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jestliže letos v listopadu nám zima začala ukazovat svojí krutou a mrazivou
tvář, řadě členských zemí EU bylo ve stejné době poměrně horko. Nejvíce asi
Irsku, které budilo pozornost politiků, expertů, médií i veřejnosti v souvislosti
s pokračováním příběhu o záchranných akcích, kdy již členská země není
schopna pomoci si vlastními silami. O Irsku se již pochopitelně vědělo,
že na tom vůbec není dobře – jak by také mohlo být, když jej nejen krutě
zasáhla hospodářská recese, ale když se i jeho finanční sektor ukázal být asi
nejzranitelnější v rámci celé Unie. Na jeho záchranu pak přispěchal irský stát,
který jen v roce 2009 vynaložil na tento účel přibližně 10 % HDP z kapsy tamních
daňových poplatníků; ani takto ohromná suma však nestačila a další veřejná
sanace se ukázala být nezbytnou. Ještě na konci léta či začátku podzimu činily
odhady o letošní výši irského deficitu nějakých 15 % HDP, což je již číslo za
hranicí jakékoliv shovívavosti a tolerance. Když však nynější debata odhalila,
že by toto číslo mohlo být i více než dvojnásobné, musely se začít dít věci. Ona
investorská trpělivost byla již opravdu vyčerpána, schopnost obstarat si peníze
se díky narůstající rizikové prémii prohibitivně snížila a přes všechna počáteční
odmítání irských politiků, že záchranný plán se pro Irsko nechystá, nakonec se
tento stal patrně za pět minut dvanáct realitou.
V listopadu byla rovněž zveřejněna dlouho očekávaná Pátá kohezní zpráva,
detailní strategická analýza nejen o tom, jak se evropské fondy vynaložené
v nedávném období prakticky využívají a jaký efekt přinášejí, ale především o
tom, jakými cestami by se jejich politika měla ubírat do budoucna. Její obsah
se zaměřuje především na to, jak určité problémové oblasti nynějšího využívání
evropských fondů napravit. I proto má být v budoucnu daleko větší pozornost
věnována výběru a výčtu podporovaných prioritních oblastí, které jsou typické
a specifické pro příslušné území. Rovněž tzv. integrovaný přístup k rozvoji
území by měl být daleko silnější a pregnantnější; především v tom smyslu, aby
různé podoby podpory v něm uplatněné spolu vzájemně souvisely a synergicky
se podporovaly. Rovněž větší míra spoluúčasti a zavádění prvků návratnosti
se s velkou pravděpodobností stanou prvky, s nimiž je dobré v novém
programovacím období počítat, stejně jako s daleko preciznějším vyčíslováním
dopadů, které podporované projekty vyvolají. A konečně, je dobré se připravit i
na silnější a intenzivnější spolupráci regionů napříč hranicemi.
Podmíněnost, jíž se v unijní hantýrce říká kondicionalita, by však neměla být
přehnána. Jeden zřejmě musí souhlasit s tím, že není dobré, aby prostředky
Kohezní politiky EU (tedy prostředky poplatníků z celé Unie) získávala země,
která se chová fiskálně nedisciplinovaně, její ekonomický vývoj je plný
strukturálních poruch, či včas nepřijímá směrnice o jednotném trhu, anebo v ní
vesele kvete nadměrná korupce. Bylo by však žalostné, kdyby byly trestány
země, které se chovají významně nadprůměrně například ve schopnosti vyvážet
v nynější krizí zasažené ekonomické situaci, jak to rovněž kdosi navrhuje. To by
bylo nesmyslné trestání úspěšných, které by mělo jednoznačně negativní dopad
na konkurenceschopnost celé Unie.
Petr Zahradník
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Události

Ministři financí členských států EU schválili pomoc Irsku na
vypořádání se s finanční krizí. Irsko je tak první zemí, která využije
na jaře zkonstruovaný tzv. euroval (EFSF). Optimistické závěry
přinesla podzimní makroekonomická predikce Evropské komise.
Ta počítá s postupným oživováním ekonomiky Evropské unie a
v rámci ní i českého hospodářství. Evropský parlament schválil
novou směrnici, která by měla regulovat činnost tzv. alternativních
investičních fondů, kam patří například hedgeové fondy.

EURO A EKONOMIKA
EU se dohodla na záchranném balíčku pro
Irsko
Ministři financí členských států EU koncem listopadu na svém
mimořádném zasedání schválili záchrannou půjčku Irsku,
které se zmítá ve finanční krizi.
Celková výše záchranné pomoci se vyšplhá na 85 miliard
eur. Náprava škod na finančních trzích spolkne 35 miliard,
z čehož asi 10 miliard bude představovat okamžitou injekci
pro rekapitalizaci bank, zbytek balíčku mohou Irové využít
na ozdravení veřejných financí. Brusel také prodloužil Irsku
lhůtu na sražení obrovského rozpočtového deficitu, který
letos přesáhne rekordních 30 % HDP, na 3 %, jak požadují
unijní pravidla, o jeden rok, tj. do roku 2015.
Kromě Evropské unie, která se bude na balíčku podílet 45
miliardami eur ze záchranného fondu eurozóny a od Evropské
komise, se do pomoci zapojí i MMF, jenž Dublinu půjčí zhruba
22,5 miliard eur. Do půjčky se zapojí i prostřednictvím
bilaterálních půjček nečlenské země eurozóny – Velká
Británie, Švédsko a Dánsko. Důvodem je přítomnost britského
kapitálu v celé řadě irských bank a vzájemná provázanost
finančních trhů. Stranou nezůstane ani samotné Irsko. Premiér
Cowen se zavázal, že jeho země uvolní na záchranu bank 17,5
miliard ze státního rozpočtu a rezerv v penzijním systému.
Struktura záchranné půjčky Irsku (mld. EUR)
Příspěvek Irska
MMF
EFSM*
dvoustranné půjčky eurozóny (EFSF**)
dvoustranná půjčka UK
dvoustranná půjčka Švédsko
dvoustranná půjčka Dánsko
CELKEM

17,5
22,5
22,5
17,7
3,8
0,6
0,4
85,0

*) European Financial Stabilisation Mechanism – prostředky získané
Evropskou komisí, za něž ručí členské státy **) European Financial
Stabilisation Facility (tzv. euroval) – záchranný mechanismus skládající
se z půjček z EFSM (max. 60 mld. eur), dvoustranné půjčky a garance
členů eurozóny (max. 440 mld. eur), půjčka MMF (max. 250 mld. eur)

Podmínky, které musí Irsko splnit, aby na nabízenou pomocnou
ruku od mezinárodního společenství dosáhlo, budou dojednány
na prosincové schůzce ministrů financí členských zemí EU.
Ruku k záchrannému dílu přidá i Česka republika. Podle
náměstka ministra financí Tomáše Zídka se Praha zaručí za
6,7 miliard korun, které do Irska přitečou ze zdrojů Evropské
unie, konkrétně pak z Evropského finančního stabilizačního
mechanismu (EFSM).
Kromě okamžité pomoci zadluženému Irsku jednali
ministři financí členských zemí a eurozóny také o podobě
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permanentního krizového mechanismu. V EU sice záchranný
mechanismus (ESFS) již existuje, ale jeho platnost vyprší
v roce 2013. Podstatou systému je požadavek na zapojení
soukromých držitelů státních dluhopisů tak, aby i oni pocítili
jeho bankrot. Podle prvních zpráv nebude systém fungovat
vždy automaticky stejně, ale bude ušit na míru jednotlivého
státu. Plán bude doladěn v budoucích měsících.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/118051.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-se-dohodla
-na-zachrannem-balicku-pro-irsko-008161
Prodloužení splatnosti řeckého úvěru
Řecko si závěrem listopadu vyjednalo prodloužení splatnosti
celkového úvěru MMF a EU ve výši 110 miliard eur až do roku
2021, tedy o šest let déle, než mu stanoví současná dohoda.
Výměnou za to zaplatí vyšší úrok. Fixní úroková sazba úvěru
nyní činí 5,5 % a nově se má zvýšit na 5,8 %. Poslední splátku
ze slíbené půjčky má Řecko obdržet v roce 2013.
Dohoda však musí být ještě detailně vypracována a formálně
odsouhlasena na prosincovém zasedání Eurogroupu a Ecofinu.
Rozhodnutí musí rovněž schválit parlamenty zemí eurozóny.
Důvodem prodloužení je snaha uklidnit finanční trhy, protože
pro zemi bude snadnější obsloužit svůj dluh.

