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v měsíci září začala již Evropská unie a její instituce nabírat obvyklé tempo své
pracovní výkonnosti. A začátek byl více než slavnostní a průlomový; předseda
Evropské komise José Manuel Barroso přednesl vůbec poprvé své „poselství
o stavu Unie“, jež mu ukládá přijatá Lisabonská smlouva a v němž se pokusil
představit obraz evropské integrace. Byl to obraz plný hodnocení, nastíněných
plánů, ale i kritiky nežádoucích jevů; obraz, jehož přijetí nejen na půdě
Evropského parlamentu, kde byl načrtnut, ale i ze strany komentátorů a médií
bylo až překvapivě příznivé.
Barroso objektivně konstatoval, že stav ekonomiky EU, byť není nikterak růžový,
je zajisté ve výrazně lepším stavu a kondici než před rokem. K tomu, aby
zlepšování tohoto stavu bylo viditelnějším a dlouhodobějším jevem, je podle
jeho názoru uskutečnit shodu nad klíčovými prioritami hospodářského rozvoje
a tyto řešit společným sdílením zdrojů i koordinace politik. Zesíleně soudržná
hospodářská politika v rámci EU tak byla logicky jedním z klíčových témat, stejně
jako odstraňování stále zjevných, byť na první pohled těžko viditelných překážek
a obstrukcí v rámci Jednotného vnitřního trhu.
Dvěma záležitostem se Barroso věnoval důkladně a patrně zaujaly největší
pozornost v jeho projevu: energetice a boji proti rasismu. Tyto oblasti označil
za klíčové z pohledu dalšího směřování Unie; bez spolehlivých a bezpečných
energetických zdrojů není představitelné udržení vysoké prosperity ekonomické a
standardů životní úrovně. Ovšem za vřed ve vztazích mezi lidmi zmínil i eskalující
projevy rasismu, které by se mohly stát tříštivým nábojem v dosahování stále tak
křehké evropské jednoty. V této souvislosti zazněl mediálně snad nejvděčnější
moment Barrosova vystoupení, v němž glosoval snahy francouzského prezidenta
Sarkozyho o vyřešení problému s tábory přistěhovalců. Výměna názorů mezi
oběma politiky se ještě více vyostřila o pár dnů později na summitu Evropské
rady, během níž došlo mezi oběma až k otevřenému střetu. Nutno dodat, že na
stranu Barrosa se v tuto chvíli přidalo více šéfů a států vlád, než kolik si u nich
získal pochopení a podpory francouzský prezident.
Hovoříc o tématu regulace finančních trhů a posílené ekonomické, nejen fiskální
disciplíny, září přineslo další četné příspěvky této debatě; v jeho samotném závěru
došlo – dle mnohých – k příliš měkkému stanovení pravidel fiskální disciplíny,
vztahujících se i na výši, resp. míru veřejného dluhu. O pár dnů dříve došlo
k dohodě, že nová směrnice o kapitálové přiměřenosti BASEL III by měla být
přijata v příštím roce; rovněž téma derivátů a jejich regulace bylo na pořadu dne.
Sílí debata o budoucnosti Kohezní politiky EU po roce 2013, k níž významně
přispěla i v Brně konaná Národní konference Města 2020, zaměřená na
podporu urbánní dimenze koheze v příštím období. Tvůrčí konfrontace pohledů
tuzemských s úspěšnými zahraničními byla opravdu inspirativní a být reportérem
a glosátorem celého jednání vnímám jako velkou poctu. Snad nadcházející Open
Days a poté zejména Pátá kohezní zpráva vnesou do věci ještě více světla.
Sluší se i poblahopřát Plzni a smeknout před Ostravou v souvislosti s nominací
na statut Evropského hlavního města kultury 2015.
Petr Zahradník
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Události

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso přednesl před
europoslanci vůbec první projev o stavu Unie. Zaměřil se především
na ekonomickou krizi, společnou energetickou politiku i záležitosti
imigrace. Evropská komise navrhuje novou podobu sankcí za
porušování Paktu stability a růstu. V budoucnu by finanční sankce
měly být zaváděny automaticky a pouze rozhodnutí Ecofinu
kvalifikovanou většinou by je mohlo zvrátit. Od příštího roku začne
pro členské státy platit tzv. „evropský semestr“.

POLITIKA
Barroso přednesl první projev o stavu Unie
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso začátkem
září před nastoupeným plénem europoslanců přednesl svůj
historicky první projev o stavu Unie. Kromě všudypřítomné
hospodářské krize se v něm dotkl i témat, jako je energetika,
nezaměstnanost či lidská práva.
Předseda Komise tak dostál svému slibu, který poslancům
adresoval po svém druhém jmenování do čela „evropské
exekutivy“. Podle Barrosových slov se bude od nynějška tato
událost opakovat každý rok.
Předseda Komise se ve svém bezmála čtyřicetiminutovém
projevu po vzoru amerických prezidentů věnoval především
hospodářské krizi, která stále trápí unijní ekonomiku. Krize
pak podle Barrosa představovala jeden z nejdůležitějších testů,
kterým musely členské státy společně projít. A podle jeho slov
si ve svém počínání vedly dobře.

prohřešku. Sankce se budou týkat pouze zemí eurozóny s
rozpočtovým schodkem vyšším jak 3 % HDP nebo s celkovým
zadlužením nad 60 % HDP, které jasně neprokáží snahu
zadlužení snižovat.
Rozpočtoví hříšníci ale budou mít slušnou šanci na vrácení
peněz, pokud se budou snažit nadměrné rozpočtové schodky
a celkové zadlužení napravit, uvádí ČTK. Celý mechanismus
bude totiž rozdělený do tří fází. V první z nich, kdy se ukáže,
že daný stát neplní svá rozpočtová předsevzetí, bude muset
do Bruselu složit vklad ve výši 0,2 % HDP, z něhož mu ovšem
budou plynout úroky. Ve druhé fázi, kdy EU bude muset
proti zemi přijmout některá nápravná opatření, se úroky z
vkladu rozdělí mezi členské státy. Teprve ve třetí fázi, kdy se
případnému provinilci nepodaří napravit vlastní hospodaření,
peníze propadnou unii.

„Společně jsme zvládli položit základy, ze kterých budeme
vycházet při modernizaci naší ekonomiky. Evropa ukázala, že
dokáže obstát a že se s ní má počítat,“ řekl například Barroso a
dodal: „Ti, kteří předpovídali, že Evropská unie padne, se mýlili.“
I když má Evropa podle Barrosa nejhorší chvilky za sebou,
neměla by ve svém úsilí vymanit se z krize polevit. Unie by
se proto měla zaměřit především na strukturální reformy a
modernizaci sociálně tržní ekonomiky. EU by také měla podle
Barrosa zatočit s nezaměstnaností a udělat vše pro to, aby do
budoucna zamezila reprízám hospodářské krize.
Kromě nutnosti oživení hospodářského růstu Barroso ve svém
projevu zmínil i potřebu vytvoření společné energetické
politiky. „Evropa musí zajistit svou energetickou bezpečnost
a solidaritu,“ řekl.
Barroso pří svém přednesu nevynechal ani otázku imigrační
a azylové politiky, když uvedl, že „přistěhovalci, kteří mají v
pořádku veškerá povolení, naleznou v Evropě místo, kde jsou
respektována a dodržována lidská práva.“ Na druhou stranu
slíbil, že Unie přijme tvrdá opatření v rámci boje s ilegální
imigrací.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SP
EECH/10/411
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/barroso-prednesl
-svuj-prvni-projev-o-stavu-unie-007870

EKONOMIKA A EURO
Komise navrhuje poloautomatické sankce pro
rozpočtové hříšníky
Evropská komise zveřejnila návrh na zpřísnění sankcí za
nedodržení rozpočtové politiky. Pokuty mají dosahovat 0,2 %
HDP a platit poloautomaticky, tedy okamžitě po zjištění
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Zavedení sankcí má být poloautomatického charakteru. To
znamená, že se sankce vůči členskému státu rozběhnou
automaticky po prokázání rozpočtových přestupků a zastavit
je bude moci pouze rozhodnutí kvalifikované většiny
ministrů financí.
Časem by se systém poloautomatického potrestání měl rozšířit
i na země mimo eurozónu. Zde by však měl mít spíše podobu
odebrání evropských dotací.
Návrh poloautomatických sankcí má řadu nepřátel a není
vůbec jasné, jestli má v současné podobě šanci na úspěch či
jak bude ještě během legislativního procesu modifikován. Řada
rozpočtových hříšníků by si totiž na sebe „upletla bič“.
Francouzská ministryně financí Christine Lagarde již odmítla
poloautomatický návrh sankcí Evropské komise a vznesla
požadavek, aby o jejich zrušení rozhodovala prostá většina
členských států, která je lépe dosažitelná.
My sankce podporujeme, protože současná podoba, kdy
o uvalení sankcí rozhodují ministři financí, se ukázala

Události
jako bezzubá. I při dlouhodobě neutěšeném stavu veřejných
financí ve velké většině členských zemí, nebyl nikdo nikdy
finančně sankcionován.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1199
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-navrh
uje-poloautomaticke-sankce-francie-je-proti-007947

Od příštího roku budou státy své rozpočty
posílat do Bruselu
Takzvaný „evropský semestr“, v jehož průběhu budou členské
země posílat základní obrysy svých rozpočtů k předběžnému
posouzení do Bruselu, na zářijovém setkání ministrů financí
EU úspěšně prošel. Touto cestou chce Evropská unie zpřísnit
dohled nad národními rozpočty a předejít tak opakování
dluhových krizí podobných té, která v minulosti zasáhla
Řecko.
Podle návrhu schváleného ministry financí budou členské
státy muset své rozpočtové plány na následující rok posílat
Evropské komisi nejpozději do konce dubna. Evropská
komise poté posoudí, zda jsou dlouhodobé plány snižování
rozpočtových deficitů a příslušné návrhy reforem v souladu se
„směry“, na nichž se každoročně v březnu dohodnou členské
státy.
Komise na základě svých zjištění zformuluje názor, o
němž budou poté na pravidelných Radách v červnu a červenci
diskutovat ministři financí EU a eurozóny.
Přestože posílení dohledu nad národními rozpočty zatím
nepočítá s žádnými sankcemi, Unie věří, že tlak ze strany
Komise a členských států na vlády zapůsobí a pomůže tak
zabránit nadměrnému zadlužování.
Současně s tím probíhá diskuse o možných úpravách Paktu
stability a růstu a případných sankcích za jejich nedodržování.
V souvislosti s tím vystoupila v srpnu 2010 skupina devíti
převážně nových členských zemí (včetně ČR a SR) s
požadavkem, aby nová rozpočtová pravidla zohledňovala
náklady penzijních reforem. Šance na schválení požadavku
však není velká, jak vyjádřil slovenský ministr Ivan Miloš:
„Bohužel, nemyslím si to. Myslím, že je to relevantní postoj,
máme pro něj reálné důvody, ale celkový konsensus tady
nevidím,“ uvedl.
Evropský semestr je měkčí formou nátlaku na členské státy,
aby se jejich budoucí veřejné rozpočty ubíraly zodpovědným
směrem. V situaci, kdy fiskální politika je téměř zcela
v kompetenci členských států, je to maximální kompromis,
který šel vyjednat.
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
en/ecofin/116306.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/od-pristiho-rok
u-budou-staty-sve-rozpocty-posilat-do-bruselu-007875

