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letošní květen přinesl další pokračování řeckého i fiskálního příběhu.
V porovnání s předchozím měsícem v o něco klidnější, byť stále mimořádně
vyhrocené atmosféře. S ohledem na uklidnění situace v Řecku a na zamezení
šíření řeckého viru do dalších zemí především jižního křídla EU, jsme byli svědky
velmi pracně vytvářeného mezinárodního záchranného plánu, jehož zásadním
problémem bylo prokázání důvěryhodnosti vůči investorské komunitě. Tento plán
nakonec nabyl reálných kontur ve vzájemné symbióze vůdčích evropských zemí
v součinnosti s Mezinárodním měnovým fondem.
Epicentrum možného budoucího požáru soudržnosti Evropy však určitě stále
doutná a počíná vystrkovat drápky i v dalších zemích. Přestože se zdálo, že
kandidátem číslo dvě může být Portugalsko, rozdmýchávání krizových ohňů je
prozatím skutečností ve Španělsku (kde však snižování ratingového hodnocení
probíhá z nejvyšších možných úrovní) a také v Maďarsku, kde se zdálo, že
nejhorší je již pryč. Proto výrok místopředsedy nově vládnoucího uskupení
Fidesz ohledně možnosti recidivy řeckého příběhu v maďarských podmínkách
vzbudil tolik napětí, jež slibuje, že červen může být dusným měsícem.
Ve druhé polovině května se v Bruselu konala řada hodnotících shromáždění a
fór, jimž v ekonomické oblasti zásadně dominovalo Bruselské ekonomické fórum,
shromáždivší nejvýznamnější hospodářsko-politické autority Unie k diskusi nejen
o příčinách, ale i vyhlídkách a východiscích z krize. Zřejmě ne náhodou celá
polovina jednoho z jednacích dnů byla věnována tématům „zelené ekonomiky
a společnosti“, jež vzbuzují značnou míru nadějí v souvislosti s následným
ekonomickým výhledem následující dekády.
Vedle této „zelené strategie“ však každý ze zodpovědných diskusních
přispěvatelů neopomene dodat, že bez výrazného obnovení důvěry ve fiskální
systémy napříč Evropou se nic přesvědčivě oživovacího v evropské ekonomice
dít nebude. Bohužel je tak pravdou, že i projekt měnové integrace se ocitl pod
značným tlakem, kdy kurs eura vůči vůdčím světovým měnám se ocitl až na
téměř čtyřletém minimu. Světlým bodem v tomto potemnělém tunelu snad je jen
to, že když se chce, i v těchto chmurných časech se lze do eurozóny probojovat.
V první polovině července tak bude s nejvyšší možnou mírou pravděpodobnosti
oznámeno, že 1. ledna 2011 se sedmnáctým členem eurozóny stává Estonsko.
Ačkoliv se – ač přesvědčený eurostoupenec – sám sebe ptám, do jaké míry to
má právě v této době smysl.
Letošní květen byl rovněž ve znamení další vlny debat ohledně míry regulace a
dohledu na finančními trhy a institucemi, bezprostředně na ně navazujícími. Stále
jsme se neoprostili od některých extrémně radikálních a věci spíše škodících
návrhů, ale i zde se zdá, že realističnost pohledu vítězí.
Unie si nyní potřebuje duševně odpočinout jako nikdy za uplynulých snad dvacet
let, okysličit a přes léto přijít s novými nápady, které ji pomohou zvládat tuto
nelehkou situaci, jež ještě zdaleka není ani překonaná, ani vyhraná.
Petr Zahradník
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Události

Ministři financí členských států Evropské unie se shodli na
vytvoření záchranného mechanismu pro členské státy v potížích
v objemu 750 miliard eur. Evropská komise připravuje v reakci
na řecké potíže utužení fiskální koordinace v EU. Součástí je i
návrh, aby rozpočty členských zemí prošly v Bruselu nezávaznou
kontrolou ještě před tím, než je budou schvalovat národní
parlamenty. Evropská komise na základě konvergenční zprávy
doporučila přijetí eura v Estonsku od začátku roku 2011.

EKONOMIKA A EURO
Cena za záchranu eurozóny: 750 miliard eur
Ministři financí Evropské unie se dohodli na podobě
záchranného mechanismu pro další státy eurozóny, které by
se podobně jako Řecko ocitly v problémech. Na půjčky může
padnout až 750 miliard eur. Celý plán se skládá ze tří částí.
V rámci té první by státy eurozóny (ve formě dvoustranných
půjček a garancí) poskytly pomoc v celkové výši až 440
miliard eur zemím, které by ztratily důvěru finančních trhů a
nebyly si schopny půjčovat. Ministři financí předpokládají, že
by „nejméně polovinu“ této částky, tedy 250 miliard eur, přidal
navíc Mezinárodní měnový fond.
Zbylých 60 miliard eur se najde v rozpočtových rezervách
EU, respektive je Evropská komise získá emisí čerstvých
eurobondů (půjde o rozšíření nástroje, který Komise použila
v posledních dvou letech na půjčky pro nečlenské země
eurozóny v problémech – Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko).
Dohromady se tedy dostáváme na astronomickou částku 750
miliard eur, která samozřejmě nemusí být vyčerpána celá
nebo ani z větší části. Jde spíš o signál trhům: důvěřujte
eurozóně, žádný stát nenecháme padnout a máme na stole
konkrétní záchranné plány.
Bezprecedentní půjčky v řádech stovek miliard eur obhajuje
článkem 122 Smlouvy o fungování EU, jenž připouští finanční
pomoc Unie členským státům ve stavu nouze. „Nastanou-li
členskému státu z důvodu přírodních pohrom nebo
mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, obtíže nebo je-li z
téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi, může Rada
na návrh Komise poskytnout dotyčnému členskému státu
za určitých podmínek finanční pomoc Unie,“ říká Smlouva.
Podle ministra financí Eduarda Janoty Česká republika
přispěje (v případě potřeby) pouze na financování zmíněného
mechanismu, který bude spravovat Komise. Z celkové částky
60 miliard eur bychom na půjčky mohli dát zhruba čtyři
miliardy korun.
Na schválení záchranného balíčků navázala Evropská centrální
banka, která se rozhodla zmírnit napětí na trzích zahájením
nákupů vládních dluhopisů, což donedávna odmítala, a
obnovením dolarových půjček bankám. Růst peněžní zásoby
vzniklý nákupy státních dluhopisů bude sterilizován, aby se
nevytvářely tlaky na vzestup inflace.
Bezprecedentní opatření přinesla své ovoce a uklidnila
paniku na finančním trhu. Ze střednědobého hlediska však
použití některých nástrojů (zejména nákupy vládních obligací)
nastolilo řadu otázek o kredibilitě ECB a pevnosti společné
evropské měny.
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/
may10finalsalgado.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/cena-za-zachr
anu-eurozony-az-720-miliard-eur-007466
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Brusel přišel s plánem na větší koordinaci
fiskální politiky
S cílem do budoucna se vyvarovat obdobným fiskálním
potížím navrhla Evropská komise větší koordinaci fiskální a
hospodářské politiky členských států. Podstatou návrhu je, aby
rozpočty členských zemí EU prošly kontrolou ještě před
tím, než budou schváleny národními parlamenty.
Pokud budou členské státy s návrhem Komise souhlasit,
Evropská unie může s posuzováním národních rozpočtů
začít již příští rok. „V případě, že se v rozpočtových plánech
(členských států) pro příští rok objeví nějaké nesrovnalosti,
může být doporučena jejich revize,“ uvádí se v návrhu.
Ač Komise dříve mluvila o zpřísnění pravidel pouze pro země
eurozóny, nyní již do plánu zahrnuje i země, které jednotnou
měnu dosud nepřijaly. Unie tak chce kontrolovat i rozpočet
České republiky.
Zmiňovaný mechanismus by mohl sloužit jako systém
včasného varování před porušením Paktu stability a růstu.
Ten stanovuje limit pro rozpočtový deficit (3 % HDP) a veřejný
dluh (60 % HDP). Součástí návrhu Komise je rovněž záměr na
zpřísnění dohledu nad dodržováním pravidel a sankcionování za
jeho porušování, konkrétní opatření zatím nebyla zveřejněna.
V současné době je možné hříšné členské státy potrestat
pouze uvalením finančních sankcí nebo zastavením čerpání
z evropských dotací. V minulosti ale zatím nebyl žádný
případ potrestání zaznamenán. Nyní se diskutuje například
o odepření hlasovacích práv v Radě EU pro země, které by
Pakt nedodržovaly, o trvalé ztrátě možnosti získávat peníze
z fondů EU nebo v krajním případě až o vyloučení z eurozóny.
Tyto návrhy však představují běh na dlouhou trať, neboť by se
kvůli nim musely novelizovat zakládající smlouvy EU, které byly
naposledy upraveny Lisabonskou smlouvou.
O konkrétní podobě zintenzivnění fiskální koordinace se
bude jednat zejména na červnové Evropské radě. Dovedeme
si představit, že by návrh na vydávání doporučujících
stanovisek pro státní rozpočty členských států ještě před jejich
schvalováním mohl projít. Stanovisko Komise však bude
pouze doporučující, nikoliv právně závazné. Na harmonizaci
fiskální politiky v EU totiž ještě rozhodně nenastal čas.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/561
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/brusel-prisel-s
-planem-jak-upevnit-evropskou-hospodarskou-unii-007480

Komise: Estonsko přijme euro příští rok
Evropská komise doporučila přijetí Estonska do eurozóny
k 1.1.2011. Podařilo se mu i přes velký hospodářský propad
udržet slušnou fiskální disciplínu.
Estonsko jako jediné z kandidátských zemí na přijetí společné
evropské měny splnilo všechna Maastrichtská kritéria.

Události
Evropská komise její výkon ocenila v čerstvé konvergenční
zprávě a doporučila přijetí Estonska do eurozóny na začátku
příštího roku. Rozšíření musí ještě v červnu schválit členské
státy EU; jedná se ale spíš o formalitu.

předpovědí začít znovu narůstat, a to o 1 % v roce 2010 a o
1,75 % v roce 2011. Mírné zlepšení se očekává v důsledku
silnějšího růstu aktivit a obchodu, jakož i lepších vnějších
výhledů.

Deficit estonských veřejných financí činil loni pouze 1,7 %
HDP (kritérium 3 %) a veřejný dluh pak 7,2 % HDP (kritérium
60 %), což je vůbec nejméně z celé sedmadvacítky.

Nicméně hned několik států zůstává i nadále v hospodářské
recesi. Nejvíce by měla klesat ekonomika Lotyšska (-3,5 %)
následovaná silně zadluženým Řeckem (-3,0 %).

Průměrná míra inflace v Estonsku v období 12 měsíců
předcházejících březnu 2010 činila 0,7 %, což je podstatně
méně než referenční hodnota 1,0 %, a podle Komise „je
pravděpodobné, že bude nižší než referenční hodnota i v
příštím období“.

Míra zaměstnanosti se v důsledku obvyklé prodlevy mezi
vývojem reálné ekonomiky a vývojem na pracovním trhu i tento
rok pravděpodobně sníží asi o 1 % a znovu začne narůstat
až v průběhu roku 2011. Míra nezaměstnanosti v EU se
podle prognóz stabilizuje na hodnotě kolem 10 % (neboli
o půl procentního bodu níže, než se předpokládalo na podzim
minulého roku).

