Volte Pravý blok
Libertas.cz
Strana důstojného života
Demokratická strana zelených
Nezávislí
Moravané
Sdružení pro republiku - RSČ
Ostatní
Celkem

hlasy
31,5 %
22,4 %
14,2 %
7,6 %
4,3 %
2,9 %
2,4 %
2,3 %
2,1 %
1,7 %
1,3 %
1,1 %
1,0 %
0,9 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,3 %
1,8 %
100,0 %

mandáty
9
7
4
2
22

Zdroj: Evropský parlament
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Téma
NOVÉ SLOŽENÍ EVROPSKÉ KOMISE
Volby do Evropského parlamentu jsou vzápětí následovány
diskusí nad novým složením Evropské komise. Ještě před
odjezdem na letní prázdniny vystavili šéfové států vlád zelenou
znovuzvolení stávajícího předsedy Komise, Portugalce
José Manuela Barrosa; před zcela nedávnem pak došlo k
uzavření úvodních nominačních pozic budoucího osazenstva
unijní exekutivy. Jen zevrubný pohled napoví, že v Komisi se
objeví poměrně četně jmen, které známe buď z práce Komise
bezprostředně předcházející této, anebo se v ní objevují jména,
jež si „odskočila“ na určitou dobu do domácích politických
rybníků, či zcela jinam, a po určitém čase se do pozic komisařů
opětovně vrátila – lhostejno, zda do svých původních portfolií,
či do portfolií zcela jiných. Kandidát nominovaný Českou
republikou Štefan Füle se bude s největší pravděpodobností
zabývat záležitostmi budoucího rozšíření EU, k nimž
přibudou rovněž aktivity v rámci evropské politiky sousedství
(kde je předpokládána úzká součinnost s designovanou

místopředsedkyní Komise a současně nově zvolenou vysokou
představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Catherine Ashton).
I v průběhu uzavírání nominací do pozice evropského
komisaře byl v České republice roztančen tradiční rituál o
vyhodnocení nejlepšího kandidáta. Je korektní připustit, že
jméno Štefan Füle se dlouhou dobu na seznamech oficiálních
kandidátů jednotlivých stran neobjevovalo; teprve poté, co se
jednotlivé osobnosti staly nepřijatelné pro většinu odpůrců
jejich navrhovatelů, ukázal se Füle zřejmě být nejlepším
konsensuálním kandidátem.
V následujícím období prosince se designovaní komisaři
ocitnou pod palbou dotazů a v procesu hledání smysluplných
odpovědí na ně; mezi 11. a 19. lednem 2010 je čeká obávané
veřejné slyšení na půdě Evropského parlamentu, jež by je měl
26. ledna definitivně posvětit v jejich funkcích.

PŘEKONÁVÁNÍ NÁSLEDKŮ EKONOMICKÉ KRIZE
Rok 2009, na rozdíl od celé řady předcházejících let, byl ve
znamení nalézání léků, jež by měly usnadnit průběh a následky
stále zuřivě se projevující ekonomické krize.