Na zemědělství by podle komisaře měla jít jen
třetina rozpočtu EU
Na společnou zemědělskou politiku EU by podle evropského
komisaře pro rozpočet Janusze Lewandowského měla jít
pouze třetina unijního rozpočtu a ne téměř 40 %, jak je tomu
dnes. Uvolněné prostředky by Unie investovala do výzkumu a
inovací. Komisař to uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters.
Komisař Janusz Lewandowski přiznal, že nadcházející
diskuse o podobě budoucího evropského rozpočtu bude
zřejmě nejobtížnější debatou, kterou kdy Evropská unie
absolvovala. Jednání během října odstartuje návrh Evropské
komise a budou pořádně „horká“ z několika důvodů. V ohrožení
se vedle dotací evropským zemědělcům může ocitnout i tzv.
britský rabat, díky němuž Británie odvádí do společného unijního
rozpočtu méně, než by odpovídalo úrovni její ekonomiky.
Očekává se, že po zveřejnění návrhu celého sedmiletého
rozpočtu se opravdová jednání rozběhnou až počátkem
příštího roku. Tradičně nejsilnějším obhájcem zemědělských
dotací bude Francie, čistí plátci do unijního rozpočtu, jakými
jsou Rakousko nebo Německo, budou prosazovat jejich
snížení.
Komisař Lewandowski by naopak rád zvýšil výdaje na
vědu, výzkum a inovace. Takový posun v prioritách by mohl
potěšit i bohatší členské země jako například Švédsko nebo
Nizozemsko.
Lewandowski by též chtěl zvednout částku, kterou Unie
vynakládá na posilování své role v zahraničí (jedná se
například o rozvojovou a humanitární pomoc).
Komisař odmítl jako nepravdivé spekulace, podle nichž má
Komise v úmyslu podpořit zavedení nové celoevropské daně
jako dodatečný příjem evropského rozpočtu. Naopak se přihlásil
ke zjednodušení příjmové stránky rozpočtu odstraněním již
překonaných nesystémových výjimek typu britského rabatu.
Plány komisaře Lewandowskeho jdou správným směrem.
V Evropské unii však nerozhoduje Komise, ale v převážné
většině případů členské státy. Výsledná podoba rozpočtu EU
je tak nejistá a dozvíme se ji nejdříve na přelomu let 2011 a
2012.
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/na-zemedelstvi-bypodle-komisare-mela-jit-jen-tretina-rozpoctu-eu-007871

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Itálie ustoupila, EU uzavře dohodu „nové
generace“ s Jižní Koreou
Evropská rada na svém zářijovém jednání dala zelenou
dlouho očekávané dohodě o volném obchodu mezi EU
a Jižní Koreou, hlavní oponent smlouvy Itálie nakonec
přistoupila na kompromis.

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

Evropský parlament svým souhlasným stanoviskem definitivně
schválil reformu finančního dohledu v EU. Měly by vzniknout tři
nové nadnárodní dohledové orgány pro banky, pojišťovny a trhy
cenných papírů. Nově bude ustavena i tzv. Evropská rada pro
systémová rizika. Evropská komise připravila návrh nařízení,
které by mělo přinést více transparentnosti na mimoburzovní trhy
s finančními deriváty. Proti zavedení celoevropského patentu se
formuje opozice sedmi členských zemí.

V rámci snahy o posílení svého mezinárodního postavení a
navýšení zahraničního obchodu s asijskými partnery schválila
EU na svém summitu dohodu o volném obchodu s Jižní
Koreou. Dohoda, jejíž hodnota pro evropské producenty
se odhaduje na 19 miliard eur, je považována za vůbec
nejdůležitější obchodní dohodu, kterou vlády 27 členských
států dosud podepsaly s třetí stranou, a za „novou generaci“
bilaterálních obchodních smluv EU.
Bilaterální jednání s Jižní Koreou zahájila EU už na jaře 2007
ve snaze zlepšit vyhlídky evropských exportérů na asijských
trzích. Během její ratifikace byla často kritizována zástupci
automobilového průmyslu sdružených v Evropské asociaci
výrobců automobilů, kteří se obávají levné konkurence
asijských automobilových značek na evropských trzích (do
Evropy míří 15 % asijské automobilové produkce). I z tohoto
důvodu proto dohoda obsahuje článek, který dovoluje EU
opětovné zavedení ochranářských opatření v případě,
že poroste dovoz korejských automobilek využívajících
subdodavatele z jiných asijských zemí.
Souhlasu s dohodou se dlouho bránila především Itálie, která
se obávala konkurence korejských automobilových značek pro
svoji domácí značku Fiat. Tomu se momentálně příliš nedaří a
v první polovině tohoto roku zaznamenal 10 % pokles prodeje.
Itálie proto žádala odklad nabytí účinnosti dohody na rok 2012.
Nakonec ale ustoupila a přijala kompromisní návrh, který
posouvá vstup smlouvy v platnost o šest měsíců, tj. na
1. červenec 2011.
Dohoda je dobrou zprávou pro konkurenceschopné
evropské exportní podniky, pro něž se otevírá korejský trh
se zhruba 50 miliony obyvatel, i pro evropské spotřebitele, kteří
budou profitovat z širší nabídky dováženého zboží.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/ec/116547.pdf
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export/clanek/italie-ustoupilaeu-uzavre-dohodu-nove-generace-s-jizni-koreou-007910

FINANCE
Europoslanci schválili reformu finančního
dohledu v EU
Evropský parlament udělal poslední tečku za reformou
finančního dohledu, kterou během září podpořily také státy
EU na Ecofinu. Součástí reformy dohledu nad finančními trhy
je vznik tří nadnárodních regulačních orgánů, které mají
sektor sledovat na mikroúrovni:
1. EBA (European Banking Authority) – dozor nad
bankovním sektorem.
2. ESMA (European Securities and Market Authority)
– dozor nad trhem s cennými papíry.
3. EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions
Authority) – dozor nad penzijními fondy a pojišťovnami.
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Nové orgány budou financovány z rozpočtu bývalých
poradních výborů, které od ledna 2011 nahrazují:
• Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS),
• Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a
zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS),
• Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR).
Vedle toho vznikne také tzv. Evropská rada pro systémová
rizika (European Systemic Risk Board), jejíž rolí bude
sledovat makroekonomickou stabilitu finančního sektoru
v Evropské unii a upozorňovat na systémová rizika, která
mohou ohrozit evropský finanční trh (např. vysoké zadlužování
členských zemí).
Nejspornějším bodem reformy je otázka rozdělení
kompetencí mezi nadnárodními a národními orgány
dohledu. Národním orgánům zůstala pravomoc dohlížet na
každodenní fungování domácích finančních trhů. Nadnárodní
dohled by měl zasáhnout až v případě, že nastane „naléhavá
situace“ (o tom, co je a co není naléhavá situace, budou
rozhodovat členské státy), nebo ve chvíli, kdy dojde k porušení
práva EU vlivem špatného uplatnění evropských nařízení
národními regulačními orgány.
Evropské orgány dohledu budou podle materiálu z Evropské
komise moci do rozhodování vstoupit také ve chvíli, bude-li
se jednat o případ nadnárodní povahy (jinými slovy, půjde-li
např. o nadnárodní banku).
Klíčovou otázku, jak hodně bude docházet k překryvu
pravomocí a z toho vyplývajícím rozporům mezi nově
vybudovaným nadnárodním dohledem a národními
orgány, ukáže až každodenní praxe.
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20100921IPR83190/
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/europoslancischvalili-reformu-financniho-dohledu-007930

Revoluce pro obchodování s finančními
deriváty
Evropská komise předložila návrh nařízení, které by mělo
přinést více transparentnosti na trhy s OTC deriváty.
Jedná se o složité finanční instrumenty, které nejsou přijaty
k obchodování na institucionalizované obchodní platformě
– např. burze – ale obchodují se přímo na základě kontaktu
protistran. Hlavní body návrhu:
Větší transparentnost
V současnosti není ohlašování OTC derivátů povinné a
dozorové orgány ani účastníci trhu nemají jasný přehled o dění
na trhu. Obchody s deriváty v EU budou muset být oznamovány
ústředním datovým střediskům (tzv. registrům obchodních
údajů). Do těchto registrů budou mít přístup regulační orgány
v EU a za dohled nad nimi bude odpovídat Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy (ESMA). Tento orgán bude také odpovědný

Události
za zařazování do registrů a za vyřazování z těchto registrů.
Registry obchodních údajů budou muset navíc zveřejňovat
agregované pozice podle třídy derivátů.
Snížení rizik protistrany
Standardizované OTC deriváty budou účtovány prostřednictvím
ústředních protistran. To budou subjekty, které při transakci
vstoupí mezi dvě protistrany a stanou se tudíž „kupujícím
pro každého prodávajícího“ a „prodávajícím pro každého
kupujícího“. To zabrání situaci, kdy kolaps jednoho účastníka
na trhu zapříčiní kolaps jiných účastníků, a tím ohrozí celý
finanční systém.

zastávají v oblasti OTC derivátů důležité pozice. Pokud však
nefinanční podniky (např. výrobci) využívají OTC deriváty ke
zmírnění rizik vyplývajících z jejich hlavních podnikatelských
aktivit (tzv. „hedging“), budou od požadavků na zúčtování
ústřední protistranou osvobozeny.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1125

PODNIKÁNÍ
Členské státy se nemohou shodnout na
podobě patentu EU
Sedm členských zemí Evropské unie (Kypr, Řecko, Irsko,
Itálie, Litva, Lucembursko a Španělsko) vyslalo Evropskému
soudnímu dvoru jasný signál: s představou Evropské
komise na podobu jednotného patentu EU nesouhlasíme.
Poukazuje to na hluboké rozpory, které v této otázce v Unii
existují. Přitom se ale jedná o vlajkovou loď nové inovační
strategie EU, kterou zanedlouho představí Evropská
komise.
Evropská unie se o zavedení jednotného patentu EU snaží již
několik let. Dohodu o něm ale neustále ztěžují přetrvávající
potíže právního i technického charakteru. Největší komplikaci
pak představuje citlivá otázka časově náročných a
finančně nákladných překladů doprovodných technických
předpisů, kterými je získání patentu podmíněno.
Evropská komise se proto již na začátku letošního roku
zavázala k tomu, že se pokusí tyto překážky odstranit a
přesvědčit členské státy, aby daly patentu EU zelenou. S
konkrétním návrhem, který měl prolomit zejména patovou
situaci s překlady, přišel evropský komisař pro vnitřní trh
Michel Barnier.
Dalším problémem je zřízení jednotného patentového soudu,
do jehož jurisdikce by měly spadat i již existující tzv. evropské
patenty, které v současnosti uděluje Evropský patentový
úřad (EPO), jenž sídlí v Mnichově a mezi jehož členy patří i
několik zemí mimo Evropskou unii (např. Albánie, Makedonie
nebo Turecko).

