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snad i pod vlivem horkého dusna pozbylo červencové evropské integrační dění
na temperamentu, dramatičnosti až hysterii předcházejících měsíců, byť řecká
stopa v něm stále zanechává velmi viditelný otisk. Ta měla především podobu
schvalování záchranného balíku zemí eurozóny pro chořící řeckou ekonomiku.
Červencový průběh schvalování tohoto opatření byl současně i testem solidarity
a společného postupu zemí eurozóny. Patnáct ze šestnácti členů jím prošlo
v zásadě se ctí, Slovensko se proti asistenci, v níž by samo zaplatilo přibližně
820 mil. eur, postavilo. Zpočátku tímto postojem vyvolala nová slovenská vláda
jistý rozruch a řadu přesvědčovacích vyjednávání, nakonec již v průběhu srpna
slovenský parlament schválil postup své vlády a přestože se kladně vyjádřil
k přistoupení do komplexního záchranného balíku vytvořeného pro země
v obdobných obtížích, půjčku Řecku neschválil.
Tato diskuse v sobě současně obsahuje i debatu řady opatření ekonomického
charakteru, například francouzsko-německý návrh na vytvoření ekonomické
vlády EU, jejíž schopností by bylo přímo a radikálněji sankcionovat ty členské
země, které porušují ekonomickou a fiskální stabilitu a disciplínu uvnitř EU a kazí
společnému evropskému projektu pověst a renomé.
V souvislosti se snad již odeznívající krizí byl v červenci rovněž proveden
očekávaný test stability bankovních a finančních trhů, když 91 bankovních skupin
se podrobilo průzkumu své stability primárně z pohledu dostatečné vybavenosti
kapitálem a schopnosti odolat možným budoucím krizovým projevům. Pouze 7
testovaných institucí testem neprošlo, což bylo označeno za velmi uspokojivé
rozuzlení. Mezi nimi navíc není žádná z významných evropských bank, ani
banka s aktivitami na území České republiky.
Nadějně se vyvíjí podnikatelský sentiment v EU i eurozóně. Pro druhou
jmenovanou se vylepšuje dokonce výrazně a v červenci dosáhl na nejvyšší
hodnotu za uplynulých 28 měsíců a prakticky již na dohled svému maximu za
poslední období z roku 2007.
Prázdninové období přineslo rovněž jistý posun ve vyjednávání o přistoupení
i v obsahu vzájemných vztahů s klíčovými partnery mezi nečlenskými zeměmi
EU. Obrázek je to velmi různorodý: jestliže Island přibližně rok poté, co podal
oficiální přihlášku má nyní již možnost účastnit se přístupových vyjednávání díky
jejich formálnímu zahájení a přes přetrvávající problémy především s Británií a
Nizozemskem lze předpokládat jejich završení v horizontu velmi blízkém, stejná,
leč neskonale déle trvající snaha Turecka je nadále tvrdě brzděna především
blokováním jednotlivých kapitol ze strany Francie, Německa, Rakouska či
Kypru, navíc s velmi mlhavými vyhlídkami ukončení těchto jednání. Zajímavá
je i diskuse ve vztahu EU – Švýcarsko, jemuž se někdy říká „švýcarská
cesta evropské integrace“; červencová jednání na velmi vysoké úrovni pouze
přizpůsobila aktuální obsah těchto vztahů momentální situaci a v zásadě
potvrdila, že Švýcarsko je de facto do EU integrováno daleko více, než některé
členské země, přičemž si nejen de iure je schopno udržet mimořádně silnou míru
vlastní autonomie. Nikoliv každému je však dáno býti Švýcarskem.
Petr Zahradník
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Ministři financí členských států na zasedání Rady EU definitivně
posvětili přistoupení Estonska k eurozóně s účinností od 1. ledna
2011. Konverzní kurz byl stanoven na 15,6466 estonských korun
za euro. Slovensko jako poslední země eurozóny podepsalo
rámcovou dohodu o vytvoření záchranného mechanismu pro země
platící eurem. Evropský parlament navrhl regulatorní opatření,
které definuje pravidla výplaty bonusů v bankovním sektoru.

EKONOMIKA A EURO
Členské státy definitivně rozhodly o připojení
Estonska k eurozóně
Estonsko se od 1. ledna 2011 stane sedmnáctou zemí
eurozóny. Zemi dali svůj končený souhlas ministři financí EU.
Estonci svou měnu nahradí v kurzu 15,6466 korun za euro, což
odpovídá současnému středovému kurzu.
Posvěcení na dlouhou dobu zřejmě posledního rozšíření
eurozóny bylo na zasedání ministrů financí v Radě Ecofin pouze
formalitou. Své ano mu daly již všechny klíčové orgány EU:
Evropská komise, Evropský parlament i Evropská rada.
V době, kdy eurozónou zmítá krize důvěry vyvolaná obavami z
hospodaření některých členských států, patří malá pobaltská
země mezi premianty. Estonsku se loni navzdory obrovskému
propadu ekonomiky o 14,1 % podařilo schválit úsporná
opatření, díky nimž se deficit veřejných financí (1,7 % HDP)
pohodlně vešel pod 3% hranici danou Maastrichtskými kritérii.
Země dluží nejméně z celé EU (vloni pouhých 7,2 % HDP).
Průměrná inflace činila v referenčním období klíčovém pro
rozhodnutí o přistoupení k euru 0,7 %, tedy méně než průměrná
inflace tří členských zemí s nejnižší mírou inflace, která se
pohybovala na úrovni 1 % (adept na přijetí eura nesmí přitom
tuto míru přesáhnout o více než 1,5 procentního bodu).
Kritérium úrokových sazeb Komise ve své konvergenční zprávě
nebyla schopná posoudit, neboť země nebyla v minulosti
díky rozpočtovým přebytkům nucena vydávat žádné vládní
dluhopisy. Komise se proto omezila na konstatování, že v této
otázce Estonsku důvěřuje.
Do mechanismu směnných kurzů ERM II Estonsko vstoupilo
již před šesti lety (kritéria přitom požadují minimálně dvouletou
účast). Za celou tuto dobu nedošlo k žádnému výraznému
odchýlení od centrálního kurzu.
Zájem Estonska o euro a jeho přijetí je důkazem, že projekt
eurozóny zůstává – i přes aktuální potíže některých jeho
členů – důvěryhodným. Estonsko dokázalo, že když se chce,
všechno jde. Zatímco v jiných zemích byla ekonomická krize
výmluvou pro chronicky špatný stav veřejných financí, Estonci i
v nejtěžších dobách dokázali šetřit a schodek naopak snížit.
http://www.eutrio.be/files/bveu/100713_ECOFIN-PRestonia_
EN.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ministri-definiti
vne-rozhodli-o-pripojeni-estonska-k-eurozone-007718

Slovensko ustoupilo, svou účast v stabilizačním
mechanismu podpoří
Vláda premiérky Radičové schválila účast Slovenska v
evropském záchranném mechanismu v objemu 750 miliard eur.
Souhlas s příspěvkem ve výši 4,37 miliard euro dala minulá
vláda Roberta Fica, k podpisu ale díky volbám nedošlo.
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Slovensko bylo poslední zemí, která připojila svůj podpis
pod rámcovou dohodu o vytvoření záchranného mechanismu
pro země eurozóny. Součástí usnesení, o němž slovenští
ministři hlasovali, je ovšem také požadavek na zpřísnění
dohledu na dodržování rozpočtových pravidel eurozóny.
Na vytvoření záchranného mechanismu v celkovém objemu
750 miliard eur se ministři financí EU shodli v květnu.
Mechanismus se skládá ze tří částí. Členské státy eurozóny
ho podpoří ve formě garancí částkou 440 miliard eur, 220
miliard má poskytnout Mezinárodní měnový fond a zbývajících
60 miliard Evropská komise.
Příspěvek členských zemí bude mít formu úvěrových
záruk, které bude Unie moci předluženým zemím poskytnout
prostřednictvím tzv. Evropského finančního stabilizačního
nástroje (EFSF), na jehož vytvoření se shodli ministři financí.
EFSF bude mít podobu akciové společnosti a jeho podílníky
se stanou všechny členské země eurozóny. V případě, že se
některá země ocitne v potížích se splácením svého dluhu,
EFSF vydá dluhopisy a získané peníze půjčí postiženému
státu. Svými příspěvky, jejichž výše je pro každou zemi
vypočtena na základě její kapitálové účasti v ECB (v případě
Slovenska jde o již zmíněných 4,47 miliard eur) budou státy
za emitované dluhopisy ručit.
Přestože vláda účasti v záchranném mechanismu vyjádřila svůj
souhlas, odmítla podpořit poskytnutí půjčky Řecku, kterou
přislíbil Ficův kabinet.
Odblokování stabilizačního mechanismu slovenským
souhlasem bylo nezbytným opatřením, které by v opačném
případě hrozilo návratem paniky na finanční trhy.
V civilizovaných zemích platí, že strategické mezinárodní
dohody tohoto typu se ctí bez ohledu na to, že jedna vláda je
dojednala a druhá je musí schválit a implementovat.
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/GetUznesenia/
?idRokovanie=535
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/slovensko-usto
upilo-svou-ucast-v-stabilizacnim-mechanismu-podpori-007721
Plnění Maastrichtských kritérií
Kritérium
Benchmark
Cenové
1,0 %
Úrokové
6,0 %
Veřejného rozpočtu
-3,0 %
Veřejného dluhu
60,0 %
Kurzové
ERM II +