V případě dlouhodobých úrokových sazeb nastal problém:
vzhledem k rozpočtovým přebytkům Estonska v minulosti
nebylo potřeba vydávat dlouhodobé vládní dluhopisy. Komise
Estonsku důvěřuje a poukazuje na „stálost konvergence“
a „obezřetné politiky“. Pokud jde o mechanismus směnných
kurzů, v tom se Estonsko drží bez větších problémů už od
roku 2004.
Z konvergenční zprávy pro Česko nevyplývá nijak lichotivé
hodnocení. Problém vězí ve veřejných financích. „Fiskální
výhled po roce 2010 je dost nejistý. Zatím nebyla přijata žádná
další opatření ke snížení deficitu, a proto neočekáváme v roce
2011 jeho redukci,“ uvádí Komise. Český plán na nápravu
nadměrného schodku v letech 2011 a 2012 neobsahuje
dostatek konkrétních opatření, kritizuje Komise.
Pobaltská republika se tak velmi pravděpodobně 1.1.2011
stane pátou zemí z unijních nováčků, která přijme společnou
evropskou měnu. V České republice otázka zavedení eura
není a ještě několik let ani nebude na pořadu dne. Díky
očekávaným převratným změnám ani není jisté, jak bude
eurozóna a její základní parametry do budoucna vypadat.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/562
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-eston
sko-vstoupi-do-eurozony-pristi-rok-007478
Plnění Maastrichtských kritérií
Kritérium
Benchmark Estonsko
ČR
Cenové
1,0 %
-0,7 %
0,3 %
Úrokové
6,0 %
n/a
4,7 %
Veřejného rozpočtu
-3,0 %
-1,7 %
-5,9 %
Veřejného dluhu
60,0 %
7,2 %
35,4 %
Kurzové
ERM II +
ano
ne
Zdroj: Evropská komise, okamžik hodnocení – březen 2010

Ekonomická prognóza EU: probíhá postupné
oživení
Jarní hospodářská prognóza Komise potvrzuje, že v EU
dochází k hospodářskému oživení. Poté, co hospodářství
EU prošlo nejhlubší recesí ve své historii, mělo by podle

Odeznívající recese má drtivý dopad na veřejné finance.
Působením automatických stabilizátorů a fiskálních stimulů
přijatých na podporu hospodářství se schodek veřejných
financí vůči HDP od roku 2008 zhruba ztrojnásobil.
Očekává se, že v tomto roce dosáhne v EU maxima (7,25
% HDP) a v roce 2011 se mírně sníží na hodnotu přibližně
6,5 %. S největšími deficity se potýká Irsko, Velká Británie a
Řecko.
Inflace se sice poněkud odrazila od velmi nízkých úrovní
zaznamenaných v loňském roce, ale přetrvávající útlum
ekonomické aktivity zřejmě udrží nárůst mezd i inflaci v
přijatelných mezích a částečně vyváží předpokládaný nárůst
cen komodit a oslabující kurz eura.
V otázce obnovy v EU stále panuje velká nejistota, což
dokládá například nedávné napětí na trzích se státními
dluhopisy způsobené obavami o schopnost Řecka dostát
svým závazkům.

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

Evropská komise v reakci na finanční krizi navrhla vytvoření
speciálního fondu, z kterého by byly do budoucna zachraňovány
případné bankrotující banky. Fond by byl naplňován speciálními
daněmi či odvody bank. Podle nových pravidel EU prodejci
automobilů již v nebudou moci podmiňovat záruku na nové vozy
návštěvami pouze v autorizovaných servisech. Rada EU pro
hospodářské a finanční záležitosti se vyslovila pro regulaci hedge
fondů, konkrétní pravidla budou dohodnuta s Europarlamentem.

Česká ekonomika podle Komise letos poroste o 1,6
% a příští rok o 2,4 %. Krize odhalila špatný strukturální
stav tuzemských veřejných financí, které se příliš nezlepší.
Pro letošek i příští rok by měl schodek veřejných financí
dosáhnout 5,7 % HDP. Nezaměstnanost se bude pohybovat
na úrovni 8,3 % a její zřetelné snižování se nedá očekávat.
Inflace v ČR nadále nebude působit problémy. Z letos
očekávaného 1 % by příští rok měla stoupnout na stále
nízkých 1,3 %.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/495

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
Unie navrhuje speciální zdanění bank
Evropská komise představila návrh, který počítá s vytvořením
sítě národních fondů, do nichž budou banky odvádět
určitou část svých prostředků. Tyto peníze by v budoucnu
měly zabránit opakování situace, kdy vlády z peněz daňových
poplatníků zachraňovaly banky před krachem.
Podle Bruselu je zatím předčasné mluvit o objemu prostředků,
které by banky do fondu, nebo spíše do individuálních
národních fondů odváděly. Z pracovního návrhu Komise ale
vyplývá, že objem financí musí být dostatečně vysoký na to,
aby bylo možné financovat „různé náklady řešení“ a zvolený
přístup musí zohledňovat „rozdílnou velikost a charakter“
bank.
V otázce nastavení kritéria, kolik budou banky do fondu
odvádět, si Komise nechává zatím dveře otevřené. Zdá se ale,
že momentálně dává přednost možnosti vycházet z pasiv
na účtech bank. Alternativou, případně doplňkovým řešením,
by mohlo být „navázání odvodů na zisky a bonusy, které by
sloužily jako indikátor velikosti banky“ a lépe odrážely princip,
podle nějž by měl mít větší hráč také větší odpovědnost.
Banky by měly být zpočátku jedinými finančními institucemi,
které do fondu budou odvádět část svých prostředků, se
zahrnutím pojišťoven či investičních fondů se nepočítá.

Návrh Evropské komise, aby vstoupil v platnost, budou muset
schválit europoslanci i ministři financí členských států. Zde
bude klíčové, zda bude návrh zařazen do oblasti vnitřního
trhu (hlasování kvalifikovanou většinou) či do daňové sféry
(každý členský stát má právo veta).
Opatření je každopádně nesystémové a diskriminační,
když se soustředí na vybraný sektor národního hospodářství.
Vytvoření fondu by de facto předem deklarovalo, že
každá banka v potížích bude zachráněna, samokorigující
tržní mechanismus – bankrot a obava z něj – by přestal
v bankovnictví fungovat. To by mohlo vést k rizikovějšímu
chování celého sektoru.
Účinnější je zefektivnění regulace, například úpravou
požadavků na vlastní kapitál či zavedením pravidel, aby se
žádná bankovní instituce nestala „příliš velkým soustem“
(„too big to fail“).
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/610
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/unie-navrhujepreventivni-zdaneni-bank-007537

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Komise tlačí na snížení cen v autoopravnách
Koncem května přijala Evropská komise nová pravidla, která
mají snížit ceny za opravy aut. Do smluv mezi výrobci aut,
dealery, autoopravnami a distributory náhradních dílů chce
prosadit konkurenčnější prostředí.
Podle nových pravidel, která vejdou v platnost 1. června
2010, by měly nezávislé autoopravny získat od výrobců
automobilů lepší přístup k alternativním náhradním dílům i
technickým informacím.
Podle evropské federace pro automobilisty FIA (Fédération
Internationale de l’Automobile) je přístup nezávislých
autoopraven ke kompletním technickým informacím od
výrobců životně důležitý, aby majitelé vozidel mohli profitovat
z konkurenčního prostředí.
Evropská komise se zaměřila zvláště na exkluzivní smlouvy
mezi výrobci aut a autorizovanými servisy. Jejich výsledkem
je výrazně omezená konkurenceschopnost nezávislých
autodílen. Záruka totiž ve většině případů přestává platit,
pokud bylo předtím auto opraveno v neautorizované
dílně. Nově již prodejci automobilů v EU nebudou moci
podmiňovat záruku u nových vozů návštěvami v
autorizovaném servisu. Zákazníci sice budou moci vybrat
servis podle svého uvážení, u záručních oprav ale může
výrobce i nadále trvat na povinnosti obrátit se na autorizovaný
servis.
Podle nového nařízení přestanou pro výrobce, kteří ovládají
více než 30 % trhu s autoopravnami, platit výjimky z pravidel
EU pro hospodářskou soutěž.
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V zájmu spotřebitelů by měla být i liberalizace distribuce
automobilů. „V současnosti dělají náklady na distribuci
automobilu nějakých 30 % konečné ceny. Zvýšená flexibilita
by měla evropským výrobcům aut pomoci odpovědět na
rostoucí konkurenci trhů v jižní a východní Asii,“ dodal
eurokomisař Joaquín Almunia.
Distributoři mají tři roky (tedy do 1. června 2013) na to, aby
se novým pravidlům přizpůsobili.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/619
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/komis
e-tlaci-na-snizeni-cen-v-autoopravnach-007552

FINANCE
Ministři financí souhlasí s regulací hedge
fondů
Ministři financí na zasedání Ecofinu v polovině května
vyjádřili předběžný souhlas s regulací tzv. hedge fondů.
Tyto investiční fondy často využívají vysoce rizikové finanční
instrumenty a podle některých názorů tímto přispěly k hloubce
globální finanční krize.
O konečné podobě příslušné směrnice se rozhodne v rámci
vyjednávání s Evropským parlamentem, kde základní
parametry regulatorních pravidel schválil Výbor pro
hospodářské a měnové záležitosti. Mezi závěry parlamentního
Výboru a Ecofinu lze nalézt drobné neshody, které bude
třeba překonat.
Oba návrhy se však shodují v tom, že hedge fondy by nově
měly předávat regulačním úřadům například informace
o svém hospodaření, mimo jiné o tom, jak velkou část
majetku tvoří cizí zdroje. Fondy ze zemí mimo EU by rovněž
měly žádat o povolení k činnosti v jednotlivých členských
státech unie, zde se však názory obou zákonodárných
orgánů liší.
Podle návrhu ministrů financí by například americké hedgeové
fondy měly žádat o povolení v každé ze 27 zemí EU.
Hospodářský výbor Evropského parlamentu ovšem počítá s
tím, že by mělo stačit jen povolení v jedné zemi, které by bylo
následně platné pro celou evropskou sedmadvacítku.
Jednota ale rozhodně nepanuje ani mezi jednotlivými
členskými zeměmi, když Velká Británie (působí zde cca čtyři
pětiny evropských hedge fondů) a ČR se přiklánějí k návrhu
Europarlamentu – tedy k jedné autorizaci fondů pro
působení ve všech členských zemích.
Další rozpor lze nalézt ve stanovení prahu pro zahrnutí hedge
fondu pod regulatorní rámec. Zatímco Rada EU pro měnové
a finanční záležitosti (Ecofin) se shoduje na tom, že regulace
by se týkala jen fondů, jejichž aktiva přesahují 100 milionů
eur, europoslanci proti tomu usilují o to, aby se týkala všech
hedgeových fondů bez ohledu na jejich velikost.

O konečnou podobu regulace hedge fondů se tudíž ještě
svede boj, jak mezi ministry financí členských států navzájem,
tak i mezi Ecofinem a Evropským parlamentem. Jedno je však
téměř jisté – aktivity hedge fondů budou celoevropsky
regulovány.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/114493.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-74646-137-05-21-907-20100517IPR74645-17-05-20102010-false/default_en.htm

PODNIKÁNÍ
EU snižuje poplatky za registraci chemikálií
Malé a střední podniky budou platit Evropské agentuře
pro chemické látky (ECHA) nižší poplatky. Vyplývá to z
rozhodnutí Evropské komise, která chce snížit poplatky až o
90 %.
Společnosti v chemickém průmyslu musí své výrobky
označovat podle nařízení o klasifikaci, označování a balení
chemických látek a směsí (CLP). ECHA nyní dokončila
překlady příslušných dokumentů, a firmy je tak budou konečně
mít k dispozici ve svých jazycích.
Zástupci průmyslu si dlouho stěžovali na administrativní
zátěž, kterou musí podniky v chemickém odvětví snášet.
Malé a střední podniky tvrdí, že vyhovět nařízení CLP a
legislativního balíčku REACH je velmi obtížné.
Poplatky v rámci CLP se pro mikropodniky (podniky s méně
než 10 zaměstnanci) snížily o 90 % a pro malé podniky
(maximálně 50 zaměstnanců) o 60 %. Středním podnikům se
snížily poplatky o 30 %.
Zmíněné poplatky musí podniky platit, když žádají o
alternativní jméno pro jakoukoli látku nebo požadují
sladění klasifikace a označování různých látek. Alternativní
název mohou společnosti používat také v řadě dalších směsí
bez toho, aby musely platit zvláštní poplatek.
Malým a středním podnikům mohou při implementacích
REACH a CLP pomoci národní poradní orgány, které působí
v každé členské zemi EU. Místopředseda Komise Antonio
Tajani nedávno jednotlivé země nabádal, aby se ujistily, že jsou
tyto asistenční orgány dostatečně výkonné. Poptávka po jejich
službách totiž neustále roste.
Dne 30. listopadu 2010 uplyne doba pro registraci v rámci
REACH. Skupina zkušených manažerů z Komise, ECHA
a šesti průmyslových organizací v současnosti pracuje na
praktických krocích, které mají jednotlivým firmám úspěšné
splnění zmíněné uzávěrky ulehčit.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/594
http://www.euractiv.cz/evropske-pravo/clanek/eu-snizuje-popla
tky-za-registraci-chemikalii-007527
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Evropští poslanci schválili novou legislativu, podle které budou
všechny nové budovy od konce roku 2020 odpovídat energeticky
úsporným normám. Ministři členských států EU se postavili za
strategii Evropské komise, která podporuje bezemisní a energeticky
úsporná auta. Pro její naplnění je potřeba standardizovat dobíjecí
zařízení, aby byla po celé EU kompatibilní s jakýmkoliv modelem
vozidla. Premiér předsedajícího Španělska José Luis Zapatero
podpořil uvažovaný projekt Latinskoamerické unie.

