Měsíčník
EU aktualit
číslo 76,
leden 2010

strana 2

Španělsko přebírá předsednictví
v Radě EU

strana 5

Evropská unie má nová pravidla
pro televizní reklamu

strana 10

Hlavní téma:
Ohlednutí za rokem 2009 a výhled
do roku 2010 v Evropské unii

strana 18

Případová studie: Zavedení výroby
porcelánu (OPPI - Inovace)

strana 19

Velcí Evropané: Paul-Henri Spaak

Vážení čtenáři,

Česká spořitelna, a.s.
Poláčkova 1976/2
140 00 Praha 4
tel.: +420 261 073 308
fax: +420 224 641 301
EU_office@csas.cz
http://www.csas.cz/eu
EU OFFICE (KANCELÁŘ PRO EU)
Petr Zahradník
manažer EU Office
+420 261 073 019, pzahradnik@csas.cz
Jan Jedlička
+420 261 073 484, jjedlicka@csas.cz
Alena Smolíková
+420 261 073 308, asmolikova@csas.cz
KORPORÁTNÍ FINANCOVÁNÍ
Filip Husák
specialista EU Programu Business
+420 261 072 575, fhusak@csas.cz
FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU
Milan Kutnar
specialista EU Programu Region
+420 261 072 536, mkutnar@csas.cz
GRANTIKA ČESKÉ SPOŘITELNY
Lukáš Němec
ředitel úseku EU projektů
+420 739 547 269, nemec@grantikacs.com
Máte zájem o realizaci projektu s podporou fondů EU? Hledáte financování
Vašich rozvojových plánů? Chcete získat
více informací? Prosím, obraťte se na výše uvedené kontakty.
Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou
portál EurActiv.cz a společnost Grantika ČS

těžko si lze představit dramatičtější, událostmi naplněnější a neočekávanými
zvraty více provázený rok v kontinuálním vývoji procesu evropské integrace, než
byl ten loňský. Lze si snad i přát, aby letošní rok 2010 byl o poznání klidnější,
prostší ne zcela pozitivních zpráv (týkajících se především prohlubování
ekonomického výkonu s negativním dopadem na zaměstnanost a stav veřejných
financí), s větším výskytem optimističtějších vyhlídek do budoucna.
Pro letošek bude pravděpodobně i nadále platit, že ekonomická témata v jeho
rámci patrně zastíní ta ostatní. Již pouhý letmý pohled na ekonomické priority
právě započatého španělského předsednictví napovídá, že letošek nebude
pouze obdobím přibližování toužebně očekávaného hospodářského oživení, ale
i dobou, v níž by měla proběhnout hlubší debata týkající se delší předpokládané
budoucnosti a ekonomické perspektivy EU. Březnový jarní summit EU by měl
být věnován prezentaci a diskusi v současné době aktuálního dokumentu
Strategie EU 2020, jež v podtitulu usiluje o to, aby ekonomika a trhy EU se staly
chytřejšími, zelenějšími a sociálně ohleduplnějšími.
Jedním ze zásadních ekonomických témat letošního roku, s nutným sociálním
a humánním „přesahem“, bude zaměstnanost a boj proti nezaměstnanosti. A
nikoliv pouze z toho důvodu, že nyní předsednická země Španělsko vykazuje
jedny z nejhorších charakteristik vývoje trhu práce v celé EU, čímž se po době
relativních úspěchů s tvorbou nových pracovních míst opětovně vrací do již před
téměř 20 lety prožité zkušenosti země s velmi ponuře se vyvíjejícími parametry,
jež jsou přisouzeny pracovním trhům. Obecně v celé Unii začíná být problém
nezaměstnanosti patrně nejpalčivějším krizovým projevem; ještě v listopadu
2008 dosahovala míra nezaměstnanosti v EU-27 své průměrné hodnoty 7,5 %,
na sklonku loňského roku se míra nezaměstnanosti zastavila na hodnotách
oscilujících okolo 9,5 %, přičemž bod zlomu předpokládaný zřejmě na polovinu
roku 2010 by měl znamenat dosažení hodnoty přes 10 %. O tom, jak je průměr
ošidný, svědčí i fakt, že španělská míra nezaměstnanosti již dosáhla výše na
dohled od 20 % a ta lotyšská již dokonce 21 %.
Letošní rok v ekonomické oblasti bude zcela určitě i obdobím nalézání
fiskální konsolidace poté, co krize drasticky zhoršila všechny představitelné
charakteristiky přijatelné pro fiskální disciplínu, i dobou uplatňování tzv. exit
strategií především v těch ekonomikách, v nichž nejtvrdší krizové projevy začnou
pozvolna pomíjet. Letošek bude navíc i dobou, kdy zřejmě zesílí diskuse nad
dlouhodobou finanční perspektivou Unie po roce 2013, jež výrazně napoví zda a
v jaké výši bude možné pro jednotlivé členské státy nadále využívat fondů EU.
Především španělské zaměření na oblast Středomoří a Latinské Ameriky by
mělo vést k posílení vazeb Unie vůči těmto nesporně zajímavým a perspektivním
teritoriím. Přejme si, aby ani rok 2010 na poli evropské integrace nebyl rokem
marnosti, ale spíše rokem, kdy se EU ekonomicky alespoň začne zotavovat a
současně jako celek získá větší míru respektu a vážnosti ze strany ostatních
hráčů této globální „hry“.
Petr Zahradník

1

Události

Španělský státní tajemník pro evropské záležitosti Diego López
Garrido představil priority španělského předsednictví Radě EU.
Zástupci Evropské unie a států Latinské Ameriky se dohodli na
ukončení dlouholetého sporu o evropská cla na banány, která
do budoucna poklesnou. Ministři členských států EU se rozhodli
prodloužit cla na dovoz obuvi z Číny a Vietnamu o dalších 15
měsíců. Rada EU Ecofin schválila podobu nové architektury
finančního dohledu v Evropské unii.

POLITIKA
Španělsko přebírá předsednictví EU
Španělský státní tajemník pro evropské záležitosti Diego López
Garrido začátkem prosince poodhalil čtyři priority španělského
šestiměsíčního předsednictví EU v první polovině roku 2010:
1. Nová pracovní místa a ekonomika
Jako svou hlavní prioritu si Španělsko vybralo oblast
ekonomiky, a to především boj s hospodářskou krizí a
vytvoření nových pracovních míst. Výběr této problematiky
není náhodný. Španělsko totiž patří k zemím eurozóny, které
se potýkají s nejvyšší nezaměstnaností. Mezi další priority
v ekonomické oblasti pak López Garrido jmenoval přijetí
post-Lisabonské strategie a schválení nových prostředků pro
kontrolu mezinárodního finančního systému.
2. Implementace Lisabonské smlouvy
„Je to paradox, máme nástroje, ale nemáme politiky,“ uvedl López
Garrido. Poukazoval tak na určitá opatření (např. „občanská
iniciativa“) zavedená Lisabonskou smlouvou, která však zatím
existují pouze teoreticky. Španělsko má podle Lópeze Garridy v
úmyslu rozvinout či vytvořit potřebné nástroje.
3. Občané
Podle španělského politika je dnešní Unie pro Evropany velmi
vzdálená a neuchopitelná, Španělsko bude proto usilovat
o nápravu prosazováním ambicióznější sociální agendy.
Konkrétně se pak zaměří na implementaci tzv. stockholmského
programu pro svobodu, bezpečnost a spravedlnost a na
přijetí protidiskriminační směrnice, která povzbudí boj Unie
proti násílí páchaném na ženách.
4. Zahraniční záležitosti
Čtvrté místo na agendě španělského předsednictví zaujímá
oblast zahraniční politiky, konkrétně pak přeměna EU
ve skutečného globálního hráče. To souvisí i s přijetím
Lisabonské smlouvy, která zavedla velmi důležité nástroje pro
zahraniční politiku – stálého předsedu Evropské rady a vysokou
představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
společně s evropskou diplomatickou službou.

Na španělském předsednictví je zajímavé i logo (viz obrázek
výše), které je stejné – až na rozdílné barvy národních vlajek
– jako u dalších zemí aktuálního předsednického tria: Belgie a
Maďarska.
www.eu2010.es
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/spanelske-pre
dsednictvi-eu-hodla-vytvorit-precedenty-006836

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Válka o banány končí, bude to impuls pro
volný obchod?
Evropská unie a zástupci latinskoamerických, afrických a
karibských zemí odsouhlasili dohodu, která dělá tečku za
dlouholetým sporem o banány. Podpis ujednání je v plánu
v roce 2010.
Obsahem dohody je závazek Evropské unie, největšího
světového dovozce banánů, výrazně snížit cla na jejich
import z Latinské Ameriky, která si dlouhodobě stěžuje
na diskriminaci. Sedmadvacítka také poskytne 200 milionů
eur pěstitelům banánů v některých afrických, karibských a
pacifických státech.
Peníze půjdou konkrétně do zemí, které většinou bývaly
evropskými koloniemi a měly privilegované postavení
(zejména mohly využívat bezcelního režimu). To ale nová
dohoda nabourá, protože zvýší konkurenci z ostatních
rozvíjejících se zemí.
Klíčovou roli v dojednání kompromisu hrál šéf Světové
obchodní organizace (WTO) Pascal Lamy, který doufá, že
dohoda odstartuje další kolo liberalizace světového obchodu.
„Věřím, že tento duch kreativity, pragmatismu a diplomacie
se přenese i na jednání o obchodu započatém v katarském
Dauhá,“ uvedl Lamy.
Jak se tedy budou cla konkrétně snižovat? Celý proces
proběhne v osmi krocích, kdy nejprve klesnou na 148 eur
za tunu a ve finálním roce 2017 by měli importéři za tunu
dovezených banánů zaplatit 114 eur. Přičemž dnes musí
dávat za tunu dovezených banánů 176 eur. Protože s dohodou
musí souhlasit všech 27 členských států (což znamená překlad
do 23 jazyků), můžeme si na její podepsání počkat asi šest až
devět měsíců.
Státy Latinské Ameriky Evropské unii na oplátku slíbily,
že upustí od všech právních kroků proti diskriminaci
amerických producentů na unijních trzích a nebudou požadovat
další ústupky na jednání o obchodu zahájeném v roce 2001 v
katarském Dauhá (Doha round).

Bude zajímavé sledovat, jak se po vstupu Lisabonské smlouvy
bude v praxi fungovat rozdělení pravomocí mezi premiéra
předsedající země (José Zapatero) a stálého předsedu
Evropské rady (Herman Van Rompuy).
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Uzavření dohody je vítanou zprávou pro jejich konzumenty
v Evropě, kteří dostanou „za méně peněz více muziky“.
Liberalizace obchodu s touto zemědělskou komoditou by
mohla být rovněž první vlaštovkou pro otevření trhů i jiných

Události
zemědělských komodit a výhledově i celkové reformy
společné zemědělské politiky.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=500
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export/clanek/valka-o-bananykonci-bude-to-impuls-pro-volny-obchod-006863

FINANCE
Ministři schválili reformu dohledu nad
finančními trhy

Evropská unie prodloužila cla, asijské boty
nezlevní

Ministři financí EU se na zasedání Ecofinu po dlouhých
jednáních dohodli na tom, jak by v budoucnu měl vypadat
systém dohledu nad finančními institucemi v EU, který by
pomohl uchránit Evropu před opakováním další finanční krize.