Estonsko
-0,7 %
n/a
-1,7 %
7,2 %
ano

ČR
0,3 %
4,7 %
-5,9 %
35,4 %
ne

Zdroj: Evropská komise, okamžik hodnocení – březen 2010

FINANCE
Bankovnictví EU uspělo v zátěžových testech
Evropské banky by po zátěžových testech měly získat nový
kapitál levněji, a to se týká i těch, které v nich selhaly. Testy totiž

Události
ukázaly, že v případě krizového scénáře nebudou zdaleka
potřebovat tolik peněz, kolik se původně předpokládalo.
Z 91 testovaných bank neprošlo zátěžovými testy sedm: pět
lokálních spořitelen (takzvaných cajas) ze Španělska, řeckým
státem vlastněná ATEbank a problémová německá hypoteční
banka Hypo Real Estate. To je o trochu lepší výsledek, než
se všeobecně očekával. Navíc podle výsledků banky, které
neprošly, potřebují jen kolem 3,5 miliardy eur dodatečného
kapitálu, což je rovněž mnohem méně, než se očekávalo.
Seznam bank, které neprošly zátěžovým testem
• Hypo Real Estate - Německo
• ATEbank - Řecko
• Diada - Španělsko
• Espiga - Španělsko
• Unnim - Španělsko
• Banca Civica - Španělsko
• Cajasur - Španělsko
Skupina 91 testovaných bank představuje 65 % bankovního
sektoru celé Evropské unie. Největší české banky testovány
nebyly přímo, ale prostřednictvím svých mateřských bankovních
skupin. Ty v testu uspěly bez jakýchkoliv problémů.
Výsledek zátěžových testů, které realizoval Výbor evropských
orgánů bankovního dohledu, byl částí odborné veřejnosti
kritizován za malou přísnost. Ani nejpesimičtější scénář
vývoje na finančních trzích například nepočítal s bankrotem
žádné členské země. Člen výkonné rady Evropské centrální
banky Christian Noyer to vysvětlil tak, že je to proto, že země
eurozóny spolu s Mezinárodním měnovým fondem položily na
stůl miliardy eur, aby se tato hypotéza zcela vyloučila.
Ačkoliv byly testy sice nastaveny mírně, informace, které
banky musely zveřejnit, byly i přesto přínosné a sektor by tak
mohl dostat podobný impuls jako americké banky začátkem
letošního roku. Trhy tehdy na výsledky zareagovaly pozitivně
a americkým finančním institucím se náklady na půjčování
snížily.
Celkově provedení stress testů svůj význam splnilo.
Investoři po otřesech na trzích způsobených řeckými problémy
začínají Evropě opět důvěřovat. Úvěrové trhy, které zamrzly
vlivem dluhové krize, pomalu ožívají a na výsledky zátěžových
testů reagují pozitivně, i přesto, že mnohé banky ne zcela
transparentně odhalily expozici vůči státním dluhopisům.
http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/banky-si-po-te
stech-budou-pujcovat-levneji-007769

Unie si došlápne na odměny v bankovnictví
Evropský parlament schválil vůbec nejtvrdší „okleštění“
bankéřských výhod ze všech vyspělých států. Hlasování
bylo poměrně jednoznačné: 625 zákonodárců pro, 28 proti a
37 nebylo přítomno.

Klíčovým ustanovením nových regulí je, že bankéři budou
mít nárok v hotovosti a hned pouze na maximálně 30 %
svých bonusů. Zároveň bude platit, že alespoň 50 % bonusu
bude vyplaceno ve formě zaměstnaneckých akcií nebo tzv.
„podmíněného kapitálu“. Zároveň alespoň 40 % bonusu bude
zadrženo na dobu ne kratší než 3-5 let. U velkých bonusů,
jejichž definici bude mít v pravomoci národní regulátor, budou
pravidla pro výplatu ještě přísnější.
Záměrem opatření je motivovat bankéře k odpovědnějšímu
chování tím, že budou jejich odměny navázány na
dlouhodobou „kondici“ finanční instituce a nejen na její
krátkodobou ziskovost. Tyto stimuly totiž podle některých
odborníků vedly k přílišnému podstupování rizika.
Pro vstup legislativy v platnost musí být schválena ještě
Radou EU, k tomu nejspíše dojde po prázdninách. V kladném
případě tak nová regulace odměn vstoupí v platnost od začátku
roku 2011.
Chápeme argument, že stát může hovořit do ekonomických
záležitostí typu mzdové politiky u těch privátních bank, které
předtím zachránil od bankrotu. Potíž dané regulace je ale
v tom, že se „preventivně“ vztahuje plošně na všechny banky,
bez ohledu na jejich finanční kondici či stabilitu, bez ohledu na
to, jestli předtím žádaly stát o finanční pomoc či nikoliv.
Z tohoto důvodu považujeme navržené opatření za vysoce
populistické a nesystémové.
Navíc kontroverzní výplaty přemrštěných odměn byly
doménou spíše velkých amerických investičních bank, a
ne tradičních evropských bank zaměřujících se na korporátní
či drobné bankovnictví.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
042-77908-186-07-28-907-20100706IPR77907-05-07-20102010-false/default_cs.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/unie-tvrde-dos
lapne-na-bankere-007698

Ministři osekali pravomoci „hlídacím psům“ v
Bruselu
Ministři financí sedmadvacítky rozhodli, že nepředají novým
orgánům dohledu nad unijním bankovním sektorem žádné
významné pravomoci. Celounijní regulátoři tak budou moci
přebít rozhodnutí těch národních, jen pokud poruší unijní
regule.
Měla to být revoluce v dohledu nad finančním sektorem.
Nakonec se však konat nebude. Především Britové totiž
trvali na tom, že nové orgány dohledu, které vzniknou při
Evropské komisi, nebudou mít pravomoc zvrátit rozhodnutí
národních regulátorů.
Jedná se o tyto dva nové orgány:
• Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic
Risk Board) - bude dohlížet na makroekonomickou stabilitu
finančního sektoru,
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Evropský parlament rozšířil opatření na ochranu cestujících při
zpožděních i v lodní dopravě; zatím platila jen při cestování v
letadlech a na železnici. Od prosince letošního roku začne naplno
fungovat diplomatická služba Evropská služba pro vnější činnost.
Jedná se o nově založenou diplomatickou službu EU, kterou
zavedla Lisabonská smlouva. Evropská komise určila strop na
vydané povolenky k emisím oxidu uhličitého pro rok 2013.

• Evropské orgány dohledu (European Supervisory
Authorities) - jež budou mít na starosti bankovní sektor, trhy
s cennými papíry a penzijní fondy a pojišťovny (European
Banking Authority, European Securities and Market
Authority, European Insurance and Occupational Pensions
Authority).
Součástí přijatého kompromisu je také to, že obě instituce
nebudou sídlit ve Frankfurtu, ale v Londýně. Britové se totiž
obávali, že by se v tomto městě koncentrovalo až příliš moci;
sídlí tam už Evropská centrální banka.
To, že se ministři financí shodli na tom, jak má vypadat dohled
nad unijními finančníky, je sice významné, ovšem jestli dostanou
nové regule zelenou, není stále jasné. Členské státy totiž jen
těžko hledají společnou řeč s europoslanci, kteří chtějí, aby do
Bruselu přešlo více pravomocí právě na úkor jednotlivých
zemí. Evropský parlament minulý týden odložil hlasování o
novém systému finančního dohledu až na září, protože neměl
v ruce kompromisní dohodu ministrů financí. Ta je teď na stole,
ale ne všichni europoslanci pro ní mají pozitivní slova.
Výsledná podoba nového dohledového rámce nad finančním
trhem tak stále není zcela jasná. Rozhodnout o co
nejefektivnějším rozdělení pravomocí mezi národní a unijní
úrovní u tak komplexního a globalizovaného odvětví, jako je
finanční sektor, je těžkým oříškem.
http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/Ecofin1307_EN.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/clenske-statyosekaly-pravomoci-hlidacim-psum-v-bruselu-007716