ENERGETIKA A DOPRAVA
Etikety pro spotřebiče a budovy s nízkou
spotřebou energie
Evropští poslanci schválili nové právní předpisy o energetické
náročnosti budov, které pomohou spotřebitelům snížit výdaje
za energie. Členské státy budou muset změnit své stavební
předpisy tak, aby všechny budovy postavené od konce
roku 2020 odpovídaly náročným energetickým úsporným
normám a byly zásobovány do značné míry z obnovitelných
zdrojů energie. Budovy veřejných orgánů a institucí mají těchto
standardů docílit o dva roky dříve. Část finančních prostředků
na tyto změny bude pocházet z rozpočtu EU.
Pokud to bude proveditelné, energetická náročnost
stávajících budov bude muset být zlepšena během
jakékoliv větší renovace. Při rekonstrukci budou majitelé
budov motivováni k instalaci „chytrých měřičů“ a k náhradě
starých systémů vytápění a klimatizace energeticky
účinnými alternativami, jako jsou například tepelná čerpadla.
Požadovány budou pravidelné kontroly otopných a
klimatizačních systémů.
Nové uspořádání označování energetické účinnosti EU, které
zavádí další „plus“ třídy do známého barevného schématu, bylo
rovněž schváleno Parlamentem. Etikety budou obsahovat
více informací o energetické spotřebě domácích spotřebičů
a jiných výrobků. Kromě toho budou muset v budoucnu
všechny reklamy propagující cenu nebo energetickou účinnost
výrobků jako, jsou ledničky, pračky nebo trouby, uvádět jejich
energetickou třídu.

Nový návrh ohledně označování energetické účinnosti
domácích spotřebičů a jiných výrobků umožňuje rozšíření o
další energetické třídy, ale omezuje jejich celkový počet
na sedm.
V návaznosti na přidání nové (nejvyšší) třídy se bude muset
nejnižší změnit: pokud nový výrobek spotřebuje méně energie
než stávající, bude kvalifikován jako „A+“, potom nejméně
energeticky účinná třída bude „F“ a tak dále (nový výrobek ve
třídě „A++“ → nejnižší třída „E“, nový produkt ve třídě „A+++“
→ nejnižší třída „D“).
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
051-74642-137-05-21-909-20100517IPR74641-17-05-20102010-false/default_cs.htm

Ministři volají po jednotných standardech pro
elektromobily
Ministři členských států EU se postavili za strategii Evropské
komise, která podporuje bezemisní a energeticky
úsporná vozidla. Strategie tlačí na aktivní využívání
ekologických vozidel, ale zároveň konstatuje, že Evropské
unii stále chybějí jednotné standardy pro vozy na elektrický
pohon. Ty jsou důležité pro vytvoření integrovaného trhu s
elektromobily.
Ministři se shodli, že je pro rozvoj masového trhu potřeba,
aby se elektromobily daly dobíjet po celé EU. K tomu je
nezbytné standardizovat dobíjecí zařízení tak, aby byla
kompatibilní s jakýmkoliv modelem vozidla. Ministři
vyzvali legislativní orgány EU, aby na standardizaci
začaly pracovat. Měla by být ukončena v polovině roku
2011 a odpovídat existujícím technologickým řešením a
mezinárodním měřítkům.
Přizpůsobovat se mezinárodním standardům však není vůbec
jednoduché. Jednotlivé oblasti totiž na standardizaci
pracují autonomně, ve snaze stát se lídrem v dané
technologii.
V EU je jen několik zemí, které na zrychlení procesu tlačí.
Jednou z nich je Španělsko, které se zavázalo se standardy
pro elektromobily za dobu svého předsednictví „pohnout“.
Španělé chtějí, aby v evropských metropolích do roku 2014
jezdil nejméně milion elektromobilů.
Hlavními konkurenty aut na elektřinu jsou vozy s hybridním
pohonem, které kombinují benzinový pohon s elektrickým.
Výrobci automobilů ovšem zkoumají i potenciál motorového
pohonu na vodík či stlačený vzduch. Elektromobily
by ovšem mohly díky podpoře Francie a Německa, dvou
největších ekonomik v EU, získat proti svým konkurentům
značnou výhodu.
Česká republika od začátku nepreferuje žádné konkrétní
řešení a nechává je na výrobcích automobilů. „My si stále
myslíme, že by ty stimuly měly směřovat k nejlepším řešením,
ať už se to týká jakýchkoliv druhů motorů. Spíše nám jde o
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chytrá vozidla, než abychom vybírali jen jedno řešení,“ řekl
ČTK a Českému rozhlasu náměstek ministra průmyslu Martin
Tlapa.

krajinu, ochrana biodiverzity, podpora genetického fondu, rozvoj
agroturistiky či produkce regionálních specialit, se však nakonec
prosadí.

http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/
may25_cocheelectrico.html

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/ministri-volaji-po-jed
notnych-standardech-pro-elektromobily-007536

http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/rust-a-zamestnano
st-jsou-klicove-pro-reformu-zemedelske-politiky-rikaji-spanele007513

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

VNĚJŠÍ VZTAHY

Růst a zaměstnanost jsou klíčové pro reformu
zemědělské politiky

Zapatero navrhuje Latinskoamerickou unii na
evropský způsob

Hospodářský růst, tvorba nových pracovních míst a
dlouhodobá udržitelnost v sektoru zemědělství jsou podle
Španělů, kteří v současnosti předsedají Radě Evropské unie,
hlavními cíli plánované reformy Společné zemědělské politiky
EU (SZP).

Španělský premiér a nyní i šéf španělského předsednictví EU
José Luis Rodríguez Zapatero v polovině května prohlásil, že
Latinskoamerická unie založená na evropském modelu, by
byla „skvělým projektem“.

Zemědělství přijde Evropskou unii každoročně na cca. 50
miliard eur a v rámci nového finančního rámce po roce 2013
se agrární sektor musí reformovat. Politici, kteří jsou pro
zachování současné výše financování SZP, si uvědomují,
že je třeba zemědělství napojit na širší komplex
hospodářských, sociálních a environmentálních cílů
Unie.
„Přístup, který se zakládá na hospodářském růstu,
zaměstnanosti, potravinové bezpečnosti a zelených
technologiích, by mohl přispět k větší legitimitě a veřejné
podpoře SZP,“ napsalo Španělsko do zprávy, o níž budou
ministři zemědělství debatovat.

Na tiskové konferenci po setkání EU s karibskými státy na
summitu ‚Cariforum‘ v Madridu evropští lídři včetně Hermana
Van Rompuyho či José Manuela Barrosa zdůrazňovali význam
regionální spolupráce v Latinské Americe a kladně hodnotili
projekt evropské integrace.
Zapatero prohlásil, že by bylo „skvělou zprávou“, pokud by
státy Latinské Ameriky hodlaly prohloubit své vztahy, „protože
v dnešní historické éře globalizace je regionální integrace
stabilizačním prvkem“. „Já bych případnou Latinskoamerickou
unii určitě podpořil, byl by to skvělý projekt,“ dodal José Luis
Zapatero.

Přímé dotace vyplácené zemědělcům v současnosti tvoří
70 % výdajů na SZP. Do budoucna by dotace podle Španělů
měly směrovat právě do výše jmenovaných klíčových
oblastí.

„Jsme připraveni“, prohlásil Barroso, když komentoval
potenciální vznik nějaké formy unie latinskoamerických států.
„Naše srdce bijí pro regionální integraci, protože EU, to je
úspěšný příběh“. Van Rompuy se nechal slyšet, že EU by
Latinské Americe neměla dávat „lekce“, ale může posloužit
jako příklad.

Španělé chtějí také konečně setřít propastné rozdíly mezi
dotacemi, které dostávají například farmáři v České republice,
a těmi, které pobírají Němci nebo Francouzi. Čeští zemědělci
se oproti západním „kolegům“ těší jen ze třetiny peněz.

Rozhovory mezi EU a karibskými státy se zaměřily na rozvoj
bilaterálních vztahů v oblastech řešení globálních výzev,
jako jsou klimatické změny a živelné pohromy, které mají
na karibský region velký vliv.

Podle některých členských zemí by měla Francie začít
své zemědělce spolufinancovat z národního rozpočtu.
Takový scénář však rezolutně odmítá Evropská komise
i mnohé národní vlády, včetně té španělské. „Jednotný trh,
nenahraditelná výhoda EU, nedává prostor pro flexibilnější
pravidla,“ uzavírá zpráva.

Generální tajemnice Carifora a barbadoská ministryně zahraničí
Maxine McClean prohlásila, že lednové zemětřesení na Haiti
„je důkazem a příkladem tvrdé reality klimatických změn“.
Podle jejího názoru by měla celá strategie hospodářského
rozvoje regionu vzít v úvahu význam globálního oteplování pro
rozvojové státy.

Zpráva je dalším pozitivním příspěvkem ve směru realizace
potřebné reformy zkostnatělé Společné zemědělské politiky,
která v současné podobě neodpovídá potřebám začátku
21. století. O konečné podobě reformy, jestli vůbec bude
realizována, se svede však ještě plno bitev. Trend reformy
SZP od jednoduché podpory zemědělské výroby směrem
k mimoprodukčním funkcím zemědělství“, jako je péče o

Cariforum je skupina 18 karibských států, která vznikla
roku 1992 mimo jiné kvůli správě fondů, které regionu
poskytuje Evropský rozvojový fond.
http://www.eu2010.es/en/cumbre_ue-alc/noticias/may17_
cariforum.html
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/zapatero-navrhuje-l
atinskoamerickou-unii-na-evropsky-zpusob-007495
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Ministři financí podpořili plán EU na boj s klimatickými změnami,
ale neshodli se na rozdělení financování mezi jednotlivé členské
země. Mezi státy a Komisí také panuje rozpor nad tím, zda by
EU měla dobrovolně navýšit svůj závazek na 30% úsporu emisí
skleníkových plynů do roku 2020. Komisařka Neelie Kroes
představila pětiletou strategii na vytvoření digitální ekonomiky v
EU v následujících pěti letech.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Klima: priority jsou jasné, financování nikoliv
EU určila priority, kterých by měly rozvojové země dosáhnout
v boji s klimatickými změnami. Ministři financí plán priorit EU
podpořili, chybí v něm však podrobnosti o financování.
Na prosincové Kodaňské konferenci slíbila EU chudším zemím
2,4 miliardy eur ročně, aby mezi lety 2010-2012 nastartovaly
financování ekologických opatření. Aktuální plán priorit,
který ministři financí odsouhlasili, sice tuto částku potvrzuje,
ale detailům se vyhýbá. Hlavně těm, které by určovaly, jak si
mezi sebou členské státy financování rozdělí.
Ministři zdůrazňují, že příspěvky zemí fungují na dobrovolné
bázi, tudíž nepodléhají žádnému formálnímu systému
přerozdělování. Unie se rozhodla, že budou příspěvky
nepovinné, na nátlak členských států z východní Evropy, které
se bojí zatížit své ekonomiky další položkou.
Zpráva se nezmiňuje ani o tom, kolik peněz „poteče“ do
jednotlivých prioritních oblastí. Pouze jmenuje adaptaci,
technologickou spolupráci a mírnění negativních dopadů
jako tři nejzásadnější cílové oblasti.
Boj s klimatickými změnami se ze strany EU může ještě výrazně
zkomplikovat. Francie a Německo se postavily proti Evropské
komisi, která doporučuje dobrovolné navýšení klimatického
závazku Unie do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů
ne o 20 % (vůči roku 1990), ale až o 30 %. Podle dvou
nejsilnějších evropských států by měla ale Evropa počkat, až
se k razantnímu snížení emisí upíší Spojené státy a Čína.
Na rozhodnutí Francie a Německa se podepsala probíhající
ekonomická krize. Argument odpůrců navýšení závazku je
zřejmý: pokud budeme příliš „zelení“, podniky nám utečou za
hranice Unie a s nimi i řada pracovních míst. Navíc ani klima na
tom nebude v takovém případě lépe, protože se emise pouze
vypustí jinde (efekt tzv. carbon leakage).
Na druhou stranu Komise argumentuje, že výdaje na omezení
emisí skleníkových plynů díky ekonomické krizi a klesající
spotřebě klesají. Náklady na omezení emisí o 20 % klesly z
dosud uváděných 70 miliard ročně na 48 miliard eur. Snížení o
30 % by podle Komise ročně přišlo na 81 miliard eur.
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/
espinosabruselas.html
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/klima-priority-jso
u-jasne-ale-kdo-da-kolik-je-otazka-007500