Prognóza Komise: Ekonomické oživení v EU
posiluje
Pravidelná pololetní hospodářská prognóza Evropské komise
vykreslila mírně optimistický obrázek – hospodářské oživení
bude pokračovat. V období 2010–2011 poroste HDP Evropské
unie podle předpokladů o přibližně 1,75 % a v roce 2012 pak o
cca 2 %. Za významně pozitivnější úpravou meziročního růstu
v roce 2010 oproti jarní prognóze stojí letošní výsledky, jež byly
doposud lepší, než se původně očekávalo.
Vzhledem k oslabujícímu globálnímu vývoji a počínající fiskální
konsolidaci se nicméně očekává, že výkon se ke konci roku
2010 a v roce 2011 zmírní, avšak v roce 2012 díky sílící
soukromé poptávce opět nabere na tempu.
V souvislosti s hospodářským oživením, jež v EU sílí, se
budou pomalu zlepšovat i podmínky na pracovním trhu.
Míra nezaměstnanosti by měla postupně klesat z letošních
cca 9,5 % na přibližně 9 % v roce 2012. Celkové podmínky
však zřejmě zůstanou slabé a budou odrážet mimo jiné rušení
politických opatření přijatých v reakci na recesi a probíhající
strukturální úpravy, zejména ve veřejném sektoru.
Určité zlepšení se projevuje také ve fiskální oblasti – přibližně
polovina členských států EU by měla letos vykázat nižší
celkový schodek veřejných financí než v roce 2009. Pro
EU jako celek se roce 2011 očekává schodek veřejných
financí mírně nad 5 % HDP, jenž by se měl v roce 2012 se
sílícím oživením dále snížit o přibližně jeden procentní bod.

Události
Míra zadlužení však zřejmě bude v posuzovaném období
vykazovat stále vzestupný trend.
V nadcházejícím období se očekává relativně mírná inflace
spotřebitelských cen, a to jak v EU, tak v eurozóně. Inflace
vyjádřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen by v
letošním a příštím roce měla vykazovat průměrnou hodnotu 2 %
a pro rok 2012 se odhaduje, že oslabí na přibližně 1,75 %.

Řada třetích zemí podle Evropské komise svým podnikům a
průmyslovým odvětvím pomáhá buď přímo finanční podporou,
nebo nepřímo prostřednictvím daňových úlev či rozsáhlým
vykupováním jejich produkce. V dokumentu se proto dočteme,
že je Brusel připraven použít nástroje na ochranu obchodu
před „novými formami tržní deformace, jakými jsou
například dotace strategickým odvětvím, včetně případů, kdy
třetí země využívají vývozní omezení, a tím nepřímo poskytují
výhody navazujícím odvětvím“.
„Přistoupí-li třetí země k nekalému využívání nástrojů na
ochranu obchodu, budeme evropské podniky podporovat, a
to včetně (vyžádá-li si to situace) nadnesení jejich problému
na půdě WTO,“ dočteme se dále. Podle Komise je ale v
některých případech efektivnější jednat s obchodními partnery
bilaterálně, než podstupovat zdlouhavá a složitá multilaterální
vyjednávání.
Dokument se věnuje i tématu účasti evropských firem na
výběrových řízeních pro veřejné zakázky ve třetích zemích.
Brusel si v tomto ohledu v dokumentu stěžuje, že evropský
trh s veřejnými zakázkami je daleko otevřenější než trhy
v partnerských zemích, zejména v Číně. Podle Komise
taková situace nespravedlivě omezuje internacionalizaci
evropských podniků, zejména v sektorech, ve kterých jsou silně
konkurenceschopné. Příkladem může být veřejná doprava,
lékařské nástroje, léčiva nebo zelené technologie.

Česko čeká pozitivní vývoj
V obdobném duchu vyznívá prognóza i pro českou ekonomiku.
Po loňském propadu HDP o 4,1 % bychom měli zaznamenat
růst o 2,4 % letos, resp. o 2,3 % příští rok. Pro rok 2012 pak
Komise očekává akceleraci na 3,1 %.
Náš rozpočtový deficit podle Bruselu letos dosáhne 5,2 % HDP,
aby se v příštích letech snížil na 4,6 % a 4,2 %. Nezaměstnanost
bude po letošním očekávaném navýšení postupně klesat.
Naopak u inflace se dá očekávat stabilní vzestup, který ale
v posledním sledovaném roce 2012 dosáhne pouze 2,2 %.
Podzimní ekonomická prognóza Evropské komise pro ČR
2009
2010
2011
2012
HDP
4,1
2,4
2,3
3,1
Nezaměstnanost
6,7
7,3
7,0
6,7
Inflace (HICP)
0,6
1,2
2,1
2,2
Deficit veř. rozpočtů *)
5,8
5,2
4,6
4,2
Veřejný dluh *)
35,3
40,0
43,1
45,2
Zdroj: Evropská komise, *) k HDP
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1614

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
EU chce novou razantní obchodní strategii
Evropská unie se chystá přijmout odvetná opatření k
praktikám třetích zemí, jež poškozují evropské podniky.

Představená obchodní strategie EU může vytvořit dobrý
rámec pro další liberalizaci světového obchodu. Pozitivní
je i pragmatický přístup – EU může být průkopníkem otevírání
trhů, ale v případě nezájmu obchodních partnerů na podobně
vstřícném kroku je přijetí odvetných opatření pochopitelné.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=636&serie
=382&langId=en
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export/clanek/eu-se-chce-v-n
ove-obchodni-strategii-branit-neferove-statni-podpore-008089

FINANCE
Europoslanci schválili regulaci hedge fondů a
privat equity fondů
Evropský parlament schválil nová celoevropská pravidla
pro obchodování s alternativními investičními fondy (např.
hedgeové fondy a private equity – fondy soukromého kapitálu),
podle kterých budou muset správci těchto fondů napříště
splňovat přísné podmínky týkající se registrace, poskytování
informací a počátečního kapitálu.
Směrnice obsahuje řadu ustanovení, která mají omezit
spekulativní rozprodávání majetku. Především přitom
stanoví, že do dvou let od převzetí kontroly nad určitou
společností nesmí daný fond zprostředkovávat ani podporovat
žádnou z činností, jako je distribuce, snižování kapitálu, zpětné
odkupování podílů nebo nabývání vlastních akcií. Cílem

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

V listopadu bylo na půdě EU rušno v jednáních o celoevropském
patentu. Poté, co Itálie shodila ze stolu kompromisní řešení, se
zformovala skupina několika členských zemí, která požaduje
přijmout evropský patent v rámci mechanismu posílené spolupráce.
Evropská komise představila dlouhodobou energetickou strategii
do roku 2020, jejíž ústředním tématem jsou úspory. Návrh reformy
společné zemědělské politiky počítá se snížením rozdílů mezi
dotacemi vyplácenými novým a starým členským zemím.

tohoto kroku je odradit private equity fondy od toho, aby se
snažily získat kontrolu nad určitou společností jen proto, aby ji
rozprodaly, a rychle tak na ní vydělaly.
Dále parlament prosadil také důležitý požadavek, podle
kterého budou muset správci private equity fondů oznámit,
jaké mají s nově nabytou společností záměry, a informovat
o nich jak akcionáře této společnosti, tak i její zaměstnance či
jejich zástupce.
V zájmu zabránit dalším skandálům, k jakému došlo například
v případě Bernarda Madoffa, schválená směrnice stanoví
povinnost pro depozitáře přenášet své úkoly na jiný subjekt
výhradně prostřednictvím písemné smlouvy, která zaručí, aby
fond nebo jeho správce mohl požadovat náhradu škody po
subjektu, na který byly tyto úkoly převedeny. Toto opatření by
mělo zajistit, aby odpovědnost za škodu nebyla ztracena.

Na vysoce nákladný systém evropské patentové ochrany si
podniky stěžují už celou řadu let. Cena patentu vyjde v Evropě
oproti USA nebo Japonsku až desetinásobně dráž.
Pokud by se státy na posílené spolupráci dohodly, bylo by to
historicky podruhé, co by takové možnosti využily. Poprvé
se tak stalo letos v červenci, kdy se skupina 14 zemí v čele s
Itálií, Španělskem, Německem a Francií rozhodla k této formě
spolupráce v otázce rozvodového řízení v případě párů s
odlišnou národností.

Dohoda také umožní, aby správce fondu se sídlem mimo EU
mohl nabízet své akcie nebo podíly investorům po celé Unii,
aniž by předtím musel žádat o povolení jednotlivé členské státy
a splnit jejich různé požadavky. Tento tzv. jednotný pas bude
fondům a jejich správcům vydán jen tehdy, pokud země, v níž
mají sídlo, splňuje minimální regulační požadavky a podepsala
se státy EU dohody umožňující výměnu informací.

Vyjednávání o celoevropském patentu je několikaletý boj mezi
členskými státy, který se nepodařilo vyřešit ani České republice,
jež měla toto téma jako svou prioritu během předsednictví Radě
v roce 2009. Česká republika by měla přestat lavírovat a jasně
se postavit na stranu zemí podporujících inovace a růst
konkurenceschopnosti – podporujících celoevropský patent,
byť by zatím platil jen v rámci zesílené spolupráce.

Nově navržená regulace je přirozenou reakcí na finanční
krizi. Přijatá směrnice obsahuje jak pozitivní kroky (jednotný
evropský pas, širší informační povinnost, větší požadavek na
kapitál), tak i ty kontroverznější (omezení nakládání s majetkem
fondu po dobu dvou let).