Rada Evropské unie odhlasovala prodloužení dovozních cel
na koženou obuv z Číny a Vietnamu o dalších 15 měsíců
i přes to, že tento krok v polovině listopadu nedoporučil
evropský antidumpingový výbor, v němž zasedají zástupci
všech zemí sedmadvacítky.

Členské země se včera dohodly na podobě tří nových
regulačních orgánů. S návrhem nakonec souhlasila i Velká
Británie, která získala záruky, že evropští regulátoři nebudou
mít právo přijmout takové rozhodnutí, které by ovlivňovalo
fiskální suverenitu daného státu.

Od 3. ledna za importovanou obuv dovozci z Číny musí
zaplatit clo ve výši 16,5 %, v případě Vietnamu 10 %. Čína
okamžitě reagovala prohlášením, že proti rozhodnutí Unie
podá protest ke Světové obchodní organizaci (WTO).
„Čína je extrémně nespokojená,“ uvedl mluvčí čínského
ministerstva obchodu Yao Jian. „Nesouhlasíme s prodloužením
platnosti antidumpingových opatření, ať už v jakékoliv podobě,
a odvoláme se s řešením tohoto problému k WTO. Uděláme
odpovídající kroky, abychom ochránili čínský průmysl,“
upozornil mluvčí.
Z rozhodnutí členských států Evropské unie samozřejmě
nejsou nadšeni prodejci kožených bot ani zástupci
spotřebitelských organizací, protože se obávají, že povede ke
zvýšení koncových cen, a tedy menšímu odbytu. Boty z Číny
a Vietnamu se totiž na celkových prodejích v Evropě podílejí
asi jednou třetinou.
Evropská komise poprvé zavedla cla na koženou obuv z
Číny a Vietnamu v roce 2006 v reakci na stížnosti unijních
producentů, že nedokáží konkurovat levným importům z Asie.
Obě zmíněné země podle nich neférově dotovaly domácí
výrobce, což jim dovolilo srazit náklady, a tedy i koncové
ceny, na minimum.
Malta, Rakousko a Německo sice před včerejším
hlasováním vyjádřily nechuť k prodloužení cel, ale nakonec
se zdržely a umožnily jeho schválení. Cla kromě obchodníků,
velkých producentů a spotřebitelských organizací kritizují také
někteří europoslanci.
„Je absurdní, že se Unie rozhodla zvýšit ceny bot ve chvíli,
kdy se všemožně snažíme podpořit spotřebitelskou poptávku,“
nechal se slyšet například konzervativní poslanec EP Robert
Study s tím, že je klíčové, aby základní zboží zůstalo v době
krize co nejlevnější.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1681
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export/clanek/unie-prodlouzila
-cla-asijske-boty-nezlevni-006890

Evropský systém finančních dohlížitelů (ESFS) bude na
základě dohody tvořen třemi novými unijními institucemi,
které budou zodpovídat za dohled nad příslušnými oblastmi
trhu:
• European Banking Authority (EBA) bude mít na starosti
dohled nad bankami,
• European Securities and Market Authority (ESMA) bude
dohlížet nad trhy cenných papírů a
• European Insurance and Occupational Pensions
Authority (EIOPA) bude kontrolovat pojišťovny a penzijní
fondy.
Finální dohody bylo dosaženo poté, co se ministři financí
dohodli na kompromisu obsahujícím tři záruky, které
dohodu doplňují. První z nich dává členským státům právo
odvolat se proti rozhodnutí některého z dohlížitelů u Rady
pro hospodářské a finanční záležitosti (Ecofin). Druhá záruka
říká, že prostá většina, tedy alespoň 14 členských zemí,

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Evropské podnikatelské organizace si stěžují, že členské státy
dosud nebyly schopny a ochotny zavést do praxe Evropský akt
pro malé a střední podniky, který by usnadnil podnikání v tomto
segmentu. Srbský prezident Boris Tadić podal do rukou švédského
premiéra, který v druhém pololetí 2009 předsedal Evropské radě,
oficiální přihlášku své země do Evropské unie. V polovině prosince
vypršel termín, do kdy měly členské státy implementovat novou
směrnici o audiovizuálních službách.

může rozhodnutí odvrátit. A pokud tato opatření nepomohou,
může se dotyčný členský stát obrátit s žádostí na Evropskou
radu.
Kompromis rovněž počítá s tím, že nové dohledové unijní
orgány nebudou moci vydávat rozhodnutí, která by se
týkala konkrétních finančních institucí, v případě nějaké krize či
sporu mezi národními dohledovými orgány. Taková pravomoc
by jim zůstala jen v případě, že by některá z finančních institucí
porušila unijní legislativu.
Zda nové instituce v této podobě vzniknou ale ještě
není zdaleka jisté, neboť o nich bude v rámci procedury
spolurozhodování teprve hlasovat Evropský parlament. V něm
ale spíše převládají názory na zpřísnění finanční regulace,
proto může být nalezení dohody obtížné.
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocumen
t.aspx?id=350&directory=en/ecofin/&fileName=111706.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ministri-schval
ili-reformu-dohledu-nad-financnimi-trhy-006821

Francouzi a Britové zdaní bankéřům roční
bonusy
Lídři evropské sedmadvacítky v Bruselu úspěšně jednají o
rozsahu a podobě dozoru nad finančními institucemi v rámci
EU. Dopomohly k tomu návrhy zákonů ve Francii a Británii,
které hodlají zdanit finanční bonusy vysokých manažerů.
Francie a Velká Británie jsou prvními zeměmi EU, které se
zavázaly zavést nové daně uvalené na bonusy bankovních
manažerů. Obě země jako důvod uvádějí to, že systém
bonusů v minulosti některé bankéře motivoval k příliš rizikovým
investicím.
Britské ministerstvo financí oznámilo svůj plán zavést takovou
daň v polovině prosince při představení návrhu nového
rozpočtu. Britská vláda plánuje v londýnském City uvalit 50 %
daň na bonusy, které převyšují částku 25.000 britských
liber. V dopise lídrům evropských států ještě před začátkem
summitu britský premiér Gordon Brown napsal: „Tato daň
má přimět banky, aby si uvědomily své kapitálové možnosti
a důkladněji zvažovaly míru rizika, když budou určovat
pravidla pro odměny vyšší než 25.000 liber.“ Podobný návrh
představila i Francie.
Na summitu EU lídři členských států vesměs uvítali návrhy
evropské legislativy, která by měla upravovat dohled nad
finančním sektorem, nad alternativními investičními
fondy (AIFM), bonusy a finančními deriváty. Nyní je míček
na straně Evropského parlamentu, který by měl skupinu tří
kontrolních institucí EU schválit tak, aby mohl nový systém
začít fungovat během roku 2010.
Lídři se také shodli na legislativních opatřeních EU, která
budou banky nutit, aby si držely vyšší kapitálové rezervy
pro případ „horších časů“ a aby vytvořily průhledný systém
odměňování.
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Zpřísnění regulace finančního sektoru s cílem zabránit
opakování finanční krize je přirozeným řešením. Nicméně
uvalení dodatečných daní pro bankéře je nesystémovým
populistickým krokem, který nic nevyřeší (manažeři své
bonusy stejně získají nějakou cestou „obejití zákona“) a navíc
nabourává samu podstatu tržní ekonomiky. Daňová pravidla by
měla platit pro všechny stejně, a ne diskriminačně postihovat
jeden vybraný sektor. Pro zdanění vysokých příjmů je férovější
řešení plošné progresivní zdanění.
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocumen
t.aspx?id=347&directory=en/ec/&fileName=111877.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/francouzi-a-bri
tove-prekvapili-zdani-bankerum-bonusy-006847

PODNIKÁNÍ
Akt pro malé a střední podniky není uplatňován
v praxi
Evropská podnikatelská lobby kritizuje národní parlamenty za
to, že dosud nebyly schopné a ochotné zavést do praxe
Evropský akt pro malé a střední podniky (SBA), ačkoliv
od jeho přijetí Evropskou radou uplynul už celý rok. Evropská
exekutiva je ale s dosavadním vývojem nicméně spokojená.
Tři evropské podnikatelské organizace – BusinessEurope,
Sdružení evropských hospodářských komor (Eurochambres)
a Evropská asociace malých a středních podniků (UEAPME)
začátkem prosince vyzvaly národní i regionální lídry k vyvinutí
většího úsilí a učinění konkrétních kroků.
Dosud nebylo dosaženo žádného velkého úspěchu a zklamání
ze strany firem podle podnikatelských asociací roste. Za hlavní
viníky označují vlády členských států.
Podle Bena Butterse, ředitele pro evropské záležitosti v
Eurochambres, odvedl Brusel dobrou práci, ale členské státy
nemají zájem o větší zapojení.
„S ohledem na hospodářskou krizi je překvapující, že nebyla
přijata opatření, která by vedla například k efektivnější regulaci
podnikání či k urychlení plateb. Kroky učiněné v těchto
oblastech by pro podniky představovaly okamžitou a rychlou
pomoc, ale učiněno pro to bylo jen velice málo,” řekl Butters.
Butters také vyzval evropské instituce, aby přiměly národní
vlády brát malé a střední podniky vážně.
„Některé návrhy legislativních změn obsažené v Aktu, jako
reforma státní podpory nebo snížení sazby DPH, byly
dojednány a schváleny. Nicméně aby měly konkrétní účinek,
musí být uplatněny členskými státy,“ řekl Andrea Benassi,
generální tajemník UEAPME.
Podle Benassiho je hlavním problémem to, že není dostatečně
respektován základní princip obsažený v Aktu, a to že je
potřeba „myslet nejprve na malé“.
Itálie a Belgie jsou jedinými státy EU, které doposud
včlenily celý Akt do svých národních programů. Irská vláda

Události
vytvořila pracovní skupinu, která má za úkol monitorovat jeho
implementaci.

Srbsko v EU si dovedeme představit až v období krátce před
rokem 2020.