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Komise představila nový pětiletý plán činnosti
pro oblast IT
Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroes odhalila
strategii na vytvoření digitální ekonomiky. Plán se soustředí
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hlavně na možnosti vysokorychlostního internetu a posilování
neomezeného online trhu s hudbou a filmy.
Podle eurokomisařky Neelie Kroes by měly v popředí „digitální
revoluce“ stát zájmy evropských občanů a podnikatelů.
EU by měla „maximalizovat potenciál informačních a
komunikačních technologií (ICT) tak, aby přispívaly k
vytváření pracovních míst a sociálnímu začleňování.“
Komisařka chce vytvořit jakýsi jednotný evropský trh s
kulturním vlastnictvím a inovacemi, který by podléhal
vysokému stupni zabezpečení.
Kroes se také zavázala, že se letos bude zabývat problémem
autorských práv na internetu. Řešením se patrně stane
panevropský systém vybírání poplatků za užívání kreativního
obsahu, jako je hudba či film. Komisařka pravděpodobně brzy
představí i návrh o vysokorychlostních sítích, protože poslední
podobné pokusy ztroskotaly.
Další cíle z pětiletého plánu:
• Ultrarychlé širokopásmové připojení k internetu – do
roku 2020 by k němu mělo mít přístup až 50 % domácností.
Rychlost připojení má přesahovat 100 Mb/s.
• Podpora eCommerce, čili obchodování přes internet, které
by do roku 2015 mělo používat 50 % občanů EU.
• Přeshraniční eCommerce – pětina občanů Unie by měla
do roku 2015 nakupovat online ze zahraničí.
• Jednotný trh telekomunikací – rozdíly mezi národními
telekomunikačními tarify a cenami roamingu by měly být do
roku 2015 na nule.
• Zdvojnásobení veřejných investic do výzkumu a vývoje
v oblasti ICT až na 11 miliard eur.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/581
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/komise-predstavilanovy-petilety-plan-cinnosti-pro-oblast-it-007507

Evropská online databanka Europeana, jejímž cílem je zpřístupnit
všem občanům evropské kulturní a vědecké dědictví, vstoupila
do další fáze. V současnosti obsahuje 7 milionů zdigitalizovaných
děl a cílem je do roku 2011 zahrnout 10 milionů těchto objektů.
Evropská komise přijala návrhy na zjednodušení čerpání z fondů
EU, jejichž smyslem je snížení administrativních nákladů příjemců
dotací. Největší zájem žadatelů o azyl v loňském roce přitáhla
Francie, následovaná Německem a Spojeným královstvím.
3. KVĚTNA
Statistiky Eurostatu – Podnikatelské investice klesly na 20,4 %
v eurozóně a 20,3 % v EU27:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/230042010-DP/EN/2-30042010-DP-EN.PDF
Komise zveřejnila zprávu o odstraňování daňových překážek
při přeshraničních investicích rizikového kapitálu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/481

4. KVĚTNA
Nová pravidla sociálního zabezpečení – lepší ochrana práv
občanů: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=
89&newsId=787&furtherNews=yes
Banky a finanční instituce zprostředkující úvěry EIB:
http://www.eib.org/about/news/the-intermediary-banks-and-fina
ncing-institutions-for-credit-lines.htm?lang=en
EIB zvýšila podporu elektrické přenosové sítě v Maďarsku na
150 mil. eur: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=BEI/10/68
Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Černou Horou
vstoupila v platnost: http://ec.europa.eu/enlargement/press_
corner/whatsnew/montenegro_en.htm
500 měst se zavazuje snížit CO2 o více než 20 %, za ČR
pouze město Jeseník: http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=IP/10/486

5. KVĚTNA
Statistiky: v roce 2009 bylo registrováno 260 tis. žádostí o
azyl, nejvíce z Afganistanu, Ruska a Somálska: http://epp.eu
rostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-04052010-BP/EN/304052010-BP-EN.PDF
Počet žadatelů o azyl v roce 2009
Francie
Německo

47 625
31 810

Irsko
Kypr

UK
Švédsko
Belgie
Itálie
Nizozemsko
Řecko
Rakousko
Polsko
Finsko
Maďarsko
Dánsko
Španělsko
Zdroj: Eurostat

30 290
24 175
21 645
17 470
16 140
15 925
15 785
10 595
4 915
4 665
3 725
3 005

Malta
ČR
Rumunsko
Bulharsko
Slovensko
Lucembursko
Litva
Slovinsko
Portugalsko
Lotyšsko
Estonsko
EU-27

2 690
2 665
2 385
1 240
965
855
810
480
450
200
140
60
40
260 730

Hospodářská soutěž – konzultace Komise v souvislosti s
přezkumem pravidel pro horizontální dohody o spolupráci:

Kalendárium

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/489
Jak bude vypadat trh práce v roce 2020? – Studie Evropského
centra pro rozvoj profesního vzdělávání: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=788&furtherNe
ws=yes

6. KVĚTNA
Evropský ombudsman kritizuje Evropskou komisi za
nezveřejnění dokumentů: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/021-73863-120-04-18-90220100430STO73840-2010-30-04-2010/default_en.htm
Sopečný prach v Evropě – ponaučení do budoucnosti:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=470&lang=en
Zápis ze zasedání Rady EU k dopravě, telekomunikacím a
energetice: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/trans/114175.pdf
EU pomáhá pracovníkům ve Švédsku hledat novou práci:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&news
Id=793&furtherNews=yes
Evropská komise uzavřela dvě kauzy proti České republice
v oblasti rovných šancí: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?la
ngId=cs&catId=89&newsId=791&furtherNews=yes

7. KVĚTNA
8,5 mil. eur na pomoc španělským pracovníkům ve stavebním
průmyslu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId
=89&newsId=795&furtherNews=yes
Vnější vztahy: Evropská komise navrhuje otevřít letecký trh s
Brazílií: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/10/546
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf

10. KVĚTNA
Projekt Evropa 2030 – výzvy a příležitosti:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=473&lang=en
Jednání Rady EU k vzdělávání, mládeži a kultuře:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/10/171
Statistiky – zaměstnanost v zemědělském sektoru klesla
v období 2000 až 2009 o 25 %: http://epp.eurostat.ec
.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/5-07052010-AP/EN/507052010-AP-EN.PDF

11. KVĚTNA
Zápis ze zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/genaff/114364.pdf

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Zápis ze zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/114366.pdf
Výbor pro hospodářství a měnu hlasoval o nových pravidlech
pro dozor nad finančními trhy: http://www.europarl.europa.eu/
news/public/story_page/042-74270-127-05-19-90720100507STO74256-2010-07-05-2010/default_en.htm
Evropská on-line knihovna Europeana vstupuje do další fáze:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=477&lang=en
Ministři financí EU přijali Evropský stabilizační mechanismus:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=478&lang=en

12. KVĚTNA
Statistiky – dopad finanční krize na zaměstnanost byl v EU
mnohem menší než v USA: http://europa.eu/rapid/pressRelea
sesAction.do?reference=STAT/10/67
Závěry Rady EU k sociálním rozměrům vzdělávání a tréninku:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/educ/114374.pdf

17. KVĚTNA
Pět let evropské politiky sousedství – více obchodu, více
pomoci, více mezilidských kontaktů:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/566
Komise navrhuje zvýšení hospodářského dozoru v EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/561

18. KVĚTNA
Zápis ze zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/114487.pdf
Zpráva Evropské komise: budoucí prosperita Evropy závisí na
investicích do digitální ekonomiky:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/571
Dokument na podporu rovnosti žen a mužů ve venkovských
oblastech: http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id
=1&focusId=480&lang=en

19. KVĚTNA
Zápis ze zasedání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/114524.pdf
Nová pravidla pro hedgeové fondy:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=481&lang=en
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Obchod s povolenkami na emise CO2 klesl v roce 2009 o
11 %: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/10/576

20. KVĚTNA
Nová strategie Evropské Komise se zaměřuje na lepší využití
biologického odpadu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc
tion.do?reference=IP/10/578
Měsíční monitor trhu práce: http://ec.europa.eu/social/main.jsp
?langId=en&catId=89&newsId=798&furtherNews=yes

21. KVĚTNA
Rozpočet – řešení lisabonských výzev a příprava na rozšíření:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
034-74632-137-05-21-905-20100514IPR74631-17-05-20102010-false/default_en.htm

25. KVĚTNA
Světový den biologické rozmanitosti: tisíce lidí se propojují s
přírodou prostřednictvím kampaně EU: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/596
Evropský program mikrofinancování: http://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_
id=4295&lang=en

26. KVĚTNA
Závěry k budoucí revizi systému ochranných známek:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/intm/114618.pdf
Podpora podnikání v EU: http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/10/605
EU a Latinská Amerika posílily spolupráci v letecké civilní
dopravě: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/10/608

27. KVĚTNA
Evropská komise usiluje o vysoký standard ochrany soukromí
v dohodě o ochraně údajů mezi EU a USA: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/609

28. KVĚTNA
Evropská komise navrhuje bezvízové cestování pro Albánii a
Bosnu a Hercegovinu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc
tion.do?reference=IP/10/621
Komise potvrdila svůj závazek bojovat proti kouření:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/624

31. KVĚTNA
Méně papírování a více se zaměřit na výsledky – Komise
zhodnotila dostupnost evropských fondů: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/629

Hlavní událostí měsíce června bude rozhodně zasedání šéfů států
a vlád na Evropské radě. Na agendě jednání budou mít premiéři
a prezidenti zejména záchranný mechanismus pro členské
státy v nesnázích, jako je současný případ Řecka. Jedním z
dalších hlavních bodů budou systémové změny s cílem zabránit
podobným „řeckým krizím“. Zde se očekává ofenzíva německé
kancléřky Merkelové, která bude tlačit na zpřísnění a užší
koordinaci fiskálních politik členských zemí.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
3. – 4. 6. 2010
Lucemburk, Lucembursko
– Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
7. – 8. 6. 2010
Lucemburk, Lucembursko
– Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
7. 6. 2010
Lucemburk, Lucembursko
– Jednání Euroskupiny
8. 6. 2010
Lucemburk, Lucembursko
– Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
14. 6. 2010
Lucemburk, Lucembursko
– Zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem a zahraničním záležitostem
17. 6. 2010
Brusel, Belgie
– Zasedání Evropské rady
21. 6. 2010
Lucemburk, Lucembursko
– Zasedání Rady EU k životnímu prostředí
24. 6. 2010
Lucemburk, Lucembursko
– Zasedání Rady EU k dopravě, telekomunikacím a energetice
28. – 29. 6. 2010
Lucemburk, Lucembursko
– Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Společná zemědělská politika v rámci strategie Evropa 2020

DG AGRI

30.6.2010

Zajištění transparentnosti na trzích elektřinou a zemním plynem

DG TREN

23.7.2010

Zesílení připravenosti EU na pandemii chřipky

DG SANCO

23.7.2010

Zelená kniha k ochraně lesů

DG ENVI

31.7.2010

Modernizace směrnice k transparentnosti pro firmy na burze

DG MARKT

23.8.2010

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

Současnost není právě obdobím, kdy by eurozóna představovala
nějak výrazně atraktivní a lákavé společenství a současně vábila
a zvala ke vstupu do ní. Přesto všechno existuje celá řada spíše
technických požadavků a splnitelných úkolů, jež je vhodné
provádět právě teď. Proto přinášíme přehled toho, co Národní
koordinační skupina pro zavedení eura učinila za uplynulý rok
a jaký předpoklad dalších aktivit se před ní otevírá pro období
následující.