Snížení operačního rizika
Na trhu existuje určitý počet vysoce specifických a složitých
smluv, které v mnoha fázích procesu stále vyžadují významný
manuální zásah, čímž se zvyšuje operační riziko (riziko ztráty
způsobené např. selháním lidského faktoru). Účastníci trhu
budou zjišťovat míru rizika, sledovat a zmírňovat toto riziko,
například využíváním elektronických prostředků při potvrzování
podmínek smluv o OTC derivátech.
Oblast působnosti
Návrh se vztahuje na všechny druhy OTC derivátů a týká se
jak finančních institucí, tak podniků mimo finanční sektor, které

O tom, zda je představa Evropské komise v souladu s
evropským právem, by měl ještě tento rok rozhodnout
Evropský soudní dvůr (ESD).
Otázka zavedení celoevropského patentu, který by výrazně
snížil administrativní náklady podnikům s působností ve více
členských státech, je dlouhodobým unijním oříškem. Jeho
zavedení bylo jednou z priorit i českého předsednictví EU
v prvním pololetí 2009.
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_
en.htm
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/patent-eu-je-pravde
podobne-hudbou-minulosti-007851
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Připravovaný akční plán energetických úspor by se měl zaměřit
zejména na šetření energiemi v budovách. V Evropské unii dojde
k většímu propojení plynárenských sítí, aby se mohlo efektivněji
reagovat na výpadky v dodávkách plynu, jako tomu bylo v lednu
2009. Součástí nového nařízení je i povinnost do tří let vybavit
mezistátní plynovody zařízením pro zpětný tok plynu. Po nátlaku ze
strany krajů vláda přehodnotila své úsporné kroky a bude i nadále
poskytovat spolufinancování pro projekty podpořené z ROPů.

ENERGETIKA A DOPRAVA
EU se v příštím plánu energetických úspor
zaměří na budovy
Akční plán energetických úspor, na jehož přípravě Komise
právě pracuje a který bude představen ještě letos, by se měl
soustředit na šetření energií v budovách. Po skončení
neformálního setkání ministrů pro energetiku to uvedl komisař
Günther Oettinger.
Pokud má Evropská unie dosáhnout svého již dříve
odsouhlaseného cíle, podle nějž má do roku 2020 dojít
ke snížení energetické spotřeby o 20 %, bude se podle
Oettingera muset nejprve shodnout, jak k celkovému cíli
přispějí jednotlivé členské státy a sektory ekonomiky. Z jednání
ministrů členských států vyplývá, že k celkovému cíli by měly
největším dílem přispět úspory v budovách.
Novým opatřením by mohlo být například stanovení
individuálních národních závazných cílů v oblasti
energetické účinnosti na stejném principu, podle nějž Unie
v minulosti postupovala v případě směrnice o obnovitelných
zdrojích. Závazné cíle ale podle všeho v návrhu akčního plánu
nebudou. Jejich plnění by podle komisaře mělo být zpočátku
dobrovolné. K tvrdším opatřením by Unie měla přikročit až v
případě, že by státy své dobrovolné cíle neplnily.
Vedle přípravy novely akčního plánu Oettingerovi lidé
pracují na přípravě materiálů, které by v únoru 2011 Komise
ráda představila na evropském summitu, jehož tématem bude
energetika.
Jedním z nich bude i návrh nového balíčku k energetické
infrastruktuře, který by se měl podle komisaře během příštích
týdnů zkonkretizovat. Plynárenské a elektroenergetické sítě
by měly dosahovat stejných standardů jako evropská dálniční
nebo letecká infrastruktura, dodal.
Ministři se během neformální schůzky zabývali také otázkou
financování rozvoje přenosových soustav, výstavby
nových propojení a zavádění tzv. chytrých sítí (smart
grids), které vnímají jako předpoklad pro vytvoření moderní
celoevropské sítě.
http://www.eutrio.be/pressrelease/informal-energy-council-dev
elopment-modern-and-integrated-european-grid
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-se-v-pristim-planuenergetickych-uspor-zameri-na-budovy-007880

Parlament schválil pravidla bezpečnosti
dodávek plynu
Evropský parlament dne 21. září schválil nařízení, které má
posílit připravenost Evropy na krizi dodávek zemního
plynu. První návrh evropské legislativy v této oblasti uveřejnila
Komise v červenci 2009 jako odpověď na rusko-ukrajinskou
„plynovou krizi“ z ledna 2009.
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Podle nového nařízení mají státy vypracovat preventivní
a pohotovostní plány, které budou počítat se silnějším
postavením Evropské komise v koordinování reakce v případě
pohotovosti. Evropská exekutiva bude rovněž schvalovat
preventivní plány jednotlivých států především s ohledem
na to, aby neohrožovaly bezpečnost dodávek do ostatních
členských zemí.
Nařízení má napravit nedostatečná propojení plynárenské
infrastruktury mezi jednotlivými státy. To bylo totiž
identifikováno jako jedna z hlavních příčin potíží v zásobování
východní Evropy zemním plynem v lednu 2009, kdy byla
většina dodávek přerušena z důvodu rusko-ukrajinských
sporů.
Členské státy budou mít teď čtyři roky na to, aby zlepšily své sítě
natolik, že budou schopné zajistit potřebné dodávky i ve dnech
„výjimečně vysoké poptávky“, a to i v případech, kdy přestanou
být zásobovány svým nejvýznamnějším dodavatelem nebo v
případě výpadku větší části sítě. Navíc budou muset do tří let
vybavit všechna mezistátní propojení zařízením pro zpětný
tok plynu.
V této oblasti státy podporuje Evropský energetický program
obnovy (EEPR), který 1,4 miliardami eur spolufinancuje
investice do přeshraniční plynárenské infrastruktury.
Většina států již začala vyhodnocovat rizika a zavedla
infrastrukturu nutnou k zajištění dodávek plynem.
Schválené nařízení má před výpadky dodávek ochránit také
soukromé odběratele (domácnosti). Plynárenské společnosti
se budou muset zaručit, že v dobách mimořádně vysoké
poptávky nebo v situacích, kdy za běžných zimních podmínek
dojde k výpadku infrastruktury, dodávky pro domácnosti
neklesnou po dobu alespoň 30 dní.
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20100920IPR82928/
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/parlament-schvalil-pr
avidla-bezpecnosti-dodavek-plynu-007926

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Návrhů na změnu priorit společné zemědělské
politiky přibývá
Přestože zatím ani není jasné, kolik peněz bude v příštím
rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku vyhrazeno,
diskuse se v Bruselu stáčí k novým prioritám. Čím častěji se v
debatě objevují taková slovní spojení jako jsou „veřejné statky“
nebo „zelený růst“, tím více se zdá, že se priority evropské
zemědělské politiky posouvají blíže k ochraně životního
prostředí a rozvoji venkova.
Kontext, v jakém probíhá současná diskuse o budoucnosti
společné zemědělské politiky, se od debat předcházejících
minulým reformám odlišuje především svou šíří. Zaprvé,
vzhledem k tomu, že společná zemědělská politika stále tvoří

Události
zhruba 40 % celkového unijního rozpočtu, je diskuse o její
budoucí podobě úzce propojena s diskusí o příští finanční
perspektivě na léta 2014-2020.
Do debaty silně zasahují také taková témata, jako je
hospodářská krize, boj se změnami klimatu a rostoucí
cenová volatilita na trhu zemědělských komodit.
Evropská komise se netají s tím, že by společnou zemědělskou
politiku ráda propojila s cíli připravované hospodářské
strategie Evropa 2020.
Komise dodává, že zemědělská politika by měla více přispívat
také k řešení ekologických výzev, jakými jsou změny klimatu,
úbytek biodiverzity, ale také efektivnější hospodaření s
přírodními zdroji, vodou a podpora obnovitelných zdrojů
energie.

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Vláda zachová kofinancování ROPů
Vláda rozhodla o tom, že opět obnoví kofinancování
regionálních operačních programů (ROP) ze státního
rozpočtu ve výši 7,5 %. K jeho zastavení došlo v srpnu v
rámci úsporných opatření, které se podle Nečasova kabinetu
mají odehrávat i na nižších stupních státní správy.
V současném programovacím období 2007-2013 tvoří rozpočet
jednotlivých operačních programů z 85 % dotace z evropských
fondů a z 15 % domácí veřejné zdroje. V polovině srpna
vláda premiéra Petra Nečase přišla s návrhem, který v rámci
úsporných opatření počítal se zastavením kofinancování
všech regionálních operačních programů ze státní kasy.
Úmysl vlády se ale nesetkal s pochopením hejtmanů, např. ROP
Jihovýchod, ze kterého jsou financovány evropské projekty v
Jihomoravském kraji a na Vysočině, pozastavil přijímání nových
žádostí a podepisování smluv s úspěšnými žadateli.
Za změnou v rozhodnutí vlády stojí série jednání s hejtmany,
které vedl hejtman Jihomoravského kraje a zároveň předseda
řídícího orgánu ROP Jihovýchod Michal Hašek.
„Pro města a obce a také neziskový sektor je takový výsledek
trpělivé snahy a vyjednávání hejtmanů s vládou dobrou
zprávou, protože příslušné projekty mohou být dále realizovány
a žadatelé nebudou další dny a týdny v nejistotě, kterou
původní verdikt Nečasovy vlády znamenal,“ uvedl hejtman a
dodal: „V době hospodářské krize tyto projekty znamenají,
že podporují regionální ekonomiku, přinášejí konkrétní práci
regionálním firmám a zaměstnanost. A to je to nejdůležitější“.
Hašek také potvrdil, že vláda se s hejtmany dohodla na tom, že
se kofinancování ze státního rozpočtu nebude týkat krajských
projektů. Zbývající prostředky budou hrazeny z rozpočtů
krajů, píše se ve stanovisku MMR.
Úspěšnost čerpání jednotlivých ROPů (v mil. Kč)
Celková
Schválené
alokace
dotace
Severozápad
21 821 14 809 (67,9%)
Moravskoslezsko 20 998
7 823 (37,3%)
Jihovýchod
20 761 14 296 (68,9%)
Střední Morava
19 413
8 679 (44,7%)
Severovýchod
19 371 11 087 (57,2%)
Jihozápad
18 123
8 136 (44,9%)
Střední Čechy
16 382
7 280 (44,4%)
ROP