ENERGETIKA A DOPRAVA
EU rozšířila práva cestujících v lodní dopravě
Nejen pasažér, který cestuje letadlem či po železnici, má
právo na finanční odškodnění v případě, že má jeho dopravní
prostředek zpoždění. Evropský parlament totiž svým hlasem
rozhodl o tom, že podobná opatření budou od roku 2012
platit i v lodní dopravě. Na kompenzace za zrušení či
zpoždění dálkového autobusu si však budeme muset počkat.
Pasažéra využívajícího námořní či vnitrozemské lodní dopravy,
jehož plavba má více jak hodinové zpoždění (vinou dopravce),
může od roku 2012 požadovat až 25 % z ceny, kterou utržil za
palubní vstupenku. Pokud se loď zpozdí o více jak dvě hodiny,
cestující má nárok na návrat poloviny jízdného.
To ale není všechno. Pasažérovi, který se kvůli nečekané
situaci (kromě zmíněného zpoždění či úplného zrušení plavby
návrh počítá i s výlukou či cestou přes jinou destinaci) ocitne v
přístavu stovky kilometrů od domova, má přislíbeno až třídenní
ubytování (cena za noc však nesmí překročit 80 eur).
Chráněna budou i zavazadla. Poslanci totiž schválili to, aby
za ztrátu nebo poškození zavazadla zaplatil dopravce až 1800
eur a v případě příručního zavazadla až 1300 eur.
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Opatření, jejichž osud nyní leží v rukou členských států (musí
ho schválit Rada EU), se týkají všech lodí, které na své palubě
přepravují minimálně 12 cestujících. Vyhlídkové a okružní
plavby jsou z pravidel vyjmuty.
Podobný stupeň ochrany pasažérů však zatím neplatí u
autobusů a platit hned tak ani nebude. Problém však
spočívá v tom, že z návrhu Evropské komise jasně nevyplývá,
jaké autobusové dopravy by se opatření týkala – zda jen
dálkové a mezinárodní, či i městské a regionální. Členské
státy si proto stěžují na jistou neurčitost a schválení příslušné
legislativy zatím odmítají.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/893
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/hurana-lod-eu-rozsirila-prava-cestujicich-v-lodni-doprave-007693

VĚDA A VÝZKUM
Unie
chce
ekonomiku
podpořit
mnohamiliardovou injekcí do výzkumu
Evropská komise se chystá do roku 2011 uvolnit ze 7.
Rámcového programu téměř 6,4 miliard eur na podporu
výzkumu a vývoje. Oznámila to evropská komisařka pro
výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinn s tím, že by se
mělo jednat o vůbec největší unijní investici do této oblasti.
Peníze mají putovat do výzkumu v takových oblastech, jako
jsou změny klimatu, energetika, potravinová bezpečnost,
zdravotnictví a stárnutí populace. Na projektech podpořených
z balíčku se podle odhadů Komise bude moci celkem podílet
na 16.000 výzkumných pracovníků a zaměstnanci zhruba
tří tisícovek malých a středních podniků.
Komise chce dotace směřovat do několika prioritních oblastí.
Na podporu informačních a komunikačních technologií je
vyhrazena částka 1,2 miliard euro a na podporu výzkumu v
oblasti zdravotnictví 600 milionů eur. S částkou převyšující
1,3 miliardy eur bude disponovat Evropská výzkumná
rada (ERC), která peníze přidělí vybraným „nejkreativnějším
vědcům“. Přibližně 800 milionů eur je pak určeno malým a
středním podnikům.
Geoghegan-Quinn zdůraznila, že Evropské unii jde hlavně o
to, aby se výsledky výzkumu co nejrychleji dostaly na trh.
To je také důvodem, proč je například v rozpočtu určeném
na podporu zdravotnictví jedna třetina vyhrazená na realizaci
klinických testů nových léčiv, říká komisařka.
V podobném duchu chce podle jejích slov v oblasti
nanotechnologií Komise investovat do výzkumu, jehož
očekávané výsledky mají potenciál dosáhnout patentové
ochrany a komercionalizace.
Fond se má podle Komise stát součástí tzv. „Unie inovací“,
což má být jedna z doprovodných iniciativ připravované
evropské strategie Evropa 2020, která má nahradit neúspěšnou

Události
Lisabonskou strategii. Iniciativu má evropská exekutiva
představit letos na podzim.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/966
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/unie-chce-ekonomik
u-podporit-mnohamiliardovou-injekci-do-vyzkumu-007741

VNĚJŠÍ VZTAHY
Diplomatická služba EU již od prosince
Nová diplomatická služba EU bude fungovat od prosince
2010, tedy přesně rok poté, co začala platit Lisabonská
smlouva. Definitivně o tom rozhodli ministři zahraničí členských
zemí, nyní už zbývá dořešit pouze financování nového sboru a
obsadit zbývající vysoké pozice.
Catherine Asthon, vysoká představitelka Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku, která bude mít novou tzv.
Evropskou službu pro vnější činnosti (EEAS) pod palcem,
tento moment označila za „historický.“
Největší diskuse, které zúčastněné strany vedly, se točily
kolem principu uspořádání celé služby. Členské státy s
podporu europoslanců v nich usilovaly o to, aby EEAS stála na
mezivládní spolupráci, zatímco Evropská komise preferovala
komunitární princip. Výsledný kompromis je následující: třetinu
zaměstnanců EEAS dodají členské státy a více jak 60 %
bude tvořit stávající personál unijních institucí.
Ač lze včerejší ministerské rozhodnutí považovat za pomyslný
konec vyčerpávajícím jednáním, i tak na stole zůstávají
ležet některé nedořešené otázky. Nejdůležitější z nich je
financování diplomatické služby.
Tím, že jednání o podobě EEAS fakticky dospěla do finále,
ve členských státech vrcholí diplomatická bitva o obsazení
lukrativních pozic. Většina členských zemí své ambice „ulovit“
některou z nich netají.
Největší zájem je o místo generálního tajemníka (někdy také
generálního sekretáře), místa jeho dvou zástupců, o vedoucí
pozice v Politickém a bezpečnostním výboru, o místa spojená s
rozpočtem a personalistikou a o posty čtyř generálních ředitelů.
Další velká bitva se sehrává o tři desítky klíčových pozic v
nejvýznamnějších ambasádách EU po celém světě.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/EN/genaff/115960.pdf
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/diplomaticka-s
luzba-eu-v-plne-parade-jiz-v-prosinci-007765

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Komise určila emisní strop pro rok 2013
V roce 2013 se v EU vydá maximálně 1,927 miliard emisních
povolenek. Emisní strop pro průmyslová odvětví, která spadají
do systému obchodování s emisemi, oznámila Komise.

V souladu s předpoklady pro třetí fázi obchodování s emisemi
(2013 – 2020) se strop pro každý rok odvozuje od
průměrných hodnot z předchozí fáze (2008 - 2012). Navíc
po roce 2013 se roční limit bude pravidelně snižovat o 1,74 %.
V praxi to bude znamenat roční snižování počtu povolenek o
téměř 35,4 milionu kusů, vyplývá z propočtů Komise.
Zveřejněné číslo však nebude konečné. Komise počet
vydaných povolenek upraví na podzim tak, aby reflektoval
prodloužený rámec současné etapy obchodování, během
níž nejsou do ETS zahrnuta některé průmyslová odvětví (např.
výroba hliníku), stejně jako některé druhy emisí (např. oxidy
dusíku).
„Finální číslo pro strop v roce 2013 tedy nebude zřejmé dříve
než v roce 2013,“ připomíná Komise.
Výrazná změna by vyplynula až z případného rozhodnutí zemí
EU zpřísnit svůj redukční cíl ze 20 % na 30 % do roku 2020.
Podmínkou pro takový krok je však pokrok v rámci světových
klimatických vyjednávání pod hlavičkou OSN.
Systém EU ETS od roku 2005 sdružuje okolo 10 tisíc velkých
průmyslových a elektrárenských podniků. V první fázi do roku
2007 se vyznačoval značným přebytkem povolenek, který
jejich cenu udržoval hodně nízko, a Komise proto pro druhou
fázi „osekala“ množství alokovaných povolenek o 10 %. Ani to
však kvůli probíhající krizi nestačilo – na trhu je tak stále příliš
mnoho povolenek.
Výrazná změna čeká EU ETS od roku 2013, kdy začnou
postupně nabíhat aukce povolenek, které až doposud
dostávaly podniky zdarma.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/10/314
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/komise-urcila-e
misni-strop-pro-rok-2013-007722
Alokované povolenky na emise CO2 (mil. tun za rok)
Německo
451,5
Velká Británie
245,6
Polsko
205,7
Itálie
201,6
Španělsko
152,2
Francie
132,0
ČR
86,7
Nizozemsko
86,3
Rumunsko
73,2
Řecko
68,3
Belgie
58,0
Bulharsko
42,3
Finsko
37,6
Portugalsko
34,8
Slovensko
32,5
Zdroj: Evropská komise

Rakousko
Dánsko
Švédsko
Irsko
Maďarsko
Norsko
Estonsko
Litva
Slovinsko
Kypr
Lotyšsko
Lucembursko
Malta
Lichtenštejnsko
Celkem

32,3
24,5
22,4
22,3
19,5
15,0
11,8
8,6
8,3
5,2
3,4
2,5
2,1
0,2
2086,5
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Evropští poslanci na podruhé schválili dohodu SWIFT o sdílení
bankovních dat mezi EU a USA. Na jaře přitom byla dohoda
odmítnuta kvůli slabým zárukám ochrany soukromí klientů bank.
Evropská unie formálně zahájila přístupová jednání s Islandem.
Otevírání jednotlivých vyjednávacích kapitol by mělo začít zhruba
v polovině příštího roku. Aktuální průzkum Eurobarometer zjistil,
že největší ochotu z hlediska stěhování se za prací do zahraničí
mají Dánové, Estonci a Švédové.