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/intm/117687.pdf

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20101110IPR93908/html/Parliament-ushers-in-new-EU-rules-f
or-hedge-funds-and-private-equity

PODNIKÁNÍ
Patent EU bude asi i navzdory Itálii, Česko
váhá, zda se připojí
Itálie se na listopadové Radě ministrů pro konkurenceschopnost
ocitla pod tlakem. Její nesouhlas s kompromisním návrhem
předloženým belgickým předsednictvím vedl počátkem měsíce
k zablokování dohody o evropském patentu a několik států
chce proto formálně Komisi požádat o přípravu návrhu k tzv.
posílené spolupráci. Česko s účastí zatím váhá, chce právní
analýzu.
Švédsko, Německo, Velká Británie, Irsko, Nizozemsko,
Slovinsko a Estonsko daly najevo, že mají dlouholetých
sporů o úpravu patentové ochrany v EU dost a oznámily, že
Evropskou komisi formálně požádají o spolupráci na přípravě
návrhu dohody o společném patentu v rámci tzv. mechanismu
posílené spolupráce. Další státy Unie se k nim mohou připojit.
Skupina nespokojených zemí přijala odvážnou taktiku.
Návrhem na vytvoření posílené spolupráce mají šanci zlomit
italský odpor k návrhu Komise, podle nějž by po určité
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přechodné období (fakticky do doby, než budou k dispozici
kvalitní automatické překladače) byly oficiálním jazykem
evropského patentu pouze angličtina, němčina a francouzština.
Itálii se nelíbí, že mezi oficiálními jazyky nefiguruje také italština
a spolu se Španělskem proto kompromisní návrh připravený
belgickým předsednictvím smetla pod stůl.
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http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/
patent-eu-bude-asi-i-navzdory-italii-cesko-vaha-zda-se-pripoji008158

ENERGETIKA A DOPRAVA
Energetická strategie do roku 2020 počítá s
bilionem investic
Evropská komise v listopadu představila energetickou
strategii EU na příštích deset let. Pokud má být Evropa
v budoucnu schopná pokrývat své energetické potřeby
udržitelným způsobem, bude podle ní do sektoru třeba
investovat přibližně 1 bilion eur.
Za hlavní prioritu dokument označuje energetické úspory,
bližší představu Komise hodlá nabídnout v novém plánu
energetické účinnosti, který má zveřejnit příští rok na jaře.
Evropská unie si v minulosti stanovila cíl, podle nějž má do roku
2020 snížit svou spotřebu energie o 20 %. Největší potenciál
energetických úspor v sobě skrývají starší budovy a chce proto
zrychlit tempo prováděných rekonstrukcí. V dopravě, která je z
hlediska produkce emisí CO2 pátým největším znečišťovatelem,
chce Komise úspory řešit zavedením standardů účinnosti
pro všechny dopravní prostředky a vytvořením systému
označování motorových vozidel. Významnou roli má v oblasti
úspor hrát i veřejný sektor. Kritéria energetické účinnosti by se
měla stát „povinným požadavkem ve všech oblastech, zejména
při alokaci veřejných prostředků“.

Události
Za další prioritu pro příštích deset let označuje energetická
strategie integraci evropského trhu s energiemi, který
zůstává (jak v oblasti elektřiny, tak zemního plynu) stále
fragmentovaný. „Novou výzvou pro rok 2020 je vybudování
páteřní sítě pro elektřinu i zemní plyn, která umožní energii
nasměrovat tam, kde je jí zapotřebí,“ píše se v dokumentu.
Nová infrastruktura má být zcela zásadní i z pohledu integrace
obnovitelných zdrojů do elektroenergetické přenosové soustavy
(nová energetická propojení a rozvoj inteligentních sítí – smart
grids). To je také jedním z důvodů, proč Komise chystá v oblasti
energetické infrastruktury zvláštní balíček, který představí letos
v prosinci. Strategie zmiňuje také velké energetické projekty
jakými jsou obří větrná elektrárna v Severním moři nebo
Desertec (projekt solárních elektráren na Sahaře).

postupů, jakými jsou například údržba zeleného pokryvu v
zimních měsících (tento postup vede k obohacování půdy),
střídání plodin nebo vytváření stálých pastvin. Komise
chce nyní provést studii dopadů a na jejím základě určit, které
aktivity by mohly v budoucnu získat podporu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1527
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/dotace-ze-zemedel
ske-politiky-eu-maji-byt-spravedlivejsi-vuci-novackum-008128

Ve strategii se hovoří rovněž o vytvoření společné vnější
energetické politiky tak, aby EU byla schopná „účinně
prosazovat svou kombinovanou tržní sílu ve vztazích s
klíčovými zahraničními partnery“.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1492
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/energeticka-strategiedo-roku-2020-pocita-s-1-bilionem-investic-008086

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Zemědělské dotace mají být spravedlivější
vůči nováčkům
Evropská komise představila dlouho očekávaný návrh reformy
společné zemědělské politiky.
V dokumentu Komise navrhuje ukončit stávající systém, který
zvýhodňuje zemědělce ze starých členských zemí. Návrh v
praxi neznamená, že by český zemědělec dostával stejné
dotace jako jeho německý kolega – při určování výše platby by
se mělo přihlížet i k faktorům, jakými jsou tržní síla, produktivita
nebo klimatické podmínky. Rozdíly mezi dotacemi, který oba
farmáři dostávají, by se ale do budoucna měly snížit.
Současná kritéria Evropská komise označila za „dědictví
minulosti“. Výše stávající podpory je totiž založena na objemu
produkce ve starých členských zemí v letech 2000-2002.
Česká republika za to zásadně odmítá návrh omezení dotací
pro větší farmy, na které je ČR díky kolektivizaci orientována.
Evropská komise totiž recyklovala svůj dřívější návrh na
finanční zvýhodnění malých farem, s nímž při jednání o tzv.
health-checku SZP před dvěma lety narazila. Zavedení stropu
má podle Komise zabránit tomu, aby velké farmy z fondů
odsály dotace na úkor menších zemědělců.
Za další velkou prioritu Komise označuje podporu rozmanitosti
v zemědělství. Politika rozvoje venkova, která je součástí SZP,
by podle jejích představ měla obsahovat „zelenou složku“.
Vedle dodržování dobrých zemědělských postupů by zemědělci
mohli získat podporu i na dodržování takových zemědělských

ROZŠÍŘENÍ
Komise pochválila Chorvatsko a Island, kárá
Srbsko a Bosnu
Evropská komise v první polovině listopadu vydala soubor
každoročních Zpráv o pokroku zemí, které usilují o členství v
Evropské unii. Největší pochvalu si od Bruselu vysloužilo
Chorvatsko a Island. Naopak Srbsko, Bosna a další
balkánské země musí podle Komise ve svém reformním úsilí
ještě trochu přidat.
Zprávy o pokroku, které včera představila Evropská komise,
letos obdrželo hned devět zemí:
Chorvatsko: Pochvala, ale ještě plno práce
V Chorvatsku v současnosti finišují jednání o vstupu do EU.
Hodnotící zpráva proto vyzdvihla především úspěšný boj s
korupcí a zlepšení hospodářské soutěže. Přesto Komise
nezmínila přesné datum jeho vstupu do EU. „Odpracovat“
si to Chorvaté musí zejména v oblasti soudních reforem a
základních práv. Podmínkou k odstartování přístupových
rozhovorů i nadále zůstává spolupráce s Mezinárodním
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY).
Turecko: Pomohla by nová ústava
Od zahájení přístupových rozhovorů se podařilo prozatímně
uzavřít pouze jednu kapitolu s tím, že osm kapitol je
zablokováno kvůli nedořešenému sporu s Kyprem. Evropská
komise Turecko pochválila za přijetí důležitých konstitučních

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

Roční hodnotící zpráva o pokroku zemí, které usilují o členství
v Evropské unii, nepřineslo výrazná překvapení. Nejrychlejší
perspektivu přistoupení k EU mají Chorvatsko a Island, konkrétní
datumy však zpráva neobsahuje. Evropská komise ve zveřejněné
Kohezní zprávě nastínila možnou podobu regionální politiky EU
po roce 2013. Důraz bude klást zejména na to, aby cíle regionální
politiky byly úzce propojeny se strategií Europe 2020.

změn, avšak podotkla, že celý přístupový proces by urychlilo
přijetí zcela nové ústavy, která by výrazně omezila vliv armády
v zemi. Kritika se nevyhnula ani oblasti lidských práv, svobody
vyznání a vyjadřování.
Island: Více informujte občany o EU
Přístupová jednání byla s Islandem zahájena letos v červenci a
Komise jej pochválila za dosažení evropských standardů v řadě
oblastí, k čemuž výrazně přispělo především islandské členství
v Evropském hospodářském prostoru a Schengenu. Naopak
výtku si Rejkjavík vysloužil za to, že nepodniknul žádné kroky
v oblasti politiky rybolovu a zemědělství, které představují
největší překážky jeho vstupu do EU.
Makedonie: Bez vyřešení sporu o název to nepůjde
Komise dala Makedonii jasně najevo, že přístupové rozhovory
nemohou dospět ke zdárnému konci (resp. nemohou být ani
zahájeny), pokud se nepodaří vyřešit řecko-makedonský
spor o název země.
Srbsko: Chyťte generála Mladiće
V hodnotící zprávě Komise sice vyzdvihla zlepšení vztahů
Srbska s jeho regionálními sousedy, jmenovitě pak s
Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou, ale zároveň vyjádřila
zklamání nad nedostatečnou spoluprací země s ICTY.
Černá Hora a Albánie: Rozhovory mohou začít, ale cesta
k nim je dlouhá
I přesto, že Komise ocenila velký kus cesty, který obě země
na cestě ke členství v EU urazily, podotkla, že se stále mají
co učit a co dohánět (boj s organizovaným zločinem a
všudypřítomnou korupcí, reformy soudnictví a vnitra).
Bosna a Hercegovina: Potřebujete vizi
Klíčovým reformám a pokroku při přibližování země k EU
zde brání skutečnost, že se političtí vůdci neshodují na vizi
dalšího směřování země,“ píše se ve zprávě Komise.
Kosovo: Domluvte se se Srby
„Je třeba zakročit proti korupci, organizovanému zločinu a
zatočit s praním špinavých peněz,“ začíná seznam výzev, se
kterými se musí podle Komise Kosovo v nejbližší době utkat.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1485
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/komise-pochva
lila-chorvatsko-a-island-zaroven-pokarala-srbsko-a-bosnu008097
Přehled kandidátských a potenciálních kandidátských
zemí
Chorvatsko
Turecko
Island
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kandidátská země, žádost o členství
podala v roce 2003
kandidátská země, o členství
požádala v roce 1987
kandidátská země, žádost o členství
podala v roce 2009
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Makedonie (FYROM) kandidátská země, o členství
požádala v roce 2004
Černá Hora
potenciální kandidátská země, žádost
o členství podala v roce 2008
Albánie
potenciální kandidátská země, o
členství požádala v roce 2009
Srbsko
potenciální kandidátská země, žádost
o členství podala v roce 2009
Bosna a Hercegovina potenciální kandidátská země, o
členství v EU nepožádala
Kosovo
potenciální kandidátská země, o
členství v EU nepožádala
Zdroj:Evropská komise