Balíček opatření zvaný EERP
Přibližně před rokem touto dobou došlo k prvnímu posvěcení
dokumentu Evropského programu ekonomického oživení,
jehož obsah se cizeloval a následně implementoval prakticky
po celý dosavadní průběh roku 2009. Jak uvedeno výše, český
podíl na vzniku této protikrizové strategie je podstatný. Ta je
zaměřena na umírněnou fiskální – obvykle krátkodobou a
časově přechodnou – podporu, kterou po uplatnění strategie
exitu naopak vystřídá přísná fiskální zdrženlivost, jež by
měla potrvat podstatně déle – konkrétně pak do doby, než se
ukazatele fiskální disciplíny začnou alespoň přibližovat solidním
hodnotám dosaženým těsně v předkrizovém období. Za druhé
pak na výčet strukturálních opatření, jejichž smyslem je učinit
evropské ekonomiky konkurenceschopnější a odolnější vůči
opakování podobných krizových projevů v budoucnu. Třetí část
představuje velmi velkorysý a ambiciózní program zpřísnění,
pozměnění či zavedení zcela nové legislativy, regulačních a
dohledových pravidel platných na finančních trzích. A konečně
jeho čtvrtá část je zaměřena na prosazení aktivit a podpůrných
opatření, jež by měla omezovat projevy protekcionismu,
ochranářství a vytváření dodatečných zbytných bariér a
překážek v prostředí mezinárodního obchodu, investic a
finančních toků. Jak lze prozatím hodnotit první ovoce, které
mohl tento program přinést? Stručnou úvahu na toto téma
přináší následující box.
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Jak se věc má s evropským ekonomickým oživením?
aneb K předčasnosti oživovacích ovací v Evropě
Je známo, že tonoucí se stébla chytá, a v čase již zhruba
rok trvající hospodářské krize je každá pozitivní zpráva
hltána s nadějí brzkého zvratu. Tak lze možná na první
pohled interpretovat ono sedmidesetinové mezikvartální
„oživení“, jímž se může „pochlubit“ německá ekonomika na
základě dat zveřejněných v minulých dnech pro její vývoj
v letošním třetím čtvrtletí. Optimistická interpretace tohoto
výsledku by mohla dále pokračovat například zmínkou
toho, že v předchozím sledovaném kvartálu byl tento růst o
téměř polovinu slabší a původní odhady pro třetí kvartál byly
skromnější než skutečnost (navíc, ruku na srdce: kdo z nás
je schopen posoudit, že v minulém čtvrtletí pracoval o pár
desetin procenta více nebo méně?; takovéto hodnoty většinou
zůstávají hluboko pod rozlišovací schopností pozorování). A
tím je optimismus výkladu tohoto čísla, na němž si mnozí
snaží dokázat a argumentovat, že recese je u konce (jak
pošetilé a především nezodpovědné), završen.
Údaj za třetí čtvrtletí byl totiž doprovázen zveřejněním
dle našeho názoru podstatně relevantnějším ukazatelem
meziročním o vývoji německé ekonomiky, indikujícím stále
historický meziválečný pokles, tentokrát v rozsahu 4,7 %
(přesto méně hluboký v porovnání se 7 % v kvartále
předchozím). Patrně nikdo nebude interpretovat tyto hodnoty
jako konec recese, byť by si to každý normální a soudný
člověk sebesilněji přál, ale jako pokračování nejvýraznějšího
ekonomického útlumu poválečné německé i evropské
ekonomiky bez zřetelných známek přesvědčivého zvratu.

Téma
A pohled na strukturu německého růstu v posledním období
prohlubuje vrásky a chmury pozorovatele ještě více. Onen
výsledek se opíral o typicky krizový projev, resp. o jeho
následek – sice o to, že se doplnily předešle zcela vyčerpané
zásoby německých firem, které byly předtím za obvykle silně
redukovanou cenu do mrtě vyprodány a nové se z důvodu
drasticky snížené poptávky vůbec nepořizovaly a nevytvářely.
Je pravdou, že i v tomto ohledu zde třímá nezřetelná
jiskra naděje, doprovázená však otazníkem, co se stane s
ukazatelem německého HDP v případě, že se zásoby alespoň
částečně doplní a poptávka neoživí. Ta je, zdá se, stále u
ledu. Soukromá spotřeba klesá; i přes fiskální stimuly je vládní
spotřeba neutrální a překvapivě záporná (přes mírné oživení
německého exportu do USA) je kontribuce zahraničního
obchodu. Další jiskérkou naděje jsou mírně vzmáhající se
investice.
O významu německé ekonomiky pro celoevropskou nepřímo
svědčí i aktuální relevantní data, potvrzující, že ponurý obraz
německé ekonomiky se v mnohém týká i ekonomiky evropské,
přičemž se lze ztotožnit s poněkud zjednodušujícím názorem,
že bez známek oživení v Německu se nevzpamatuje ani
zbytek kontinentu. Indikátor, který by měl vzbuzovat naději,
objem průmyslových zakázek sice meziměsíčně mírně roste,
v meziročním porovnání však stále ulpívá v hlubokém propadu
16,5 %.
Nevalná zpráva v této souvislosti se pak dotýká české
ekonomiky, kde tento ukazatel stále klesá i v meziměsíčním
vyjádření, čímž potvrzuje představy, že české ekonomické
oživení se dostaví až s jistým několika měsíčním zpožděním