1. ČERVENCE
Ceny volání ze zahraničí budou od začátku července opět
o něco levnější: http://www.europarl.europa.eu/news/public/
story_page/058-76969-176-06-26-909-20100625STO768482010-25-06-2010/default_en.htm

Přísnější pravidla pro emise z průmyslového sektoru:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/00876988-176-06-26-901-20100625FCS76850-25-06-2010-2010/
default_p001c013_en.htm

Nástroje pro posílení ekonomiky v Evropě:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/10/288

Poslanci dali zelenou systému SWIFT II:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/00876988-176-06-26-901-20100625FCS76850-25-06-2010-2010/
default_p001c017_en.htm

2. ČERVENCE
Podpora EU ve výši 30 mil. eur na propagaci zemědělských
produktů:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/873
Evropskou kartu zdravotního pojištění má již přes 188 mil.
Evropanů: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catI
d=89&newsId=841&furtherNews=yes

5. ČERVENCE
Komise zveřejňuje podrobnosti o příjemcích finančních
prostředků z EU v roce 2009:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/878
Zaměstnanci na krátkodobý úvazek pomáhají firmám vypořádat
se s krizí: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId
=89&newsId=843&furtherNews=yes#

6. ČERVENCE
Poslanci chtějí propojit navzájem inteligentní dopravní systémy:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/00876988-176-06-26-901-20100625FCS76850-25-06-2010-2010/
default_p001c003_en.htm
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

7. ČERVENCE
Komise zveřejnila aktualizovaný list leteckých společností
vyřazených z Evropského leteckého prostoru:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/892
Reforma soudnictví a boj proti korupci pokračuje v Bulharsku a
Rumunsku odlišným tempem:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm
Statistiky - 27 členských států EU udělilo v roce 2008 téměř 700
tis. státních občanství: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/
ITY_PUBLIC/3-06072010-AP/EN/3-06072010-AP-EN.PDF

8. ČERVENCE
Nový investiční balíček EU podpoří obchod a posílí práva
investorů: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/10/907
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12. ČERVENCE
Rozhodnutí Evropské služby pro vnější činnosti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/10/311

13. ČERVENCE
Evropský parlament chce omezit testování na zvířatech, aniž
by to bránilo vědeckému výzkumu:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/
032-78621-193-07-29-904-20100712IPR78616-12-07-20102010-false/default_en.htm
Komise navrhuje balíček opatření na posílení ochrany
spotřebitele a důvěry ve finanční služby:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/918
Migrace na pracovním trhu je důležitá pro růst EU:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemshortdetail.cfm?item_id=4448&lang=en

14. ČERVENCE
Evropská komise navrhuje společné podmínky pro vstup a
pobyt sezónních pracovníků ze třetích zemí:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/930
EU bude pokračovat v podpoře tureckých reforem:
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/
turkey_en.htm
Další tři produkty přidány do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/403.htm

15. ČERVENCE
Zpráva EK o ochraně finančních zájmů EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/937
Poslanci chtějí více podpory pro recyklaci bioodpadu:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/06478553-190-07-28-911-20100709STO78533-2010-09-07-2010/
default_en.htm
Hlavní závěry z Evropské rady:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/fr/ecofin/115800.pdf

Kalendárium
Obnovitelné zdroje energie představují 60 % nově instalovaných
výrobních kapacit v roce 2009:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemshortdetail.cfm?item_id=4450&lang=en

22. ČERVENCE

16. ČERVENCE

Politické milníky první poloviny roku 2010:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/00877272-181-06-27-901-20100630FCS77235-30-06-2010-2010/
default_en.htm

Šestina Evropanů uvažuje o práci v cizině, nejvíce Dánové:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=847&furtherNews=yes

Komise podporuje právo na informace v trestním řízení:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/989
Přehled trhu zaměstnanosti za červenec:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=850&furtherNews=yes
Výzkum v oblasti ICT – technologie financovaná EU pomáhá
humanitárním pracovníkům zachraňovat životy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/994
Komise zveřejnila výroční zprávu o opatřeních celních orgánů
EU k posílení práv duševního vlastnictví:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/995

26. ČERVENCE
Komise poskytne 250 milionů EUR na více než 200 nových
projektů LIFE+: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
?reference=IP/10/1002

27. ČERVENCE
EU odstartovala vyjednávání dohod o přidružení s Arménií,
Ázerbájdžánnem a Gruzií:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/955
Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií nový nástroj pro vytváření vlakových jízdních řádů zkrátí čekání
a omezí zpoždění vlaků:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/952

19. ČERVENCE
Komise chrání právo daňových poplatníků na vrácení DPH:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/950
Komise navrhuje regulaci pro zjednodušení převozu hotovosti
eur přes hranice dopravci:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010-0714-cross-border-cash_en.htm

20. ČERVENCE
Société Générale a EIB půjčily dodatečných 300 mil. eur pro
investice malých a středních podniků:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BE
I/10/127

Závěry ze zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/115976.pdf
Závěry ze zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/genaff/115975.pdf
Health-EU – oficiální webový portál ke zdraví v EU:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&news
Id=851&furtherNews=yes

28. ČERVENCE
Evropský hospodářský a sociální výbor – EU a Čína by měly
zesílit spolupráci v boji proti změně klimatu:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.10594
Statistiky – populace EU k lednu 2010 ve výši 501 mil.
obyvatel: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/
3-27072010-AP/EN/3-27072010-AP-EN.PDF

29. ČERVENCE
EU zahájila přístupová jednání s Islandem: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1011

30. ČERVENCE
Komise přijala zprávu o o provádění evropského programu pro
kulturu: http://ec.europa.eu/culture/news/news2762_en.htm
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Vzhledem k pravidelným srpnovým prázdninám ve všech klíčových
institucích Evropské unie by kalendář na tento měsíc byl prázdný.
Proto zobrazujeme kalendář zasedání těchto orgánů na září. Zde
vyčnívá neformální zasedání šéfů států a vlád na Evropské radě
v polovině září. Její agenda bude do značné míry ovlivněna v
té době aktuálními problémy. S vysokou pravděpodobností se
však bude hovořit o nové strategii Evropské unie na tuto dekádu
nazvanou Europe 2020.

Zasedání klíčových institucí EU
6. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální zasedání Rady EU k energetice
6. - 9. 9. 2010
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
7. - 9. 9. 2010
Lutych, Belgie
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
10. - 11. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální setkání ministrů zahraničí
13. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem
13. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem
15. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální zasedání Rady EU k dopravě
16. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální zasedání Evropské rady
20. - 21. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální zasedání Rady EU k zemědělství
23. - 24. 9. 2010
Gent, Belgie
- Neformální setkání ministrů obrany
27. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
30. 9. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální zasedání Rady EU pro vnitřní trh
30. 9. - 1. 10. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem

Veřejné konzultace k legislativě EU
Téma veřejné konzultace

Vypisovatel

Uzávěrka

Zavádění směrnice o službách v členských státech

DG MARKT

13.9.2010

Iniciativa EU k neenergetickým surovinám

DG ENTR

19.9.2010

Zjednodušení procedur výběru daně z přidané hodnoty

DG TAXUD

31.10.2010

Pozn.: DG = Generální ředitelství Evropské komise; pro bližší informace o vyhlášených konzultacích nás prosím kontaktujte
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Navažme v tomto příspěvku na téma prezentované v předchozím
vydání našeho Měsíčníku EU aktualit, věnované posílení fiskální
disciplíny v zemích EU. Konstatovali jsme, že prakticky ve všech
členských zemích EU je úroveň fiskální disciplíny špatná až
žalostná a že právě nyní nastal čas nápravy, přičemž jsme zmínili
některé z kroků a nástrojů, které by v této situaci přicházely do
úvahy.