K nejpopulárnějším konceptům, o nichž se v současné době
v souvislosti s reformou evropského zemědělství hovoří,
patří koncept „veřejných statků“. Nedávná studie, která
vznikla na zakázku Evropské komise, jich definuje deset:
zemědělská krajina, biodiverzita v zemědělské půdě, kvalita
vody, dostupnost vody, funkce půdy, ukládání uhlíku a stabilita
klimatu, emise skleníkových plynů, kvalita ovzduší a odolnost
vůči požárům a záplavám.
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/navrhu-jak-zmenitpriority-spolecne-zemedelske-politiky-pribyva-007921

Vyplacené
dotace
4 158 (19,1%)
3 081 (14,7%)
7 464 (36,0%)
6 566 (33,8%)
6 206 (32,0%)
3 735 (20,6%)
3 635 (22,2%)

Zdroj: MMR; údaje v závorce je procento vůči celkové alokaci
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2010/MMR-obnovime-kofinancovani-regionalnich-operacnic
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vlada-zachovakofinancovani-regionalnich-operacnich-programu-ze-statniho-r
ozpoctu-007935
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Na základě pravidel EU skončily loni dodávky 100 wattových
žárovek do našich obchodů a od 1. září potkal stejný osud i jejich
75 wattové kolegyně. Nelegální tábory Romů ve Francii a plán
prezidenta Sarkozyho na nucené vystěhování jejich obyvatel
vyvolal širokou diskusi i v orgánech EU. Jedním z jejich výstupů je
i ustavení pracovní komise Evropskou komisí, která má posoudit,
jak úspěšně členské státy využívají fondů EU na sociální začlenění
některých příslušníků této menšiny.

1. ZÁŘÍ
Klasické 75 wattové žárovky mizí z obchodů:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/05180680-243-08-36-909-20100831STO80668-2010-31-08-2010/
default_en.htm
Informační technologie – budoucí telefony budou inteligentnější:
http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_10_09_
01_en.html

2. ZÁŘÍ
Evropská komise dala zelenou pro výměnu podkladů pro audity
s Austrálií a USA: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/10/1083
Komise stanovila kritéria dobrého environmentálního stavu
evropských moří: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/10/1084

3. ZÁŘÍ
Evropská unie schválila uvolnění 264 milionů eur na pomoc 19
africkým, karibským a tichomořským státům, aby se vypořádaly
s hospodářskou krizí: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/10/1091
Komise přidala na seznam EU uvádějící letecké dopravce, kteří
podléhají zákazu provozování letecké dopravy, dvě ghanské
letecké společnosti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1090

6. ZÁŘÍ
Čtyři zemědělské produkty přidány do Rejstříku chráněných
označení původu a chráněných zeměpisných označení:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/408.htm

7. ZÁŘÍ
Rok 2010 Evropským rokem pro aktivní věk:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=860&furtherNews=yes

8. ZÁŘÍ
Zápis z jednání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem:
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
en/ecofin/116306.pdf
Výzkum IT technologií – uchování evropských digitálních dat
pro budoucí generace:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1094

9. ZÁŘÍ
Statistiky EU – cizinci tvoří 6,4 % populace EU:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/307092010-AP/EN/3-07092010-AP-EN.PDF
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Zastoupení cizinců v populaci
v tis.
Lucembursko
215
Lotyšsko
404
Kypr
128
Estonsko
214
Španělsko
5 651
Irsko
504
Rakousko
864
Belgie
971
Německo
7 186
Řecko
929
UK
4 021
Itálie
3 891
EU-27
31 860
Švédsko
548

v%
43,5%
17,9%
16,1%
16,0%
12,3%
11,3%
10,3%
9,1%
8,8%
8,3%
6,6%
6,5%
6,4%
5,9%

v tis.
Dánsko
320
Francie
3 737
Malta
18
Portugalsko 443
ČR
407
Nizozemsko 637
Slovinsko
71
Finsko
142
Maďarsko
186
Litva
41
Slovensko
52
Bulharsko
24
Polsko
36
Rumunsko
31

v%
5,8%
5,8%
4,4%
4,2%
3,9%
3,9%
3,5%
2,7%
1,9%
1,2%
1,0%
0,3%
0,1%
0,1%

Zdroj: Eurostat
Evropská komise má posoudit, jak členské státy využívají
fondů Evropské unie k integraci Romů:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1097

10. ZÁŘÍ
EU chystá lepší zákony na ochranu zvířat používaných
k vědeckým pokusům:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1105
Počet žádostí o dotace z Globalizačního fondu EU se zvýšil
6x: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&n
ewsId=863&furtherNews=yes
Webový portál pro pomoc pro život, práci i cestování v EU:
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

13. ZÁŘÍ
Daně a celní unie – Evropská komise zveřejnila dokument
Inovativní financování na globální úrovni:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/
taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_
paper_23_en.pdf
Zápis z jednání Rady EU k zahraničním záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/116464.pdf
Vzdělávání – EU zvýšila akademickou spolupráci s USA a
Kanadou:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1109
Obnovitelné energie – evropští výzkumníci zkoumají potenciál
bioplynu: http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_
10_09_13_en.html

Kalendárium
14. ZÁŘÍ
Průběžná prognóza EU – Hospodářské oživení pokračuje v
nejistých podmínkách celosvětové ekonomiky:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1111
Poslední výzva společnostem k registraci chemických látek:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1113
Eurobarometr – devět z deseti Evropanů podporuje rozvojovou
pomoc: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/10/1116
Rozšíření – Evropská komise vítá výsledky referenda
v Turecku:
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/
turkey_en.htm

15. ZÁŘÍ
Obyvatelstvo EU – vzdělání je vyšší prioritou než změny
klimatu:
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/opennews/886596216FACB1
F8C125779E00517CE9_EN?OpenDocument
EU zvyšuje podporu pro včelařské odvětví:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1121
Mzdové náklady vzrostly o 1,6 %:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/314092010-BP/EN/3-14092010-BP-EN.PDF

16. ZÁŘÍ
Podnikání a průmysl – další pokrok ve spolupráci EU a Afriky
v oblasti vesmíru:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1133

17. ZÁŘÍ
Ochrana spotřebitelů – bezpečný nákup ve většině
internetových prodejnách elektroniky:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1136

20. ZÁŘÍ
Měsíční monitor trhu zaměstnanosti za září 2010:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=893&furtherNews=yes
Závěry z jednání Evropské rady:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/116547.pdf

21. ZÁŘÍ
Zemědělství a místní rozvoj – 3,25 mil. eur na podporu
informačních projektů:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/409.htm

Digitální agenda – Komise plánuje opatření k zajištění rychlého
a superrychlého širokopásmového připojení v Evropě:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1142

22. ZÁŘÍ
Vnitřní záležitosti – Evropská komise navrhuje společné
předpisy s cílem znemožnit domácí výrobu výbušnin:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1144
Evropská komise přijímá novou strategii pro rovnost žen a
mužů:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1149

23. ZÁŘÍ
Maloobchodníci plní své sliby v oblasti životního prostředí:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1157

24. ZÁŘÍ
Evropský den jazyků vyzdvihuje výhody jazykové rozmanitosti
pro malé podniky:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1164
Digitální agenda – Dvě třetiny televizních programů sledovaných
v Evropě jsou evropského původu: http://europa.eu/rapid/press
ReleasesAction.do?reference=IP/10/1163

27. ZÁŘÍ
Komise zveřejnila Finanční zprávu o zemědělství za rok 2009:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/412.htm
Energetika – EU vítá Ukrajinu v Energetickém společenství:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1173

28. ZÁŘÍ
Statistiky EU – v roce 2008 80 % dětí studovalo cizí jazyk na
základní škole: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
PUBLIC/3-24092010-AP/EN/3-24092010-AP-EN.PDF

29. ZÁŘÍ
Finanční zpráva k evropskému rozpočtu za rok 2009:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1188
Evropská komise a společnost Imperial Tobacco podepsaly
dohodu o boji proti nezákonnému obchodu s tabákem:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1179

30. ZÁŘÍ
Nové kulturní projekty k posílení spolupráce mezi EU a
Ruskem: http://ec.europa.eu/culture/news/news2935_en.htm

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

V říjnu je kalendář jednání klíčových rozhodovacích orgánů
Evropské unii doslova nabitý. Zvláštní pozornost si zaslouží
například zasedání Euroskupiny i následujícího Ecofinu (Rady EU
pro hospodářské a finanční záležitosti), kde se budou řešit návrhy
na zavedení poloautomatických sankcí za nedodržování pravidel
odpovědné fiskální politiky definovaných v Paktu stability a růstu.
Vrcholem října však bude Evropská rada, která sdružuje lídry a
hlavy všech 27 členských států.

Zasedání klíčových institucí EU
30. 9. -1. 10. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
6. 10. 2010
Brusel, Belgie
- Setkání Evropského parlamentu
7. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
10. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
14. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k životnímu prostředí
15. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
18. 10. 2010
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
18. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Euroskupiny
19. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
21. 10. 2010
Antverpy, Belgie
- Neformální setkání ministrů pro sport
21. 10. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální setkání ministrů pro rozvojovou spolupráci
21. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
25. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
25. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem
25. 10. 2010
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem
28. 10. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady

10

Měsíčník EU aktualit ▪ říjen 2010

Ačkoliv jsme uprostřed programovacího období 2007-2013,
pomalu ale jistě se pozornost potenciálních příjemců zaměřuje
i za horizont roku 2013. Aktuální hlavní téma Měsíčníku EU
aktualit se proto zaměřuje na diskusi o podobě Kohezní politiky
EU na budoucí období 2014–2020, a to včetně více uvažovaných
priorit. Zvláštní důraz je kladen na pozici České republiky
v nadcházejícím vyjednávání.