VNĚJŠÍ VZTAHY
Obama: Setkání s EU nebylo vzrušující, shodli
jsme se na všem
Summit mezi představiteli EU a USA, který proběhl 20. listopadu
paralelně se setkáním EU a NATO, nebyl podle amerického
prezidenta Baracka Obamy „příliš vzrušující“ – představitelé
obou mocností totiž našli společnou řeč prakticky ve všech
tématech, která byla na stole.
V Lisabonu bylo rušno. Kromě setkání představitelů Evropské
unie a Severoatlantické aliance se v hlavním městě Portugalska
konal i summit amerického prezidenta Baracka Obamy
s dvojicí unijních lídrů – stálým předsedou Evropské rady
Hermanem Van Rompuyem a předsedou Evropské komise
Josém Manuelem Barrosem.
Vrcholné jednání mezi představiteli USA a EU se mělo
původně konat už na jaře v Madridu, ale nakonec k němu
nedošlo, protože americká administrativa do Evropy nepřijela.
Po skončení schůzky politici potvrdili, že jednáním dominovala
ekonomická témata, zejména pak výsledky dvoudenního
zasedání nejrozvinutějších ekonomik světa G20 (19 zemí a EU),
které proběhlo předchozí týden v jihokorejském Soulu. Státníci
zopakovali, že je třeba udělat vše pro to, aby se do budoucnosti
zabránilo měnovým válkám a státnímu protekcionismu.
Další závazek, který představitelé obou mocností přijali, je
dovést zamrzlá multilaterální jednání ve Světové obchodní
organizaci, která odstartovala v roce 2001 v katarském hlavním
městě Dohá, do „úspěšného, ambiciózního, komplexního a
vyváženého konce“.
Jelikož schůzka EU-USA proběhla až po skončení summitu
NATO, je zcela pochopitelné, že do jejího programu zasáhla
i témata, jež projednali lídři členů Severoatlantické aliance
– především pak vybudování protiraketového systému,
k němuž bylo přizváno Rusko, a postupné stažení jednotek
NATO z Afghánistánu. Představitelé EU našli s americkým
prezidentem společnou řeč i v otázce boje proti šíření

Události
jaderných zbraní a v nutnosti pokračovat v mírových jednáních
na Blízkém východě. Lídři EU a USA debatovali také možnosti
spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/117897.pdf
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/obama-setkani-s-e
u-nebylo-vzrusujici-shodli-jsme-se-na-vsem-008133

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Komise chce fondy EU provázat se strategií
Evropa 2020
Evropská komise zveřejnila Pátou kohezní zprávu, která
oficiálně odstartovala diskusi k budoucnosti evropských
fondů po roce 2013.
Komisaři pro regionální politiku Johannes Hahn a pro
zaměstnanost, sociální věci a začlenění Lászlo Andor při
představování zprávy uvedli, že by regionální politika měla
napomáhat plnění cílů strategie Evropa 2020, od níž si
EU slibuje, že Evropu přivede na dráhu udržitelného růstu
založeného na vyspělých (a nízkoemisních) technologiích
– růstu, který bude zároveň zaručovat vysokou míru sociální
soudržnosti.
Strategii by se podle Evropské komise měly podřídit priority celé
kohezní politiky. Ve zprávě se navíc dočteme, že by na základě
těchto cílů měly členské státy při přípravě svých programových
dokumentů s Komisí dojednat dílčí cíle a indikátory, jejichž
prostřednictvím by Brusel informovaly o tom, jak k plnění
strategie Evropa 2020 evropské fondy přispívají.
U řady návrhů, s nimiž dokument přichází, lze očekávat
bouřlivou diskusi. Vedle již zmíněného pravidelného hodnocení
pokroku má velkou šanci vyvolat u řady zemí nevoli návrh, podle
nějž by pro uvolnění peněz z evropských fondů musel členský
stát provést určité reformy v oblastech, které s kohezní
politikou souvisí (jednat by se mohlo například o legislativu v
oblasti ochrany životního prostředí nebo vzdělávání).
Výhrady se objeví zřejmě i u návrhu na zavedení sankčního
mechanismu za porušování rozpočtových pravidel Paktu
stability a růstu. Členské státy nerespektující rozpočtovou
disciplínu by mohly dočasně nebo trvale přijít o část plateb z
Kohezního fondu.
V důsledku přijetí Lisabonské smlouvy, která původní cíle
regionální politiky (hospodářskou a sociální soudržnost)
doplňuje ještě o cíl „územní soudržnost“, má po roce
2013 dostat ve větší míře prostor také podpora městských
oblastí nebo územních celků, které jsou geograficky nebo
demograficky znevýhodněné. K většímu slovu by se měly
dostat i makroregionální strategie, jakou je například tzv.
Dunajská strategie.
Návrh Evropské komise je prvním výkopem budoucích
jednání o konečné podobě regionální politiky po roce 2013.

Z hlediska ČR je klíčové, že finanční podpora bude nadále
směřována na méně vyspělé regiony.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1490
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/komise-chce-fo
ndy-eu-provazat-se-strategii-evropa-2020-008105

ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE
Zpřísněme pravidla pro léky na předpis, shodli
se europoslanci
Evropský parlament v průběhu svého listopadového plenárního
zasedání přijal dvě zprávy, které požadují revizi existující
unijní legislativy upravující přístup lékařských pacientů k
informacím o vlastnostech podávaných léčiv a jejich dopadech
na lidské zdraví.
Aby pacient získal přesné a hlavně objektivní informace,
europoslanci požadují, aby jim je poskytovaly přímo
farmaceutické firmy, které příslušný lék vyrábějí (a tedy svůj
produkt znají).
Společnosti proto musí uvádět přesné informace (charakteristiku
léčiva, označení, příbalové informace apod.) na etiketách léků
a stejně tak v příbalovém letáku. Zároveň musí do krabičky
přikládat i zprávu o hodnocení léku, která se vypracovává při
jeho registraci.
Europoslanci se při projednávání zpráv dotkli i citlivého
tématu, kterým je reklama na léky na předpis, se kterou
se můžeme setkat například na stránkách časopisů nebo
při čekání na výdej léku v lékárně. I když v Evropské unii
existuje zákon, který tuto reklamu zakazuje, v některých
členských státech k ní kvůli rozdílnému výkladu legislativy
stále dochází. Svědčí to také o tom, jak je velmi jednoduché
překročit hranice mezi prostým informováním a komerční
reklamou.
Evropská komise si toto nebezpečí také uvědomila, a proto
přišla se zákazem reklamy v masových sdělovacích
prostředcích jako je televize a rádio. Evropští zákonodárci její
zákaz ještě rozšířili na tištěná média (noviny, časopisy apod.).
Oba dokumenty nyní čekají na schválení členskými státy.
Ministři zdravotnictví se jim budou z tohoto důvodu věnovat na
svém prosincovém setkání.
Jedním z bodů jednání bude i zřízení webových stránek,
které mají veřejnost zásobovat „objektivními a nestrannými
informacemi“ o lécích na předpis, které se prodávají v tom
kterém státě. Zároveň by členské státy měly vydávat informace
i v tištěné podobě.
http://www.europarl.europa.eu/cs/pressroom/content/
20101124IPR99488
http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/zprisneme-pravid
la-pro-leky-na-predpis-shodli-se-europoslanci-008154

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

7

Kalendárium

Z ostatních událostí stojí za zmínku přetahovaná mezi Evropským
parlamentem a Radou EU o podobně evropského rozpočtu na
příští rok. Ministři členských států trvají na úsporných krocích,
zatímco europoslanci by radši viděli štědřejší podobu rozpočtu.
Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani v Pekingu
slavnostně otevřel Centrum pro evropské malé a střední podniky
(EU SME Centre), které by těmto společnostem mělo otevřít
obchodní příležitosti v Říši středu.