Téma

VEŘEJNÉ FINANCE V EU I JEJÍCH
ČLENSKÝCH STÁTECH: CO TEĎ DÁL?
Jedním z nástrojů, který by umožnil posílit fiskální disciplínu EU,
byl zmiňován rozpočet EU. Jeho disciplína alespoň doposud je
relativně příkladná; názory, že rozšíření objemu zatím relativně
zanedbatelného rozpočtu EU by mohlo přispět k posílení
fiskální disciplíny, se začínají objevovat na úrovni diskusních
fór. Argumentem ve prospěch tohoto návrhu je fakt, že pokud
členské státy EU (a některé i po dobu 20 a více let) nejsou
schopny si svoje fiskální disciplíny „zařídit“ samy, musí přijít
autorita zvenčí, která jim v tomto bude nápomocna. Alespoň
v současné době se zdá, že proti-argumenty mají v této debatě
silnější podporu; netýkají se pouze obvyklého zaměření se na

ztrátu národní suverenity či autonomie, ale hovoří i o zatím
velmi malém rozpočtu EU (v relativním porovnání s rozpočty
národními). Pokud by měl rozpočet EU sehrát roli významného
přispěvatele k posílení fiskální disciplíny, musel by být jeho
objem mnohonásobně navýšen (samozřejmě úměrně tomu
by se zredukovala výše rozpočtů národních tak, aby nedošlo
k celkovému navýšení míry fiskálního přerozdělování) a z jeho
výdajů by musely být financovány klíčové potřeby veřejné
služby, které naplňují nyní národní státy. A takto revoluční
proměna je v jednotkách let (kdy je nutné fiskální ozdravení
v EU provést) v praxi neproveditelná.

ROZPOČET EU
Podívejme se podrobněji na to, jaká struktura a jaké výdajové
položky rozpočet EU obsahuje, a následně je porovnejme s tím,
co rozpočty národních států v EU musejí v současné době
zajišťovat a tedy jak moc by se musela proměnit obsahová
struktura rozpočtu EU, aby tento byl schopen plnit některé
z funkcí veřejné služby, zajišťované dnes národními státy.
Přestože rozpočet EU představuje na roční bázi v absolutním
vyjádření poměrně značný objem peněz (141,5 mld. eur pro
rok 2010), v relaci k HDP EU je jeho objem nicotný, netvořící
ani jediné procento ekonomických aktivit EU za rok (konkrétně
0,9% HDP EU v roce 2010).
Jeho výdajová struktura se zaměřuje na dvě dominantní
kapitoly, v součtu tvořící téměř 90 % objemu výdajů
rozpočtu EU. Tou vůbec nejvýznamnější je od roku 2008
kapitola „Udržitelný růst“, představující v roce 2010 45,4 %
výdajů rozpočtu EU – v jeho rámci je pak nejpodstatnější
položkou podpora hospodářské, sociální a teritoriální koheze
(soudržnosti) s 34,9% podílu na celkových výdajích rozpočtu
EU, což je vlastně suma vynakládaná ve prospěch fondů EU
jdoucích na strukturální operace a jež jsou tak nejvýznamnější
jednotlivou obsahovou složkou rozpočtu EU – přitom přibližně
7,7% celkového objemu fondů EU je v průměru v rámci tohoto
programovacího období 2007 – 2013 alokováno ve prospěch
projektů realizovaných v České republice.
Menší část kapitoly „Udržitelný rozvoj“ je pak využívána
ve prospěch projektů na nejrůznější oblasti podpory pod
názvem „Přímé komunitární granty“ – typická je například
podpora projektů s celoevropským dosahem, či alespoň
založených na partnerství aktérů z více členských zemí
v oblasti podpory výzkumu a vývoje, podpory inovací a
podnikatelského prostředí, nejrůznějších typů vzdělávacích
programů, projektů a iniciativ v oblasti cestovního ruchu a

mnoha dalších oblastí převážně přeshraničního charakteru
v rámci Evropské unie.
Druhou nejobjemnější kapitolou rozpočtu EU je položka „Přírodní
zdroje“, což může být název do jisté míry zavádějící, neboť jeho
bezkonkurenčně největší součástí jsou výdaje na společnou
zemědělskou politiku a společnou politiku v oblasti rybářství
– tyto v součtu představují více než 30 % výdajů rozpočtu
EU a jsou tak druhou největší jednorázovou položkou v rámci
rozpočtu EU (po strukturálních opatřeních kohezní politiky),
když ještě před více než 20 lety byly položkou suverénně
nejobjemnější, s více než 50 % (a v delší minulosti dokonce
i blíže 60 %) objemu výdajů rozpočtu EU. Právě redukce
této položky, odpovídající reálné ekonomické váze sektoru
zemědělství na HDP, by měla být jednou z nejzásadnějších
změn v reformě rámce rozpočtu EU v období po roce 2013. Její
váha nastavená setrvačností v pravidlech rozpočtu EU dále
klesne do roku 2013 na nějakých přibližně 26 % objemu výdajů
rozpočtu EU; v nynějších – zatím zdaleka neuzavřených a
proto předčasných z hlediska závěrů – debatách je zmiňována
redukce kamsi k 20% podílu na výdajích rozpočtu EU (když
sektor zemědělství se na HDP EU podílí přibližně 1,6 %).
Od relativně nedávné doby podpůrné politiky rozlišují mezi
zaměřením na výlučně zemědělské aktivity a na rozvoj
venkova (předpokládající podporu nezemědělských činností,
provozovaných ve venkovských oblastech a akcentující
problémy jako obtížná dopravní dostupnost, odloučenost,
zhoršené podmínky pro podnikání i nalezení pracovního
uplatnění v porovnání s městskými centry, ale i rozmanitost
podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech) – tomuto
účelu je pak věnováno dalších přibližně 10,5 % objemu
výdajů rozpočtu EU. V rámci kapitoly „Přírodní zdroje“ se
nachází i položka „Životní prostředí“; jeho podpora je však
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Téma
dominantně založena na národních zdrojích veřejných
financí, objevuje se samozřejmě i mezi oblastmi podpory,
financované strukturálními operacemi v rámci kohezní politiky
EU, ale tato kapitola věnuje životnímu prostředí pouze 0,2 %
objemu rozpočtu EU. Lze se tak domnívat, že s ohledem na
značnou míru ekologizace prakticky všech aktivit lidského
konání (nejen podnikatelských či produktivních) se váha
výdajů vyčleněných k tomuto účelu ve fiskálním rámci příštího
období rozpočtu EU zvýší.
Ostatní kapitoly rozpočtu EU jsou v porovnání se dvěma
dominantními výrazně menšinové. Pro účely aktivního
působení EU v globálním prostředí je vynakládáno 5,7 %
celkových výdajů rozpočtu EU, přibližně stejná váha je určena
na administrativu a výkon všech institucí a s nimi spojených
organizací, zaměstnávajících v souhrnu řádově necelých
40.000 pracovníků (což je mimochodem míra přibližně o tři
procentní body nižší, než činí podíl administrativních výdajů
na celkových výdajích v národních rozpočtech členských států
EU).
A konečně nejmenší kapitola – spotřebovávající nějakých
1,2 % výdajů rozpočtu EU – je zaměřena na podporu svobody,
bezpečnosti, spravedlnosti a evropského občanství.
Rozpočet EU a jeho výdajová struktura

• Konkurenceschopnost
• Koheze

Přírodní zdroje, z toho:
• Zemědělství
• Rozvoj venkova
• Životní prostředí

Příjmová struktura rozpočtu EU
Jednotná sazba vztažená na HDP členských zemí

76 %

Cla a dávky z cukru

12 %

Výnos z vybrané daně z přidané hodnoty

11 %

Ostatní

1%

Zdroj: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci

2010: rozpočet EU – 141,5 mld. EUR = 0,9 % HDP EU
Udržitelný růst, z toho:

Příjmová strana rozpočtu EU není založena na žádné specifické
dani a v zásadě vychází z příspěvků, jimiž každá členská země
EU přispívá. Tento typ příjmu představuje drtivě většinový
finanční příjem, podílející se na celkových příjmech více než
třemi čtvrtinami. Výrazně menší druhý nejobjemnější příjem je
v porovnání s národními rozpočty do jisté míry specifický – je
odrazem existence společné obchodní politiky EU a společných
obchodních podmínek pro obchod s třetími státy – 12 % příjmů
rozpočtu EU tvoří cla a dávky z cukru plynoucí ze zahraničního
obchodu s nečlenskými zeměmi EU. 11 % objemu rozpočtu
tvoří výnos z vybrané daně z přidané hodnoty, která představuje
v jednotlivých členských státech nejvýznamnější jednorázovou
daň, a zanedbatelné 1 % tvoří ostatní typy příjmů, mezi něž
můžeme zařadit například vratky peněžních částek pocházející
z chybně realizovaných projektů podpořených fondy EU, různé
typy nepravidelných a jednorázových příjmů apod.

45,4 %
10,5 %
34,9 %

42,0 %
31,0 %
10,2 %
0,2 %

Občanství, svoboda, bezpečnost, spravedlnost

1,2 %

EU – globální hráč

5,7 %

Administrativa

5,6 %

Zdroj: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci

Vidíme tak, že v rozpočtu EU se vůbec neobjevují klíčové
položky, které jsou tradiční součástí rozpočtů národních států,
resp. systémů veřejných financí v nich v posledních několika
desetiletích (například výdaje na sociální a důchodové účely, na
zdravotnictví, téměř vůbec se v evropském rozpočtu neobjevují
výdaje na životní prostředí, ve velmi malém rozsahu pak na
obranu a bezpečnost – pouze pokud souvisejí se společnými
projekty v těchto činnostech). Věcné zaměření rozpočtu EU
tak míří do oblastí, které národní zdroje zajišťují jen v malém
rozsahu, či jsou s národními zdroji komplementární. Naopak,
národní veřejné zdroje jsou podstatně objemnější (v relativním
vyjádření k HDP) a v řadě oblastí představují výlučný zdroj
financování příslušného typu veřejné služby.