Evropská komise věří, že se implementace Evropského aktu
pro malé a střední podniky vyvíjí dobře, ale bude nadále
usilovat o jeho plnění na národní úrovni.

http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/12/20/historic_
step_for_serbia

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/akt-pr
o-male-a-stredni-podniky-neni-uplatnovan-v-praxi-stezuji-si-po
dnikatele-006819

ROZŠÍŘENÍ
Historický den pro Srbsko: požádalo o vstup
do EU
Srbský prezident Boris Tadić dne 22. prosince předal do rukou
švédského premiéra přihlášku ke vstupu do Evropské unie.
Rozhodnutí srbské vlády učinit historický krok a oficiálně
požádat o členství v evropské sedmadvacítce padlo podle
srbského prezidenta Borise Tadiće 19. prosince, tedy přesně
dne, kdy začal platit bezvízový styk mezi trojicí balkánských
zemí Srbskem, Černou Horu a Makedonií a schengenským
prostorem volného pohybu osob. Unie o tom rozhodla na
konci listopadu. Přiblížení Srbska k branám Unie umožnilo i
odblokování prozatímní obchodní dohody mezi Bělehradem a
EU.

http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/srbsko-pozada-ovstup-do-eu-006883

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
EU má nová pravidla pro televizní reklamu
Dne 19. prosince 2009 vypršel termín, do kdy musely členské
státy Evropské unie převést do národní legislativy směrnici o
audiovizuálních službách, která má televizním společnostem
otevřít další zdroje příjmů. Zatím tak učinily pouze tři členské
země: Belgie, Slovensko a Rumunsko.
Zbývající státy buď příslušnou legislativu již schválily, ale zatím
o tom Evropskou komisi neinformovaly, nebo – podobně jako
v případě České republiky – audiovizuální zákon teprve
projednávají.

Předáním přihlášky však pro Srbsko nic nekončí. Naopak,
aby se stalo plnohodnotným členem EU, musí překonat
řadu překážek. Největší z nich představuje dopadení
bosenskosrbského generála Ratka Mladiće, na kterého
vydal Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
zatykač kvůli válečným zločinům. Za jeho dopadení se zaručil
samotný prezident Tadić: „Neděláme to kvůli mezinárodnímu
tribunálu a vstupu do Evropské unie, děláme to kvůli sobě, kvůli
usmíření na Balkáně.“
Prezident Tadić také uvedl, že jeho země bude v nejbližších
letech usilovat o provedení důležitých ekonomických
a legislativních reforem, které Srbsko přiblíží Evropské
unii. Rok a půl vlády proevropské koalice je v tomto ohledu
hodnocen pozitivně.
Poté, co švédský premiér Reinfeldt převezme od srbského
prezidenta přihlášku, bude záležet na Radě EU, jak žádost
posoudí a zda ji přijme. Srbové jsou však optimističtí, doufají,
že se stanou členy EU již v roce 2014.
Toto datum považujeme vzhledem k vnitřní situaci v Evropské
unii za velice optimistické. Evropská unie si po několikaletém
maratónu své vnitřní restrukturalizace loni po přijetí Lisabonské
smlouvy konečně vydechla, úvahy na další rozšiřování nejsou
na pořadu dne. V nejbližší době – v horizontu dvou až tří let
– může řady členských států rozšířit pouze Chorvatsko
a Island. Srbsko zatím nemá ani oficiální status kandidátské
země, natož aby s ním bylo zahájeno přístupové vyjednávání.

Komise ostatní státy napomenula a připomněla jim, že pokud
příslušné zákony v dohledné době nepřijmou, mohou se
dočkat ze strany Unie sankcí, které mohou vyústit až ve
finanční pokutu.
Směrnice potěší zejména televizní společnosti, které díky ní
získají snazší přístup k financování z prodeje reklamy.
Zatímco ve Spojených státech jsou reklamní praktiky, jako je
product placement (placené umísťování reálných značek
a výrobků do děje filmů nebo seriálů) běžné od konce
90. let, Evropská unie tento způsob reklamy donedávna
neumožňovala.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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To se ale díky novelizované směrnici o audiovizuálních
mediálních službách změní. Product placement bude
možné využít ve všech pořadech s výjimkou vysílání pro
děti, dokumentů a zpravodajství, výrobce o tom musí ale
diváka informovat na začátku a na konci daného programu
a také po skončení reklamního bloku, kterým televize pořad
přeruší.
Směrnice dále mění pravidla pro vysílání reklamy.
Maximální doba reklamních sdělení sice zůstala zachována
na úrovni 12 minut za hodinu, zkrátila se ale minimální doba,
po kterou televize nesmí pořad přerušit reklamou. Zatímco
dosud mohla televize vložit do pořadu reklamu nejdříve po
45 minutách, podle nových pravidel to bude možné již po
půl hodině.
A aby nových opatření, které vysílacím společnostem zajistí
nové příjmy nebylo málo, směrnice nově povoluje také tzv.
split-screen, což je technika, která umožňuje vysílat reklamu
během závěrečných titulků.
Změnu legislativy si podle Unie vyžádal rozvoj audiovizuálních
technologií. Kromě klasického televizního vysílání směrnice
upravuje nově i další formy poskytování audiovizuálního
obsahu, jako jsou videa na přání (video on-demand, služba
díky níž se divák může na svůj pořad podívat na internetu)
nebo sledování videí přes mobilní telefony. Pokud jde o
reklamu, platit by pro ně měla stejná pravidla jako pro klasické
televizní vysílání.

Zatímco v říjnu byl objem proplacených peněz pro české
příjemce ve výši 46,4 miliardy korun, ke konci listopadu
se objem peněz zvýšil na 56,2 miliardy korun. Vzhledem
k objemu finanční alokace bylo nejvíce dotací – téměř tři
pětiny – schváleno u Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost (OP LZZ).
„Nynější zrychlující se trend v čerpání by zajistil bezproblémové
využití všech peněz z fondů EU, které má ČR v programovém
období 2007 –2013 k dispozici,“ uvedl ministr pro místní
rozvoj Rostislav Vondruška.
Česká republika má pro programové období 2007–2013
možnost z fondů EU vyčerpat až 26,7 miliardy eur (okolo 800
miliard korun).
Na první pohled je zrychlení čerpání z fondů EU bezpochyby
dobrý výsledek, ale stále bychom měli pamatovat, že jsme
teprve na konci první třetiny hokejového zápasu. Celkový
výsledek budeme znát díky pravidlu „N+2“ až v roce 2015,
do kdy je možné peníze z tohoto programovacího období
čerpat.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1983
http://www.euractiv.cz/evropske-pravo/clanek/v-evrope-zacala
-platit-nova-pravidla-pro-televizni-reklamu-cesky-zakon-zatimchybi-006889

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Čerpání dotací z fondů EU v České republice
zrychluje
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Tempo čerpání z evropských fondů se zrychluje. V listopadu
Češi získali z fondů EU dalších 9,7 miliardy korun. Celkově se
proplacené prostředky pro české příjemce dostaly už na 56,2
miliardy korun.

Samotný objem vyčerpávaných dotací rovněž nic neříká o
jejich efektivnosti, tedy o tom, na jak smysluplné projekty
jsou vynakládány.

Národní orgán pro koordinaci (NOK) navíc očekává v nejbližší
době další nárůst proplacených prostředků o dalších zhruba
25 miliard korun, a to zejména u OP Doprava. Tyto proplacené
prostředky se projeví v konečném objemu po zaúčtování v
monitorovacím systému.

Pro zlepšení transparentnosti v této oblasti je užitečný nově
zveřejňovaný seznam všech příjemců dotací ze všech
operačních programů financovaných z fondů EU v ČR:
h t t p : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / S t a v - c e r p a n i /
Seznamy-prijemcu/Akrualni-seznam-prijemcu

Na současném meziměsíčním nárůstu říjen-listopad se nejvíce
podílí Operační program Doprava (cca 3,6 miliardy korun),
dále OP Životní prostředí (cca 2 miliardy korun) a OP Lidské
zdroje a zaměstnanost (cca 0,8 miliardy korun), který je
financován z Evropského sociálního fondu.

Komplexní zhodnocení využití potenciálu EU dotací v České
republice však bude možné učinit až s odstupem několik
více let.

Měsíčník EU aktualit ▪ leden 2010

http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2009/Objem-vyc
erpanych-penez-z-fondu-EU-stoupl-mezimesi

Dvě česká města – Plzeň a Ostrava – postoupila do užšího
seznamu kandidujících měst pro udělení statutu Evropské hlavní
město kultury roku 2015. Evropský parlament přijal společný
evropský rozpočet pro rok 2010, který počítá s výdaji na platby
ve výši 122,9 miliard euro neboli 1,04 % hrubého národního
důchodu EU. Statistika největších evropských letišť potvrdila první
příčku pro britské letiště London/Heathrow, letiště Praha/Ruzyně
obsadilo 27. příčku.
1. PROSINCE

Kalendárium

7. PROSINCE

Prodloužení minimální rodičovské dovolené v EU:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=421&lang=en

Podpora EIB 825 mil. eur na rozvoj dopravní infrastruktury
v Polsku: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=BEI/09/243

Propagace evropských zemědělských produktů mimo EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1849

Nová pravidla silniční dopravy pomohou k lepší
konkurenceschopnosti a méně byrokracie: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1877

Bezvízová povinnost při vstupu do Schengenského prostoru
pro Makedonii, Černou Horu a Srbsko: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1852

2. PROSINCE

8. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/trans/111791.pdf

Zápis ze zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/jha/111649.pdf

Energetická účinnost – závazné předpisy a inteligentnější
řešení: http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1
&focusId=427&lang=en

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=422&lang=en

Komise zahajuje online hlasování o novém logu pro biovýrobky
EU: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/09/1883

Vysvětlení Lisabonské smlouvy: http://europa.eu/rapid/pressRe
leasesAction.do?reference=MEMO/09/531

Státní podpora – výrazný nárůst podpor v důsledku finanční
krize, jednotný trh zůstává nedotčen: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1884

3. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/111706.pdf
Výzkum – evropské projekty na ochranu a udržení jazyků:
http://ec.europa.eu/research/headlines/index_en.cfm

4. PROSINCE
Statistiky – letecká přeprava osob se zvýšila v roce 2008 o
0,6 %: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/704122009-AP/EN/7-04122009-AP-EN.PDF
Největší letiště EU podle počtu odbavených cestujících
v milionech v roce 2008
1. London/Heathrow (UK) 66,91 11. Dublin (IE)
23,38
2. Paris/Charles de
12. Palma de
Gaulle (FR)
60,50 Mallorca (ES)
22,81
3. Frankfurt/Main (DE)
53,19 13. London/Stansted 22,34
4. Madrid/Barajas (ES)
50,37 14. København (DK) 21,69
5. Amsterdam (NL)
47,40 15. Manchester UK) 21,06
6. Roma/Fiumicino (IT)
34,82 16. Wien (AT)
19,69
7. München (DE)
34,40 17. Milano (IT)
19,01
8. London/Gatwick (UK) 34,16 18. Bruxelles (BE)
18,37
9. Barcelona (ES)
30,36 19. Stockholm (SE) 18,13
10. Paris/Orly (FR)
26,19 20. Düsseldorf (DE) 18,10
Zdroj: Eurostat, pozn.: letiště Praha/Ruzyně se s 12,59 miliony
odbavených cestujících umístila na 27. místě
Zápis ze zasedání Rady EU ke konkurenceschopnosti:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/intm/111732.pdf

9. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/111833.pdf
Evropská komise schválila schéma pomoci pro slovenský
bankovní sektor: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/09/1889
Dvě předběžně vybraná města v České republice pro udělení
titulu „Evropské hlavní město kultury 2015“: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1893
Síť evropského studijního programu v oboru překladatelství
zahajuje svoji činnost: http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=IP/09/1887
Statistiky připojení k internetu v roce 2009 – polovina občanů
EU používá internet každý den: http://europa.eu/rapid/pressRe
leasesAction.do?reference=STAT/09/176
Statistika – Členské státy EU poskytly v roce 2008 azyl 76 300
žadatelům: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
PUBLIC/3-08122009-AP/EN/3-08122009-AP-EN.PDF
EIB poskytla 2 mld. Kč na podporu městské infrastruktury
města Plzeň: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=BEI/09/244

10. PROSINCE
Komise schválila přes 1,5 mld. eur na projekty v oblasti CCS a
výroby elektřiny pomocí větrné energie na moři s cílem podpořit
hospodářské oživení v Evropě: http://europa.eu/rapid/pressRel
easesAction.do?reference=IP/09/1896

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Zpráva Rady EU: Rozšíření EU jakožto silný podnět:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=429&lang=en

11. PROSINCE
Monitorování trvání pracovního života v EU: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=652&furtherNe
ws=yes
Modelování pracovního trhu v EU: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=653&furtherNews=yes
Internetová doména „.eu“ k dispozici ve všech jazycích EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1903
Statistický portrét životního stylu mladých lidí:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/310122009-AP/EN/3-10122009-AP-EN.PDF

14. PROSINCE
Členské státy se dohodly na finanční pomoci rozvojovým zemím
v boji proti změně klimatu: http://www.consilium.europa.eu/sho
wFocus.aspx?id=1&focusId=430&lang=en
Obchodování s emisemi: Komise učinila nová rozhodnutí
k estonskému a polskému národnímu alokačnímu plánu pro
období 2008-2012: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActio
n.do?reference=IP/09/1907

15. PROSINCE
Podzimní průzkum Eurobarometru – Evropané se obávají
nezaměstnanosti: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/09/1913
Zpětné hodnocení kohezní politiky – efektivita hlavních
projektů: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
evaluation/expost2006/wp10_en.htm

16. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/111950.pdf
Příklady národních opatření implementovaných podle opatření
„Small Business Act“: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=MEMO/09/556
Oživení krizí zasažených trhů práce: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1926
Společná zpráva k zaměstnanosti – Point Employment Report
– za rok 2009: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/09/554

17. PROSINCE
EU plánuje zavést další omezení v oblasti využívání zvířat
k vědeckým experimentům: http://www.consilium.europa.eu/
showFocus.aspx?id=1&focusId=432&lang=en
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Hlasování týkající se nejaktuálnějších změn programu rozvoje
venkova: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/09/1945
Komise přijala závazek Microsoftu dát uživatelům možnost
výběru prohlížečů: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActio
n.do?reference=IP/09/1941
Měsíční monitoring pracovního trhu: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=657&furtherNews=yes

18. PROSINCE
Evropský parlament přijal rozpočet pro rok 2010:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-66442-348-12-51-905-20091215IPR66441-14-12-20092009-false/default_en.htm
EU a Kanada podepsaly smlouvu o letecké dopravě:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
09/1963
Island a Norsko připojily podpis ke smlouvě o letecké dopravě
mezi EU a USA: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o?reference=IP/09/1962

21. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, energetice a
telekomunikacím:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/trans/111996.pdf
Rada EU chce větší práva pro cestující autobusy a autokary:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=433&lang=en

22. PROSINCE
Čtvrtletní report eurozóny: http://ec.europa.eu/economy_
finance/articles/euro/article16503_en.htm
Statistiky – ceny elektřiny a ropy v prvním kvartálu 2009:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA09-049/EN/KS-QA-09-049-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA09-048/EN/KS-QA-09-048-EN.PDF

23. PROSINCE
Zápis ze zasedání Rady EU k životnímu prostředí:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/envir/112072.pdf
Statistiky – více než 9 mil. je zaměstnáno v sektoru hotelnictví
a pohostinství:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF09-101/EN/KS-SF-09-101-EN.PDF
Sdělení EIB k dálnici D1 na Slovensku:
http://www.eib.org/projects/news/eib-statement-regarding-d1motorway-in-slovak-republic.htm?lang=en

Informační
servis
Zasedání klíčových institucí EU
11.1.2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
13.-14.1.2010
San Indefolso, Španělsko
- Neformální setkání ministrů Evropy
14.-17.1.2010
Sevilla, Španělsko
- Neformální setkání ministrů pro energetiku a životní prostředí
18.1.2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
18.1.2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
18.-21.1.2010
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
19.1.2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
20.-22.1.2010
Toledo, Španělsko
- Neformální setkání ministrů pro spravedlnost a záležitosti vnitra
25.1.2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k všeobecným a zahraničním záležitostem
27.-29.1.2010
Barcelona, Španělsko
- Neformální setkání ministrů práce

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Revize směrnice o finančních konglomerátech

DG MARKT

15.1.2010

Strategie EU 2020: chytřejší, zelenější sociální ekonomika

Commission

15.1.2010

Přeshraniční krizový management v bankovnictví

DG MARKT

20.1.2010

Vzájemná propojenost podnikatelských registrů

DG ENTR

31.1.2010

Revize směrnice pro organizovaný cestovní ruch

DG SANCO

7.2.2010

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

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

Téma minulého čísla našeho Měsíčníku EU aktualit jsme zaměřili
na vyhodnocení české stopy v průběhu roku 2009. Rok 2009 však
přinesl ještě celou řadu dalších výstupů, na nichž není již česká
stopa tak zřetelná, a které mohou být považovány za podstatné.
Podívejme se v jakési zestručněné bilanci i na ně a současně si
zběžně připomeňme na jistých symbolických záležitostech i to, co
by nás v roce 2010 na poli evropské integrace a jejího dění mělo
očekávat.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 A VÝHLED NA ROK 2010 V EU
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 V EU
V případě viditelných dopadů, dosažených v průběhu roku
2009, si zaslouží zmínit kupříkladu přijetí pravidel pro
uskutečňování mezinárodních mobilních telefonních hovorů,
jejich uvedení v platnost, mobilizace finančních zdrojů pro
účely výzkumu k překonání závažných onemocnění (jako
příklad lze uvést Alzheimerovu chorobu) a celá řada dalších
kroků v oblasti konkrétních praktických politických opatření, jež
vykazují přímý dopad na životy lidí a prostředí, v němž žijí, a to
jak uvnitř, tak i vně hranic EU.

1.
Vytváření
podmínek
k ekonomickému oživení

směřujících

Jak jsme na mnoha místech našich příspěvků v Měsíčníku EU
aktualit v průběhu roku 2009 zmínili a detailně popsali, EU a
její jednotlivé členské státy během loňského roku přistoupily
k rozsáhlé mobilizaci zdrojů, motivované jediným cílem
– postavit evropské hospodářství zpět na nohy a ochránit
obyvatele EU před dopady hospodářské krize především
v oblasti zaměstnanosti.
Vlády EU, koordinovány Evropskou komisí, se pustily do
rozsáhlých stabilizačních opatření v bankovním a finančním
sektoru (v zemích, kde přijetí těchto opatření bylo nutné), který
byl z pohledu důvěryhodnosti zejména otřesen a znejistěn po
pádu americké investiční banky Lehman Brothers na podzim
roku 2008. Opatření se primárně zaměřila na obnovu důvěry
v sektor a ochranu lidí – jejich úspor a pracovních míst.
V rámci Plánu ekonomického oživení EU (EERP) je přibližně
5,5% unijního HDP reálně vpumpováno do ekonomiky (oproti
podstatně vyšším dříve uváděným cifrám, jež měly především
vést k uklidnění situace a současně prokázat jistou politickou
rozhodnost při řešení krizových situací) z národních rozpočtů
i rozpočtu EU. Zaměření tohoto Plánu je opět prioritně
orientováno na pracovní místa, infrastrukturu a energetickou
účinnost. EU rovněž urychlila přednostní financování v rámci
schémat EU pro regionální pomoc a zajistila takto dodatečných
6,25 mld. EUR ve prospěch podnícení re-startovacích aktivit
s dopadem na dosažení lokálního hospodářského růstu.
Evropský globalizační přizpůsobovací fond dále nabízí nové
příležitosti (doposud nevyužité příjemci v České republice)
pracovníkům, kteří ztratili pracovní místo. V průběhu roku
2009 přibližně 16.000 pracovníků v sektorech automobilového
průmyslu, textilního průmyslu či stavebnictví získalo v rámci něj
finanční podporu; Evropská komise schválila žádosti pro tento
účel v celkové sumě 60 mil. EUR.
V eurozóně i ve většině ostatních zemí EU byly úrokové sazby
sníženy na rekordně nízké hodnoty. Evropská komise předložila
balíček radikálních reforem prostředí finančních trhů, směřující
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k výraznému omezení nezodpovědného jednání a chování a
k zajištění toho, aby finanční instituce byly řádným způsobem
dozorovány a zaměřovaly se na odpovídající výkon jejich
primárního poslání – zajišťovat proces finančního zprostředkování
mezi věřiteli (vkladateli, investory) a dlužníky (vypůjčovateli).
Postoj EU se stal vodítkem pro uskutečnění obdobných kroků
i v širším geografickém rámci, když na úrovni celé skupiny G20
došlo k přijetí totožných či velmi obdobných opatření.
V případě potřeby externí finanční pomoci ve prospěch
některých ekonomik EU – především Maďarska, Lotyšska a
Rumunska – vstoupila do tohoto procesu i EU poskytnutím
půjček v souhrnné výši 15 mld. EUR.
Makroekonomické a fiskální priority druhé poloviny roku 2009
pak byly především ve znamení počátku konsolidace krizí
těžce zkoušených systémů veřejných financí a současně
pak i v pozvolném formování strategií přechodu od krizově
zaměřených parametrů hospodářské politiky ke standardně
pojímaným nástrojům a jejich parametrům (exit strategy).

2. Zlevnění mobilních telefonátů napříč EU
Počínaje rokem 2009 mohou Evropané v celé EU používat
mobilní telefony snadněji a levněji, což je výsledkem úsilí EU o
zajištění nižších nákladů telefonování a jednoduššího spojení.
Od července 2009 používají Evropané své mobilní telefony
při cestách do jiných zemí EU pro zasílání textových zpráv
levněji. Tyto změny jsou výsledkem zavedení nových pravidel,
od jejichž používání je očekáváno snížení roamingových účtů
cestovatelů za volným časem i profesionálními povinnostmi o
přibližně 60 %. Posílání textové zprávy ze zahraničí v rámci
EU nyní stojí maximálně 0,11 EUR – téměř třikrát méně
v porovnání s předchozím průměrem EU.
Hovory jsou dokonce ještě levnější v porovnání s předchozím
obdobím a procedura sekundového účtování vede k finančním
úsporám volajících, kteří nyní hradí pouze skutečnou délku
každého svého hovoru. Uskutečnění hovoru v rámci roamingu
do jiné země EU nesmí být nyní dražší než 0,43 EUR za minutu
nebo 0,19 EUR za příchozí hovor.
Využívání internetu, legální stahování filmů či posílání fotografií
prostřednictvím mobilní telefonie může být nyní činěno beze
strachu ze „šoku z obdrženého účtu“ za používání roamingu,
což vyplývá z limitů, které jsou spotřebitelům (uživatelům)
v plném rozsahu dostupné od 1.3. 2010.