3. LISTOPADU
Závěry z Evropské rady – důrazná opatření pro účinnější
správu ekonomických záležitostí:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusI
d=531&lang=cs
Třem členským státům hrozí za překročení mléčných kvót
sankce ve výši 19 milionů eur: http://europa.eu/rapid/pressRel
easesAction.do?reference=IP/10/1454
Nový evropský regulatorní rámec ve financích – komplexní
balíček návrhů Komise: http://ec.europa.eu/economy_finance/
articles/eu_economic_situation/2010–09–eu_economic_
governance_proposals_en.htm

4. LISTOPADU
Digitální agenda – 10 úspěšných let vysokorychlostní sítě pro
výzkum GÉANT financované EU: http://europa.eu/rapid/pressR
eleasesAction.do?reference=IP/10/1448
Jaderný odpad – Komise navrhuje bezpečnostní normy pro
konečné odstranění jaderného odpadu: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1460

5. LISTOPADU
Evropská komise navrhuje zákaz fosfátů v pracích prostředcích:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1465
Evropská komise předložila strategii k posílení pravidel ochrany
dat v EU: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/10/1462

8. LISTOPADU
Komise požaduje od členských států vrácení 578,5 milionu
EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1470
Rozšíření: EU a Chorvatsko předběžně uzavřely další tři
kapitoly přistoupení:
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/
news–by–date_2010_en.htm
Evropská komise konzultovala další pravidla pro ratingové
agentury: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/10/1471

9. LISTOPADU
Výroční zpráva Evropského účetního dvoru za rok 2009:
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/5926723.PDF
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10. LISTOPADU
Závěry z jednání Rady EU k justici a záležitostem vnitra:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/jha/117609.pdf
Dobré vysvědčení pro roční účetní závěrku EU – auditoři našli
v platbách méně chyb: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc
tion.do?reference=IP/10/1480
EIB pomáhá implementovat komunitární program NER300:
http://www.eib.org/about/news/eib–to–help–implement–
ner300–programme.htm?lang=en

11. LISTOPADU
Největší pokles emisí CO2 u nových automobilů v roce 2009:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1496
Více než polovina podniků EU27 je inovačních:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ST
AT/10/166
Evropská komise zahájila debatu o tom, jak zrychlit tempo
snižování chudoby: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActio
n.do?reference=IP/10/1494

12. LISTOPADU
Přijetí návrhu dohody mezi EU a Švýcarskem o ochraně
zeměpisných označení:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/07_en.htm
EU a země Středomoří posílily obchodní partnerství:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1502
Výsledky celoevropského průzkumu veřejného mínění
ukazují, že odpovědné inovace v oblasti biologických věd a
biotechnologií mají podporu veřejnosti: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1499

15. LISTOPADU
Statistiky Eurostatu – široký záběr regionální statistiky pro 271
regionů v EU: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
PUBLIC/1–11112010–AP/EN/1–11112010–AP–EN.PDF
Zastavení dovozních cel a zvýšení vývozu u cukru:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/09_en.htm
11. zpráva o připravenosti pro budoucí rozšíření eurozóny:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010–11–
report–preparations–enlargement–euro–area_en.htm

16. LISTOPADU

Komise otevírá brány Číny pro evropské malé a střední
podniky: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/10/1478

Studie odhalila, že evropští spotřebitelé plně nevyužívají
úspory díky liberalizaci trhu s energiemi: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1507

EU přijímá přísnější předpisy v oblasti průmyslových emisí:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1477

Banky a finanční instituce zprostředkující úvěry EIB:

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2010
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Evropská komise zveřejnila nová pravidla pro dovozní a
vývozní postupy: http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/
procedures/index_en.htm

17. LISTOPADU
Závěry z jednání Rady EU k hospodářským a finančním
záležitostem: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/117790.pdf

18. LISTOPADU
Komise navrhuje prioritní koridory EU pro elektroenergetické
sítě a plynovody: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o?reference=IP/10/1512

19. LISTOPADU
Závěry z jednání Rady EU k záležitostem vzdělávání, mládeže
a kultury: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/educ/117839.pdf
Digitální agenda – : Europeana umožňuje on–line přístup k více
než 14 milionům děl evropského kulturního dědictví:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1524
Statistiky EU – přebytek obchodu s USA se v první polovině
2010 téměř zdvojnásobil:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6–
18112010–AP/EN/6–18112010–AP–EN.PDF
Saldo obchodní bilance s USA členských států za 1 pololetí
2010 (mil. eur)
Německo
Irsko
Itálie
UK
Švédsko
Francie
Rakousko
Dánsko
Belgie
Finsko
Portugalsko
Maďarsko
Slovensko
ČR

15 594
5 240
4 419
3 847
2 273
1 687
1 295
1 079
845
778
253
207
197
163

Estonsko
Litva
Malta
Slovinsko
Polsko
Lotyšsko
Bulharsko
Kypr
Rumunsko
Lucembursko
Řecko
Španělsko
Nizozemsko*)
EU-27

142
100
47
38
36
24
9
-27
-38
-152
-512
-588
-5 409
31 547

Zdroj: Eurostat, *) zkreslení statistiky díky tzv .“Rotterdamskému
efektu“, kdy dovoz zboží je evidován tam, kde zboží překročilo
brány EU (typicky velké přístavy), ačkoliv potom směřovalo do
vnitrozemských států
Nová celní pravidla pro rozvojové země k získání více benefitů
z obchodnování s EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1526

22. LISTOPADU
Závěry z jednání Rady EU k všeobecným záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/genaff/117939.pdf
Vnitřní trh a služby – Komise představila zprávu, jak funguje
statut evropské společnosti pro podniky:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1531
Statistiky Eurostatu – turistika v roce 2009:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4–
19112010–AP/EN/4–19112010–AP–EN.PDF

23. LISTOPADU
Závěry z jednání Rady EU k zahraničním záležitostem:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/117948.pdf
Evropská komise vítá oživení evropského cestovního ruchu:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm
?lang=cs&item_id=4722

24. LISTOPADU
Digitální agenda – výzkum financovaný Komisí nás o krok
přiblížil neviditelnosti: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc
tion.do?reference=IP/10/1538

25. LISTOPADU
Právo EU – Komise přijala opatření k zajištění řádného
provádění evropských právních předpisů: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/605

26. LISTOPADU
EU chce přepracovat právní předpisy o nebezpečných látkách
v elektrických a elektronických zařízeních:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1596
Zpráva o zaměstnanosti v Evropě za rok 2010:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=948&furtherNews=yes

29. LISTOPADU
Závěry z jednání Rady EU pro konkurenceschopnost:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/intm/118015.pdf

30. LISTOPADU
Závěry z jednání Rady EU k zemědělství a rybolovu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/agricult/113636.pdf
Komise uspíšila předložení nového návrhu rozpočtu na rok
2011, aby pomohla Radě a Parlamentu dosáhnout shody:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/1612
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Informační
servis

Závěr roku bývá hektický také v klíčových unijních rozhodovacích
orgánech. A letošek byl kvůli vrcholící „irské krizi“ učebnicovým
příkladem. Z tohoto pohledu bude důležité zasedání Euroskupiny
a Ecofinu, kde budou dojednávány detaily pomoci Irské republice.
Nicméně hlavní událostí posledního měsíce v roce bude zasedání
Evropské rady, kterou tvoří šéfové států a vlád členských zemí
EU. Jejími hlavními tématy bude fiskální krize s důrazem na její
akutní řešení i přijetí stálých mechanismů do budoucna.

Zasedání klíčových institucí EU
2. – 3. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
2. – 3. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
6. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
6. – 7. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
6. – 7. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Dny Evropského rozvoje
7. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem
7. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Neformální zasedání Rady EU k vzdělávání (Kodaňský proces)
9. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem
10. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
13. - 16. 12. 2010
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
13. - 14. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
13. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem
14. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k všeobecným záležitostem
16. - 17. 12. 2010
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
20. 12. 2010
Brusel, Belgie
Zasedání Rady EU k životnímu prostředí
10
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V minulých dvou vydáních Měsíčníku EU aktualit jsme se
zamýšleli nad tím, jaké jsou hlavní nosné myšlenky pozvolna
se rozjíždějící debaty o budoucnosti Kohezní politiky EU – tedy
o tom, v jakém rozsahu, na jaký účel a jakým způsobem budou
řízeny a rozdělovány fondy EU po uplynutí právě probíhajícího
programového období. V dnešní části bychom si měli přiblížit,
v jakém stavu naše regiony vlastně jsou a jaké jsou jejich nyní
vnímané priority rozvoje.

Téma

ROZVOJOVÉ PRIORITY REGIONŮ ČR A ANALÝZA JEJICH
ABSORBČNÍ KAPACITY PO ROCE 2013
Obsahem hlavního tématu Měsíčníku EU aktualit je zamyšlení
nad tím, jaké jsou jednotlivé regiony České republiky z optikou
socioekonomického analýzy, jaké jsou jejich nyní vnímané
priority rozvoje a jak tento stav koresponduje s hlavními body
probíhající debaty na téma očekávané budoucí podoby kohezní
politiky EU po roce 2013.
V dalším textu budeme tyto priority ve vztahu k regionům
České republiky členit v následujícím schématu:
• Ekonomická konkurenceschopnost
• Úspěšná společnost
• Efektivní infrastruktura
• Atraktivní region
Těmto věcným prioritním oblastem budeme přiřazovat jejich
charakteristiku s ohledem na vhodnost a slučitelnost s budoucí
Kohezní politikou EU z následující škály priorit:
• Konvergenční (K)
• Welfarová (W)
• Rozvojová (R)
• Post-krizová (P)
Prioritní oblasti i typy priorit mají svůj rozměr vnitřní – vztahující
se k potřebám a prioritám České republiky i jejích regionů
daných národními hranicemi – i vnější, respektující nový
rozměr územní dimenze.