MODEL A STRUKTURA NÁRODNÍCH ROZPOČTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Jak následující tabulka zřetelně ukazuje, hlavní odlišnost
mezi rozpočtem EU a průměrným rozpočtem členské země
EU spočívá v propastném rozdílu v míře přerozdělování, když
složená daňová kvóta v národních rozpočtech zemí EU se blíží
44 % a podíl výdajů na HDP přesahuje 50 %; v posledním
období pod vlivem krize pak došlo k dramatickému prohloubení
průměrného schodku národních rozpočtů, resp. systému
veřejných financí v EU. Vývoj v rámci právě končící dekády
ilustruje následující tabulka.
Odlišnosti pak dále pokračují v dramatických rozdílech ve
složení příjmové a výdajové strany.
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Veřejná služba v jednotlivých členských státech EU
– národní rozpočty (průměr v % HDP)
2000

2005

2007

2009

2010

výdaje/HDP

44,8

46,8

45,7

50,7

51,0

příjmy/HDP

45,8

44,4

44,9

43,9

43,8

Zdroj: Evropská komise, Eurostat
Příjmová strana rozpočtu je v zemích EU obvykle tvořena
následujícími složkami:
• daněmi přímými, jež zdaňují příjem poplatníka či jeho
majetek; obvykle z hlediska celkového daňového výnosu

Téma
představují relativně méně významnou daň v rámci
celkového daňového spektra; jsou zaměřeny na zdanění
příjmů fyzických a právnických osob, zdanění nemovitostí
či jejich převodů, zdanění dědictví a darů a v řadě zemích
i používání dopravní infrastruktury v podobě daně silniční
s tím, že v různých státech existují různé konkrétní modely
– členské státy EU v oblasti přímého zdanění mají téměř
výlučnou daňovou autonomii a přizpůsobují tak konkrétní
podobu daňové soustavy své potřebě;
• daněmi nepřímými, jež zdaňují prodej zboží a služeb a tvoří
jej daň z přidané hodnoty a spotřební daň; v této oblasti
daňových instrumentů existuje jistá míra harmonizace na
úrovni EU, tudíž i jejich podoba je v členských státech
postavena na obdobném modelu; ve většině členských
států se jedná o nejvýznamnější daňové nástroje;
• sociální pojištění, resp. příspěvky na něj představují v řadě
členských států EU, včetně České republiky, největší
jednorázovou příjmovou položku a v drtivé většině i
významný důvod schodkovosti systému veřejných financí,
případně omezení ekonomické konkurenceschopnosti;
kupříkladu v České republice tento daňový příjem zaujímá
objem přibližně o 10 procentních bodů vyšší, než je
celkový daňový výnos plynoucí z nepřímých daní a na
celkové rozpočtové příjmové základně se podílí více než
jednou třetinou;
• vzhledem k tomu, že zejména v podprůměrně vyspělých
zemích EU jsou možnosti čerpání z fondů EU doslova
velkorysé, i tyto představují v souhrnné částce rozhodně
ne zanedbatelnou sumu a přibližně ekvivalent 10 %
celkových rozpočtových příjmů (což je mimochodem více
než celkový výnos daně z příjmů fyzických osob – nemluvě
o právnických – v období těsně před vypuknutím krize);
• některé země, zvláště pak ty, které mají stále výrazný
státní či veřejný podíl v ekonomice, nebo se tam vyskytují
velké státní společnosti, generují nezanedbatelný podíl
rozpočtových příjmů z nedaňových a kapitálových příjmů
(typu dividend). V České republice tento podíl představuje
přibližně 15 % celkových rozpočtových příjmů a jejich
objem je srovnatelný se součtem obou příjmových daní.
Struktura příjmové strany rozpočtu (% celkových příjmů)
Příjmy pojistného na sociální zabezpečení

33,4 %

Daň z přidané hodnoty

13,9 %

Spotřební daň

9,4 %

Daň z příjmů fyzických osob

8,9 %

Daň z příjmů právnických osob

8,1 %

Nedaňové a kapitálové příjmy; přijaté dotace
Clo, poplatky, odvody v oblasti životního prostředí,
majetkové daně, kolky apod.
Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

24,6 %
1,7 %

Příjmové straně do značné míry odpovídá i výdajová struktura
rozpočtu, jež je opět ve většině evropských států doslova
„kontaminována“ tzv. mandatorními (či předurčenými nebo
závaznými/povinnými) výdaji.
Charakter této předurčenosti se liší, ale v rozpočtech zemí
EU většinou překračují hranici 70 % celkových výdajů a
dalších zhruba 15 % z nich tvoří tzv. quasi-mandatorní výdaje
(nejsou sice dány přímo zákonem, ale buď smluvními vztahy,
či zvykem nebo tradicí, jež je v dané zemi považována za
samozřejmou).
Mezi typické mandatorní výdaje patří právě ty, jejichž povinnost
plyne ze zákonných předpisů – není možné je nevynaložit –
příkladem jsou dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvky
na penzijní připojištění a stavební spoření, dávky státní sociální
podpory či dávky v nezaměstnanosti.
K ostatním mandatorním výdajům můžeme zařadit hypotéční
úrokové podpory, kursové ztráty při správě státního dluhu,
realizace státních záruk anebo transfery mezinárodním
organizacím, včetně například platby členského příspěvku do
společné pokladny EU.
Ke quasi-mandatorním výdajům pak patří například výdaje na
aktivní politiku zaměstnanosti, armádu, zahraniční pomoc, ale i
na mzdy pracovníků ve veřejném sektoru.
A teprve poslední v tomto členění typů výdajů není takovýmto
způsobem právně předurčen – stát nemá zákonnou povinnost
je realizovat, ale má smysl z hlediska rozvojových priorit tyto
aktivity činit. Příkladem jsou například veřejné investice jako
aktivní složka výdajů rozpočtu, odrážející aktuální strategické
priority vlády.
Budeme-li kvantifikovat a uvedeme-li příkladu České republiky,
pak více než 38 % rozpočtových výdajů představují sociální
dávky (navíc je alarmující, že přibližně 57 % populace České
republiky je výlučně či částečně příjmově závislých na
sociálních dávkách).
Více než 35 % výdajů tvoří ostatní běžné výdaje, přičemž
pod tímto označením se nacházejí položky, jež jsme
výše specifikovali v kategorii ostatních mandatorních a
quasi-mandatorních výdajů.
V České republice pak více než 11 % výdajů tvoří neinvestiční
transfery územním rozpočtům, primárně krajům a obcím
(rozpočty krajů jsou přibližně z 60 % závislé na státních
dotacích).
A pouze více než 11 % náleží „nemandatorním“ kapitálovým
výdajům – tedy potřebným veřejným investicím.
A navíc je zde podíl výdajů vyhrazený na dluhovou službu,
tedy správu státního dluhu. Ten byl u nás v předkrizovém
období relativně nízký, když činil přibližně 3,5 % celkových
výdajů. Toto číslo však bude v budoucnu stoupat a jednou
z velkých výzev fiskální politiky bude alespoň jej stabilizovat,
když už ne snížit.
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Struktura výdajové strany rozpočtu (% celkových výdajů)
Sociální dávky

38,3 %

Ostatní běžné výdaje

35,2 %

Neinvestiční transfery územním rozpočtům

11,6 %

„Nemandatorní“ kapitálové výdaje

11,4 %

Dluhová služba

3,5 %

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky
Zůstaneme-li u výdajů, podívejme se ještě, jak ve vyspělých
zemích (v tomto ohledu i včetně České republiky) vyhlíží
struktura jejich nejpodstatnější položky, tedy sociálních dávek.
Téměř 80 % z nich je vypláceno na důchody, z toho čtyři pětiny
jsou důchody starobní – navíc pro více než 90% příjemců
veřejných starobních důchodů představuje tento jediný zdroj
obživy.
Přibližně 10 % sociálních výdajů představují dávky státní
sociální podpory, z nichž téměř polovinu tvoří přídavky na
děti; mezi ostatními položkami pak nalezneme například různé
sociální příplatky, příplatky na bydlení, na úhradu životního a
existenčního minima apod.

Ostatní položky pak v celkové struktuře jsou již relativně méně
významné – necelých 7 % představují dávky nemocenského
pojištění a necelá 3 % jsou vynakládána na financování
podpory v nezaměstnanosti.
Struktura sociálních dávek (% celkového objemu sociálních
dávek)
Důchody

78,7 %

Dávky státní sociální podpory

9,7 %

Dávky nemocenského pojištění

6,9 %

Podpora v nezaměstnanosti

2,9 %

Ostatní typy sociálních dávek

1,8 %

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky
Je tak zřejmé, že přesun většiny těchto položek a oblastí
mimo národní úroveň s cílem zesílit fiskální disciplínu by byla
záležitost nemyslitelná, iracionální a nesmyslná. Jen malá
část z nich – jež by však zlepšení fiskální disciplíny výrazně
neovlivňovala – by mohla být legitimně přesunuta z národní na
unijní úroveň.