oproti „jádru“ Evropy. V Unii se dále propadá nezaměstnanost
a negativně ovlivňuje fiskální pozice jednotlivých členských
států. Za uplynulý rok se zaměstnanost snížila o více než 4
miliony osob a podíl dlouhodobě nezaměstnaných dosáhl
již 45 %.
To není právě dobrá vizitka prvního výročí schválení
Evropského plánu ekonomického oživení (EERP) a jeho
uvedení v život. Ten pomocí stimulačních balíčků ve výši 200
miliard EUR měr nastartovat určité ekonomické činnosti a
zabránit tak ještě většímu propadu a ztrátě pracovních míst.
Nutno dodat, že v porovnání se Spojenými státy i Čínou byl
jeho finanční objem spíše skromný (něco přes 1,7 % unijního
HDP). Ovšem i tak tento balíček dále negativně prohloubil
již tak nelichotivé fiskální bilance jednotlivých členských
států, což se v dlouhodobém horizontu může ukázat jako
kontraproduktivní (když eskalující deficity mohou křehké
oživení spíše přidušovat).
Navíc v jeho rámci bylo přijato mnoho časově přechodných
nástrojů, ovšem minimum opatření strukturální povahy.
Drtivá většina členských zemí Unie teď bude naopak nucena
fiskálně šetřit, což může proces oživování dále komplikovat.Ze
zřejmě pozitivních dopadů především v oblasti trhu práce tak
můžeme ocenit určité prvky flexicurity, které pomohly udržet
trh práce v udržitelném stavu; tam, kde se osvědčil, přispěl
i systém kurzarbeit k udržení pracovních míst. Krátkodobě
tak tento plán určitě podpořil určitý typ aktivit, díky nimž bylo
zabráněno ještě významnějšímu propadu, dlouhodobě však
– alespoň prozatím – růstový vývoj evropské ekonomiky
rozhodně nespasil.

VÝROČÍ PĚTI LET VSTUPU DO EU A 20 LET REVOLUCÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Jedním z halasně vyvolávaných hesel revolučního kvasu konce
roku 1989 a počátku let 90. byl návrat do Evropy. Nyní můžeme
zajisté nominálně prohlásit, že v Evropě již dávno jsme a návrat
se zdařil (což potvrzují především „tvrdá“ statistická data,
reflektující primárně ekonomické dění).
Reálně však existují stále viditelné rozdíly, jež nás od
definitivního vstupu mezi nevelkou skupinu ekonomicky
super-vyvinutých, přitom však civilizovaných a pro běžný
život zcela přirozených a příjemných zemí (počínaje například
sousedním Rakouskem, přes Nizozemsko, až po severské
Dánsko či Švédsko) stále oddělují. Jsou to obvykle rozdíly na
první pohled ne zřejmě viditelné, statisticky těžko podchytitelné,
ale přesto podstatné a svým způsobem diskvalifikující, neboť
reputaci a respekt snižující. Jsme názoru, že se stále nejvíce
projevují ve způsobu myšlení lidí, snad v duchu, jak popsán
v následujícím boxu.
Avšak to, že různé regiony a oblasti využily uplynulé období
pro proces dohánění a přibližování se průměrným hodnotám
v EU různým způsobem, svědčí i následující tabulka,