3. Shromáždění zdrojů k boji proti demenci
Na každého občas udeří nějaké onemocnění. EU stála za
realizací lékařského výzkumu v mnoha prioritních oblastech.

Téma
Stále se vyskytuje více nemocí než úspěšných postupů jejich
léčení – což může být například krutě demonstrováno na
příkladu rostoucího výskytu Alzheimerovy choroby. Výzkumníci
se stále pokoušejí identifikovat mnoho z procesů, které způsobují
onemocnění, takže mohou být rozvíjeny nové postupy léčení.
Aby došlo k přesnějšímu zaměření výzkumu v Evropě, vytvořila
EU zvláštní program ke zvýšení šancí nalezení a objevení
nových lékařských postupů. V rámci této „Iniciativy inovativní
medicíny“ má být alokováno až 2 mld. EUR, jež mají vést
k propojení průmyslových odvětví s akademickými kruhy ve
specifických projektech, jež mají odstranit úzká místa, která
často zpomalují přesun od nové vědy a vědeckých poznatků
k novým lékařským postupům.
EU rovněž koordinuje práce zaměřené na prevenci, diagnostiku,
lékařské postupy a péči. Podporuje výzkum týkající se virových
onemocnění. Projektové návrhy týkající se chřipky budou
generovat větší vhled do způsobů jejího přenosu a dozoru nad
ní a umožní rozvinout zvláštní terapii, včetně té, která se týká
chřipky H1N1.
V červenci 2009 učinila Komise nové kroky týkající se lékařských
postupů v případě Alzheimerovy choroby a dalších forem
demence – které v současné době postihují více než 7 miliónů
obětí v celé EU – a jež pravděpodobně v průběhu příštích 20
let zasáhne snad až dvojnásobný počet osob v porovnání
s dnešním stavem. Evropská komise rovněž podporuje
sdružování národních zdrojů prostřednictvím společného
programování investic do lékařského výzkumu. Od roku 2002
vložila EU téměř 175 mil. EUR do výzkumu mozku a stárnutí.

4. Nastavení nového světla do tématu změny
klimatu
Každý může napomoci ochraně naší planety – a současně
při tom může ušetřit i peníze. EU učinila možným zabránit
přibližně 32 mil. tun emisí CO2 při spínání vypínače světla.
Od září 2009 začaly být staré a energeticky náročné žárovky
nahrazovány lepšími alternativami, které déle vydrží a využívají
méně energie.

Nová pravidla, jež byla zavedena během roku 2009, nyní
zlepšují energetickou účinnost lamp v domácnostech i osvětlení
v kancelářích, na ulicích i v průmyslových provozech. Do roku
2020 budou tato šetřit přibližně nynější roční spotřebu energie
v Belgii, nebo ekvivalent 23 miliónů evropských domácností
bude moci využívat proud bez použití jakékoliv energie.
Do konce roku 2012 se staré žárovky stanou záležitostí
minulosti, zatímco nová ekologicky navržená pravidla zlepší
energetickou účinnost každodenních přístrojů a spotřebičů,
včetně televizorů, ledniček a mrazicích boxů. Opatření
doposud přijatá mají ušetřit více než 12 % celkové spotřeby
elektřiny využité v EU každý rok do roku 2020 – více než
kombinovaná roční spotřeba elektřiny francouzských a
německých domácností.
Tyto regulace představují praktický příklad toho, jak EU určuje
směr úsilí proti změně klimatu. Znamená to, že škodlivé emise
budou sníženy, zatímco každý rok Evropa ušetří přibližně 50
mld. EUR, jež mohou být realokovány do její ekonomiky.

5. Boj s hladem v nejchudších zemích světa
Jak Potravinová facilita čítající 1 mld. EUR v roce 2009 jasně
ukázala, EU hledí jak mimo své hranice, tak i dovnitř sebe
sama ve svém úsilí o zlepšení života lidí prostřednictvím
opatření proti chudobě a hladu napříč celou zeměkoulí.
EU chrání více než miliardu lidí v Africe, Asii a Latinské Americe
od hladovění. V roce 2009 zajistila Potravinová facilita v částce
1 mld. EUR rychlou a masivní podporu malometrážním
farmářům na rozvoj zemědělské výroby v 50 zemích, kde
populace strádá vlivem zhoršení potravinového zabezpečení,
způsobeným vysokými cenami potravin a hospodářskou krizí.
EU pomáhá kupovat hnojiva a osivo, zajišťovat bezpečné
struktury a systémy pro nejohroženější a poskytovat mikro-úvěry
místním farmářům; dále napomáhá zlepšování dopravy ve
venkovských oblastech a zajišťuje potřebný profesní výcvik.
Zajišťuje přibližně 60 % globální rozvojové pomoci, čímž se
stává největším světovým dárcem.
V Zimbabwe například obdrželo 176.000 farmářů osivo a
hnojivo, což by mohlo napomoci zdvojnásobit tradiční výrobu
potravin v zemi. V Bangladéši byl podpořen projekt generující
příležitosti zaměstnání pro 78.000 ohrožených zemědělských
domácností – to jsou pouze dva namátkové příklady toho, jak
EU napomohla potravinové nabídce v rozvojových zemích.
Evropská komise rovněž postavila potravinové zabezpečení do
centra své rozvojové asistence. Přispěje přibližně 3 mld. EUR
v rámci iniciativy týkající se globálního zabezpečení potravin,
schválené světovými leadery na summitu G8 v roce 2009.

6. Ochrana zvířat na pevnině a v oceánech
EU působí v bezpočtu způsobů pomoci svým občanům, ale
bohatství fauny zůstává rovněž významným předmětem
zájmu.

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Komerční lov tuleňů má v Evropě pár zastánců; během roku
2009 byla schválena legislativa limitující prodej tuleních
produktů. EU nemůže zakázat lov tuleňů, ale nyní rozhodla, že
je ilegální umísťovat tulení produkty na trh.
Stejná obava o zvířata ve volné přírodě vedla Evropskou
komisi k návrhu akčního plánu o ochraně žraloků. Nadměrné
lovení je vytlačuje na pokraj vyhynutí. Nynější výlovy žraloků a
příbuzných druhů plavidly EU se pohybují okolo 100.000 tun
každý rok. Takže EU se zaměřuje na redukci výlovu žraloků
v mořských hlubinách na nulu do roku 2010 a k podpoře
udržitelných politik, které zajistí přežití všech druhů žraloků.
Dokonce i v mnohem bližší sféře ochrany potravin působila EU
v roce 2009 ve směru zlepšení péče, když vstoupila v platnost
nová pravidla pro zlepšení podmínek zvířat v čase jejich
porážky na jatkách a směrem k zajištění toho, aby nezbytné
úkony byly provedeny humánně.

7. Péče o životní prostředí: od pesticidů
k pohonným hmotám
Aby se životní prostředí udrželo tak čisté, jak je to jen možné,
vytvořila EU nová pravidla o redukci škodlivých znečišťovatelů.
Pokaždé, když tankujeme do našich aut pohonné hmoty,
některé částice unikají do atmosféry. Benzen ve výparech
pohonných hmot může způsobovat rakovinu a rovněž přispívá
k tvorbě přízemní hladiny ozónu (smogu), který je jedním ze
znečišťovatelů ovzduší s nejškodlivějšími účinky. V roce 2009
přijala EU legislativu zavazující čerpací stanice k zavedení
systémů, které budou bránit a regulovat tyto škodlivé výpary.
Se stejným cílem udržení životního prostředí v Evropě v čistém
stavu se EU snažila v nových pravidlech zajistit, aby farmáři
– používající hnojení pesticidy – byli mimořádně opatrní a
nezpůsobili škody lidskému zdraví, životu ve volné přírodě
a životnímu prostředí. Evropané sdílejí v relativně velké
koncentraci vzácné přírodní zdroje jako voda, vzduch a půda,
takže i jejich ochrana potřebuje být sladěná a celoevropská.
Nová pravidla o používání pesticidů vyžadují jejich udržitelné
použití a limitují jejich využívání, jež může vyvolat nehody
a poruchy s ničivým dopadem – například je zakázáno
nebezpečné nakládání s nimi, jejich využívání na chybném
či poruchovém zařízení nebo provádění zbytných postřiků,
které se šíří nekontrolovaně do prostoru. Legislativa rovněž
posouvá zaměření pryč od chemikálií směrem k integrovaným
systémům managementu proti škůdcům, v nichž strategie
ochrany rostlin jsou navrženy ve prospěch podpory přírodních
kontrolních mechanismů.

8. Udržení on-line nakupování bez sporů,
zmatků a těžkostí
Internet pomohl mnoha maloobchodníkům rozšířit jejich dosah
a akční rádius – což je zajisté dobrá věc za předpokladu, že
občan a zákazník rovněž dostává férový obchod.
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Pátrání kompetentních institucí EU po webových stránkách
prodávajících elektronické zboží jako například digitální
kamery a mobilní telefony ukázalo, že více než polovina z nich
neposkytovala zákazníkům práva, k nimž byla podle legislativy
EU zavázána. Přehled rovněž odhalil existenci zkreslujících až
nepravdivých informací na webových stránkách, jež se týkají
celkových nákladů pořízení nabízeného produktu nebo služby,
nebo neúplných kontaktních informačních detailů prodávajícího
obchodníka.
Pátrání zahrnulo 200 z největších webových stránek v EU
prodávajících osobní hudební přehrávače, přehrávače DVD,
počítačové vybavení, herní konzole a další elektronické zboží.
Výsledkem je, že kompetentní národní úřady si nyní vynucují
zlepšení zjištěného stavu.
Podobné praktiky byly nalezeny i v případě stránek
prodávajících letenky – především pak zkreslené a matoucí
informace o cenách i přepravních podmínkách, případně
používání unfair obchodní praktiky. Přesto v této oblasti byla
velmi rychle zjednána viditelná náprava a nynější situace již
vykazuje podstatně příznivější stav.