STRATEGIE PRO KONVERGENCI A INTEGRACI
Jakým způsobem se tedy zdá být proveditelné obnovení
fiskální disciplíny v EU v relativně krátkém časovém horizontu?
Asi zřejmě nikoliv na konceptech fiskálního federalismu a
předávání kompetencí z národních na unijní úroveň (byť
naopak ve velmi dlouhém uvažování by právě odpovídající
modifikace modelu fiskálního federalismu mohla představovat
účinný recept, samozřejmě za podmínky, že míra vzájemného
sblížení a propojení ekonomických a sociálních systémů dozná
dalšího výrazného posílení).
Řekněme tedy, že momentální recept spočívá v posílení
strategie pro konvergenci a integraci. Ta je založena na
několika rovinách propojenosti v rámci EU (mezi členskými
státy na horizontálním principu; mezi různými úrovněmi veřejné
správy na vertikální bázi; mezi jednotlivými zaváděnými nástroji
hospodářských politik; na základě propojenosti v globálním
kontextu).
K tomu, aby vůbec mělo reálný smysl nalézat společné
postupy vedoucí na unijní úrovni k posílení fiskální disciplíny,
je zapotřebí především úplně využít možností Jednotného
vnitřního trhu, posílit vzájemnou propojenost členských států
v oblastech jednotného trhu, případně jej dále rozšířit v reflexi
na technologický pokrok – například v oblasti internetu,
informačních a komunikačních technologií apod.; Jednotný
vnitřní trh – pokud alespoň sub-optimálně funguje – implikuje
rovněž hladkost fungování Hospodářské a měnové unie EMU
a společné evropské měny euro.
Společný postup v nalézání citlivých kompromisů při koordinaci
fiskální disciplíny je současně podmíněn i zesílenou rolí
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EU v globálním kontextu a schopností silněji a společným
hlasem ovlivňovat globální ekonomické dění. Primárně však
společný postup závisí na obnově důvěryhodnosti v nástroj,
který má schopnost přísně střežit fiskální disciplínu a stabilitu
a současně podporovat a nepřekážet realizaci strukturálních
reforem – pracovně tento nástroj můžeme označit za Pakt
stability a růstu II.
Chce-li Evropa jít společnou cestou, musí se shodnout
na výběru priorit a tyto formulovat. Fiskální disciplína by
k nim měla zcela určitě patřit. Avšak při realizaci fiskální
politiky musejí poskytovatelé veřejné služby disponovat
odpovídajícími finančními zdroji, které pokud možno efektivně
redistribuují.
V nejbližším období si lze těžko představit, že silnější míra
koordinace než sdílená tvorba rozpočtů by byla možná.
V delším časovém horizontu by snad mohlo přicházet v úvahu
navýšení váhy rozpočtu EU na úkor rozpočtů národních při
zachování principu neutrality z pohledu daňové zátěže – tento
krok je však podmíněn dostatečným množstvím společných
oblastí, jež budou ze společného rozpočtu financovány a jež
musejí být testovány kritériem subsidiarity.
Ve velmi dlouhé vizi je však představitelný model fiskálního
federalismu v jisté modifikované podobě, založený na unijní,
národní a municipální a regionální úrovni, jimž musí případně
odpovídat i příslušná unijní daň, národní daň a municipální
a regionální daň a samozřejmě pokud možno nejpřímější a
nejdetailnější vymezení jim odpovídajících výdajů, to vše za
přijatelných nákladů na správu daní.

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

7. rámcový
program

Integrovaný OP

OP Lidské zdroje
a zaměstnanost

Komunitární
programy

Operační
program

(Pod)Oblast podpory/
Program

Vhodný žadatel

Uzávěrka

K o n k u r e n c e s c h o p n o s t veškeré fyzické nebo právnické osoby z členských států EU nebo
průmyslu pro udržitelnou třetích zemí, které uzavřely se Společenstvím speciální dohodu v
budoucnost – výzva k účasti oblasti veřejných zakázek
v nabídkovém řízení

20.9.2010

Testování referenčního rámce veškeré fyzické nebo právnické osoby z členských států EU nebo
pro udržitelná města (RFSC) třetích zemí, které uzavřely se Společenstvím speciální dohodu v
oblasti veřejných zakázek

15.9.2010

Výzva
pro
předkládání obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,
grantových projektů v rámci svazky obcí, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,
oblasti podpory 3.1 – Podpora církevní právnické osoby, poskytovatelé sociálních služeb
procesů plánování sociálních
služeb

17.9.2010

Výzva
pro
předkládání
grantových projektů v rámci
oblasti podpory 3.1 – Podpora
vzdělávání a rozvoje kvality
poskytovaných sociálních
služeb

kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, obce
a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, svazky
obcí, NNO působící v sociální oblasti (občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), poskytovatelé
sociálních služeb, vzdělávací instituce,
vzdělávací instituce akreditované podle zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – pouze v případě aktivity
pod číslem A 5.

17.9.2010

Jednotná úroveň informačních
systémů operačního řízení
a modernizace technologií
pro
příjem
tísňového
volání základních složek
integrovaného záchranného
systému

organizační složky státu - Ministerstvo vnitra, jeho složky a jím
zřizované příspěvkové organizace – podaktivita I, útvary Policie
ČR – podaktivita II, útvary Hasičského záchranného sboru ČR
– podaktivita III, kraje – podaktivita IV.

30.6.2011

Granty ERC pro začínající vědci všech národností, kteří by chtěli zahájit a provádět výzkumnou 14.10.2010
výzkumné
pracovníky činnost v kterémkoliv členském státě nebo přidružené zemi
– fyzikální vědy a inženýrství
Společná
programů

koordinace nejméně 3 vzájemně nezávislé osoby s právní subjektivitou
ustanovené v členských státech EU nebo asociovaných zemích

5.10.2010

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

ROP
Moravskoslezsko

ROP
Střední
Morava

OP VpK

OP ŽP

OP VpK
IOP

Specifikace výzvy

Vyhlášení

Oblast podpory 5.1: Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních
rizik

VIII-IX/2010

Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání (kraj Moravskoslezský)

VIII/2010

Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (kraj Moravskoslezský)

VIII/2010

Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (kraj
Moravskoslezský)

VIII/2010

Podoblast podpory 1.2.3: Obnova drážních vozidel: trolejbusy a tramvaje

VIII-IX/2010

Podoblast podpory 1.2.4: Obnova vozidel v systému veřejné dopravy

VIII-IX/2010

Oblast podpory 2.4.: Podpora podnikání

9.8.-8.10.2010

Podoblast podpory 1.1.1: Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III.
třídy

10.8.-23.11.2010

Oblast podpory 3.2: Subregionální centra (občanská vybavenost a veřejná
prostranství)

25.8.-13.10.2010

Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání (kraje Středočeský, Karlovarský,
Jihočeský)

3Q 2010

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

3Q-4Q 2010

Oblast podpory 3.2a: Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí
zdravotnických zařízení včetně technického zázemí

VII-VIII/2010

ROP
Jihovýchod

ROP
Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu
Severozáp.

1.9.2010-31.1.2011

Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (značení a úpravy cyklotras,
výstavba a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a lyžaře, naučných
stezek včetně doplňkového zařízení)

1.9.-30.11.2010

ROP
Podoblast podpory 1.3.1: Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
Moravskosl.
ROP
Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center: dílčí projekty IPRM
Severových.
Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
ROP
Oblast podpory 4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Severozápad
Oblast podpory 4.3: Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

IOP

IX-XII/2010

Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (výstavba, technické
zhodnocení turistické infrastruktury v centrech nadregionálního významu; technické
zhodnocení, zachování a zpřístupnění národních kulturních památek pro cestovní ruch)

Oblast podpory 5.1: Podpora implementace ROP Severozápad
ROP
Severozápad Oblast podpory 5.2: Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

OP LZZ

VIII-IX/2010

Oblast podpory 4.1: Rozvoj venkova (školství a volnočasové aktivity, ostatní občanská
vybavenost, veřejná prostranství)

1.9.2010-31.8.2011
1.9.2010-31.8.2011
9.9.-25.11.2010
13.9.2010-13.12.2013
X-XII/2010
X-XII/2010
X-XII/2010

Oblast podpory 4.1: Posilování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy
(vzdělávání v eGovernmentu)

X/2010

Oblasti podpory 6.2a, 6.2b: Ostatní náklady technické pomoci IOP

X/2010

Kompletní přehled připravovaných výzev naleznete zde: http://www.edotace.cz/analyzy/pripravovane-srpen-2010/
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Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny konzultační
agenturou Grantika ČS jsme zařadili případovou studii vývoje
nadstavbového informačního systému SAP pro pojišťovny, které
působí na domácím i zahraničím trhu. Realizátorem projektu je
konzultační společnost B&A Insurance Consulting, s.r.o. Projekt
je spolufinancován z OPPI – z programu ICT a strategické služby
dotací dosahující bezmála 10 milionů korun.