jež – bohužel s nezbytným zpožděním, daným složitostí
srovnatelných výpočtů na úrovni Eurostat – porovnává
vývoj tradičního ukazatele ekonomické vyspělosti – HDP na
obyvatele. Hodnoty jsou vybrány pro případ zemí a regionů,
jež byly považovány na prahu budování nové tržní ekonomiky
na počátku 90. let za relativně nejvyspělejší mezi tehdejšími
čerstvě post-komunistickými zeměmi střední a východní
Evropy – regiony České republiky a bývalé NDR. Právě onen
objektivní statistický přehled nám dokládá, že průběh české
reálné ekonomické konvergence nebyl především v průběhu
této dekády špatný.
Na rozdíl od některých východoněmeckých regionů,
v České republice se nenašel jediný, který by v období od
roku 2001 nevykázal alespoň solidní cestu přiblížení se
průměrné evropské hodnotě. Nejvíce pak nejbohatší Praha,
následovaná mimořádně dynamickým Moravskoslezským
krajem. Nejvíce se přizpůsobující východoněmecký region
(Sasko-Anhaltsko) pak svým tempem odpovídá spíše
mírnému českému podprůměru.
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Téma
Stačí 20 let na změnu v myšlení lidí?
Zřejmě viditelná většina soudných pozorovatelů dojde
k poznání, že ve svém souhrnu uplynulých 20 let naší
zemi značně prospělo. Jestliže před rokem 1989 vlastně
nebylo ani věrohodně možné porovnávat nejrůznější
sociálně-ekonomické charakteristiky Československé
socialistické republiky s těmi, které byly vykazovány v
tehdejším normálním západním „kapitalistickém“ světě,
dnes již to možné docela dobře je.
Česká ekonomika – společně s dalšími zeměmi našeho
regionu s podobným osudem – za toto období učinila
mimořádně příznivý pokrok v jevu, kterému se říká reálná
ekonomická konvergence. Naše ekonomická dynamika
– zejména v průběhu této dekády - byla v průměru více než
třikrát vyšší než ekonomická aktivita v západní části EU, čímž
jsme se v ukazateli HDP na obyvatele nedávno přiblížili na
dohled hodnotě 85 % unijního průměru (před oněmi dvaceti
lety byla tato hodnota méně než poloviční). Naše země se
stala vyhledávaným cílem umístění významných investičních
počinů, směřujících jak z jiných evropských zemí, tak i z
ostatních kontinentů. V mnoha ohledech jsme se stali zkrátka
normální evropskou ekonomikou a společností, která v mnoha
ukazatelích zkrátka nijak významně nevybočuje z řady; to je
– s ohledem na to, v jak strašlivém stavu se tatáž ekonomika
nacházela na sklonku roku 1989 – bezesporu pronikavý
úspěch, dokazující zjevně zlepšený respekt a reputaci, jíž se
v mezinárodním ekonomickém prostředí těšíme.
Ale život zdaleka nejsou pouze
kvantifikovatelné
ekonomické, investiční či finanční jevy a procesy. Život má i
Relativní ekonomická vyspělost v regionech České
republiky a bývalého východního Německa
HDP na obyvatele ve PKS, průměr EU-27 = 100
ČR
Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Stav r. 2006 Změna od r. 2001
162,3
17,0
73,0
7,7
71,2
6,5
61,1
5,3
64,8
2,7
69,3
5,3
60,1
3,5
64,6
9,9

svoji duchovní a morální stránku, jejíž obraz i po 20 letech je
podstatně pochmurnější.
Máme-li zodpovědět otázku v titulku, tak jestliže 20 let
docela stačilo na to, aby se česká ekonomika dokázala dát
jakž takž „do kupy“, o myšlení lidí, stavu „české duše“ či
respektování zásadních lidských morálních principů to zajisté
říci nemůžeme. To, že Česká republika je stále – a mnohdy po
zásluze – vnímána jako země, v níž kvete zlodějna, korupce,
vandalismus, nepořádek, ale i nepříliš vlídná nálada (v
porovnání se zeměmi, kde úsměv a pohoda nejsou překážkami
pracovitosti a žádoucí hospodářské výkonnosti) je nepřímým
důkazem toho, že naše myšlení se zatím nestačilo přizpůsobit
mentalitě pohodových, ale výkonných zemí Západu (například
Beneluxu či Rakousku).
Stav politické scény je dalším z důkazů. A koneckonců i fakt, že
při překročení našich hranic upoutají návštěvníka v nebývalé
míře lascivně blikající světla nevěstinců, pochybných heren
a kasín či dalších „institucí“ nejhlubší lidské spodiny, je již
dostatečně přímým důkazem toho, že úsilí a přičinlivost nám
sice nechybí, o to více však noblesa, důstojnost, víra, úcta k
prověřeným tradicím a morálka vyspělé evropské společnosti
počátku 21. století.
Jestliže minulé dvě dekády byly obdobím překotného
ekonomického dohánění, následující dvě by se měly stát
dobou kultivace naší duše a našeho myšlení, které za tím, jež
alespoň někteří z nás obdivují u stabilizovaných západních
společností, dosud propastně zaostává. I v tom lze spatřovat
jednu z klíčových výzev, kterou bychom si měli jako členové
EU klást.
Německo
Berlin
Brandenburg - Nordost
Brandenburg - Südwest
Mecklenburg Vorpommern
Chemnitz
Dresden
Leipzig
Sachsen Anhalt
Thüringen

Stav r. 2006 Změna od r. 2001
97,3
-8,3
75,5
-1,3
85,0
1,6
78,8
0,0
81,1
4,8
87,4
4,8
87,7
4,0
82,4
5,4
81,4
3,4