Téma

STAV PŘÍPRAV KOHEZNÍ POLITIKY EU PO ROCE 2013
A FORMULACE JEJÍCH KLÍČOVÝCH PRIORIT
Lisabonská reformní smlouva, vstoupivší v platnost před
necelým rokem v prosinci 2009, s ohledem na Kohezní politiku
EU doplnila rozměr vnímání koheze v kontextu EU o územní
(teritoriální) charakteristiku. Přestože její článek 174 specifikuje,
že jejím smyslem je zaměření se na snížení rozdílů mezi
úrovní rozvoje regionů soudržnosti EU NUTS II a na snížení
zaostalosti nejvíce handicapovaných regionů, o způsobech,
jakými bude tento smysl prakticky naplňován, zatím neexistuje
zcela jednotná představa, ani praktické vodítko, jehož by bylo
možné se v současnosti držet.
Nejen přijetí Lisabonské smlouvy přineslo za období uplynulých
přibližně devíti měsíců nové parametry a charakteristiky do
paradigmatu kohezní politiky. K dalším zásadním patří či
v dohledné době patřit budou:
• Pátá kohezní zpráva; jejíž zveřejnění je předpokládáno
na letošní listopad a jež by měla přinést aktuální výčet
představ Evropské komise o budoucí architektuře Kohezní
politiky EU;
• Sdělení Evropské komise k reformě rozpočtu EU; jež bude
zveřejněno na počátku října a přinese obecný náhled do
budoucí podoby finančního rámce EU;
• Strategie Evropa 2020; ve své schválené verzi z června
2010; inspirací strategie pro kohezní politiku je formování
ekonomického rozvoje EU založeného na principech
znalostní ekonomiky, udržitelnosti a podporující začleňování
sociální (prostřednictvím motivace k práci) i územní. Strategie
přistupuje k ekonomickému rozvoji EU velmi komplexně (jak
v oblasti sektorových politik, tak horizontálních aktivit); právě
komplexností přístupu, opírajícího se o kombinaci investic
či podpůrných nástrojů v různých oblastech do rámce
tvořeného národním, regionálním i lokálním kontextem,
spočívá komplementarita Strategie Evropa 2020 a Kohezní
politiky EU po roce 2013;
• Aktivity předsednictví Radě EU; v průběhu předsednictví
vedeného Českou republikou v první polovině roku 2009
byla budoucnost Kohezní politiky EU – byť na velmi

obecné platformě diskuse – jednou z priorit agendy. Průběh
švédského předsednictví se tomuto tématu prakticky
nevěnoval, takže až předsednictví roku 2010 mu navrátila
zvýšenější pozornost: během španělského předsednictví
se konalo neformální setkání ministrů, avšak bez politické
shody na jejím rámci (výstupem pak byl sumář diskutované
problematiky bez jednoznačného závěru). V průběhu
belgického předsednictví je na závěr listopadu chystáno
setkání ministrů k tématu Kohezní politiky EU po roce 2013,
kde by poprvé měla proběhnout diskuse nad formálními
návrhy Evropské komise. Váha zřejmě rozhodující přípravné
fáze podkladů pro rozhodnutí o konečné podobě Kohezní
politiky EU po roce 2013 tak patrně padne v průběhu roku
2011 na předsednictví maďarské a polské, od nichž je
očekáváno zahájení diskuse o nové finanční perspektivě
(jíž bude kohezní politika klíčovou a největší součástí), tak
o legislativních návrzích, jež budou Kohezní politiku EU po
roce 2013 upravovat.
Činnost Rady EU v oblasti Kohezní politiky EU rovněž hledí
ke zpětnému vyhodnocování jejího dosavadního průběhu,
jehož smyslem je poučení z přetrvávajících problémů a
nedostatků programovacího období 2007 – 2013 i 2000
– 2006. Zdrojem, který by měl zejména do roku 2012
nabývat na úplnosti a autentičnosti, je zejména:
- ex-post hodnocení období 2000 – 2006, a
- střednědobé hodnocení období 2007 – 2013;
- posilování koordinace hospodářských politik v rámci EU
a posilování prostředí Jednotného vnitřního trhu EU;
zde jsou vedle příslušných sdělení Evropské komise
týkajících se sfér koordinace hospodářských politik
klíčové především texty, vedoucí k finalizaci velmi
hodnotné a podnětné Nové strategie pro vnitřní trh EU
– ve službách evropského hospodářství a společnosti,
analytické zprávy připravené kolektivem kompetentních
autorů v čele s Mariem Montim, bývalým členem
Evropské komise.

POZICE ČR V ZÁVĚRU ROKU 2010: FORMULACE OBECNÝCH PRIORIT A POTŘEB
Postup České republiky a jejích jednotlivých regionů by měl
být založen především na existenci programů, odůvodněné
racionálními, analyticky zdůvodněnými postupy (viz dále
text); provádění podkladové analýzy by měly měřitelným
a kvantifikovatelným způsobem prokazovat nutnost
veřejné finanční intervence (a pracovat pokud možno ve
variantách); zaměření podpory v rámci Kohezní politiky EU

po roce 2013 by se mělo týkat pouze takových intervencí, jež
nezpůsobují vytěsňování soukromého kapitálu, kde budou
řešeny důsledky tržních selhání, kde existuje neefektivní a
nedostatečné soukromé zajišťování veřejných statků, které
řeší zjevný veřejný zájem; kde podpora snižuje chudobu
a přispívá odstranění sociálního vyloučení (i ve smyslu
prevence).

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Téma
Jádro podpory by mělo být zaměřeno na aktivity rozhodné
pro udržitelný růst příslušného regionu, lokality (omezeny
až eliminovány by tak měly být aktivity jednorázové, jejichž
pokračování po uplynutí podpory zaniká či je zásadně
utlumeno, či aktivity „udržovací“, které jen prodlužují
v prosté linii životnost činností stávajících, bez komplexně
– regionálně či lokálně – pojatého akceleračního rozvojového
potenciálu); všechny oblasti podpory musí ex-ante projít
zevrubnou analýzou jejich dopadů z pohledu veřejné

podpory i analytickým vyhodnocením zamýšlených výsledků
a dopadů.
Všechny tyto priority a potřeby je žádoucí formulovat a nechat
projít schvalovací procedurou tak, aby již nebyl opakován
nešvar, opakující se v České republice v případě obou
programovacích období, jichž se zúčastnila, tedy aby nenastalo
opětovné zpoždění s vlastní realizací programovacího období
a v lednu 2014 bylo opravdu možné reálně a prakticky celý
proces spustit.

V ČEM MŮŽE BÝT BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKA PRO ČR PROSPĚŠNÁ?
Jako stále podrozvinutá ekonomika, Česká republika by měla
zastávat pozici tradiční, silné kohezní politiky, jejímž smyslem
je pomoci méně rozvinutým regionům a lokalitám, aby jejich
rozvinutost vzrostla a mohly se reálně zapojit a využívat
prostředí Jednotného vnitřního trhu EU a dalších forem
vzájemnosti a součinnosti na poli EU.
Česká republika by neměla kohezní politiku vnímat jako
„pouhý“ nástroj dodatečné fiskální redistribuce (nad rámec
zdrojů národních a regionálních); základem by mělo být
vnímání integrovaného přístupu k rozvoji regionů a lokalit
(jež je při redistribuci národních a regionálních zdrojů
uplatňován zcela zanedbatelně a zjevné mezery vykazuje i
v případě stávajícího období Kohezní politiky EU). Podstatou
integrovaného přístupu je nabídka synergických intervencí,
zaměřených na konkrétní místo, území (viz Barcova
zpráva), jímž může být celý region, sub-region či lokalita,
které umožňují komplexně využít její rozvojový potenciál při
efektivním využití veřejných finančních zdrojů (v porovnání
se vzájemně izolovanými, fragmentovanými podporami
konkrétních sektorů, neberoucími ohled na jejich provázanost
se sektory ostatními).

průměru, v němž se nachází přibližně více než šestina regionů
soudržnosti v EU).
Přestože klíčovou ambicí České republiky v příštím
programovacím období kohezní politiky by mělo být využití
pozice země se stále podrozvinutým stupněm rozvoje (oproti
průměru EU), je současně patrné, že reálný konvergenční
proces bude pokračovat, přičemž ambicí České republiky by
nejen mělo být významné přiblížení se či snad i dosažení
úrovně unijního průměru, ale současně i vedle konvergenčních
(dotahovacích) priorit být dostatečně připravenou i na řešení
kvalitativně náročnějších oblastí, dominantně směřujících
k podpoře konkurenceschopnosti (což by mělo být strategickým
cílem nad rámec časového horizontu příštího programovacího
období).

Fragmentace kohezní politiky tak není žádoucím postupem,
přičemž však rozhodně vylučována, ale je naopak vyžadována
úzká koordinace Kohezní politiky EU po roce 2013 s konkrétními
nástroji sektorových politik jak na úrovni EU, tak členských
států směrem k jejich efektivní komplementaritě.
S ohledem na úroveň ekonomické vyspělosti České republiky
je z pohledu motivu získání maximálně možné výše alokace
žádoucí neprosazovat revoluční změny v pravidlech Kohezní
politiky EU po roce 2013, především pak neustupovat ve
snaze Kohezní politiky EU podporovat zaostalé regiony a
méně vyspělé členské státy, jež mají omezené možnosti
financování svého rozvoje (byť sledování této strategie může
být pro Českou republiku rovněž ošidné, neboť jako země se
mezi podrozvinutými členskými státy ocitá na pozici relativně
nejrozvinutějších – za Řeckem, Kyprem a Slovinskem,
zanechávajících za sebou jedenáct zemí méně a některých
dokonce řádově méně vyspělejších; totéž pak platí i pro pozici
jednotlivých regionů České republiky, mezi kterými se žádný
nepohybuje v množině těch nejchudších (pod 50 % unijního
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Ztělesněním priorit konkurenceschopnosti je již výše zmíněná
Strategie Evropa 2020; mezi ní a budoucí kohezní politikou
bude jistě existovat ne zanedbatelný průnik, na nějž by měla
být připravena i Česká republika.
Vnímání Strategie Evropa 2020 by mělo zřejmě být
následující: dlouhodobý strategický koncept EU do roku 2020