Vymezení věcných priorit regionů České
republiky
Již předcházející pokračování zdůraznila, že Kohezní politika
EU po roce 2013 z pohledu jejích věcných priorit bude
zásadním způsobem determinována dopadem hospodářské
krize. Věcné potřeby a priority České republiky a jejích
regionů se tak vedle konvergenčních (K), welfarových (W) a
rozvojových (R) rozšířily ještě o množinu priorit post-krizových
(P), vzniklých či identifikovaných na základě krizových dopadů
a důsledků.
Jedním z významných dopadů krize na potřeby a priority rozvoje
České republiky a jejích regionů a jednou z významných změn
parametrů, za nichž Kohezní politika EU v České republice
fungovala, je pravděpodobně časově přechodné zastavení
průběhu procesu reálné konvergence. V jistém období až
mimořádně dynamická reálná konvergence přitom soustavně
doprovázela socio-ekonomický vývoj České republiky a jejích
regionů prakticky po celou dobu právě končící dekády
Pravděpodobně od roku 2010 či snad 2011 (ucelené

harmonizované statistiky za toto období však nebudeme mít
dříve, než za dva či tři roky) je však reálné, že díky rychlejší
ekonomické výkonnosti se proces reálného konvergenčního
dotahování z pohledu České republiky vůči průměru EU
opětovně obnoví.
Ohledně potřeb a priorit České republiky a jejích regionů ve
vztahu k budoucí Kohezní politice EU podává politické zadání
Programové prohlášení vlády České republiky, jež uvádí:
„Vláda bude prosazovat vyčlenění dostatečných prostředků
na strukturální a kohezní politiku a současně se zasadí o
zjednodušení čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Bude
usilovat o to, aby finanční perspektiva vytvořila předpoklady
pro další modernizaci infrastruktury nových členských států
a pro podporu konkurenceschopnosti EU v oblasti vědy a
výzkumu, v energetice a dopravě. Hospodářské oživení a růst
jsou klíčovou podmínkou dalšího rozvoje české společnosti.
Jsou také klíčovým prvkem Strategie EU 2020, k níž se Česká
republika jako aktivní člen EU v plném rozsahu hlásí“.
Právě tato ekonomická a politická realita vytváří rámec
budoucích potřeb a priorit České republiky, k jejichž řešení
a naplnění může efektivně budoucí Kohezní politika EU
napomoci.

Budoucí rozvojové potřeby České republiky
jako celku z pohledu kohezní politiky po roce
2013
Makroekonomický rámec. Pro hospodářskou výkonnost druhé
dekády 21. století v podmínkách České republiky zřejmě
nelze předpokládat pouhou extrapolaci vývoje z období
před vypuknutím hospodářské krize. Je pravděpodobné, že
průměrná hodnota růstu do roku 2020 – viděno dnešníma
očima – bude mírně pomalejší a méně dynamická (s ohledem
na brzdící dopad stavu veřejných financí a stále velmi
utlumenou investiční aktivitu bude proces oživování ekonomiky
spíše pozvolný) a je odhadována na přibližně 3,5% - 3,8%
průměrného reálného růstu ročně.
Je dosti zřejmé, že řada extenzívních rozvojových faktorů,
na nichž byl hospodářský vývoj postaven – přes souběžně
významné kvalitativní změny – spěje ke svému vyčerpání
a následná růstová strategie musí být silněji založena na
kvalitativně náročnějších faktorech růstu:
1. Zde je stále značnou překážkou kvalita a míra (ne)kultivace
podnikatelského prostředí (eliminace administrativních
bariér, výkon efektivního veřejného sektoru vůči
podnikatelům, větší míra aplikace výzkumných a vývojových
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Téma
poznatků, proces kvalitního a perspektivního vzdělávání,
posílení inovačních schopností).

mezi schopnostmi a možnostmi čerstvých absolventů a
potřebami jejich potenciálních zaměstnavatelů).

2. Zesílená integrace ekonomických subjektů v rámci
mezinárodního produkčního procesu (daná vysokou mírou
otevřenosti České ekonomiky; konkrétně to pak znamená
zaměření se na: nové technologie, licence, patenty,
postupy, které by bylo možné prodávat či implementovat
na mezinárodním trhu, diverzifikace struktury vývozu a
posilování kapitálové síly domácích firem a společností).

5. Zlepšení kvality a propojenosti infrastruktury v nejširším
slova smyslu (s akcentem na mobilitu a poskytovanou
kvalitu standardu služby/výstupu v oblasti dopravní,
komunikační, sociální a kulturní, vzdělávací, energetické,
životního prostředí či cestovního ruchu).

3. Potřeba řešení nahromaděných problémů strukturální
povahy, především na trhu práce (překonání problému
se zaměstnatelností určitých sociálních skupin, překonání
rozdílů v kvalifikační a vzdělávací struktuře pracovníků,
řešení institucionálních a administrativních překážek na
trhu práce, zavedení permanentní vzdělávací a doškolovací
činnosti coby nezbytného parametru profesní kvalifikace
apod.).
4. Přizpůsobení výstupů vzdělávacího systému potřebám
praxe (přes viditelně se lepšící vzdělanostní strukturu
obyvatelstva a pracovní síly stále existují disparity

Na základě takto definovaného makroekonomického rámce
a v souladu s formováním diskuse o budoucnosti Kohezní
politiky EU a jejími zásadními obsahovými body lze definovat
následující priority s ohledem na výše vymezená hlediska
rozvojová, konvergenční, welfarová a post-krizová v potřebách
České republiky a jejích regionů. V následujícím tabulkovém
přehledu zkoumáme i vhodnost příslušné prioritní oblasti
z pohledu budoucí Kohezní politiky EU. Následující tabulkový
přehled identifikuje věcné prioritní potřeby z pohledu celé
České republiky jako celku, v další aproximaci se je pokusíme
konkrétněji akcentovat s ohledem na specifika jednotlivých
regionů.

ROZDĚLENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVNI KRAJŮ
Hlavní město Praha
Prioritní oblast
Ekonomická
konkurenceschopnost
Úspěšná společnost
Infrastruktura
Atraktivní region

Opatření a příklad podpory
Typ priority
Věda, výzkum, inovace a vzdělání (podpora vědy, výzkumu a inovací, podpora informační
R
společnosti)
Celoživotní vzdělávání
R
Podpora zaměstnanosti mládeže
R, W
Dopravní napojení na evropskou dopravní infrastrukturu; podpora veřejné hromadné
R, W
dopravy; snižování dopadů individuální automobilové dopravy na životní prostředí
Priority a potřeby nebyly zmíněny (což je zvláště v případě na památky velmi bohaté a na cestovním
ruchu závislé Prahy poměrně paradoxní)

Středočeský kraj
Prioritní oblast
Ekonomická
konkurenceschopnost
Úspěšná společnost

Infrastruktura

Atraktivní region
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Opatření a příklad podpory
Typ priority
Rozvoj produkční základny; rozvoj malých a středních podniků; využití nabídky pracovní
R
síly
Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva s důrazem na flexibilitu pracovní síly; pracovní
R, W
příležitosti na venkově; strukturální a funkční integrita soustavy zdravotnických služeb
a systému zdravotní a sociální péče; nabídka využití volného času; environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta v kraji
Trvale udržitelný rozvoj území kraje; zlepšování kvality ochrany podzemních a povrchových
K, R
vod; rozvoj dopravní a logistické infrastruktury; moderní odpadové hospodářství; zlepšování
kvality a ochrany ovzduší; rozvoj energetiky; rozvoj vodního hospodářství; rozvoj bydlení;
rozvoj informační infrastruktury; vyvážený rozvoj sídel; služby na venkově
Rozvoj domácího a zahraničního cestovního ruchu v kraji; rozvoj sportovně rekreačních
W, R
aktivit a dalších forem aktivního odpočinku v kraji; pomocí venkovského cestovního ruchu
podporovat rozvoj venkova; zachování kulturního dědictví při jeho využití pro cestovní ruch;
kulturní a společenský život na venkově