JAKÉ AKTIVITY ČINÍ ČR VSTŘÍC EUROZÓNĚ
Současnost není právě obdobím, kdy by – jak vinou nejhorší
ekonomické situace v průběhu existence eurozóny samé, tak
přičiněním neschopnosti uchazečů o vstup do ní naplnit a
udržet vstupní kritéria – eurozóna představovala nějak výrazně
atraktivní a lákavé společenství a současně vábila a zvala ke
vstupu do ní (když úspěšné estonské úsilí, s nejvyšší mírou
pravděpodobnosti posvěcené v první polovině července a
uskutečnivší se první lednový den roku příštího, je v tomto
ohledu ojedinělou výjimkou).

Přesto všechno – při oprávněné rezignaci na stanovení termínu
pro vstup do eurozóny (jež by nyní spíše připomínalo věštbu
z křišťálové koule) – existuje celá řada spíše technických
požadavků a splnitelných úkolů, jež je vhodné provádět
právě teď. A jako již tradičně – na sklonku jara – přinášíme
i tentokrát přehled toho, co Národní koordinační skupina pro
zavedení eura v České republice učinila za uplynulý rok a
jaký předpoklad dalších aktivit se před ní otevírá pro období
následující.

ČINNOSTI V ROCE 2009
Nový zákon o České národní bance

Významnou událostí v oblasti přípravy českého právního
řádu na budoucí zavedení eura v České republice je to, že se
schyluje k dokončení legislativního procesu nového zákona
o ČNB (aktuálně byl schválen v Poslanecké sněmovně, ale
vetován prezidentem). Rozsah i hloubka změn spojených
s postavením a úkoly centrální banky státu, který perspektivně
vstoupí do eurozóny a zavede euro jako svoji měnu, si
vyžaduje i celkovou reformulaci postavení a úkolů centrální
banky, a tedy i novou právní úpravu. Novým zákonem o ČNB
bude dosaženo plné harmonizace legislativy o centrální bance
s evropským právem. Zákon nabude účinnosti k datu vstupu
České republiky do eurozóny.
Obsahově je nový zákon o ČNB kompetenční normou
pojednávající o postavení, působnosti a činnosti centrální banky,
která předpokládá své budoucí zapojení do tzv. Eurosystému
(složeného z Evropské centrální banky a národních centrálních
bank států, které zavedly euro). V tomto směru návrh nového
zákona o ČNB nově upravuje zejména tyto oblasti:
• podíl ČNB v rámci Evropského systému centrálních bank
(dále jen „ESCB“) na udržování cenové stability,
• provádění měnové politiky ESCB Českou národní bankou v
České republice,
• podíl na výkonu správy oficiálních devizových rezerv
členských států EU, které zavedly euro jako svoji národní
měnu,
• podmínky vydávání bankovek a mincí jednotné měny euro;
měna euro je v návrhu zákona výslovně zakotvena jako
měna České republiky,
• metody a formy shromažďování statistických informací k
zajištění stanovených úkolů ESCB.
Nový zákon o ČNB sám o sobě neřeší právní problematiku
zavedení eura v České republice. Obecné technické otázky
spojené se zavedením eura v České republice, včetně
výměny hotovostí, bude řešit tzv. Obecný zákon o zavedení
eura v České republice, jehož příprava je v gesci Ministerstva
financí a na jehož přípravě se bude účastnit i ČNB.
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V souvislosti s přijetím nového zákona o ČNB je potřebné
objasnit, proč byl připraven již nyní a nikoli až po politickém
rozhodnutí o zavedení eura v České republice. Hlavním
důvodem je splnění závazku České republiky, aby vnitrostátní
právní předpisy včetně statutu jeho národní centrální banky
byly slučitelné se Smlouvou o fungování EU a Statutem ESCB/
ECB, přičemž na Českou republiku se tato povinnost vztahuje
ode dne vstupu do Evropské unie, tj. od 1. května 2004. Z
uvedeného důvodu konvergenční zprávy Evropské komise a
Evropské centrální banky v letech 2004, 2006 i z roku 2008
opakovaně poukazovaly na to, že Česká republika nemá
plně harmonizovanou legislativu, týkající se centrální banky,
kde mělo být harmonizace dosaženo již k datu vstupu České
republiky do Evropské unie.

Adaptace ministerstev a dalších ústředních
orgánů státní správy na zavedení eura
Dokument zaměřený na toto téma je členěn na tři části. V první
části je vymezen metodický rámec adaptačních procesů, včetně
principů řízení a koordinace na vrcholové a mezirezortní úrovni,
uvnitř jednotlivých resortů a v neposlední řadě na úrovni dílčích
úkolů. Vymezeny jsou dodatečné články řídící a koordinační
struktury na mezirezortní i resortní úrovni, u již existujících
článků organizační struktury je stanovena odpovědnost ve
vztahu k adaptačnímu procesu státní správy.
Druhá část metodiky popisuje realizační dokumentaci v
podobě sady standardizovaných tabulek. Jmenovat lze tzv.
Mapu úkolů, jejímž účelem je podchytit, které činnosti budou
na příslušném resortu dotčeny zavedením eura. Další tabulkou
je tzv. Iniciační tabulka úkolu, která je zpracovávána za každý
specifikovaný úkol a obsahuje základní plánovací náležitosti:
časové harmonogramy, náročnosti na lidské a finanční zdroje,
vnitrorezortní a mezirezortní návaznosti. Důležitou součástí
tabulkové dokumentace je rovněž Reportovací tabulka úkolu,
která bude poskytovat přehled o plnění jednotlivých úkolů
v reálném čase, upozorňovat na vzniklé problémy a informovat
o způsobu jejích řešení.

Téma
Třetí část metodiky popisuje časový harmonogram
reportovacích aktivit, který má zajistit, aby byla vláda pravidelně
informována o stavu a průběhu příprav resortů. Navržen je
systém jedenácti hodnotících cyklů (za tříleté přípravné období),
z nichž každý je zakončen vypracováním Souhrnné zprávy o
přípravách České republiky na zavedení eura. Uvedené zprávy
mohou získat širší publicitu tím, že se stanou základem pro
setkání národního koordinátora, Národní koordinační skupiny i
členů vlády s představiteli odborné veřejnosti aktivně zapojené
po procesu příprav na zavedení eura.

Komunikační strategie k zavedení eura
v České republice
Komunikační strategie k zavedení eura v České republice
představuje dokument, který definuje základní cíle, principy
a nástroje komunikace k zavedení eura. Základním cílem
komunikační kampaně bude zabezpečit dostatečně vysokou
obeznámenost všech obyvatel České republiky s přechodem
na euro a přispět tak k hladkému a bezproblémovému zavedení
jednotné evropské měny. To především znamená zajistit
dostatek potřebných informací všem adresátům komunikační
kampaně tak, aby nemuseli informace spojené se zavedením
eura nijak složitě vyhledávat, ale aby se k nim prostřednictvím
vhodných komunikačních nástrojů správné informace dostávaly
včas a nezkresleným způsobem.
Úspěšně vedená komunikační kampaň k euru nemůže být
vedena pouze jako celoplošná kampaň, zaměřená na blíže
nediferencovanou širokou veřejnost. Musí být vnímavá též vůči
specifickým cílovým skupinám, které se mezi sebou odlišují
v rozsahu a obsahu potřebných informací a také v intenzitě
zájmu o problematiku zavedení eura. Komunikační strategie
rozeznává tyto cílové skupiny: široká veřejnost, senioři,
živnostníci, malí a střední podnikatelé, osoby s tělesným
postižením, národnostní menšiny, aj. Dokument předpokládá, že
zvláštní pozornost bude věnována též tzv. zprostředkovatelům
či multiplikátorům informací. Jedná se o specifické skupiny
osob, které mají schopnost věrohodně oslovit konkrétní cílové
skupiny a snadno jim předávat získané informace (členské
základně, místní komunitě, rodičům a prarodičům, přátelům
a sousedům, aj.). Jedná se o média, obecní zastupitelstva,
učitele, školní mládež a studenty, sociální a terénní pracovníky
a další.

2. vlna (od začátku druhého roku přípravného období do
okamžiku stanovení přepočítacího koeficientu) – Jak se
připravit na euro?,
3. vlna (zbývající část roku do zavedení eura) – Přípravy na
euro vrcholí,
4. vlna (první polovina roku, v němž euro bylo zavedeno)
– Členství v eurozóně.
Pracovní návrh komunikační strategie obsahuje také informace
o institucionálním a finančním zabezpečení komunikační
kampaně. Hlavní odpovědnost za přípravu i realizaci
komunikační kampaně k euru ponese Ministerstvo financí,
které bude úzce spolupracovat s ČNB. Při přípravě, realizaci
a řízení komunikační kampaně k zavedení eura bude využita
stávající institucionální struktura Národní koordinační skupina,
zejména pak pracovní skupina pro komunikaci, ustavená ve
společné gesci Ministerstva financí a ČNB.
Vzhledem k důležitosti a enormní šíři záběru komunikační
kampaně se předpokládá aktivní zapojení řady domácích
institucí, které mají přímý zájem na bezproblémovém zavedení
eura ve sféře své působnosti (např. Rada hospodářské a sociální
dohody, Česká bankovní asociace, spotřebitelské organizace
a sdružení, organizace zastupující podnikatelský sektor, Svaz
měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky).
Výhodou těchto partnerů komunikační kampaně je odbornost,
zkušenost, využitelnost již vybudovaných komunikačních a
distribučních kanálů a v neposlední řadě též schopnost včasné
identifikace specifických komunikačních potřeb.
Budoucí přijetí komunikační strategie se stane podkladem
pro rozhodnutí vlády České republiky zahájit komunikační
kampaň k zavedení eura, za jejíž realizaci bude odpovídat
ministr financí. Schválená Komunikační strategie se stane též
nezbytným předpokladem pro uzavření dohod o spolupráci
mezi Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou na
jedné straně a Ministerstvem financí a ČNB na straně druhé.
Na základě uzavřených dohod se uvedené evropské instituce
budou finančně či věcně podílet na realizaci vybraných projektů
komunikační kampaně.