Téma
je dosažitelný několika nástroji – jedním z nich je pak i kohezní
politika (dlužno zřejmě říci, že zejména ve své klasické podobě
spíše nástrojem menšinovým). Přesto však Strategie Evropa
2020 představuje důležitou obsahovou inspiraci pro konkrétní
podobu Kohezní politiky EU po roce 2013; i s ohledem na
shodný časový horizont může být úspěšné zvládnutí výzev
budoucí kohezní politiky pro naplnění Strategie Evropa 2020
zásadní a podstatné.
Přesto však Kohezní politika EU po roce 2013 si ve vztahu ke
Strategii Evropa 2020 musí udržet svůj primární cíl a smysl: být
nástrojem snižování disparit (rozdílů) v úrovni rozvoje regionů
a členských států EU. Zde pak zřejmě spočívá základní
strategické dilema při pojetí Kohezní politiky EU po roce 2013:
do jaké míry má tato zajišťovat právě konvergenční funkce
méně rozvinutých regionů a zemí EU, a do jaké míry se má
podílet na řešení kvalitativně vyšších a náročnějších projektů,
obsahově ztělesněných ve Strategii Evropa 2020.
Společným jmenovatelem mezi Kohezní politikou EU po
roce 2013 a Strategií Evropa 2020 tak bude zaměření se
na limitovaný počet jasně a zřetelně definovaných priorit,
jejichž obsah bude v souladu s cíli Strategie Evropa 2020, ale
současně, jejichž obsah – v případě konvergenčních potřeb
podrozvinutých regionů – bude přizpůsoben pokračování
procesu reálné konvergence: vzhledem k tomu, že
konvergenční potřeby se v řadě regionů EU zásadně odlišují a
současně, v sadě kvalitativně náročnějších priorit vycházejících
ze Strategie Evropa 2020 se pro účely konkrétního regionu
hodí i konkrétní sada výběru priorit, které se mohou významně
lišit od podmínek regionů jiných; dostatečná míra flexibility
ve prospěch členských států a jejich regionů při konkrétní
volbě mixu řádně zdůvodněných priorit nejlépe vyhovujících
podmínkám konkrétní členské země a jejích regionů by měla
být zajištěna.
Užitečný průnik mezi konvergenčními tématy a kvalitativně
náročnějšími pro podmínky každé členské země a jejích
regionů bude v konečné verzi programových dokumentů
Kohezní politiky EU po roce 2013 výsledkem reálné
absorpční schopnosti této země a regionů, ale i výší a
mírou nároků ostatních členských zemí a regionů v průběhu
procesu konečného vyjednávání, jež by měl být usměrňován
strategickým působením Evropské komise.
Dalším z klíčových parametrů, jež bude určovat zásadním
způsobem obsah a zaměření Kohezní politiky EU po roce
2013, bude podoba nového rozpočtového rámce EU a role
kohezní politiky v něm. S ohledem na stabilitu prostředí pro
řešení a realizaci střednědobých strategií a programů je
žádoucí pokračovat v praxi sedmiletých rozpočtových rámců a
v nich pak i sedmiletých programovacích období. Pro budoucí
kohezní politiku by dále bylo žádoucí, aby tato i nadále
představovala či lépe ještě zesílila svoji pozici jedné z klíčových
výdajových priorit a položek rozpočtu EU.

Pro adekvátní naplnění předpokladů a cílů Kohezní politiky
EU po roce 2013 je již v době formulování jejích základních
principů významné stanovení základních stavebních kamenů,
na kterých je postavena. Vedle zajištění odpovídající pozice
v rozpočtovém rámci EU a vymezení vztahu vůči Strategii
Evropa 2020 k nim patří:
• stanovení rozhodného kritéria pro uvolňování prostředků,
jimiž kohezní politika disponuje; přes řadu výhrad,
vztažených k ukazateli HDP, resp. HND v přepočtu
na obyvatele, lze současně konstatovat, že snaha o
nalezení ukazatele stejně komplexního, vypovídajícího
a vhodnějšího pro tento účel vyznívá naprázdno; lze tak
nabýt přesvědčení, že HDP na obyvatele představuje
nejkomplexnější a nejlépe vypovídající statistický ukazatel,
identifikující na objektivní a časově udržitelné bázi míru
sociálně-ekonomické vyspělosti (resp. zaostalosti či
podrozvinutosti sledovaného systému – v našem případě
regionu); s ohledem na stav a krátkodobou perspektivu
regionů, jež jsou z pohledu konvergence nejvíce
relevantní, zdá se, že i pro období let 2014 – 2020 může
být nejvhodnější mezní hodnota 75 % průměru EU tohoto
ukazatele;
• i s ohledem na výše řečené by nejpodstatnějším smyslem
pro existenci kohezní politiky i v budoucnosti měl být
důraz na podporu procesu konvergence, zaměřenou
zejména na zaostávající či podrozvinuté regiony a
členské státy, jejichž finanční zdroje pro zajištění
rozvoje zůstávají tvrdě limitované a nedostatečné
k uskutečnění nutných rozvojových projektů; i přes to,
že cíl konvergence jako zdaleka největší ze všech cílů
kohezní politiky nynějšího období z pohledu finančního
zajištění (více než 80 % všech prostředků Kohezní
politiky EU) již nyní představuje velmi silný nástroj pro
podporu rozvoje především v zemích nováčků EU z let
2004 – 2007 (téměř tři pětiny prostředků Kohezní politiky
EU jsou v současném období alokovány v zemích se
souhrnným podílem menším než 10 % celkového
unijního HDP, čímž bohaté a vyspělé země demonstrují
značnou míru solidarity s vývojem v těchto zemích), i
pro následující období by pro tyto země bylo přínosné a
výhodné udržet status-quo (byť síla pozice čistých plátců
se ještě zvýší a potřeba nástinu jakési exit strategie
z pozice konvergenční země a regionu se zřejmě stane
v průběhu nadcházejícího programovacího období
nutností i potřebným požadavkem);
• vedle stanovení jasného kritéria i prioritního smyslu a
směru orientace budoucí kohezní politiky má klíčový
význam i otázka hladkosti a průhlednosti všech procedur a
mechanismů, které průběh konkrétního využívání nástrojů
kohezní politiky doprovázejí; tato úvaha však nebude
detailněji rozvíjena v rámci tohoto textu.
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Téma
FORMULACE PRIORIT S OHLEDEM NA PARADIGMA DISKUSE V EU
Na nejobecnější úrovni je možné v rámci zahájené debaty
vedené na úrovni EU rozčlenit možné priority budoucí Kohezní
politiky EU na dvě zásadní skupiny: konvergenční, či dotahovací
(odpovídající spíše našemu stále podrozvinutému stupni
socio-ekonomického rozvoje) a rozvojové (založené na vyšších
kvalitativních nárocích, opírajících se o intenzivnější využívání
inovací a využití poznatků výzkumu a vývoje v hospodářském
rozvoji). Komplementárně s oběma pak můžeme formulovat
třetí skupinu priorit, sledující v širší míře sociální akcent.
Vycházíme-li z předpokladu, že primárním smyslem kohezní
politiky je vyrovnávání rozdílů v míře socioekonomického
rozvoje mezi evropskými regiony, je zřejmé, že prioritní akcent
v rámci této logiky musí být zaměřen na priority konvergenční,
dotahovací.
Aby však docházelo nejen ke stírání rozdílů mezi regiony, ale i
k zajištění nárůstu průměrné hladiny vyspělosti EU jako celku
(a tím i k jejímu nezaostávání vůči ostatním klíčovým složkám
globální ekonomiky), je vhodné prvky kohezní politiky citlivě
obohacovat stále intenzivněji o priority růstového (rozvojového)
charakteru, opírající se především o kvalitativně náročnější
zdroje růstu.
Soulad mezi konvergenčními a rozvojovými prioritami i
konkrétní poměr mezi nimi vychází z konkrétních a mnohdy
neopakovatelných charakteristik platných pro socioekonomické
ukazatele příslušného regionu.
Typickým příkladem konvergenčních priorit, stále poplatných
i pro českou ekonomiku či společnost a vycházejících
z přetrvávajícího rozvojového deficitu (oproti vyspělým zemím)
zděděného z časů centrálně plánovaného řízení ekonomiky
a rozvoje je silný potenciál rozvoje dopravní infrastruktury,
zahrnující jak budování nových komunikací dálničního
typu (aktivity činěné v zemích západní Evropy v čase jejich
extenzívního rozvoje v průběhu 60. až 80. let), rekonstrukce
ostatních typů komunikací (silničních i železničních) a
přizpůsobení jejich stavu kvalitativním potřebám počátku 21.
století. Rovněž revitalizace možností lodní dopravy a rozšíření
potenciálu pro osobní i nákladní leteckou dopravu lze – byť
v menšinové míře – zařadit do této oblasti.
Dalším významným typem infrastrukturních projektů
konvergenčního typu je řešení veřejné, občanské vybavenosti
i areálů průmyslového a podnikatelského charakteru. 20
uplynulých let i přes většinové období prosperity sice dokázalo
zásadně proměnit tvář městských i obecních center, nedokázalo
však stále uspokojivým způsobem zajistit komplexní vybavenost
měst a obcí v kultivované a komfortní podobě, odpovídající
standardu počátku 21. století. To se týká i základních
prostředků veřejné a občanské vybavenosti a její následné
údržby (odpovídajících chodníků, osvětlení, cyklostezek,
upravených parků a veřejných prostor); týká se to však i
podnikatelské infrastruktury (a v ní především problematiky
brownfields, nevyužívaných továrních objektů, vycházející
14
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ze zásadních strukturálních proměn české ekonomiky;
přeindustrializace v časech plánované ekonomiky musela být
nutně a logicky redukována v časech nástupu ekonomiky tržní;
výsledkem je snaha nalézt smysluplné a udržitelné alternativní
využití nyní ladem ležících kapacit – především budov a
objektů bývalých významných průmyslových korporací – jejichž
četnost a koncentrace v určitých regionech představuje zásadní
socioekonomický problém a limit jejich rozvoje.
Konvergenční povahu stále mají i některé priority sociálního
charakteru, byť je zřejmé, že povaha většiny sociálních
problémů v současnosti má příčiny ve vývojových projevech
období posledních 20 let.
Společným jmenovatelem konvergenčních priorit je jejich
časová omezenost. Lze předpokládat, že při dostatečném
úsilí řešit konvergenční priority bude úroveň dopravní, veřejné,
občanské či podnikatelské infrastruktury jednou srovnatelná
s tou, jež existuje v rozvinutých zemích. Patrně se tak
stane v čase, kdy i míra HDP české ekonomiky v přepočtu
na obyvatele dosáhne či přesáhne průměrné hodnoty
tohoto ukazatele pro celou EU (za předpokladu úspěšného
pokračování scénáře reálné konvergence by se tak mohlo
stát již v období let 2017 – 2022; až se toto stane skutečností,
bude možné si z čistě ekonomického hlediska říci, že proces
ekonomické transformace v naší zemi je završen; u ostatních
veličin především sociálního charakteru však patrně toto
završení bude trvat ještě delší dobu).
Na rozdíl od konvergenčních, rozvojové priority jsou
nekonečné, byť se jejich konkrétní charakter a podoba mění.
Jejich úspěšné zvládnutí je podmínkou pro to, aby se příslušná
ekonomika v budoucnu opětovně nevrátila do podprůměru své
rozvinutosti.
Navíc, aby pro řadu podrozvinutých ekonomik bylo vůbec
možné a efektivní řešit rozvojové priority, je nutná jejich alespoň
základní saturace konvergenčních priorit (v podmínkách
neexistující informační infrastruktury, nespolehlivé dodávky
energie, vody či tepla i neexistence vysoce vzdělaných
pracovníků s univerzitním vzděláním je těžko představitelné
budování a rozvíjení výzkumných a inovačních center
v příslušné oblasti); na druhou stranu však rovněž není možné
s rozvojovými prioritami vyčkávat na konečné vyřešení priorit
konvergenčních, neboť během tohoto vyčkávání a výlučného
zaměření se na priority konvergenční daná země či region
relativně dále zaostávají (ve vztahu k zemím a regionům, které
se na rozvojové priority soustředí). Je tudíž nezbytné nalézt
optimální míru symbiózy při řešení priorit konvergenčních
v doprovodu s prioritami rozvojovými a konvergenčním
prioritám stanovit maximální možný časový horizont (čím
bližší, tím lepší) k jejich naplnění (finanční injekce spolkové
vlády v Německu vůči novým spolkovým zemím bývalé NDR
nejsou ničím jiným, než veřejně podporovaným řešením
konvergenčních priorit).