Měsíčník EU aktualit ▪ prosinec 2010

Téma
Jihočeský kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Rozvoj podnikatelského prostředí, posilování konkurenceschopnosti a rozvoj výzkumných
R
konkurenceschopnost kapacit s cílem zlepšit podmínky pro podnikání, posílit konkurenceschopnost podnikatelských
subjektů a využít kapacit výzkumu a vývoje jako zdroje inovací podnikatelského sektoru
Úspěšná společnost Rozvoj celoživotního učení, trhu práce, sociální a zdravotní oblasti i podpora volnočasových
R, W
aktivit s cílem rozvoje vzdělávání, inovativních nástrojů trhu práce, sociální infrastruktury i
zařízení v oblasti sportu a zájmové činnosti a zlepšování kvality zdravotnických a sociálních
služeb a jejich optimalizace
Infrastruktura
Rozvoj infrastruktury a dopravní obslužnosti s cílem zlepšit stávající stav a vybudování nové
K, R
dopravní a technické infrastruktury a zlepšení podmínek dopravy a dopravní obslužnosti;
rozvoj životního prostředí a integrovaný přístup k řešení rizik s cílem zabezpečení podmínek
dílčích aspektů ochrany životního prostředí a zavedení systému řešení integrovaných rizik;
podpora diverzifikace venkovské ekonomiky se zaměřením na využívání moderních forem
zemědělství, rybářství a lesnictví se současným využitím potenciálu a zachování místních
tradic a hodnot krajiny; efektivní výkon veřejné správy, partnerství, přeshraniční vazby
Atraktivní region
Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu, tvorba konkurenceschopných
R, W
produktů cestovního ruchu, využití kulturního a přírodního dědictví a rozvoj kulturních
aktivit; organizace a management cestovního ruchu; marketing a propagace území s cílem
rozvíjet cestovní ruch se zaměřením na jeho různé druhy se současným využitím potenciálu
kulturního dědictví s ohledem na zachování jeho specifických hodnot

Plzeňský kraj
Prioritní oblast
Ekonomická
konkurenceschopnost
Úspěšná společnost

Infrastruktura
Atraktivní region

Opatření a příklad podpory
Typ priority
Prioritní akcent na vědu, výzkum a inovace z pohledu výsledků, hladkosti a pružnost
R
zapojování inovací do podniků
Zaměření vzdělávacího systému na „produkci“ odpovídajícího počtu a kvality lidských zdrojů
R, W
pro vědu a výzkum; vytvoření účinného systému schopného čelit demografickým výzvám
(rozvoj služeb pro seniory, optimalizace vzdělávací nabídky, integrace cizinců)
Zajištění a rozvoj odpovídající technické infrastruktury regionu (dopravní napojení regionu,
K
vnitroregionální doprava) a odpadového hospodářství
Kultura, sport, rekreace; regenerace území a sídel; přeshraniční vztahy
W, R

Karlovarský kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Klíčový důraz na inovace, posílení inovací ve firmách a zajištění transferu technologií
R, K
konkurenceschopnost mezi výzkumnou a komerční sférou; podnikatelské prostředí a infrastruktura – rozvoj
podnikatelské základny kraje (zkvalitnění podnikatelského prostředí a rozvoj široce pojaté
podnikatelské infrastruktury)
Úspěšná společnost Lidské zdroje a vzdělávání – podpora středoškolského a vysokoškolského vzdělávání
R
Infrastruktura
Především revitalizace upadajících částí měst a obcí; revitalizace brownfields a ploch typu
K
veřejného prostranství a parků
Atraktivní region
není mezi strategickými prioritami zmiňován

Ústecký kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Velmi silný důraz kladen na rozvoj výzkumu, vývoje a potenciálu pro vznik inovací – tento
R
konkurenceschopnost důraz se má projevit ve změně charakteru regionální ekonomiky směrem k posílení oborů,
odvětví a pracovních pozic s vyšší přidanou hodnotou, ve zvýšení inovačního potenciálu
regionální ekonomiky a ve zvýšení role výzkumu a vývoje v ekonomice a v posílení
spolupráce jednotlivých subjektů v oblasti výzkumu a vývoje
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Téma
Úspěšná společnost

Infrastruktura

Atraktivní region

Zvýšení potenciálu lidských zdrojů a zlepšení situace na trhu práce – posílení zaměstnanosti
obyvatel kraje, eliminace dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti skupin
nejvíce ohrožených ztrátou zaměstnání; zvýšení lokální zaměstnanosti obyvatel, včetně
živnostenského podnikání, ve specifických odvětvích, pro něž má daná lokalita rozvojový
potenciál; rozšíření a zefektivnění spolupráce mezi vzdělávacím systémem a potřebami trhu
práce; zvýšení vzdělanostní úrovně, kvalifikace a pracovní kompetence obyvatel, snížení
podílu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením
Klíčovým infrastrukturním problémem je revitalizace stávajících a potenciálních
deprivovaných lokalit, jejímž výsledkem má být odstranění ekologických zátěží vzniklých
v důsledku výrobních a těžebních aktivit, zlepšení stavu krajiny a složek životního prostředí,
zlepšení prostředí pro život obyvatel v obytných zónách měst, zvýšení sociálního statutu
obyvatel žijících v problémových lokalitách
není mezi strategickými prioritami zmiňován

K, R, W

K

Liberecký kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Cílem je dynamická a konkurenceschopná ekonomika, zvýšení její konkurenceschopnosti,
R
konkurenceschopnost podpora podnikatelského prostředí, především malých a středních podniků; podpora vědy,
výzkumu a zavádění inovací
Úspěšná společnost Kvalitní a zdravé lidské zdroje prostřednictvím podpory vzdělanosti a celoživotního učení,
R,W
posílení systému aktivní politiky zaměstnanosti
Infrastruktura
Cílem je komplexní a kvalitní infrastruktura v podobě zkvalitnění dopravní infrastruktury a její
K, R
optimalizace, zlepšení dopravní obslužnosti, modernizace technické infrastruktury, včetně
rozvoje alternativních zdrojů energie, podpora rekonstrukce bytového fondu; zkvalitnění
poskytované veřejné služby; zdravé životní prostředí bez zátěží – posílení stability lesních
porostů, snižování množství odpadů, podpora recyklace, podpora čištění odpadních
vod, omezení emise škodlivin do ovzduší, podpora ekologicky pozitivních a ekonomicky
přijatelných alternativních zdrojů energie; zkvalitnění veřejné správy
Atraktivní region
Zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu; podpora šetrného cestovního ruchu;
R; W
podpora kultury a sportu

Královéhradecký kraj
Prioritní oblast
Ekonomická
konkurenceschopnost
Úspěšná společnost
Infrastruktura

Atraktivní region

Opatření a příklad podpory
Typ priority
Zvyšování investiční atraktivity regionu; podpora rozvoje výzkumného a inovačního prostředí
R
v regionu; zlepšování podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky
Podpora odborné vzdělávací přípravy na všech úrovních v souladu s požadavky trhu práce;
R, W
efektivní a integrované řešení sociálních a zdravotnických služeb
Podpora ochrany životního prostředí; zlepšení dopravní dostupnosti a mobility, dobudování
K, R
tranzitní silniční sítě; modernější a efektivnější veřejná správa; integrované řešení
problematiky rozvoje venkova
Zlepšení využití potenciálu území pro cestovní ruch, kulturu a volnočasové aktivity
R, W

Pardubický kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Dlouhodobý růst a konkurenceschopnost: posílení kapacit pro znalostní ekonomiku a
R
konkurenceschopnost inovace; posílení konkurenceschopnosti ekonomiky regionu (podpora malých a středních
podniků a jejich zapojení do inovačních aktivit znalostní ekonomiky; zvyšování efektivity
ekonomických aktivit
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Téma
Úspěšná společnost
Infrastruktura
Atraktivní region

Zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly v regionu; podpora dlouhodobé zaměstnatelnosti
obyvatelstva prostřednictvím zvyšování kvalifikace
Podpora vyrovnaného růstu území s důrazem na zaostávající oblasti: budování moderní
infrastruktury, zvyšování mobility a dopravního propojení ekonomicky významných lokalit
není mezi strategickými prioritami zmiňován

R
R, K

Kraj Vysočina
Prioritní oblast
Ekonomická
konkurenceschopnost
Úspěšná společnost

Infrastruktura

Atraktivní region

Opatření a příklad podpory
Typ priority
Budování inovačního potenciálu krajského města spolu s vybranými vysokoškolskými
R
pracovišti; podpora regionálních produktů a bioproduktů,
Rozvoj sekundárního školství v regionálních centrech a terciárního vzdělávání v Jihlavě;
R
podpora specializovaného sekundárního vzdělávání v některých mikroregionálních centrech;
podpora vzdělávání a zvyšování kvalifikace lidských zdrojů v cestovním ruchu
Rozvíjení aktivní venkovské společnosti; zvyšování kvality veřejných služeb v regionálních
K, R
střediscích a krajském městě; ochrana krajiny Vysočiny; budoucnost v energetice – využití
potenciálu JE Dukovany, úspory energie, podpora vhodných alternativních energetických
zdrojů, rozvoj ekologických možností spalování odpadu; zlepšení dopravní dostupnosti:
zlepšení dopravního napojení, zkvalitnění veřejné dopravy
Konkurenceschopný cestovní ruch: propagace venkovské turistiky, zkvalitnění a garance
R
služeb v cestovním ruchu

Jihomoravský kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Podpora vědy a výzkumu; zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky
R
konkurenceschopnost
Úspěšná společnost Mezinárodní mobilní programy pro studenty a mladé vědce; posílení sítě sociálních a
R, W
zdravotních služeb; opatření aktivní politiky zaměstnanosti
Infrastruktura
Budování silniční a železniční dopravní infrastruktury; snižování dopadů a důsledků lidské
R, K
činnosti na životní prostředí; zlepšování stavu životního prostředí a krajiny, minimalizace
negativních důsledků klimatických změn; zkvalitňování veřejných služeb; podpora měst jako
motorů rozvoje území; přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce
Atraktivní region
Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu
R