Aktualizace metodik přípravy finančního
sektoru na zavedení eura

Komunikační kampaň k zavedení eura bude rozprostřena do
období 3,5 let. Za její začátek lze považovat vládní rozhodnutí
o termínu zavedení eura v České republice. Ukončena
bude přibližně šest měsíců po zavedení eura. Toto období
je v Komunikační strategii rozděleno do čtyř základních vln,
označených příslušným názvem:

V roce 2009 byla provedena aktualizace metodik přípravy
finančního sektoru na zavedení eura, které byly zpracovány
v loňském roce, pro následující tři oblasti:
• Metodika přechodu z Kč na euro a duálního označování
cen na kapitálovém trhu
• Konverze úrokových sazeb po přijetí eura
• Metodika přepočtu zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování

1. vlna (první rok tříletého přípravného období) – Vzbuzování
zájmu o euro,

Tyto metodiky byly doplněny o nové poznatky, zejména
o zkušenosti se zavedením eura ve Slovenské republice.
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Téma
Přechod finančního sektoru na zavedení eura si do budoucna
vyžádá regulaci v následujících oblastech:
• u některých produktů kapitálového trhu bude nutné
provést zaokrouhlení na vyšší počet desetinných míst
(např. podílové listy, akcie), aby bylo dosaženo dostatečné
přesnosti při přepočtu;
• z důvodu specifičnosti finančního sektoru bude nezbytné
vyjmout některé produkty z povinnosti duálního označování
cen a peněžních částek (např. při zasílání finančních
informací pomocí SMS zpráv);
• ve vybraných oblastech (např. u výpisů z účtů) budou
duálně zobrazovány pouze počáteční a konečné hodnoty
peněžních částek, neboť duální označování jednotlivých
položek by bylo velmi náročné;
• právně zakotven bude muset být „klíč“ pro převedení
referenčních úrokových sazeb České republiky na vhodné
referenční úrokové sazby platné v eurozóně.
Aktualizované verze metodik přípravy finančního sektoru
na zavedení eura jsou zveřejněny na internetové stránce
www.zavedenieura.cz. I nadále se jedná o otevřený dokument,
který bude postupně doplňován o další oblasti a finálně
dopracován po oznámení cílového termínu zavedení eura.

Prováděcí metodika k materiálu Příprava
právního prostředí na zavedení eura v ČR
Pro oblast legislativních příprav na zavedení eura bylo
významné, že v březnu 2009 vláda schválila materiál Příprava
právního prostředí na zavedení eura v České republice. Součástí
tohoto materiálu byl harmonogram legislativních prací.
Pracovní skupinou Národní koordinační skupiny pro legislativu
byl připraven a projednán materiál s názvem Prováděcí
metodika k harmonogramu legislativních prací spočívajících
v přípravě právního prostředí na zavedení eura v České
republice (I. etapa – seznam obecně závazných právních
předpisů dotčených zavedením eura). Jedná se o první část
prováděcí metodiky k harmonogramu legislativních prací, ve
které je popsán doporučující postup pro první fázi legislativních
prací, během níž bude vyhotoven seznam dotčených právních
předpisů v gesci jednotlivých resortů.
V materiálu jsou uvedeny obecné zásady při přípravě návrhů
změn relevantních právních předpisů. Je požadováno, aby
resorty navrhovaly pouze takové změny, jež souvisejí s přijetím
eura, aby v předkládací zprávě (odůvodnění) uváděly, že změna
se týká zavedení eura, aby navzájem koordinovaly postup při
řešení otázek společných pro více resortů a respektovaly
postupně doplňované pokyny uvedené v metodice.
Každý resort vyhotoví formou tabulky seznam obsahující
všechny relevantní obecně závazné platné právní předpisy,
které patří do jeho gesce a jichž se zavedení eura dotkne
formou transpozice nebo adaptace. Seznam bude členěn podle
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druhu právního předpisu a u každého uvedeného právního
předpisu budou následující údaje:
• úplný název relevantního právního předpisu;
• výčet všech jeho ustanovení dotčených zavedením eura
(např. korunová částka, odkaz na českou měnu, úroková
sazba, zaokrouhlování);
• údaj o tom, jak dotčené ustanovení souvisí s právem EU;
• druh změny, kterou se navrhuje provést (např. přepočet
částky stanovené v Kč, nahrazení odkazu na národní měnu
odkazem na jednotnou měnu euro, změna úrokové sazby,
přímá aplikovatelnost);
• údaj o tom, zda změna relevantního právního předpisu
podléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou.

Internetové stránky www.zavedenieura.cz
První rok existence těchto stránek potvrdil jejich význam jako
důležitého informačního zdroje, o čemž svědčí i jejich poměrně
vysoká návštěvnost (cca 6000 návštěv za měsíc). Stránky
poskytují základní faktické informace o euru a eurozóně
(stručná historie měnové integrace, institucionální struktura
eurozóny, informace o eurobankovkách a euromincích, aj.).
Samostatná část stránek je věnována dopadům eura na
českou ekonomiku (přínosy jednotné měny pro spotřebitele
a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií,
přijatý scénář jednorázového zavedení eura, institucionální
zajištění připrav, aj.).
Odborné informace určené konkrétním subjektům se nalézají
v sekci Dokumenty. Zde lze nalézt důležité právní předpisy
související se zavedením eura, vládní dokumenty a průběžně
zpracovávané metodické texty (metodika zaokrouhlování
a zarovnávání finančních částek, doporučené postupy při
duálním označování cen a další). Na úvodní stránce je
pravidelně publikován článek informující o aktuálním dění.

Téma
Za účelem efektivnější komunikace s veřejností byly v roce
2009 na stránkách www.zavedenieura.cz spuštěny samostatné
úvodní stránky pro tyto kategorie uživatelů: spotřebitelé,
podnikatelé, studenti a správa. Jedná se o službu, která
návštěvníkům stránek nabízí možnost nevyhledávat informace
prostřednictvím hlavního menu, ale získat přímo ty informace,
které jsou pro danou cílovou skupinu podstatné.

V roce 2009 byl rovněž připraven vědomostní kviz
s tématickým zaměřením na znalosti o euru a eurozóně. Tento
kviz, který má tři úrovně obtížnosti, obsahuje otázky z oblasti
historie jednotné evropské měny, institucionálního uspořádání
a fungování eurozóny, základních teoretických východisek
měnové unie a v neposlední řadě i otázky ohledně euromincí
a eurobankovek.

ÚKOLY PRO ROK 2010
Pokračování adaptace státní správy na
zavedení eura
V průběhu roku 2009 byl zpracováván metodický materiál
Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní
správy na zavedení eura. Jedním ze záměrů je vytvořit
takový informační systém, který je na jedné straně schopen
podchytit adaptační procesy ve státní správě v celé jejich
komplexnosti, současně ale neklade nepřiměřeně zvýšené
nároky na administrativní zátěž rezortů při administraci
vyžadované dokumentace. Tomuto cíli by měl napomoci
speciálně vytvořený informační systém pro přenos, zpracování
a archivaci předávaných informací.
Zamýšlená programová podpora by měla vycházet
z jednoduché architektury internetové aplikace, ke které by
měly jednotlivé osoby on-line přístup v míře potřebné pro
plnění svých úkolů. Používané tabulky by byly reprezentovány
jednotlivými obrazovkami informačního systému, ve kterých by
odpovědný pracovník vyplňoval jen nezbytné části a pomocí
zadávaných dotazů by mohl sledovat ty závislosti, které jsou
pro jeho činnost relevantní. Využitelný by měl být jak pro
potřeby stávajících řídících struktur rezortů, tak pro aktuální
informování vlády o stavu příprav rezortů na zavedení eura.

Pokračování komunikačních aktivit k euru
První pracovní verze Komunikační strategie k zavedení
eura v České republice, která byla zpracována v roce
2009, vymezuje obsahová, organizační i finanční hlediska
zabezpečení komunikační kampaně. Při přípravě jmenovaného
dokumentu se ukázalo, že vlastní komunikační kampaň bude
mít velmi široký záběr a že s úvahami nad nejlepším řešením
její realizace se objevuje několik dalších nových otázek.
Jednoznačně se tak potvrzuje, že příprava koncepčních
materiálů v dostatečném časovém předstihu má pro efektivní
vedení komunikační kampaně své opodstatnění.
Dalším důležitým materiálem, jehož zpracování je nezbytné
pro zodpovědnou přípravu komunikační kampaně, je tzv. plán
krizové komunikace. Je jednoznačně potvrzeno, že zavedení
eura do hotovostního a bezhotovostního oběhu a realizace
dalších opatření při přechodu na novou měnu má charakter
celé řady náročných logistických operací, které budou spojeny

s možnými riziky, jež vyplývají z komplexnosti a rozsáhlosti
celého projektu. Je proto nezbytné provést důkladnou analýzu
možných rizik a vyhodnotit jejich pravděpodobnost jak na úrovni
jednotlivých institucí, tak na národní úrovni. Zkušenosti jiných
zemí ukazují, že tato potenciální rizika mají na jedné straně
malou pravděpodobnost výskytu, na straně druhé zanedbání
jejich negativních dopadů by bylo závažné.

Příručka pro samosprávu při přípravách na
zavedení eura v České republice
Rovněž na územní samosprávné celky se vztahuje zásada, že
včasné vytvoření příslušného metodického zázemí napomáhá
úspěšnému zvládnutí procesu zavedení eura. Je-li těmto
otázkám věnována patřičná pozornost, je pak již možné řídit
se po stanovení oficiálního termínu zavedení eura konkrétními
harmonogramy technických příprav a odsouhlasenými
metodickými postupy.
Cílem manuálu bude usnadnit orgánům územních
samosprávných celků orientaci v základních krocích, které je
budou očekávat v souvislosti s budoucím zavedením eura v ČR.
A to v celé řadě jejich průřezových rolí: jako subjekt veřejné
správy, jako podnikatelský subjekt i jako zaměstnavatel.
Mezi hlavní řešené otázky bude patřit:
a) Způsob předávání informací obyvatelstvu. Členové
zastupitelstev měst, obcí a krajů, i další představitelé územních
samosprávných celků, kteří mají velmi dobrou znalost místních
podmínek a jsou v denním kontaktu s obyvateli daného území,
budou přirozenými komunikátory. Bude nezbytné, aby si svou
komunikační roli uvědomili a zvážili případný vliv možných
specifik daného území.
b) Vlastní adaptace územních samospráv. Úkoly územních
samospráv lze v souvislosti s přechodem na novou měnu
rozdělit do několika základních oblastí:
• legislativně-právní problematika (metodika a harmonogramy
revizí obecně závazných vyhlášek, nařízení a rozhodnutí
obce či kraje, metodika kontroly smluv s dodavateli a
odběrateli, smluv o pronájmu majetku);
• ekonomická problematika (metodika přepočtu majetku
obce či kraje, majetkových vkladů, podílů a základního
jmění, kalkulace výdajů na zavedení eura, přizpůsobení
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Téma
a konverze rozpočtů, konverze závazků a pohledávek,
zůstatkových cen hmotného a nehmotného majetku,
konverze poplatků, příprava příslušných formulářů,
přepočítání časových řad a periodických zjišťování);
• hospodářsko administrativní problematika (metodika úpravy
ceníků např. v městské veřejné dopravě a sociálních
službách, dále na úseku rekreace, sportu, ve školách a
školských zařízeních, v knihovnách a muzeích, v oblasti
bytového a tepelného hospodářství, včetně případného
uplatnění metodiky duálního označování cen);
• technická problematika (adaptace informačních systémů,
adaptace technických zařízení a přístrojů, např. automatů
na jízdenky ve veřejné hromadné dopravě, parkovací
automaty, vstupní turnikety na sportovní zařízení, koupaliště
a kulturní zařízení, aj.).
c) Vzorový plán. Územním samosprávným celkům bude
nabídnut plán, který by mapoval nezbytné kroky a harmonogramy
v procesu přípravy na přijetí eura. Návrh tohoto plánu bude
popisovat východiska (obec a kraj se hlásí k odpovědnosti za
hladký přechod na euro, za organizační a obsahovou přípravu
na zavedení eura v rámci svých kompetencí a zavazuje se
vyčlenit potřebné finanční, materiálové a lidské zdroje, aby tento
proces řádně proběhl ve všech výše popsaných oblastech).
Dále bude navrženo vytvoření a obsahové zaměření euro-týmu,
tj. pracovní skupiny zodpovědné za přípravu hladkého zavedení
eura v místních podmínkách.