9. Obnova evropských teritorií v případě
přírodní pohromy
Solidarita představuje jednu z nejcennějších hodnot, na
nichž je projekt Evropské unie postaven; během roku 2009
země EU měly příležitost jednat velmi rychle a flexibilně ve
směru podpory jiného teritoria EU, jež bylo postiženo přírodní
pohromou; projevem reakce bylo poskytnutí finanční, naturální
a lidské pomoci.
Zemětřesení v italském Abruzzu v dubnu 2009 způsobilo
fyzické otřesy napříč Itálií a vyvolalo emotivní reakce napříč
celou Evropou. Vážnost situace a zjevná potřeba nouzové
pomoci vyprovokovala okamžitou reakci. Vedle usmrcených a
zraněných přišly tisíce osob o svá obydlí. Tato tragédie prakticky
zcela ochromila a paralyzovala regionální ekonomiku.
Cíl rekonstruovat tuto oblast v co nejkratším čase je nyní
logickým vyústěním vzniklé situace; EU v této souvislosti
plánuje udělit grant ve výši téměř půl miliardy eur ve prospěch
Itálie při vypořádání následků tohoto zemětřesení. Finanční
podpora již přišla z Fondu solidarity EU (vzniklého v roce
2002 pro řešení následků rozsáhlých záplav především
v teritoriu střední Evropy, včetně ČR). Zemětřesení v Abruzzu
však představuje největší a nejzávažnější neštěstí, vůči
kterému byly použity prostředky Fondu solidarity od jeho
založení. Peníze pomohly zajistit přechodné bydlení, opravit
elektrárny a teplárny, sítě vody a silnice, a vyčistit pobourané a
zdevastované vesnice.
Další finanční pomoc se podílí na revitalizaci hospodářství
prostřednictvím asistence malým firmám, renovace veřejných
objektů a podpory turismu. Financováno je rovněž obnovování
činnosti sportovních a kulturních uskupení, s cílem povzbuzení
27.000 studentů v oblasti, aby zde tito i nadále zůstali a

Téma
nerozhodli se trávit svůj studentský čas v jiných regionech
Itálie. Jejich přítomnost představuje významný ekonomický
faktor pro rozvoj tohoto regionu.

10. „Value for money“ klientům bank
EU vytvořila jednotný trh, který poskytuje nemalou škálu
přínosů občanům i firmám. Instituce EU se nyní ujišťují, že a
zda banky a finanční instituce ze zákona podřízené regulačním
pravidlům poskytují svým zákazníkům férový obchod.
Tam, kde se jeví, že banky uplatňují vysokou hladinu
zpoplatnění svých retailových služeb, kompetentní orgány EU
začínají pozorovat a pátrat po příčinách této situace; a tam, kde
je to nutné, požaduje zlepšení postoje k zákazníkům.
Studie Evropské komise o retailových finančních službách
odhalila problémy se způsobem, jímž banky informují a radí
svým zákazníkům. Experti zpracovávající tuto studii identifikovali
například bankovní poplatky, jež byly specifikovány tak nejasně,
že bylo nutné dodatečně kontaktovat banku a požadovat

vysvětlení skutečných nákladů vedení a správy účtu.
Legislativa EU, jež vstoupila v platnost během roku 2009, umožní
uživatelům kreditních karet usilovat o plnou refundaci, pokud
zjistí, že výše bankovních poplatků byla stanovena nadměrně.
Banky budou muset reagovat s odpovědí do 10 dnů.
EU vyvíjí aktivity směrem k cílovému stavu, v němž by mělo
být umožněno zákazníkům, firmám, velkým obchodním
společnostem a institucím veřejné administrativy provádět
platby za stejných podmínek v rámci celé EU podle tak
snadného režimu procedur a pravidel, jaký existuje v případě
služeb poskytovaných v rámci domácí země.
Uvedený výčet přinesl extrakt 10 vybraných oblastí, jimž
evropské integrační dění v roce 2009 přineslo zřejmý a
hmatatelný efekt. Nicméně, proces vytváření prostředí a
obsahu skutečné Evropské unie rokem 2009 zdaleka neskončil
a další příspěvek k dosažení cílové vize lze očekávat v roce
2010. Na jaké z pravidelných a svým způsobem symbolických
záležitostí bychom se měli v roce letošním rovněž připravit?

VÝHLED DO ROKU 2010 V EU
2010: Evropský rok boje s chudobou a
sociálním vyloučením
Od roku 1983 je každý rok 2010 ve vnímání institucí EU
zasvěcen jednomu konkrétnímu tématu; tentokrát ono téma zní:
„2010: Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením“.
Boj s chudobou a sociálním vyloučením se řadí mezi hlavní cíle
EU a jejích členských států.
V březnu 2000, při příležitosti zahájení procesu Lisabonské
strategie, šéfové států a vlád EU se zavázali učinit rozhodující
krok ve směru vymýcení chudoby do roku 2010. Bez ohledu
na vykonané úsilí žije stále významná proporce evropské
populace ve stavu nouze, s omezeným či žádným přístupem
k základním službám typu zdravotnické péče.
Tento stav věcí není v souladu se společnými hodnotami EU
ohledně solidarity a sociální spravedlnosti.
Vybraná fakta dokumentující aktuálnost boje proti chudobě
a sociálnímu vyloučení
Naše systémy sociální ochrany patří mezi nejrozvinutější na
světě, avšak i v současnosti stále příliš mnoho Evropanů přežívá
v podmínkách chudoby, jež nabývá nejrůznějších podob:
• 79 miliónů osob žije pod úrovní hranice chudoby (definované
výší 60 % osobního příjmu v jejich vlastní zemi, vypočtené
mediánem);
• jeden Evropan z 10 žije v domácnosti, kde její žádný člen
nepracuje;
• pro 8 % Evropanů není pracovní příležitost cestou, jak se
vymanit z chudoby;
• 19 % dětí žije pod hrozbou chudoby; 19 miliónů dětí je
chudobou zasaženo; tato čísla podle věkové struktury jsou
horší, než v jakémkoliv jiném zbytku (vzorku) populace.

Proč je tedy rok 2010 rokem boje s chudobou a sociálním
vyloučením? Chudoba a sociální vyloučení nejenom brání
zlepšení životní situace jednotlivců, brání jejich schopnosti
být aktivní součástí života moderní společnosti; podvazují
hospodářský rozvoj.
EU zamýšlí znovu si připomenout význam kolektivní
zodpovědnosti při odstraňování chudoby. To bezpochyby
zavazuje klíčové rozhodovatele; ale rovněž volá po reakci ze
strany aktivních osobností ve veřejném i soukromém sektoru.
Evropský rok tak bude usilovat o to, aby byli dostatečně
vyslyšeni ti, kteří vykazují každodenní úspěšnou zkušenost
s bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
V rámci Evropského roku 2010 v boji proti chudobě a sociálnímu
vyloučení byly stanoveny čtyři inter-disciplinární cíle:
• uznání; uznání nejzákladnějšího práva osob, jež mají
zkušenost s chudobou a sociálním vyloučením, žít
v důstojnosti a stát se aktivní součástí společnosti;
• sdílená zodpovědnost a účast; posílení veřejné podpory
ve prospěch politik sociálního začleňování; zdůrazňování
kolektivní a individuální zodpovědnosti v boji s chudobou
a sociálním vyloučením; posílení závazku všech klíčových
veřejných i soukromých aktérů;
• soudržnost; posílení soudržnosti společnosti, kde nejsou
pochybnosti o tom, že společnost jako taková nemá žádný
prospěch z toho, že uvnitř jí samé bují chudoba a sociální
nerovnost;
• závazek a praktické aktivity; obnovení závazku EU a jejích
členských států v úsilí o odstraňování chudoby a sociálního
vyloučení.
Pro zajištění těchto cílů byl dán rozpočet ve výši nejméně 26
mil. EUR, z nichž 17 mil. EUR činí příspěvek z rozpočtu EU.
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Téma
Španělské předsednictví Radě EU

Důležité termínové milníky španělské předsednictví:

Význam španělského předsednictví mj. spočívá v tom,
že Španělsko se stalo první zemí, jež přebírá rotující
předsednictví (na období 1. ledna až 30. června 2010)
v souladu s čerstvě v platnost uvedenou Lisabonskou
smlouvou (v podmínkách ustanovení pozic stálého předsedy
Evropské rady a vysoké představitelky EU pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku).

18. ledna

Španělské předsednictví je současně vedeno v úzké koordinaci
s následujícími dvěma předsednickými zeměmi – Belgií
(ve druhé polovině letošního roku) a Maďarskem (pro první
polovinu příštího roku) – s nimiž vytváří „předsednické trio“
(zveřejněné společné logo symbolizuje jejich úzké partnerství,
jež má být deklarováno i vysokou mírou obsahové konzistence
projednávané agendy).
Španělsko se bude hned zpočátku patrně potýkat s faktem,
že horlivě očekávaná konference o změnách klimatu v Kodani
v prosinci 2009 skončila doposud nezávazným patem;
potřebnost uspokojivého vyřešení této nanejvýš důležité
záležitosti zřejmě povede k pokračování diskuse nad tímto
tématem i pod španělskou taktovkou.
Španělsko, jehož ekonomika je z těch velmi výrazně zasažených
hospodářskou krizí – především v podobě rekordního nárůstu
nezaměstnanosti, se velmi silně zaměřuje na pokračování
aktivit podporujících proces pozvolného oživování evropské
ekonomiky z nastalé recese.
Ekonomická témata se budou soustřeďovat i na aktualizaci
procesu Lisabonské strategie a především na podobu
rozpočtových návrhů finanční perspektivy EU po roce 2013.
Španělské předsednictví se opírá o čtyři prioritní oblasti:
1. ekonomika; její oživení z ekonomické krize a tvorba nových
pracovních míst;
2. implementace Lisabonské smlouvy;
3. rozvoj politik zaměřených na blaho občanů, s prioritním
zaměřením na genderovou rovnost;
4. zahraniční záležitosti; úsilí napomáhající tomu, aby se EU
stala skutečným globálním hráčem.
Vedle těchto priorit nejvyššího řádu pracuje španělské
předsednictví s ještě dalšími významnými prioritními oblastmi:
• posílení evropského prostoru svobody, bezpečnosti a
spravedlnosti, se speciálním důrazem na boj proti terorismu
a přehodnocení imigračních a azylových politik EU;
• zesílení politik EU vůči tzv. „ultra-periferním“ regionům,
zahrnujícím Guadeloupe, Francouzskou Guayanu,
Martinique, Réunion, Azory, Kanárské ostrovy a Madeiru;
• podpora nového nízko-uhlíkového energetického modelu
aplikovaného s ohledem na probíhající trend klimat. změn;
• definování podmínek a parametrů dlouhodobého
rozpočtového plánovacího období EU na léta 2014 – 2020.
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Prezentování priorit španělského
předsednictví před Evropským parlamentem
11. – 19. ledna Slyšení nominovaných členů Evropské
komise v Evropském parlamentu
21. ledna
Zahájení Evropského roku boje s chudobou
a sociálním vyčleněním
26. ledna
Hlasování v Evropském parlamentu o
nominačním složení nové Evropské komise
11. února
Konání mimořádného summitu šéfů států a
vlád EU k ekonomické situaci v Evropě
březen
Jarní summit EU, od něhož se očekává
přijetí „post-lisabonské“ strategie EU 2020
5. – 6. března Neformální meeting ministrů zahraničí
v Cordobě
8. března
Summit EU – Maroko v Granadě
10. dubna
Summit EU – Pakistán v Madridu
14. května
Summit EU – Mexiko v Santanderu
červen
Summit EU; jsou předpokládány závěry tzv.
Reflexní skupiny ke zveřejnění
5. – 6. června Summit EU – Egypt v Barceloně
7. července
Druhý summit Unie Středomoří v Barceloně
(již po termínu španělského předsednictví)

Evropské město kultury 2010
Se vstupem do nového roku 2010 jsme byli rovněž svědky
střídání čestného titulu „Evropské město kultury“. Rakouský
Linz a litevský Vilnius pro rok 2010 vystřídala nová sestava
– německé průmyslové město Essen a přilehlá lokalita
stejně průmyslového Porůří; historické maďarské město
Pécs a perla evropsko-asijského pomezí, turecký skvost
Istanbul. Letošní volba evropských měst kultury se nese ve
znamení hudby, divadla, tance filmu a literatury a přepestrá
paleta událostí pro místí i návštěvníky je připravena ve
všech třech z nich.