Zdroj: Eurostat

ZÁVĚR
Ze stručného přehledu je snad patrné, že četností událostí
byl letošní rok 2009 v porovnání s některými nedávnými léty
obdobím na události a jejich dramatičnost zcela mimořádný
a v jistém smyslu i pravděpodobně neopakovatelný.
Rok 2009 byl potvrzením faktu, že evropské integrační dění
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není nudné; je náročné, komplikované, netriviální, vyžadující
k dosažení vymezeného cíle připravenost a profesionalitu
od všech zúčastněných subjektů. Je na každém z nás, aby
posoudil a vyhodnotil, jak v tomto pro nás významném roce
obstála i sama Česká republika.

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

Dotační
výzvy

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

(Pod)Oblast podpory/Program

Vhodný žadatel

Uzávěrka

OP Přeshraniční spolupráce ČR – SR

Stát (Česká republika), resp. organizační složka státu, kraj (a jeho
organizační složka), obec (a její organizační složka), městská
část statutárního města (a její organizační složka), svazek obcí,
příspěvkové organizace, Hospodářská komora, Agrární komora, VŠ,
VVI, obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, církve,...
Oblast podpory I.3.: Vzdělávání, trh stejně jako oblast podpory I.2
práce a zaměstnanost
Oblast podpory I.4.: Rozvoj
stejně jako oblast podpory I.2
podnikatel. a inovačního prostředí
Oblast podpory II.3.: Zlepšení inform. stejně jako oblast podpory I.2
a komunik. dostupnosti příhraničí
Oblast podpory II.1.: Rozvoj dopravní stejně jako oblast podpory I.2
infrastr. a dostupnosti pohraničí
Oblast podpory II.2.: Zachování
stejně jako oblast podpory I.2
životního prostředí a rozvoj krajiny
program Prosperita II - Část I
VŠ, veřejná výzkumná instituce, samostatná územně správní jednotka
či jiná právnická osoba, jejímž vlastníkem je VŠ, VVI či jednotka územní
samosprávy, založená před 15. 9. 2009, neziskové organizace
program Prosperita II - Část II
podnikatel
program Školicí střediska II
podnikatel, ops nebo občanské sdružení, sdružení právnických osob
nebo podnikatelské, oborové, odvětvové nebo profesní komory
ROP
Oblast podpory 1.3: Modernizace
podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy
Jihozápad vozového parku veřejné dopravy
ROP
Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,
Severo- infrastruktury a doprovodných aktivit dobrovolné svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob,
východ v oblasti CR
podnikatelské subjekty
Výzva pro předkládání GP 4.1:
obce s rozšířenou působností
Zvýšení kvality řízení v úřadech
územní veřejné správy
Oblast podpory 1.1a, 1.1b: Rozvoj organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
informační společnosti ve veřejné
správě
Oblast intervence 3.3: Služby v
kraje a jimi zřizované organizace
oblasti zaměstnanosti
(aktivita c) vybudování a podpora
informačně-vzdělávacích středisek)
Dílčí oblast podpory 2.2.2:
Moravskosl. kraj a organizace jím zřízené a založené, obce, dobroRozvoj a zvyšování úrovně
volné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrov.
ubytovacích zařízení
svazky obcí, NNO, MSP, podniky v místě s lázeňským statutem
Oblast podpory 3.2:
obce a města s počtem obyvatel od 5 000 do 49 999, organizace
Subregionální centra (infrastruktura zřízené a založené obcemi s počtem obyvatel od 5 000 do 49 999,
vzdělávání a volného času)
NNO, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 5 000 do 49 999
Oblast podpory 3.2:
kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo
Veřejná infrastruktura a služby
zakládané kraji a obcemi, NNO, zájmová sdružení právnických
osob
ROP
Střední
Morava

ROP
Moravskoslezsko

Integrovaný
operační program

OP
LZZ

OP Podnikání
a inovace

Oblast podpory I.2.:
Spolupráce a síťování

5.2.2010

5.2.2010
5.2.2010
5.2.2010
5.2.2010
5.2.2010
30.6.2010

30.6.2010
31.5.2010
30.6.2010
29.1.2010

2.2.2010

15.2.2010

30.6.2013

15.1.2010

15.1.2010

22.1.2010

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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Dotační
výzvy
Připravované výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU

ROP
Moravskoslezsko

Operační
Specifikace výzvy
Alokace
program
OP LZZ Oblast podpory 3.3: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce (glob. grant)
n/a
Podoblast podpory 1.1.2: Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava – výstavba 120 mil. Kč
cyklistických stezek
Dílčí oblast podpory 2.1.3: Zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických 200 mil. Kč
služeb - Podpora vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou
Oblast podpory 2.4: Marketing regionu - Podpora marketingu regionu pro léta 2010-12 38 mil. Kč

ROP
Severo
západ

Oblast podpory 3.1: Rozvojové póly regionu - Průběžná výzva na předkládání dílčích
projektů v rámci IPRM otevřená od 1. 1. 2010
ROP Se- Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (výzva
verových. zaměřená na obnovu vozidel regionální železniční dopravy)
Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu
Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

1 mld. Kč
n/a
n/a
11,15 mil. €

Vyhlášení
XII/2009
8.12.200912.2.2010
8.12.200912.2.2010
8.12.200912.2.2010
18.12.200931.12.2011
14.12.200926.2.2010
16.12.200916.3.2010
16.12.200916.3.2010
rok 2010
rok 2010
rok 2010
rok 2010

ROP
Jihozápad

ROP
Moravsko
slezsko

ROP
Severo
východ

OPPI

ROP
Střední
Čechy

OP LZZ

Oblasti podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
n/a
Oblasti podpory 3.2: Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
n/a
Oblasti podpory 3.3: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
n/a
Oblasti podpory 3.4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního
n/a
a rodinného života
Podoblast podpory 1.2.1: Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní
n/a
I-II/2010
terminály a zastávky
Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova
n/a
I-II/2010
Rozvoj III
2 mld. Kč
I/2010
Potenciál III
3 mld. Kč
I/2010
Spolupráce – Klastry II
750 mil. Kč
I/2010
Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (výzva
n/a
8.1.-31.3.2010
zaměřená na integrované dopravní systémy a obnovu vozidel a rozvoj infrastruktury
městské hromadné dopravy ve městech nad 50 tis. obyvatel)
Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční infrastruktury
n/a
11.1.-30.4.2010
Dílčí oblast podpory 1.3.2: Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy - Železniční 660 mil. Kč 11.1.-8.4.2010
drážní vozidla pro regionální osobní dopravu
Dílčí oblast podpory 1.3.2: Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy - Ekologická 150 mil. Kč 11.1.-5.3.2010
vozidla – autobusy pro MHD a příměstskou dopravu
OPPI
ICT a strategické služby III
1 mld. Kč
II/2010
ROP Stř. Podoblast podpory 1.1.1: Silnice II. a III. třídy
n/a
II/2010
Morava
Oblasti podpory 1.1: Modernizace regionální silniční sítě
n/a
12.2.-14.5.2010
Oblasti podpory 1.5: Rozvoj místních komunikací
n/a
12.2.-14.5.2010
Oblasti podpory 2.4: Rozvoj infrastr. základního, středního a vyššího odborného školství
n/a
12.2.-14.5.2010
Oblasti podpory 3.1: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
n/a
12.2.-14.5.2010
Oblast podpory 1.4: Rozvoj regionálních letišť
492 mil. Kč 12.2-30.9.2010
Eko-energie III
3 mld. Kč
III/2010
OPPI
Marketing II
500 mil. Kč
III/2010
Komletní přehled připravovaných výzev naleznete zde:
http://www.edotace.cz/9/6775/50234/clanek/strucny-prehled-vybranych-dotacnich-vyzev-pripravovanych-od-prosince-2009/
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Rubrika Případová studie je připravována ve spolupráci s Grantikou
ČS, dceřinou společností České spořitelny. Doufáme, že Vám zde
poskytované informace usnadní cestu k realizaci Vašeho záměru
prostřednictvím dotací z fondů Evropské unie. Máte-li jakékoliv
dotazy nebo o realizaci podobného projektu přímo uvažujete,
prosím neváhejte se obrátit na konzultanty ze společnosti Grantika
ČS (kontakty naleznete na www.grantikacs.cz).