Metodika konverze informačních systémů
Vzhledem k současnému významu informačních technologií
ve všech oblastech ekonomiky bude nutné věnovat intenzivní
pozornost otázkám včasné přípravy informačních systémů
na fungování v nové měně. Zpravidla se bude jednat o
ty informační systémy, které pracují s údaji v českých
korunách. Za tímto účelem je žádoucí vybavit jednotlivé
orgány státní správy i územních samosprávných celků
jednotným metodickým rámcem, který by zajistil hladký průběh

adaptačních opatření.Příslušná metodika se bude podrobněji
zabývat následující posloupností přípravných prací:
• analýza a inventura informačních systémů dotčených
přechodem na euro (s přihlédnutím k platné metodice
přepočtu korunových částek na eura, metodice duálního
označování cen atd.),
• vyjasnění požadavků se skupinami klíčových uživatelů,
• definovaní případných nároků na rozšířenou funkcionalitu
těchto systémů v období přechodu,
• definování případných požadavků i na hardware (zejména
u jednodušších zařízení),
• analýza vzájemné propojenosti systémů (interní i externí),
• vyjasnění priorit a určení časových harmonogramů, včetně
příslušného testování systémů.
Národní plán považuje za nezbytné, aby tento jednotný
metodický rámec byl v základních rysech vytvořen nejpozději
k datu €-36 měsíců tak, aby se mohl pro osoby pověřené
přípravnými pracemi na zavedení eura stát jedním z efektivních
nástrojů řízení adaptačních procesů v oblasti informatiky.
V této souvislosti se bude metodika zabývat i stanovením
základních úkolů a termínů mezirezortní povahy, včetně určení
gestorů, a to opět v podobě € mínus příslušný počet měsíců:
• vytvoření matice informačních systémů veřejného sektoru a
definování vzájemných vazeb,
• provedení auditu informačních systémů veřejného sektoru
se zaměřením na potřeby jejich adaptace v souvislosti
s přechodem na euro,
• vypracování metodického pokynu pro postup konverze
historických časových řad,
• vypracování seznamu kritických faktorů, kterým je třeba
věnovat zvláštní pozornost v procesu přípravy systémů na
přechod na euro,
• vypracovat vzory úprav statistických formulářů a výkazů,
• provedení integračního testu centrálních informačních
systémů.

ZÁVĚR
V roce 2009 pokračovaly technické přípravy na zavedení
eura v České republice bez znalosti závazného termínu, kdy
bude euro zavedeno. V důsledku zvýšených nejistot ohledně
schopnosti České republiky plnit veškerá maastrichtská
konvergenční kritéria bude výše uvedená charakteristika platit
i pro rok 2010. Hlavní cíl aktivit prováděných v institucionálním
rámci Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České
republice zůstává stále stejný, a to v maximální míře se
metodicky včas připravit na přechod na novou měnu ve
všech klíčových oblastech: přizpůsobení právního prostředí,
zavedení eura v hotovostní a bezhotovostní podobě, příprava
státní správy a územních samosprávných celků, připravenost
podnikového sektoru a sektoru domácností, komunikační
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kampaň. Je sledován strategický záměr, aby v okamžiku, kdy
vláda rozhodne o termínu přijetí jednotné evropské měny,
dosáhl stav technických příprav takového stupně pokročilosti,
že v řádu několika málo měsíců bude možné zpracovat a
vládě předložit aktualizovaný Národní plán zavedení eura
v České republice, který by byl schopen odpovědět na
převážnou většinu otázek, které při zpracování první verze
Národního plánu zůstaly otevřeny. Navazující fáze začínající
okamžikem oznámení termínu zavedení eura by se pak mohla
především soustředit nikoli již jen na přípravné, nýbrž výlučně
na realizační aspekty technických příprav v podobě naplňování
a kontrolování stanovených časových harmonogramů,
technických postupů a doporučení.

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

Nově vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU

Operační program
Lidské zdroje a
zaměstnanost

Operační program
Podnikání a
inovace

Operační
program

(Pod)Oblast podpory/Program

Uzávěrka

program Rozvoj III

FO podnikající dle ŽZ, FO podnikající dle jiných zákonů
než ŽZ a zákona o zemědělství, v.o.s., s.r.o, k.s., a.s.,
družstvo, výrobní družstvo, spotřební družstvo, jiné
družstvo, družstevní podnik (s 1 zakladatelem), odštěpný
závod, nebo jiná org. složka zapisující se do OR,
Evropská společnost, Evropská družstevní společnost

program Inovace – Inovační projekt IV

Podnikatelé

Oblast podpory 1.1:
Zvýšení adaptability zaměstnanců a
konkurenceschopn. podniků (EDUCA)

Podnikatelé (zejména z průmyslu)

Oblast podpory 2.1:
Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Vzdělávací a poradenské instituce – právnické a fyzické
osoby, organizace sociálních partnerů, občanská
sdružení, ops, církevní právnické osoby

Oblast podpory 3.1: Integrace sociálně
vyloučených skupin na trhu práce

Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, Probační 31.12.2010
a mediační služba ČR

ROP
JESSICA - holdingový fond
Moravskoslezsko
OP
Vzděláv.
pro
konkuren.

Vhodný žadatel

1.8.2010

30.9.2010
31.10.2011

11.8.2010

Evropská investiční banka

31.12.2010

Oblast podpory 1.4: Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na základních školách

Základní školy se sídlem mimo hl. město Praha

20.12.2012

Oblast podpory 4.1:
Systémový rámec celoživotního učení

MŠMT, Česká školní inspekce (ČŠI)

31.12.2013

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).

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

Specifikace výzvy

Vyhlášení

ROP JihVých. Oblast podpory 2.2: Rozvoj služeb v cestovním ruchu - Mimo aktivity a) a e)
IOP
OP LZZ
OP VpK

2Q-3Q 2010

Oblast podpory 4.1d): Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního
průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni

VI-VIII/2010

Oblast podpory 3.3: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce (globální granty)

VI/2010

Oblast podpory 4.1: Posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy (indiv. projekty)

VI/2010

Oblast podpory 2.2: Vysokoškolské vzdělávání

VI-VII/2010

Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání (kraj Jihomoravský)

VI/2010

Oblast podpory 1.3: Bezmotorová doprava

VI-VII/2010

Podoblast podpory 2.2.1: Fyzická revitalizace území

VI-VII/2010

ROP Střední Podoblast podpory 2.2.6: Rozvoj krizové infrastruktury
Morava
Podoblast podpory 2.2.9: Integrované projekty ve městech nad 5000 obyvatel

VI-VII/2010
VI-VII/2010

Podoblast podpory 2.2.10: Integrované projekty rozvoje zón

VI-VII/2010

Oblast podpory 3.3.1: Podnikatelská infrastr. a služby (Rožnovsko, Luhačovicka a H.Vsacko)

VI-VII/2010

Kompletní přehled připravovaných výzev naleznete zde: http://www.edotace.cz/analyzy/pripravovane-kveten-2010/
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Případová
studie

Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny konzultační
agenturou Grantika ČS jsme zařadili případovou studii výstavby
obecního domu v Opavě za využití dotace z fondu EU. Projekt
řeší nedostatek prostor pro organizaci společenských setkání
či besed ve městě a byl spolufinancován z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko dotací dosahující 84,6
milionů korun.

ROP MORAVSKOSLEZSKO: VÝSTAVBA OBECNÍHO DOMU V OPAVĚ
Žadatel/realizátor projektu
Název organizace: Statutární město Opava
Sídlo organizace: Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Kontaktní osoba: Ing. Daniela Nováková, vedoucí odboru
kancelář primátora
Opava leží na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném na
jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku, východně od města
se rozkládá Poopavská nížina. Je průmyslovým i kulturním
centrem českého Slezska a svým významem přesahuje
hranice okresu.

Stručná charakteristika zkušeností s čerpáním
dotací
S podobně velkými „dotačními“ projekty jsme před Obecním
domem zkušenosti neměli, ale i tak lze říci, že nezkušení
v žádném případě nejsme. Mezi nejvýznamnější dotované
projekty investičního charakteru (tj. typově podobné projektu
Obecní dům) patřila výstavba velkého parkovacího domu za
cca 50 mil.Kč, rekonstrukce Dolního náměstí za cca 28 mil.
Kč nebo rekonstrukce hlavní budovy koupaliště za cca 40
mil.Kč. Zkušenosti jsme tak získali s různými dotačními tituly a
rozdílnými podmínkami, které tyto dotační tituly měly nastaveny.
Od té doby jsme téměř zvyklí rozdělovat dotační tituly na složité
a na ty o něco jednodušší – toto rozdělení se vztahuje nejen na
dotační podmínky, ale také na přístup lidí, kteří vyžadují plnění
takových podmínek, totiž zástupců poskytovatelů dotací.

Informace o projektu
Program
Oblast podpory
Výzva
Výše dotace (%)
Výše dotace (Kč)

ROP Moravskoslezsko
3.1 Rozvojové póly regionu
2. kolo výzvy
92,5
84 636 656,16

Důvody realizace
Každý projekt by měl řešit nějaký nedostatek nebo by měl
přinést nějakou inovaci – každopádně by mělo jít o nějakou
změnu k lepšímu. V Opavě jsme pociťovali nedostatek prostor
pro společenská setkání, pro pořádání besed apod., dalším
impulsem bylo získání prostoru pro chybějící reprezentativní a
trvalou výstavu o městě.

Praktické zkušenosti z přípravy projektu,
zpracování žádosti a realizace projektu
Projekt „Obecní dům Opava“ je zaměřen na rozvoj kulturního
a společenského života Opavanů. V Obecním domě jsou
následující prostory:
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• Klub ART je stylově vybavený prostor s kapacitou 80 až
200 osob. Opavané všech věkových kategorií zde mohou
navštěvovat pravidelná filmová představení, hudební večery
široké škály hudebních žánrů (rock, jazz, elektronic, folk,
alternativa), taneční večery nebo divadelní představení.
V klubu se koná také řada alternativních kulturních akcí
v rámci tradičních městských festivalů. Je zde každý den
otevřen bar.
• Sál Purkmistrů je určen především k pronájmu. Je vhodný
ke konání společenských setkání, koncertů vážné hudby,
kurzů společenského tance či tanečních večerů s kapacitou
do 100 osob. Sál je vybaven kvalitní audiovizuální
technikou, taneční podlahou a nezbytným variabilním
mobiliářem. Nachází se v těsné blízkosti kavárny.
• Schösslerův salónek s kapacitou do 50 osob je vhodný
pro konání školení, menších společenských setkání, besed
i komorních kulturních akcí (např. oslava narozenin, firemní
večírky, apod.). Z terasy, která volně navazuje na prostor
salónku, se otevírá zajímavý výhled na střechy domů
opavského centra.
• Stálá expozice – expozice o dějinách města, „Městské
muzeum“. Expozice bude doplněna řadou moderních
prvků jako audiovizuální technikou, rekonstrukcemi a
živým zážitkovým prostředím. Scénář je zaměřen na snahu
přiblížit každodennost města v různých obdobích a pomocí
klíčových historických událostí zdůraznit význam Opavy i
v kontextu evropském. Expozice bude využívat exponáty
z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního
památkového ústavu, Slezského zemského i okresního
archívu. K rozvinutí jednotlivých témat budeme pořádat
doprovodné přednášky, dočasné výstavy a organizovat
vyúkový program pro školy.
• Výstavní galerie je určena především pro prezentaci
současného umění, ale také pro výstavy v rámci městských
festivalů a výstavy navazující na stálou muzejní expozici
v Obecním domě.
Součástí Obecního domu je také Obecní kavárna s širokou
nabídkou kávy, čaje, vína a domácích koláčů.

V představování velkých Evropanů jsme se až doposud věnovali
především osobnostem, které významným způsobem přispěly
formování kroků, jež vytvářely dnešní proces evropské integrace
– jejím „otcům-zakladatelům“. Menší pozornost byla prozatím
věnována těm, kteří zásadním způsobem přispěli k přizpůsobení
původní evropské vize a kteří prostřednictvím podstatných změn a
inovací formovali vývoj evropského sjednocování v jeho průběhu.
Velkým Evropanem tohoto čísla Měsíčníku je Jacques Delors.