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

Dotační
výzvy

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

Operační program Životní prostředí

OPPI

IOP

(Pod)Oblast podpory/Program
Program Poradenství (dotované
poradenské služby poskytované
externími poradci)
Podoblast podpory 2.1.1:
Snížení imisní zátěže ze zdrojů v
objektech nenapojených na CZT

Podoblast podpory 2.1.2: Snížení
příspěvku k imisní zátěži obyvatel
omezením emisí z energetických
systémů včetně CZT
Podoblast podpory 2.1.3:
Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů

Podoblast podpory 2.1.4: Doplnění
a inovace systémů sledování a
hodnocení imisní zátěže v ČR
Oblast podpory 2.2.a: Rekonstrukce
spalovacích zdrojů s instal. výkonem
nad 5 MW za účelem snížení emisí
NOx, SO2 a prachových částic
Oblast podpory 2.2.b: Rekonstrukce
spalovacích zdrojů za účelem snížení
emisí NOx nebo prachových částic
Oblast podpory 2.2.c: Technická
opatření na zdrojích vedoucích k
odstranění či snížení emisí VOC do
ovzduší
Oblast podpory 2.2.d: Technická
opatření na zdrojích vedoucích k
odstranění či snížení emisí NH3
Oblast podpory 6.2:
Ostatní náklady technické pomoci
IOP

ROP
Podoblast podpory 1.3.1:
Moravsko- Integrace veřejné dopravy a
slezsko rozvoj její infrastruktury

Vhodný žadatel

Uzávěrka

MSP

31.1.2011

Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí 31.5.2011
a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky
krajů, kraje, státní podniky, státní organizace, ČR – prostřednictvím
organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát,
občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně
prospěšné společnosti, ostatní nepodnikatelské subjekty
vlastněné z více než 50 % obcemi či jinými veřejnoprávními
subjekty, družstva, podnikatelé subjekty – fyzické osoby
Stejně jako 2.1.1. ale bez těchto subjektů: církve a náboženské 31.5.2011
společnosti, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské osoby
– fyzické osoby
Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky 31.5.2011
obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační
složky krajů, kraje, příspěvkové organizace - stát. Příjemci
mohou být pouze organizace zřizované či zakládané, ovládané a
kontrolované městy Olomouc a Zlín.
Obce a města, kraje , příspěvkové organizace - stát
31.5.2011

Stejně jako 2.1.1. ale bez těchto subjektů: církve a náboženské 31.5.2011
společnosti, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské osoby
– fyzické osoby
Stejně jako 2.1.1. ale bez těchto subjektů: občanská sdružení, 31.5.2011
církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné
společnosti
Příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní 31.5.2011
podniky, příspěvkové organizace - stát, obchodní společnosti
vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, družstva,
podnikatelské subjekty – fyzické osoby
Státní podniky, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými 31.5.2011
veřejnoprávními subjekty, družstva, podnikatelské subjekty
– fyzické osoby
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj 31.12.2013
ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené, obce, 25.11.2010
dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi
a dobrovolnými svazky obcí

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

ROP Severozápad

OP Lidské zdroje
a zaměstnanost

Specifikace výzvy
Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu

X-XII/2010

Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

X-XII/2010

Oblast podpory 4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

X-XII/2010

Oblast podpory 4.3: Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů
cestovního ruchu

X-XII/2010

Oblast podpory 4.1: Posilování institucionální kapacity a efektivity
veřejné správy: Vzdělávání v eGovernmentu : GG

X/2010

Oblast podpory 4.1: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné
správy II.: GG

X/2010

Oblast podpory 4.1: Vzdělávání pro územní veřejnou správu
Oblast podpory 4.1: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné
správy II.
IPRM Olomouc: Městské parky: bude upřesněno Statutárním městem

ROP Střední Morava

Integrovaný OP

OP Životní prostředí

ROP Moravskoslezsko
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Vyhlášení

X-XII/2010
X/2010-I/2011
X/2010

Podoblast podpory 2.2.9: Integrované projekty ve městech nad 5000
obyvatel: výzva pro předložení strategie či konceptu

X-XI/2010

Podoblast podpory 3.1.2: Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními
aktivitami: specifické výzvy dle schválených Konceptů či strategií

X/2010

Podoblast podpory 3.3.1: Podnikatelská infrastruktura a služby na území
definovaném oblastí podpory 3.1 Horní Vsacko

X-XI/2010

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

X/2010

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

X-XI/2010

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

X-XI/2010

Podoblast podpory 1.3.2: Eliminace povodňových průtoků systémem
přírodě blízkých protipovodňových opatření

X-XI/2010

Oblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzduší

X-XI/2010

Oblast podpory 2.2: Omezování emisí

X-XI/2010

Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady

X-XI/2010

Oblast podpory 4.2: Odstraňování starých ekologických zátěží

X-XI/2010

Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

X-XI/2010

Podoblast podpory 1.1.2: Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší
doprava: Výstavba cyklistických stezek

8.10.-23.11.2010

Podoblast podpory 1.3.2: Pořízení dopravních prostředků veřejné
dopravy

8.10.-25.11.2010

Podoblast podpory 2.1.1: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

8.10.-24.11.2010

Podoblast podpory 2.2.1: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

15.10.-30.12.2010

Podoblast podpory 2.2.2: Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích
zařízení

15.10.-30.12.2010

Oblast podpory 2.4: Marketing regionu: Podpora marketingu regionu pro
léta 2010–2012

8.10.-23.11.2010

Dotační
výzvy
OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
OP Životní prostředí
ROP Moravskoslezsko
ROP Severovýchod
ROP Střední Morava
OP Lidské zdroje
a zaměstnanost

ROP Jihozápad

ROP Moravskoslezsko
OP Lidské zdroje
a zaměstnanost
ROP Severozápad

Oblast podpory 2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

XI/2010-I/2011

Oblast podpory 7.1: Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ.
vzdělávacích programů, poskytování environ. poradenství a environ.
informací
Podoblast podpory 2.1.2: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

XI-XII/2010

8.11.-22.12.2010

Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

29.11.2010-31.1.2011

IPRM Zlín: Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

XII/010

Podoblast podpory 2.2.3: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

XII/010

Oblast podpory 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti: IP

XII/010

Oblast podpory 1.5: Rozvoj místních komunikací

1.12.2010-25.12.2011

Oblast podpory 2.2: Rozvojové projekty spádových center

1.12.2010-25.12.2011

Oblast podpory 2.4: Rozvoj infrastruktury základního, středního a
vyššího odborného školství

1.12.2010-25.12.2011

Oblast podpory 2.3: Podpora využívání brownfields

7.12.2010-19.4.2011

Oblast podpory 3.4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a
sladění pracovního a rodinného života: GG

1Q 2011

Oblast podpory 5.1: Mezinárodní spolupráce

1Q 2011

Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu

I-IV/2011

ROP Severovýchod

Oblast podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s realizací a řízením
ROP

10.1.-30.12.2011

ROP Moravskoslezsko

Podoblast podpory 2.2.1: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

17.1.-7.3.2011

ROP Moravskoslezsko

Podoblast podpory 2.1.1: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

8.3.-25.4.2011

Oblast podpory 1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy:
Veškeré aktivity mimo ekobusy. Možnost PPP projektů.

2Q - 3Q 2011

Oblast podpory 3.2: Rozvoj regionálních středisek: Brownfields, sociální
a zdravotní péče. Možnost PPP projektů.

2Q - 3Q 2011

Oblast podpory 3.3: Rozvoj a stabilizace venkovských sídel: Brownfields,
sociální a zdravotní péče. Možnost PPP projektů.

2Q - 3Q 2011

ROP Jihovýchod

ROP Severozápad

OP Praha Adaptabilita

Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu

IV-VI/2011

Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky - 4. výzva

V-VII/2011

Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce - 4. výzva

V-VII/2011

Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky - 5. výzva

IX-XI/2012

Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání - 5. výzva

IX-XI/2012

ROP Jihovýchod

Oblast podpory 3.3: Rozvoj a stabilizace venkovských sídel: Pouze na
broadbandové aktivity

dle notifikace

ROP Moravskoslezsko

Oblast podpory 1.2: Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava: Výstavba
kolejového napojení letiště Leoše Janáčka

bude upřesněno

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

Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny konzultační
agenturou Grantika ČS jsme zařadili případovou studii projektu
vzdělávání zaměstnanců call centra správy pohledávek v České
spořitelně. Projekt, který je těsně před podpisem grantové smlouvy,
bude spolufinancován z OP Lidské zdroje a zaměstnanost dotací
dosahující necelých 3,5 milionů korun. Článek se šířeji zabývá i
celou populární výzvou programu nazvanou „Školení je šance“.