Případová
studie

REGENERACE A PŘEMĚNA STARÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA VÝROBNÍ HALU
1. Žadatel/realizátor projektu
Obchodní jméno:
Sídlo společnosti:

Českomoravská textilní s.r.o.
Černovická 619/13, 617 00, Brno

Českomoravská textilní patří k významným producentům v
oblasti bytového textilu. Charakteristikou společnosti jsou
moderní technologie poskytující širokou škálu možností výroby
polyesterových tkaných nebo pletených záclon, dekoračních a
potahových látek. Výrobky jsou určeny pro tuzemsko i na export.
Obchodním partnerům, kterými jsou hlavně obchody s bytovým
textilem, dekoratérská studia, designéři a architekti, poskytuje
společnost celou řadu služeb. Jedná se např. o pravidelný
rozvoz rolované metráže a kusového zboží, dodávky stříhané
metráže či využití služeb vlastní profesionální šicí dílny.
Společnost praktikuje politiku ochrany ŽP založenou na
zdravotně nezávadných a životnímu prostředí neškodných
výrobních procesech, používání recyklovatelných materiálů a
životnímu prostředí bezpečné manipulaci a přepravě výrobků.

2. Informace o projektu
Název projektu:

Regenerace a přeměna starého
zemědělského objektu na výrobní
halu se zázemím

Program, opatření:

OPPI Nemovitosti – Výzva I

Termín realizace:

07/2008 – 12/2010

Celkové výdaje projektu: 21 065 000,- Kč
Výše dotace:

12 639 000,- Kč

Předmět projektu
Předmětem projektu je demolice jedné a rekonstrukce druhé
budovy, které jsou ve vlastnictví společnosti a nacházejí se
ve městě Letovice. Rekonstrukcí jednoho z objektů vznikne
kvalitní zázemí společnosti, díky čemuž bude společnost
schopna zvýšit kvalitu výroby a tím také svou pozici na trhu.
Společnost se tak stane konkurenceschopnější.
Budovy v areálu bývalého ZZN, jejichž stáří se v průměru
odhaduje na 95 let, nebyly efektivně využívané a jejich
technický stav byl nevyhovující. Tyto budovy neodpovídaly
technickým požadavkům.
Záměrem společnosti Českomoravská textilní je rekonstrukce
zemědělské haly a demolice haly skladovací, jejíž technický
stav byl podle znaleckého posudku velice špatný. Výsledkem
projektu budou kvalitní prostory sloužící k výrobě textilií.

Cíle projektu
Hlavním a jediným cílem projektu je vybudovat nové a
dostatečně kvalitní výrobní prostory, jejichž součástí bude i
odpovídající zázemí. Díky realizaci projektu bude společnosti

umožněn další rozvoj ve výrobě a společnost tak bude schopna
nabídnout svým zákazníkům kvalitnější produkci a současně
tak posílí svou pozici na trhu.

Lokalizace projektu
Projekt je realizován ve výrobních prostorech společnosti na
adrese Pražská 55/55a, PSČ 679 61, obec Letovice, okres
Blansko, Jihomoravský kraj.

3. Praktické zkušenosti žadatele
Společnost Českomoravská textilní již realizovala investiční
projekt obdobného charakteru. Jednalo se o rekonstrukci
bývalé výrobní haly, která byla realizovaná v roce 2003.
Žadatel má tedy dostatečné zkušenosti jak s vedením, tak i s
udržitelností podobných projektů. Realizace projektů takového
rozsahu znamená vždy značné finanční zatížení. Z tohoto
důvodu bylo pro společnost získat dotaci jednou z možností,
jak zajistit dobré finanční podmínky pro realizaci projektu a její
budoucí vývoj. V případě neúspěchu by společnost realizovala
projekt v menším rozsahu.

4. Komentář žadatele
Jednalo se o náš první projekt podaný v rámci Strukturálních fondů
a průběh vyřízení dotace můžeme hodnotit kladně. Značnou
měrou se na této skutečnosti podílelo rozhodnutí spolupracovat
s poradenskou společností Grantika ČS. Profesionální přístup
a skvělá komunikace vše maximálně usnadnily a zabezpečily
bezchybný průběh vcelku složité administrativy. Realizace
tohoto projektu nám pomůže zefektivnit logistické vazby
vnitřních procesů a tím zvětšit naši konkurenceschopnost.
Zvyšování výkonu se současnou minimalizací nákladů je v této
nelehké době naším hlavním cílem.