Velcí
Evropané

JACQUES DELORS (FRANCIE)
Pokud si představíme množinu osobností, které již v průběhu
jízdy rozjetého vlaku evropského sjednocování navrhly
nějakou podstatnou změnu či inovaci, jež se následně
ujala a realizovala v praxi, na prvním místě v jejím rámci
zřejmě musíme zmínit osobu zcela určitě nejznámějšího a
nejproslulejšího ze všech dosavadních předsedů Evropské
komise, jímž je francouzský ekonom a politik Jacques
Delors.
Delors oslaví letošního 20. července své 85. narozeniny.
Rozený Pařížan začal svoji profesní kariéru ve francouzské
centrální bance Banque de France, v jejíž výkonných funkcích
strávil dlouhých 17 let, aby se v roce 1962 stal členem
ekonomického a sociálního výboru francouzského Úřadu
pro plánování a následně pak i generálním tajemníkem
pro podporu dalšího vzdělávání a sociálních otázek. Během
tohoto období významně přispívá k formování Francouzské
demokratické konfederace pracujících.
Počínaje rokem 1969 se z Delorse, do té doby uznávaného
profesionála ve službách významných veřejných institucí,
stává Delors politik, když přijímá angažmá v kabinetu premiéra
Jacques Chaban-Delmase. Zastává roli jeho vlivného
šéf-poradce pro záležitosti kulturní, ekonomické, finanční a
sociální. Souběžně rozvíjí i svoji akademickou dráhu, když až
do doby zvolení členem Evropského parlamentu v roce 1979
se stává ředitelem Centra pro výzkum trhu práce a společnosti.
V této době je zásadním příspěvkem Delorsovým naplnění jeho
požadavku, aby firmy část svých zisků povinně věnovaly na
účely vzdělávání svých pracovníků.

Jak již řečeno, hvězdné Delorsovo období počíná rokem
1985, kdy se v lednu stává tehdy osmým předsedou
Evropské komise. Během jeho působení v čele evropské
exekutivy došlo po několika desítkách let ke spuštění
největšího a nezpochybňovaného ekonomického úspěchu
evropské integrace – Jednotnému vnitřnímu trhu (v roce
1993), proběhla doposud nejzásadnější rozpočtová reforma,
byly položeny základy a úspěšně realizován Maastrichtský
summit Evropské rady, jehož výstup, nejzásadnější smlouva
od doby Římských, otevřela prostor k vytváření společné
evropské měny (tehdy ještě několik dalších let bez jejího
nynějšího názvu – euro) a k vlastnímu názvu: Evropská
unie.
Navíc, v podobě Jednotného evropského aktu došlo vlastně
k první zásadní institucionální reformě ES, přizpůsobené
potřebám druhé poloviny 80. let. Lze takto ve stručnosti říci,
že Jacques Delors může být směle označen za završitele
procesu vytváření trhu bez bariér a současně iniciátorem
procesu měnového a užšího politického sjednocování pod
hlavičkou EU. Delors je současně prvním a do loňska jediným
šéfem Evropské komise, kterému byl dán mandát na více než
jediné funkční období. Předsedou Evropské komise byl až do
roku 1995.

V roce 1974 však činí změnu i své politické orientace; do té doby
spíše levicově zaměřený křesťan (premiér Chaban-Delmas byl
Gaullista) se skupinou podobně smýšlejících mění stranický
dres a stává se členem Francouzské socialistické strany.
Právě na půdě Evropského parlamentu se Delors aktivně a
viditelně dostává k oblasti, jež ho patrně nejvíce proslavila;
v letech 1979 – 1981 vede parlamentní výbor pro hospodářskou
a měnovou politiku. Když se francouzským prezidentem stává
François Mitterrand, vrací se nakrátko Delors z evropské na
francouzskou politickou scénu a v letech 1981 – 1984 zastává
postupně pozice ministrů financí, hospodářství a rozpočtové
politiky. Delors během tohoto období v čase, kdy levicové názory
významně dominovaly francouzské politické scéně, si uchoval
– ač socialista – zdravý smysl pro fungování trhu a stal se velmi
užitečným korektorem před navrhovanou lavinou nadměrně
sociálně zaměřených nákladných programů (v době, kdy ve
francouzské vládě přechodně zasedli i zástupci komunistické
strany). Mitterrand opakovaně uvažoval o Delorsově jmenování
předsedou francouzské vlády, ale k tomuto kroku se při tehdejší
politické konstelaci nikdy neodhodlal.

Ani po této hvězdné evropské kariéře aktivity tohoto Velkého
Evropana nekončí. V letech 1993 – 1996 vedl Výbor UNESCO
pro vzdělávání v 21. stol. Odolal lákání na kandidaturu stát se
francouzským prezidentem (ač měl velkou šanci na zvolení) a
v roce 1996 zakládá proslulý pařížský think tank Notre Europe.
Je členem dalších vlivných a respektovaných diskusních fór a
společenství.
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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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2007
2,9
6,2
6,1
1,7
2,5
7,2
6,0
4,5
3,6
2,3
1,5
5,1
10,0
9,8
6,5
1,0
3,8
3,6
3,5
6,8
1,9
6,3
6,8
10,6
4,9
2,5
2,6
2,9

Růst HDP
2008
2009
1,0
-3,1
6,0
-5,0
2,5
-4,8
-0,9
-4,9
1,3
-5,0
-3,6
-14,1
-3,0
-7,5
2,0
-2,0
0,9
-3,6
0,4
-2,2
-1,3
-5,0
3,6
-1,7
-4,6
-18,0
2,8
-15,0
0,0
-3,6
0,6
-6,3
2,1
-1,9
2,0
-4,0
2,0
-3,6
5,0
1,7
0,0
-2,7
7,3
-7,1
3,5
-7,8
6,2
-4,7
1,2
-7,8
-0,2
-4,9
0,5
-4,9
0,8
-4,2

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2007
2008
2009
-0,2
-1,2
-6,0
0,1
1,8
-3,9
-0,7
-2,7
-5,9
4,8
3,4
-2,7
0,2
0,0
-3,3
2,6
-2,7
-1,7
0,1
-7,3 -14,3
-5,1
-7,7 -13,6
1,9
-4,1 -11,2
-2,7
-3,3
-7,5
-1,5
-2,7
-5,3
3,4
0,9
-6,1
-0,3
-4,1
-9,0
-1,0
-3,3
-8,9
3,6
2,9
-0,7
-5,0
-3,8
-4,0
-2,2
-4,5
-3,8
0,2
0,7
-5,3
-0,4
-0,4
-3,4
-1,9
-3,7
-7,1
-2,6
-2,8
-9,4
-2,5
-5,4
-8,3
0,0
-1,7
-5,5
-1,9
-2,3
-6,8
5,2
4,2
-2,2
3,8
2,5
-0,5
-2,8
-4,9 -11,5
-0,8
-2,3
-6,8
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Saldo běžného účtu k HDP
2007
2008
2009
2,2
-2,9
0,5
-26,8
-24,0
-9,4
-3,2
-0,7
-1,1
1,5
2,2
4,0
7,6
6,7
4,9
-17,8
-9,4
4,6
-5,3
-5,2
-2,9
-14,4
-14,6
-11,2
-10,0
-9,7
-5,4
-1,0
-2,3
-2,2
-2,4
-3,4
-3,2
-11,7
-17,5
-8,3
-22,3
-13,0
9,4
-14,5
-11,9
3,8
9,7
5,3
5,6
-6,6
-7,0
0,2
-6,1
-5,6
-3,9
8,7
4,8
5,4
3,6
n/a
n/a
-4,7
-5,1
-1,6
-9,4
-12,0
-10,3
-13,4
-11,6
-4,5
-4,8
-6,2
-1,0
-5,7
-6,6
-3,2
4,3
3,1
1,3
8,4
9,5
7,3
-2,7
-1,5
-1,3
-1,0
-1,9
-1,1
Veřejný dluh k
2007
2008
84,2
89,8
18,2
14,1
29,0
30,0
27,4
34,2
65,0
66,0
3,8
4,6
25,0
43,9
95,7
99,2
36,2
39,7
63,8
67,5
103,5
106,1
58,3
48,4
9,0
19,5
16,9
15,6
6,7
13,7
65,9
72,9
61,9
63,7
45,5
58,2
59,5
62,6
45,0
47,2
63,6
66,3
12,6
13,3
23,4
22,6
29,3
27,7
35,2
34,2
40,8
38,3
44,7
52,0
58,8
61,6

HDP
2009
96,7
14,8
35,4
41,6
73,2
7,2
64,0
115,1
53,2
77,6
115,8
56,2
36,1
29,3
14,5
78,3
69,1
60,9
66,5
51,0
76,8
23,7
35,9
35,7
44,0
42,3
68,1
73,6

Míra nezaměstnanosti
II-10
III-10
IV-10
8,0
8,1
8,2
8,7
8,8
8,8
7,8
7,9
7,7
7,1
7,1
7,0
7,4
7,3
7,1
19,0
19,0
n/a
13,1
13,1
13,2
n/a
n/a
n/a
19,2
19,5
19,7
10,0
10,1
10,1
8,6
8,8
8,9
6,4
6,7
6,8
21,5
22,1
22,5
17,4
17,4
n/a
5,4
5,4
5,4
10,9
10,8
10,4
7,1
6,9
7,0
4,2
4,2
4,1
4,9
4,9
4,9
9,8
9,9
9,9
10,4
10,6
10,8
n/a
n/a
n/a
6,2
6,2
6,3
14,1
14,1
14,1
8,8
8,8
8,8
9,0
8,8
9,3
7,9
n/a
n/a
9,6
9,7
9,7
HDP per capita k Ø EU
2006
2007
2008
117,8
115,7
115,2
36,5
37,7
41,3
77,0
80,1
80,4
124,2
121,2
120,1
116,1
115,8
115,6
65,2
68,8
67,4
145,2
147,8
135,4
93,0
92,8
94,3
104,6
105,0
102,7
108,8
108,5
108,0
104,2
103,5
101,8
90,7
93,6
95,9
51,6
55,7
57,3
55,3
59,3
61,9
272,2
275,2
276,4
63,2
62,6
64,4
76,8
76,4
76,0
131,2
132,2
134,0
124,6
123,0
123,5
51,9
54,4
56,4
76,4
75,6
76,0
38,4
41,6
45,8
87,7
88,6
90,9
63,4
67,7
72,3
114,1
117,9
116,9
121,2
122,8
120,1
120,3
116,7
116,2
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
II-10
III-10
IV-10
0,8
1,9
2,1
1,7
2,4
3,0
0,4
0,4
0,9
1,8
2,1
2,4
0,5
1,2
1,0
-0,3
1,4
2,5
-2,4
-2,4
-2,5
2,9
3,9
4,7
0,9
1,5
1,6
1,4
1,7
1,9
1,1
1,4
1,6
2,8
2,3
2,5
-4,3
-4,0
-2,8
-0,6
-0,4
0,2
2,3
3,2
3,1
5,6
5,7
5,7
0,7
0,6
0,8
0,3
0,7
0,6
0,9
1,8
1,8
3,4
2,9
2,7
0,2
0,6
0,7
4,5
4,2
4,2
1,6
1,8
2,7
-0,2
0,3
0,7
1,3
1,5
1,6
2,8
2,5
2,1
3,0
3,4
n/a
1,5
1,9
2,0
Cenová
2006
107,7
44,9
61,3
138,4
102,6
68,5
124,5
89,0
91,8
108,5
104,2
90,3
60,7
57,3
111,3
60,6
74,8
104,0
101,9
62,4
84,9
57,6
76,7
58,0
122,7
118,5
110,6
100,0

hladina
2007
108,3
46,2
62,4
137,4
101,9
73,1
124,5
90,7
92,8
108,0
102,9
88,1
66,6
60,0
115,3
66,7
75,5
101,8
102,2
61,9
85,7
63,8
79,0
63,2
119,9
115,7
112,6
100,0

k Ø EU
2008
111,1
50,2
72,8
141,2
103,7
78,0
127,6
94,0
95,4
110,7
105,6
90,5
72,6
64,6
119,1
68,1
78,8
104,0
105,1
69,1
87,0
60,9
82,3
70,1
124,3
114,5
100,0
100,0
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