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST: ŠKOLENÍ JE ŠANCE
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
byla v září roku 2009 předčasně uzavřena výzva č. 35
s názvem Školení je šance, zaměřená na zvyšování
konkurenceschopnosti českých firem prostřednictvím
především všeobecného vzdělávání vlastních zaměstnanců ve
společnostech bez ohledu na jejich velikost či podnikatelskou
historii. Výzvou č. 35 byli podporováni všichni zaměstnanci,
přičemž byl kladen důraz na vzdělávání ohrožených
zaměstnaneckých skupin tj. zaměstnanců do 25 let a nad 50
let, přičemž vzdělávaní zaměstnanci museli mít výkon práce
mimo hl. m. Praha.

368 žádostí se nachází doposud v procesu schvalování.
Společnost GRANTIKA České spořitelny, a.s. v rámci výzvy č.
35 zaznamenala více než 50% úspěšnost podaných žádostí
svých klientů, přičemž některé projekty se nachází stále ve
fázi hodnocení.

Žadatel mohl v rámci projektu realizovat aktivity související
s tvorbou podnikových vzdělávacích programů pro
zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a
instruktorů, aplikací všech forem vzdělávání zaměstnanců
dle specifických potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy
na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozice či
zřizovat a rozšiřovat systémy rozvoje a řízení lidských zdrojů
v podnicích. V rámci projektu mohli žadatelé zahrnout nejen
všeobecné vzdělávání (jazykové vzdělávání, soft skills, IT
atd.), ale také specifické vzdělávání (znalosti uplatnitelné
pouze u stávajícího zaměstnavatele příp. ve velmi omezeném
rozsahu u např. konkurenčních subjektů) až do 20 % rozpočtu
projektu.

Žadatel/realizátor projektu

Žadatelé mohli získat až 100% podporu v režimu de minimis
či dočasného rámce. V případě, že žadatel nechtěl či neměl
možnost čerpat ve výše zmíněných režimech podpory
z důvodu např. vyčerpání max. limitů pro jednotlivé typy
podpory (de minimis – 200 tis. EUR, dočasný rámec – 500
tis. EUR za poslední 3 roky), mohl čerpat v režimu veřejné
podpory dle blokové výjimky tzn. 60 – 80 % dotace na
všeobecné vzdělávání dle velikosti podniku. V rámci výzvy
bylo k rozdělení celkem 4,5 mld. Kč, přičemž v průběhu výzvy
došlo dvakrát k navýšení finančních prostředků ze strany
implementační agentury z původní částky 1,8 mld. Kč. Do
výzvy mohly být předkládány dva typy projektů – regionální
a neregionální (realizace ve více krajích ČR). Minimální
výše podpory byla vymezena částkou 1 mil. Kč a maximální
podpora poskytnutá jednomu regionálnímu projektu byla
stanovena na 7 mil. Kč.
Další výzvu pro předkládání žádostí zaměřených na
všeobecné vzdělávání vlastních zaměstnanců je možné
očekávat po ukončení hodnotícího procesu výzvy č. 35 tj.
cca v I. kvartále roku 2011. V této výzvě zřejmě nebude
umožněno předkládání žádostí velkým podnikům tj. firmy
nad 250 zaměstnanců budou z výzvy zřejmě vyloučeny a
také budou k dispozici pouze dva režimy podpory – režim de
minimis a veřejná podpora dle blokové výjimky. V 35. výzvě
OPLZZ bylo celkem podáno 1803 žádostí, přičemž doposud
bylo zhodnoceno 1435 projektů a schváleno 630 žádostí.
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Podrobnější informace naleznete na webových stránkách
www.grantikacs.com , nebo na stránkách www.esfcr.cz.
Jedním z úspěšných projektů zpracovávaných společností
GRANTIKA České spořitelny, a.s. je projekt společnosti Česká
spořitelna, a.s.

Jméno zadatele: Česká spořitelna, a.s.
Sídlo žadatele:

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

Česká spořitelna, a.s. (dále také ČS) je finanční institucí s
dlouhodobou tradicí. Kořeny České spořitelny sahají až do roku
1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní
předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později
československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká
spořitelna jako akciová společnost.
Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné
středoevropské Erste Group s téměř 17 miliony klientů. V
červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci,
která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součástí
banky. ČS kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých
produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů. ČS
je moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a
střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje
také ve financování velkých korporací a v poskytování
služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České
spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou
na českém trhu. ČS již vydala více než 3 mil. platebních
karet, disponuje sítí zhruba 651 poboček a provozuje více
než 1176 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří
také mezi významné obchodníky s cennými papíry. ČS má
celkem 12 dceřiných společností.
ČS udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, v roce 2002 se
stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem je
podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných
a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních
aktivit, sportu a ekologie.
Česká spořitelna má vytvořenu interní směrnici, ve které
upravuje systém pravidelného vzdělávání ve společnosti.
Činnost v oblasti vzdělávání probíhá v souladu s platným
Organizačním řádem ČS. Odpovědným útvarem je odbor
Vzdělávání a profesní rozvoj, který je součástí úseku Lidské
zdroje. V minulosti byly na vzdělávání v ČS uvolněny
následující částky:

Případová
studie
Období
Částka v mil Kč.

2006

2007

2008

2009

118

132

154

135

Informace o projektu
Název projektu:

Vzděláváním k rychlejší adaptabilitě
zaměstnanců Callcentra správy
pohledávek v České spořitelně

Dotační program: OPLZZ Školení je šance – Výzva č. 35
Termín realizace: 12 měsíců od podpisu smlouvy
s poskytovatelem dotace
Celkové náklady: 5 650 205,72 Kč
Výše dotace:

3 473 559,83 Kč

Předmět projektu
Projekt, který se v současnosti nachází před podpisem smlouvy
s poskytovatelem dotace OPLZZ, výzva č. 35, je zaměřen na
zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Česká spořitelna,
a.s. Předkládaný projekt bude realizován v souvislosti s
vytvořením nového Callcentra správy pohledávek v Ostravě,
kde vznikne 200 nových pracovních pozic. Vhodnou kombinací
realizovaných školení bude zajištěn kariérní rozvoj stávajících
i nových zaměstnanců, dojde k posílení konkurenceschopnosti
cílové skupiny na trhu práce a současně bude možné jejich
potenciál využít v rámci ČS.
Projekt je členěn do dvou hlavních částí:
1. realizace interních školení s využitím interních lektorů ČS,
2. realizace externích školení s využitím externích vzdělávacích
agentur.
Dle obsahové náplně vzdělávání je možné rozdělit vzdělávací
aktivity následovně:
1. Obecné vzdělávání
Je zaměřené na zvýšení kvalifikace z pohledu odborných
znalostí dle pracovního zařazení, tak kurzy zaměřené na
tzv. soft skills. Tato školení zaměstnanci využijí i v případě
dalších zaměstnání především v konkurenčních bankovních
ústavech či jiných podnikatelských subjektech.

minimalizace nákladů. Předkládaný projekt je charakteristický
regionálním dopadem.

Cíle projektu
Hlavním cílem předkládaného projektu je posílení
konkurenceschopnosti a stability ČS prostřednictvím
komplexního profesního a osobnostního rozvoje zaměstnanců
nově vznikajícího Callcentra v Ostravě zabývajícím se
vymáháním pohledávek.
Dílčími cíli projektu jsou:
• zavedení systému vzdělávání nových i stávajících
zaměstnanců Callcentra a zajištění dlouhodobé
kvalifikované pracovní síly
• decentralizace sítě vzdělávacích míst - zefektivnění
procesu zaškolování, snižování nákladů
• přechod od převážně “papírové” podoby školení k osobní
komunikaci, postavené na síti interních lektorů,
• realizace vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení
profesních, kvalifikačních i osobnostních dovedností
zaměstnanců,
• posílení motivace zaměstnanců k práci, reflektování osob s
obtížným uplatněním na trhu práce.

Místo realizace projektu
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci ČS s místem
výkonu práce v nově budovaném Callcentru správy
pohledávek v Ostravě, přičemž proškolení proběhne vždy
v místě jejich výkonu práce za účelem snížení cestovních
a jiných osobních nákladů souvisejících se školením
zaměstnanců.
Přesné místo realizace: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
- Mariánské hory.

2. Specifické vzdělávání
Je zaměřené na speciální produkty, které jsou vytvořeny a
využívány pouze v rámci ČS.
Do projektových aktivit jsou zahrnuta interní (13 kurzů) a externí
(2 kurzy) školení v kombinaci obecného (8 kurzů) i specifického
(7 kurzů) vzdělávání.
V rámci projektu budou proškoleni noví i stávající
zaměstnanci ČS s místem výkonu práce v Ostravě v nově
vznikající pobočce Callcentra. Celkem bude v rámci školících
a vzdělávacích aktivit proškoleno 200 zaměstnanců ČS.
Jednotlivé kurzy budou realizovány v místě pracoviště s cílem
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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
VI-10
VII-10 VIII-10
8,6
8,7
8,7
10,1
10,1
10,1
7,1
7,0
7,0
7,3
7,0
6,9
6,9
6,9
6,8
18,6
n/a
n/a
13,7
13,8
13,9
12,2
n/a
n/a
20,2
20,3
20,5
9,9
10,0
10,1
8,4
8,4
8,2
7,2
7,1
7,2
19,5
n/a
n/a
18,2
n/a
n/a
4,9
5,0
5,0
11,3
11,1
10,9
6,5
6,4
6,2
4,5
4,6
4,5
4,5
4,3
4,3
9,5
9,4
9,4
11,0
10,8
10,7
7,1
n/a
n/a
7,3
7,2
7,3
14,4
14,5
14,6
8,5
8,5
8,5
8,1
8,5
8,2
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
VI-10
VII-10 VIII-10
2,7
2,4
2,4
2,5
3,2
3,2
1,0
1,6
1,5
1,7
2,1
2,3
0,8
1,2
1,0
3,4
2,8
2,8
-2,0
-1,2
-1,2
5,2
5,5
5,6
1,5
1,9
1,8
1,7
1,9
1,6
1,5
1,8
1,8
2,1
2,7
3,4
-1,6
-0,7
-0,4
0,9
1,7
1,8
2,3
2,9
2,5
5,0
3,6
3,6
1,8
2,5
3,0
0,2
1,3
1,2
1,8
1,7
1,6
2,4
1,9
1,9
1,1
1,9
2,0
4,3
7,1
7,6
2,1
2,3
2,4
0,7
1,0
1,1
1,3
1,3
1,3
1,6
1,4
1,1
3,2
3,1
3,1
1,9
2,1
2,0
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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