5. Komentář zpracovatele
Cílem programu Nemovitosti je stimulovat vznik a rozvoj
podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury
a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a k zlepšení
investičního a životního prostředí. Tento program je jedním
z nejžádanějších programů podpory v rámci OPPI.
Realizací výše uvedeného projektu dojde k vyřešení hlavního
současného problému žadatele, kterým jsou nedostatečně
kvalitní výrobní kapacity. Hlavním přínosem projektu bude
rekonstrukce a sanace budov s následným zlepšením
estetického hlediska a pozitivním vlivem na životní prostředí.
Příjem registračních žádostí do druhé výzvy programu
Nemovitosti byl zahájen 1.9.2009 a ukončen bude 31.3.2010.
České výrobní podniky tak mají jedinečnou možnost získat
prostředky na vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, a to
vše až s 60% podporou z prostředků fondů EU.

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
2,8
6,3
6,8
3,3
3,2
10,0
5,4
4,5
4,0
2,2
2,0
4,1
12,2
7,8
5,6
4,0
3,8
3,4
3,5
6,2
1,4
7,9
5,8
8,5
4,9
4,2
2,9
3,1

Růst HDP
2007
2008
2,9
1,0
6,2
6,0
6,1
2,5
1,6
-1,2
2,5
1,3
7,2
-3,6
6,0
-3,0
4,5
2,0
3,6
0,9
2,3
0,4
1,6
-1,0
4,4
3,7
10,0
-4,6
9,8
2,8
6,5
0,0
1,0
0,6
3,7
2,1
3,6
2,0
3,5
2,0
6,8
5,0
1,9
0,0
6,3
6,2
6,8
3,5
10,4
6,4
4,2
1,0
2,6
-0,2
2,6
0,6
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
2,2
-2,5
-18,4
-25,2
-25,4
-2,4
-3,2
-3,1
3,0
1,5
2,2
6,5
7,9
6,6
-16,9
-17,8
-9,4
-3,6
-5,3
-5,2
-11,2
-14,3
-14,6
-9,0
-10,0
-9,6
-0,5
-1,0
-2,3
-2,6
-2,4
-3,4
-6,9
-11,9
-17,8
-22,5
-22,3
-13,0
-10,6
-14,5
-11,7
10,3
9,7
5,5
-7,5
-6,8
-7,1
-9,2
-6,1
-5,6
9,3
8,7
4,8
2,8
3,6
3,2
-2,7
-4,7
-5,1
-10,0
-9,4
-12,1
-10,5
-13,4
-12,2
-2,5
-4,8
-6,2
-8,2
-5,7
-6,6
4,5
4,2
3,0
8,4
8,8
6,3
-3,3
-2,7
-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
VIII-09 IX-09
X-09
7,9
8,0
8,1
7,2
7,6
7,9
6,9
7,0
7,1
6,0
6,5
6,9
7,6
7,6
7,5
15,2
15,2
n/a
12,5
12,9
12,8
n/a
n/a
n/a
18,7
19,1
19,3
9,8
10,0
10,1
7,6
7,8
8,0
5,6
5,9
6,0
18,6
19,7
20,9
n/a
n/a
n/a
6,5
6,5
6,6
9,6
9,7
9,9
7,2
7,2
7,0
3,6
3,7
3,7
4,7
4,7
4,7
8,1
8,2
8,4
9,9
10,1
10,2
n/a
n/a
n/a
5,9
5,9
6,2
11,7
12,0
12,2
8,6
8,6
8,7
8,6
8,7
8,8
7,8
n/a
n/a
9,1
9,2
9,3

Meziroční inflace
VIII-09 IX-09
X-09
-0,7
-1,0
-0,9
1,3
0,2
0,3
0,0
-0,3
-0,6
0,7
0,5
0,6
-0,1
-0,5
-0,1
-0,7
-1,7
-2,1
-2,4
-3,0
-2,8
1,0
0,7
1,2
-0,8
-1,0
-0,6
-0,2
-0,4
-0,2
0,1
0,4
0,3
-0,9
-1,2
-1,0
1,5
0,1
-1,2
2,2
2,3
1,0
-0,2
-0,4
-0,2
5,0
4,8
4,2
1,0
0,8
-0,5
-0,1
0,0
0,4
0,2
0,0
0,1
4,3
4,0
3,8
-1,2
-1,8
-1,6
4,9
4,9
4,3
0,1
0,0
0,2
0,5
0,0
-0,1
1,3
1,1
0,6
1,9
1,4
1,8
1,6
1,1
n/a
0,6
0,3
0,5

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

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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