Případová
studie

OPPI (ICT A STRATEG. SLUŽBY): VÝVOJ NADSTAVBOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Žadatel/realizátor projektu

Lokalizace projektu

Obchodní jméno: B&A Insurance Consulting s.r.o.

Projekt je realizován v prostorách společnosti na adrese
Hornopolní 3308/40, 70200 Ostrava, městská část: Moravská
Ostrava a Přívoz, část obce: Moravská Ostrava.

Sídlo společnosti: Ostrava, Zámecká 1240/19, PSČ 702 00
Společnost B&A Insurance Consulting s.r.o. se orientuje na
vývoj a implementaci specializovaného softwaru a helpdesk se
vzdálenou správou. Hlavní zákaznické segmenty představují
mateřské firmy, které jsou součástí skupiny Vienna Insurance
Group (VIG). Mateřské firmy zajišťují distribuci těchto produktů
dále k ostatním firmám ve skupině (např. Kooperativa
pojišťovna, a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.).
Strategií společnosti je poskytovat softwarovou podporu
tuzemským i zahraničním subjektům, zejména v Polsku a SR.

Informace o projektu
Název projektu:

Vývoj nadstavbového informačn. systému

Program, opatření: OPPI – ICT a strategické služby, výzva II
Zadavatel:

B&A Insurance Consulting s.r.o.

Termín realizace:

1.11.2009 – 31.7.2012

Výdaje projektu:

24 978 000 Kč

Výše dotace:

9 991 000 Kč

Předmět projektu
Předmětem projektu ,,Vývoj nadstavbového informačního
systému“ je vytvoření vývojového týmu (pro oblast ICT)
v Ostravě, za účelem vývoje specifických nadstaveb
informačního systému SAP pro klienty s finančními službami,
zejména pojišťovny. Na vývoj nových specifických funkcionalit
nemá společnost v současné době k dispozici dostatek
kvalifikovaných a zkušených pracovníků v oboru ICT. Pro
rozvoj nových řešení se tedy jeví jako klíčový faktor investice
do lidských zdrojů, včetně jejich vzdělávání.
Výstupem projektu je vytvoření nadstavby informačního
systému SAP pro pojišťovny, působící na domácím i
zahraničím trhu, a jeho rozšíření o nové funkce (nadstavba
IS na databáze klientů, pojistných událostí, správa pojistek,
atd.). B&A Insurance Consulting s.r.o. vytvoří 13 pracovních
míst v oblasti výzkumu a vzdělávání, která se bude společnost
snažit získat na místním trhu práce, a to s cílem dlouhodobého
udržení v ostravském regionu. Dalším dílčím výstupem projektu
je rozšíření spolupráce s vysokými školami.

Cíle projektu
Cílem projektu je pomocí nových nástrojů uspokojit stávající
poptávku, kterou je zakázková výroba IS řešení pro skupinu
Vienna Insurance Group, a dále se prosadit na nových trzích
zahrnujících obsluhu třetích stran v regionu.

Praktické zkušenosti žadatele
Vzhledem ke krátkodobé existenci společnosti B&A Insurance
Consulting s.r.o. jsou zkušenosti firmy z dosavadních projektů
a zakázek deklarovány referencemi mateřských společností,
které působí na trhu od roku 2004 a 2005. Mezi nejvýznamnější
projekty mateřských firem patří rozvoj vývojových kapacit,
který realizují prostřednictvím dceřiných společností. Ty jsou
zakládány v lokalitách potenciálního směru rozvoje trhu.
V roce 2008 byla založena firma acctus Polsko a 1.6.2010
acctus Rusko.

Komentář žadatele
Jedná se o první projekt podaný naší společností v rámci
Strukturálních fondů. V současné době probíhá fáze realizace
projektu. Předcházející proces zpracovávání žádosti o poskytnutí
dotace jsme se rozhodli řešit spoluprací s poradenskou
společností GRANTIKA České spořitelny, a.s. Profesionální
přístup a skvělá komunikace vše maximálně usnadnily a
zabezpečily bezchybný průběh vcelku složité administrativy.
Realizace projektu bude mít klíčový vliv na budoucí rozvoj naší
společnosti. Získáme dostatek kvalifikovaných pracovníků,
kteří se budou podílet na vývoji specifických nadstavbových
modulů, primárně určených mateřským firmám skupiny Vienna
Insurance Group. Dalším krokem v rozvoji společnosti bude
nabídka a distribuce našich produktů a služeb třetím stranám
v regionu i v zahraničí. V konečném důsledku tak dojde ke
zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Komentář zpracovatele
Projekt plně navazuje na stávající podnikatelské aktivity
společnosti a jeho realizací budou eliminovány všechny
slabé stránky podniku obecně i v oblasti IT/ICT. Vytvořením
profesionálního vývojového týmu odborníků zabezpečí
společnost B&A Insurance Consulting s.r.o. kvalitní základnu
pro vývoj specifických nadstaveb pro informační systém SAP.
Realizace projektu bude tedy mít výrazně pozitivní vliv na
další rozvoj společnosti a představuje strategickou investici do
dalšího rozvoje firmy.
V rámci programu ICT a strategické služby získá společnost
B&A Insurance Consulting s.r.o. 40 % z celkových způsobilých
výdajů. Jedná se o důležité finanční prostředky, které umožní
společnosti realizaci projektu v plném rozsahu.
Příjem registračních žádostí do již třetí výzvy programu ICT a
strategické služby právě probíhá a bude ukončen 15.10.2010.
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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

Měsíčník EU aktualit ▪ srpen 2010

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
IV-10
V-10
VI-10
8,5
8,6
8,6
9,7
9,7
9,7
7,6
7,5
7,4
7,0
6,7
6,6
7,1
7,0
7,0
n/a
n/a
n/a
12,9
13,2
13,3
n/a
n/a
n/a
19,6
19,8
20,0
9,9
9,9
10,0
8,6
8,6
8,5
6,9
7,1
7,3
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
5,2
5,2
5,3
10,9
10,4
10,4
6,9
6,7
6,5
4,3
4,3
4,4
4,1
4,0
3,9
9,8
9,7
9,6
10,8
10,9
10,8
n/a
n/a
n/a
7,0
7,0
7,0
14,8
14,8
15,0
8,8
8,6
8,5
9,1
8,8
n/a
7,8
n/a
n/a
9,6
9,6
9,6
HDP per capita k Ø EU
2007
2008
2009
116,0
115,0
115,0
38,0
41,0
n/a
80,0
80,0
80,0
121,0
120,0
117,0
116,0
116,0
116,0
69,0
67,0
62,0
148,0
135,0
131,0
93,0
94,0
95,0
105,0
103,0
104,0
108,0
108,0
107,0
103,0
102,0
102,0
94,0
96,0
98,0
56,0
57,0
49,0
59,0
62,0
53,0
275,0
276,0
268,0
63,0
64,0
63,0
77,0
76,0
78,0
132,0
134,0
130,0
123,0
123,0
123,0
54,0
56,0
n/a
78,0
78,0
78,0
42,0
n/a
n/a
89,0
91,0
86,0
68,0
72,0
72,0
118,0
117,0
110,0
125,0
122,0
120,0
117,0
116,0
116,0
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
IV-10
V-10
VI-10
2,1
2,5
2,7
3,0
3,0
2,5
0,9
1,0
1,0
2,4
1,9
1,7
1,0
1,2
0,8
2,5
2,8
3,4
-2,5
-1,9
-2,0
4,7
5,3
5,2
1,6
1,8
1,5
1,9
1,9
1,7
1,6
1,6
1,5
2,5
1,8
2,1
-2,8
-2,4
-1,6
0,2
0,5
0,9
3,1
3,1
2,3
5,7
4,9
5,0
0,8
1,8
1,8
0,6
0,4
0,2
1,8
1,7
1,8
2,7
2,3
2,4
0,7
1,1
1,1
4,2
4,4
4,3
2,7
2,4
2,1
0,7
0,7
0,7
1,6
1,4
1,3
2,1
1,9
1,6
3,7
3,4
3,2
2,1
2,0
1,9
Cenová
2007
108,3
46,2
62,4
137,4
101,9
73,1
124,5
90,7
92,8
108,1
102,9
88,1
66,6
60,0
115,3
66,7
75,5
101,9
102,2
62,0
85,7
63,8
79,0
63,2
119,9
115,7
112,6
100,0

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

k Ø EU
2009
113,9
52,7
70,6
144,6
106,4
75,1
125,0
97,4
97,4
114,3
106,5
91,2
74,8
67,8
121,3
65,5
81,4
108,5
107,9
58,6
89,3
57,5
85,5
73,7
126,4
107,0
92,7
100,0
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