Ombudsman
Loňské volby do Evropského parlamentu a probíhající
procedura ustanovení nových členů Evropské komise trošku
zastínila další významnou personální záležitost. 19. ledna 2010
by měl být Evropským parlamentem zvolen nový Evropský
ombudsman.

Ekonomika
Kdybychom však na rok 2010 nehleděli prizmatem
jednorázových událostí, ale optikou jeho věcné náplně, i
v tomto roce bude patrně nejpodstatnějším tématem pro výkon
politik EU ekonomika. I proto jí budeme věnovat specifickou
pozornost na tomto místě v příštím čísle Měsíčníku EU
aktualit.

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
Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

Finanční mechanismus
EHP/Norsko

Operační (Pod)Oblast podpory/Program
program
Oblast zaměření 1:
Posilování kapacity České
republiky při poskytování
rozvojové pomoci třetím zemím
(blokový grant Fondu technické
asistence)

Operační program
Doprava

OPPI

Oblast zaměření 2:
Spolupráce při přijímání a
implementaci acquis (blokový
grant Fondu technické asistence)

Vhodný žadatel

Uzávěrka

stát a jeho organizační složka, územní samospráva a její organizační 16.12.2010
složka, příspěvková organizace, komory - zájmová samospráva,
školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, veřejné
neziskové ústavní zdravotnické zařízení, ČT, ČRo, SŽDC, státní
organizace, NNO, zájmové sdružení právnických osob, organizační
jednotka sdružení, pokud je právnickou osobou, státní podnik, akciová
společnost (min. 80 % podíl veřejnoprávních osob), společnost s
ručením omezeným (min. 80 % podíl veřejnoprávních osob), Evropské
sdružení územní spolupráce
stejně jako oblast zaměření 1
16.2.2010

Oblast zaměření 3:
stejně jako oblast zaměření 1
Výměna zkušeností a spolupráce
s cílem zkvalitnění veřejných
(blokový grant Fondu TA)

16.2.2010

Oblast zaměření 4:
Podpora práce a tripartitní
spolupráce (blokový grant Fondu
technické asistence)
Oblast podpory II.1:
Rozvoj dopravní infrastruktury a
dostupnosti pohraničí

16.2.2010

Oblast podpory II.2:
Zachování životního prostředí a
rozvoj krajiny
Oblast podpory II.3:
Zlepšení informační a komunikační dostupnosti příhraničí
Program ICT v podnicích III
Oblast podpory 6.3 (I): Podpora
modernizace vnitrozemských
plavidel (I. pořízení
nízkoemisních pohonných a
pomocných jednotek)
Oblast podpory 6.3 (II): Podpora
modernizace vnitrozemských
plavidel (II. Modernizace za
účelem zvýšení multimodality)

stejně jako oblast zaměření 1

stát, kraj, obec, městská část (a jejich organizační složky), svazek obcí,
příspěvková organizace (státu, kraje, obce, městské části statutárního
města, svazku obcí), Hospodářská komora, Agrární komora, školská
právnická osoba, VŠ, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové
ústavní zdravotnické zařízení, ČT, ČRo, SŽDC, státní organizace,
obecně prospěšná organizace, zájmové sdružení právnických osob,
občanské sdružení, organizační jednotka sdružení, nadace a nadační
fond, registrovaná církev a náboženská společnost, svaz církví nebo
náboženských společností, evidovaná právnická osoba, státní podnik,
akciová společnost či společnost s ručením omezeným (min. 80 %
podíl veřejnoprávních osob)
stejně jako oblast podpory II.1

5.2.2010

stejně jako oblast podpory II.1

5.2.2010

5.2.2010

malé a střední podniky
25.10.2010
vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní 26.2.2010
dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České
republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele

stejně jako I. pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných
jednotek

26.2.2010
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ROP Severozápad

Operační program
Životní prostředí

OP
Doprava

Dotační
výzvy
Oblast podpory 6.3 (III): Podpora
modernizace vnitrozemských
plavidel (III. Modernizace
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti
vnitrozemské vodní dopravy)
Oblast podpory 2.2a:
Rekonstrukce spalovacích zdrojů
s instalovaným výkonem větším
než 5 MW za účelem snížení
emisí NOx, SO2 a prachových
částic
Oblast podpory 2.2b:
Rekonstrukce nespalovacích
zdrojů za účelem snížení emisí
NOx nebo prachových částic

stejně jako I. pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných
jednotek

26.2.2010

obce, města, kraje (a jejich příspěvkové organizace a organizační
složky), kraje, státní podniky, státní organizace, ČR - prostřednictvím
organizačních složek státu, příspěvkové organizace - stát, občanská
sdružení, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 %
majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti
vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, družstva
stejně jako oblast podpory 2.2a + svazky obcí a podnikatelské
subjekty - fyzické osoby, ale bez občanských sdružení a ostatních
nepodnikatelských subjektů

30.6.2011

Podoblast podpory 4.1.1:
Integrované systémy nakládání
s odpady

stejně jako oblast podpory 2.2a + svazky obcí, církve a náboženské
společnosti, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty
- fyzické osoby

30.6.2011

Oblast podpory 1.1: Podpora
rozvojových pólů regionu - IPRM
Chomutov
Oblast podpory 1.1: Podpora
rozvojových pólů regionu - IPRM
Děčín

město Chomutov, kraj, organizace zřízené či založené městem nebo
krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je město od 50 000
obyvatel, NNO, školská a vzdělávací zařízení
stejně jako u Chomutova, ale pro město Děčín

16.3.2010

16.3.2010

Oblast podpory 1.1: Podpora
stejně jako u Chomutova, ale pro město Ústí nad Labem
rozvojových pólů regionu - IPRM
Ústí nad Labem

16.3.2010

OP
LZZ
ROP
Moravskoslezsko

Podoblast podpory 2.1.3:
Podpora zajištění efektivnosti
a dostupnosti poskytování
zdravotnických služeb
Oblast podpory 3.1: Rozvojové
póly regionu (kontinuální výzva)
Oblast podpory 2.4: Partnerství
a sítě

kraje, obce, města do 49 999 obyvatel, organizace zřízené či založené 16.3.2010
těmito obcemi či krajem, dobrovolné svazky obcí, NNO, podnikatelé
podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy v 26.2.2010
rámci smlouvy o závazku veřejné služby v regionu soudržnosti
Severovýchod.
obce
31.12.2012

Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, městská
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Fakultní nemocnice
Ostrava, příspěvková organizace

Měsíčník EU aktualit ▪ leden 2010

22.2.2010

obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené a založené těmito 31.12.2011
obcemi, NNO, Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené, podniky
– všechny tyto subjekty musí realizující projekt v rámci IPRM
státní, veřejné i soukromé vysoké školy
20.12.2010

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).
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16.3.2010

Oblast podpory 1.1: Podpora
stejně jako u Chomutova, ale pro město Karlovy Vary
rozvojových pólů regionu - IPRM
Karlovy Vary

Oblast podpory 3.2: Rozvoj
dopravní obslužnosti regionu
ROP
Oblast podpory 1.2: Podpora
Severo- projektů zlepšujících dopravní
východ obslužnost území
Oblast podpory 3.2: Podpora
sociální integrace příslušníků
romských lokalit

OP VpK

30.6.2011

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

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Operační
program

Specifikace výzvy

Vyhlášení

Oblast podpory 1.4: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

1Q 2010-2012

Oblasti podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
1. pololetí 2010
Oblast podpory 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti (globální granty)
I/2010
Oblast podpory 3.4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného
I/2010
života (globální granty)
Oblast podpory 4.1: Posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy
I-II/2010

OP Vzděláv.
pro konkurencesch.

OP ŽP

ROP
Moravsko
slezsko

ROP
Severovýchod

OPPI

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

ROP
Podoblast podpory 1.2.1: Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a
Střední zastávky
Čechy Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova
Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání (kraje Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký,
Pardubický, Vysočina, Zlínský)
Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (kraje Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Vysočina, Zlínský)
Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (kraje Královéhradecký,
Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Vysočina, Zlínský)
Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání (kraj Liberecký)
program Rozvoj III
program Potenciál III
program Spolupráce - Klastry II
ROP
Podoblast podpory 1.2.1: Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a
Střední zastávky
Morava Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova
Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (integrované dopravní
systémy, obnova vozidel a rozvoj infrastruktury MHD ve městech nad 50 tis. obyvatel)
Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční infrastruktury
Podoblast podpory 1.1.1: Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy
Podoblast podpory 1.3.2: Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy - Železniční drážní vozidla
pro regionální osobní dopravu
Podoblast podpory 2.2.4: Organizace a kooperace v cestovním ruchu
ROP SZ Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM
OPPI program ICT a strategické služby III
Oblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzduší
Oblast podpory 2.2: Omezování emisí
Podoblast podpory 3.1.1: Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
Podoblast podpory 3.1.2: Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
Podoblast podpory 3.1.3: Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické
energie a tepla využívajících OZE
Podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie (pouze v kombinaci s 3.1.1. - vytápění OZE)
Podoblast podpory 3.2.2: Využívání odpadního tepla
Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání (kraje Plzeňský, Středočeský, Ústecký)
Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (kraje Plzeňský, Středočeský, Ústecký)
Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (kraje Plzeňský,
Středočeský, Ústecký)

I-II/2010
I-II/2010
I/2010
I/2010
I/2010
I/2010
I/2010
I/2010
I/2010
I-III/2010
I-III/2010
8.1.-31.3.2010
8.1.-31.3.2010
11.1.-30.4.2010
11.1.-5.3.2010
11.1.-8.4.2010
11.1.-24.3.2010
15.1.-15.4.2010
II/2010
II-III/2010
II-III/2010
II-III/2010
II-III/2010
II-III/2010
II-III/2010
II-III/2010
II/2010
II/2010
II/2010
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17

Případová
studie

Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny firmou
Grantika ČS jsme zařadili případovou studii společnosti G.
Benedikt Karlovy Vary s.r.o na využití dotace z fondu EU na
zavedení výroby porcelánu z unikátní hlinité hmoty. Projekt byl
spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace,
z programu Inovace dotací dosahující téměř 21 milionů korun
a firma pro její získání využila poradenských služeb společnosti
Grantika ČS.

PROGRAM INOVACE: ZAVEDENÍ VÝROBY PORCELÁNU Z UNIKÁTNÍ HLINITÉ HMOTY
Žadatel/realizátor projektu
Název společnosti:
Sídlo společnosti:

G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.
Karlovy Vary, 1. máje 30, PSČ 360 06

Společnost G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o. se zabývá výrobou
porcelánových produktů pro hotely a gastronomii. Nyní dodává
svůj porcelán do více než 30 zemí, neustále rozšiřuje působení
na zahraničních trzích s cílem stát se leaderem v této oblasti
nejen v Evropě, ale i v jiných částech světa.

Informace o projektu
Název projektu:

Zaved. výr. porcelánu z unikát. hlinité hmoty

Program:

OPPI Inovace – Výzva II

Zadavatel:

G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.

Termín realizace: 10/2008 – 2/2010
Způsobilé výdaje: 51 820 000,Výše dotace:

20 728 000,-

Předmět projektu
Projekt, podpořený z OPPI Inovace, je zaměřen na inovaci
technického stavu produktu a komplexního procesu výroby.
Konkrétně se jednalo o zahájení výroby porcelánu zcela novou
technologií z unikátní hlinité hmoty. Jedinečnost nového
výrobního postupu se vyznačuje stabilizovanou kvalitou,
zvýšenou tepelnou vodivostí, tj. výrobek lépe přijímá a udržuje
teplo, a větší pevností. Při výrobě hlinitého porcelánu je
použita hmota, ve které je mnohem větší zastoupení kysličníku
hlinitého v porovnání s klasickým porcelánem, což se projeví
ve vyšší odolnosti porcelánu proti mechanickému poškození.
V rámci projektu byly pořízeny následující stroje a zařízení:
• pec pro výpal unikátního porcelánu z hlinité hmoty,
(v současné době nejlepší dostupná technologie na trhu),
• glazovací linka s nižší spotřebou energie než stávající linky,
• tryskací kabina nezbytná pro chod pece a pálící pomůcky
nezbytné pro harmonický chod inovované technologie.
Realizací projektu podnik dosáhl především uvedení
inovovaných produktů šetrných k ŽP, rozšířil své výrobkové
portfolio včetně tržního segmentu. Největší změnou byl nejen
počet inovovaných výrobků, ale především byla zlepšena kvalita
produktů prostřednictvím zvýšení jejich užitných vlastností.
Dále měla realizace projektu vliv na pokles zmetkovitosti
výroby, snížení materiální a energetická náročnosti výroby.

Cíle projektu
Hlavní cíl předkládaného inovačního projektu společnosti
korespondoval s její dlouhodobou strategií, která zahrnovala
zavádění inovovaných výrobků pomocí nejmodernější
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technologie jako reakci na vzrůstající konkurenční tlak. Cílem
inovačního projektu bylo uvedení zcela nové technologie výroby
produktů z unikátní hlinité hmoty do sériové výroby. Realizace
projektu umožnila její další expanzi a otevření nových trhů,
což se projevilo ve zvyšování obratu společnosti. Projekt
měl nesporný vliv na uvádění poznatků vlastního VaV do
výrobní praxe, vytvoření nabídky srovnatelné s technologicky
vyspělou zahraniční konkurencí, zviditelnění jména firmy,
výrobu produktů s šetrným vlivem na životní prostředí, snížení
materiálové a energetické náročnosti při výrobě a především
na zvýšení konkurenceschopnosti v globálním měřítku.

Lokalizace projektu
Projekt s názvem „Zavedení výroby porcelánu z unikátní hlinité
hmoty“ byl realizován na adrese 1. máje 30/32, 360 06, Karlovy
Vary, kde je současně i hlavní sídlo společnosti.

Praktické zkušenosti žadatele
Úspěšný žadatel o poskytnutí dotace má s realizací
inovačních projektů bohaté zkušenosti. Tyto projekty byly
zaměřeny především na aktivity spojené se zaváděním
nových produktových řad do výroby (nákup nových technologií
umožňujících inovaci produktu či výrobního procesu).
V minulosti realizované projekty byly zrealizovány bez
komplikací a s očekávaným přínosem.

Komentář žadatele
I přesto, že má společnost bohaté zkušenosti s realizací
podobně rozsáhlých projektů, dosud nežádala o dotaci na
jejich realizaci. Tato skutečnost přiměla zvážit variantu zadat
zpracování žádosti profesionální poradenské společnosti.
Z celé řady poradenských firem jsme si na základě pozitivních
referencí vybrali společnost Grantika ČS, která zabezpečila
potřebnou komunikaci s implementační agenturou, zpracování
komplexní žádosti a podání potřebných informací pro
bezchybný průběh celého projektového cyklu.

Komentář zpracovatele
Realizace projektu „Zavedení výroby porcelánu z unikátní hlinité
hmoty“ přispěla k posílení konkurenceschopnosti společnosti
vzhledem k uvedení nové produktové řady porcelánových
výrobků do výroby. Klíčovým přínosem projektu bude aplikace
výsledků vlastního výzkumu a vývoje, zkušeností z výrobní
praxe a spolupráce s výzkumnými institucemi do výroby.
Podniky, které hodlají zavádět inovativní postupy a procesy do
výroby či inovovat výrobky za účelem zvýšení jejich technických
a užitných hodnot, budou mít v dubnu roku 2010 opět možnost
využít tohoto programu (výzva č. IV) a získat na svůj záměr až
60% dotaci ze Strukturálních fondů EU.

Ve výčtu významných osobností, jejichž příspěvek při založení
moderního integračního procesu v Evropě v polovině minulého
století byl mimořádný, by neměl chybět belgický politik Paul-Henri
Spaak. Tento belgický socialistický politik celoevropského
významu byl mimo jiné pozice trojnásobným premiérem Belgie,
prvním předsedou Evropského parlamentu, prvním předsedou
Valného shromáždění OSN a generálním tajemníkem NATO.

Velcí
Evropané

PAUL-HENRI SPAAK (BELGIE)
Ve výčtu významných osobností, jejichž příspěvek při založení
moderního integračního procesu v Evropě v polovině minulého
století byl mimořádný, by neměl chybět belgický politik
Paul-Henri Spaak.
Tento přesvědčený socialista se narodil v roce 1899 ve
Schaerbeeku, bruselském předměstí, dnes již plně včleněném
do belgické metropole. Pocházel z rodiny, v níž politická kariéra
již měla jistou tradici: jeho strýc Paul-Émile Janson byl ve 30.
letech belgickým premiérem a jeho dědeček Paul Janson byl
liberálním poslancem. Zajímavostí může být, že jeho matka
Marie Janson byla první ženou, jež se stala členkou belgického
senátu.
Před zahájením vlastní politické dráhy Spaak zamlčel svůj příliš
mladý věk, aby se mohl stát součástí armády a zapojit se tak do
průběhu první světové války, během níž byl zatčen a dva roky
strávil v německém vězení.
V roce 1920 se stal členem Belgické socialistické strany a
vystudovaný právník Spaak, absolvent Svobodné bruselské
univerzity, se v roce 1932 poprvé stává poslancem belgického
parlamentu. V polovině 30. let vstupuje do exekutivy, nejprve
v roli ministra dopravy, později v pozici, která jeho naturelu
zřejmě lépe odpovídá a stává se (a následně ještě několikrát)
belgickým ministrem zahraničí.

Za zmínku stojí rovněž jeho role předsedy Rady Organizace
pro evropskou ekonomickou spolupráci (OEEC; předchůdce
dnešní OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj), jejíž hlavní misí bylo koordinovat a alokovat americkou
hospodářskou pomoc válkou zničené evropské ekonomice
v rámci Marshallova plánu.
Spaakovou patrně nejvýznamnější aktivitou však zřejmě byla
jeho nezastupitelná role při tvorbě společného trhu a následném
vzniku Evropského hospodářského společenství. Byl jmenován
předsedou výboru (na jeho počest nazývaném „Spaakovým
výborem“) konference v Mesině v roce 1955, jež položila
základy ekonomické integrace v Evropě v oblasti společného
trhu. Její výstup – Spaakova zpráva – představovala základní
materiál pro následně schvalované Římské smlouvy, zakládající
Evropské hospodářské společenství (EHS) a Euratom. Právě
z tohoto pohledu tak nepochybně Spaak náleží mezi „otce zakladatele“ Evropských společenství. V roce 1957 byl oceněn
Cenou Karla Velikého.

Ještě do vypuknutí druhé světové války stíhá Spaak zastávat
na necelý rok funkci belgického premiéra (i do ní se po válce
opakovaně vrátí). Válku pak tráví v londýnském exilu, kde
úzce spolupracuje s francouzským politikem a ekonomem
Jeanem Monnetem, který se později stává prvním předsedou
vrcholného orgánu nově vzniklého Evropského společenství
uhlí a oceli. V Londýně během II. světové války rovněž
komunikuje s Winstonem Churchillem, jež se stává jeho
politickým vzorem.
Právě v čase londýnského pobytu se utvrzuje ve svých
myšlenkách o potřebnosti nového uspořádání Evropy, jež
by nabídlo silnější mírové i rozvojové záruky. V roce 1944
se významně angažoval na vytvoření organizace Beneluxu,
sdružující Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, a následné
období je pak plejádou aktivit v rámci mezinárodního
institucionálního uspořádání.
V roce 1946 se stává prvním předsedou Valného shromáždění
OSN, současně je pak angažován ve vysokých pozicích rovněž
čerstvě ustavené Rady Evropy, na jejímž vzniku se podílel.
V roce 1952 se stává de facto prvním předsedou předchůdce
Evropského parlamentu (tzv. Společného shromáždění
Evropského společenství uhlí a oceli). Na přelomu 40. a 50.
let pak ještě stihl být generálním tajemníkem NATO, tedy
zastával funkci, k níž se rovněž s desetiletým odstupem ještě
vrátil.

60. léta pro něj znamenají jisté politické zklamání a proto se
v roce 1966 uchyluje k rezignaci na všechny veřejné funkce,
odchází z belgické vlády, kde naposled zastával pozici
ministra zahraničí, do zasloužené penze. Tu tráví na dalším
z bruselských předměstí v Braine-l´Alleud, kde v roce 1969
vydává své dvoudílné paměti nazvané „Pokračující bitva“. Ve
svém domě na bruselském předměstí posledního července
1972 umírá.
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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
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
IX-09
X-09
XI-09
-1,0
-0,9
0,0
0,2
0,3
0,9
-0,3
-0,6
0,2
0,5
0,6
0,9
-0,5
-0,1
0,3
-1,7
-2,1
-2,1
-3,0
-2,8
-2,8
0,7
1,2
2,1
-1,0
-0,6
0,4
-0,4
-0,2
0,5
0,4
0,3
0,8
-1,2
-1,0
1,0
0,1
-1,2
-1,4
2,3
1,0
1,3
-0,4
-0,2
1,7
4,8
4,2
5,2
0,8
-0,5
-0,1
0,0
0,4
0,7
0,0
0,1
0,6
4,0
3,8
3,8
-1,8
-1,6
-0,8
4,9
4,3
4,6
0,0
0,2
1,8
0,0
-0,1
0,0
1,1
0,6
1,3
1,4
1,8
2,4
1,1
1,5
1,9
0,3
0,5
1,0
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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