Olomoucký kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Podnikání, výzkum a inovace: podpora podnikatelské základny s vysokou produktivitou
R
konkurenceschopnost práce, cílená podpora vstupu nových investorů, cílená intervence ve prospěch high-tech
výrob; optimalizace nabídky vhodných podnikatelských zón; rozšíření možností pro výzkum;
zlepšování podmínek pro spolupráci soukromého a výzkumného sektoru; propagace
regionu a jeho strategické polohy na mezinárodní úrovni; posílení role měst coby generátorů
rozvoje
Úspěšná společnost Informování žáků o vhodných oborech a lokálním trhu práce; zvýšení atraktivity poptávaných
R, W
oborů (zlepšení kvality vybavení, forem finanční podpory), podpora variantních forem
zaměstnanosti, včetně zkrácených pracovních úvazků; zhodnocení a optimalizace péče
o seniory, včetně volného času; podpora zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče
v periferních lokalitách regionu
Infrastruktura
Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, energeticky úsporných technologií a
R
zpracování odpadu
Atraktivní region
Rozvoj rekreace, především venkovské
R, W
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Téma
Zlínský kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Posílení aplikace výzkumu a vývoje a inovačních projektů; posílení významu sektoru
R
konkurenceschopnost služeb v regionální ekonomice; posílení role malých a středních podniků; udržení
konkurenceschopnosti u dominantních průmyslových sektorů regionu
Úspěšná společnost Vzdělávání, zdravotnictví a sociální záležitosti: zvýšení konkurenceschopnosti pracovní
R, W
síly v ekonomice založené na znalostech (celoživotní vzdělávání, jazyky), snížení míry
nezaměstnanosti směrem k její přirozené míře; zefektivnění sociálních a zdravotnických
služeb
Infrastruktura
Zlepšení parametrů životního prostředí; zatraktivnění života
K
Atraktivní region
Zlepšení návštěvnosti a využití kapacit cestovního ruchu; posílení povědomí a respektu
W, R
regionu coby destinace cestovního ruchu; péče o originální kulturní dědictví regionu

Moravskoslezský kraj
Prioritní oblast
Opatření a příklad podpory
Typ priority
Ekonomická
Podpora zachycení nových trendů a podmínek ve společnosti z pohledu firem; podpora při
R
konkurenceschopnost odhadu budoucí poptávky, při vytváření nových produktů a rozvoji nových trhů, zapojení se
do podnikatelských sítí, rozvoj inovačních podmínek podnikání; podpora vzniku nových firem
(spin-off, start-up); podpora investic a exportu do environmentálních technologií
Úspěšná společnost Řešení ztráty pracovních míst v tradičním průmyslu a preventivních nástrojů proti růstu
K, R
nezaměstnanosti; zajištění kvalitních školských a vzdělávacích institucí, pružně reagujících
na trendy na trhu práce a poptávku podnikatelské sféry; podpora vzniku a udržení vzdělané
pracovní síly: využití informací o vývoji a stavu trhu práce ke zlepšování vzdělávacího
systému
Infrastruktura
Podpora dostupnosti podnikatelské infrastruktury, zlepšování životního prostředí; podpora
K, R
snížení emisí průmyslových podniků, snížení energetické spotřeby; rozvoj podpory bydlení
s motivem stabilizace kompetentní pracovní síly: součinnost s územním plánováním,
spolupráce s developery a individuálními stavebníky
Atraktivní region
není mezi strategickými prioritami zmiňován

IDENTIFIKACE POTENCIÁLU KAPACITY REGIONŮ STANOVENÁ NA ZÁKLADĚ DLOUHODOBÉ PROGNÓZY JEJICH EKONOMICKÉHO ROZVOJE A DALŠÍCH FAKTORŮ
Po provedené identifikaci a systemizaci potřeb
a priorit rozvoje jednotlivých regionů - krajů
(NUTS typu III), vzniklých na základě syntézy
zpracovaných regionálních rozvojových strategií,
má smysl tyto porovnat s vybranými ukazateli
sociálně-ekonomické vyspělosti jednotlivých
regionů, jež umožní kvantifikovat potenciál
absorpční kapacity těchto regionů a současně
i dále podtrhnout společné rysy i odlišnosti,
které jednotlivé regiony České republiky v této
souvislosti vykazují.
O jejích bližších charakteristikách si něco povíme
příště.
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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

ROP
Jihovýchod

Operační program Životní prostředí

Operační
(Pod)Oblast podpory/Program
program
Komunitární NER 300
programy
Podoblast podpory 2.1.1: Snížení
imisní zátěže ze zdrojů v objektech
nenapojených na CZT

Vhodný žadatel

Uzávěrka

Očekává se, že žadateli budou jednotliví investoři (se subdodavateli), 9.2.2011
nebo konsorcia
Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí 29.7.2011
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 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní
společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty,
družstva, podnikatelské subjekty – fyzické osoby
Podoblast podpory 2.1.2: Snížení Stejně jako podoblast podpory 2.1.1, ale bez státních podniků a
29.7.2011
příspěvku k imisní zátěži obyvatel církví a náboženských společností
omezením emisí z energetických
systémů včetně CZT
Podoblast podpory 2.1.3: Snížení Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí 29.7.2011
imisní zátěže omezením prašnosti a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky
z plošných zdrojů
krajů, kraje, příspěvkové organizace - stát
Podoblast podpory 2.1.4: Doplnění
a inovace systémů sledování a
hodnocení imisní zátěže v ČR
Podoblast podpory 2.2a:
Rekonstrukce spalovacích zdrojů
s instalovaným výkonem větším
než 5 MW za účelem snížení emisí
NOx, SO2 a prachových částic
Podoblast podpory 2.2b:
Rekonstrukce
nespalovacích
zdrojů za účelem snížení emisí
NOx nebo prachových částic
Podoblast podpory 2.2d: Záměna
technologií a technická opatření na
zdrojích ke snížení emisí VOC

Obce a města, kraje , příspěvkové organizace - stát

29.7.2011

Stejně jako podoblast podpory 2.1.1, ale bez státních podniků a
církví a náboženských společností

29.7.2011

Stejně jako podoblast podpory 2.1.1, ale bez občanských
29.7.2011
sdružení, církví a náboženských společností, obecně prospěšných
společností a ostatních nepodnikatelských subjektů
Státní podniky, obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými
veřejnoprávními subjekty, družstva, podnikatelské subjekty
– fyzické osoby

29.7.2011

Oblast podpory 2.1: Rozvoj Obce a svazky obcí, kraje, NNO, organizace zřizované nebo
infrastruktury pro cestovní ruch - zakládané kraji a obcemi, právnické osoby s účastí samosprávy,
turistická infrastruktura a památky MSP

14.4.2011

Oblast podpory 2.1:
Obce a svazky obcí, kraje, NNO, organizace zřizované nebo
Rozvoj infrastruktury pro cestovní zakládané kraji a obcemi, právnické osoby s účastí samosprávy,
ruch - značení a úpravy cyklotras MSP

24.2.2011

Granty pro zkušené výzk. pracovn.
- fyzikální vědy a inženýrství
Granty pro zkušené výzk. pracovn.
- společenské a humanitní vědy
Granty pro zkušené výzkumné
pracovníky - vědy o živé přírodě

Příjemcem podpory je hostitelská instituce, ve které bude hlavní
výzkumník provádět výzkum
Příjemcem podpory je hostitelská instituce, ve které bude hlavní
výzkumník provádět výzkum
Příjemcem podpory je hostitelská instituce, ve které bude hlavní
výzkumník provádět výzkum

9.2.2011
6.4.2011
10.3.2011

Máte zájem získat více informací k jednotlivým výzvám? Prosím kontaktujte specialisty portálu eDotace.cz
(http://www.edotace.cz/poradenstvi; 542 212 111) nebo EU Office ČS (EU_office@csas.cz; 261 07 3484).
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Dotační
výzvy
Připravované výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU
Operační program Specifikace výzvy
OP ŽP
Podoblast podpory 1.1.2: Snížení znečištění z průmyslových zdrojů
IPRM Zlín – Společensko–kulturní a vzdělávací centrum Zlín
ROP
Střední Morava Podoblast podpory 2.2.3: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
Oblast podpory 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti – IP
OP LZZ
Oblast podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb – transformace
Oblast podpory 1.5: Rozvoj místních komunikací
ROP Jihozápad Oblast podpory 2.2: Rozvojové projekty spádových center
Oblast podpory 2.4: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odb. školství
ROP
Oblast podpory 2.3: Podpora využívání brownfields
Moravskoslezsko
Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Oblast podpory 4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
ROP Severozápad
Oblast podpory 4.3: Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního
ruchu
Oblast podpory 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti – GP
Oblast podpory 3.3: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce – GP
OP LZZ
Oblast podpory 3.4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního
a rodinného života – GP
Oblast podpory 5.1: Mezinárodní spolupráce – GP
ROP Severovýchod Oblast podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
ROP
Podoblast podpory 2.2.1: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické
Moravskoslezsko infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu
Zahájení činnosti mladých zemědělců
PRV
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Diverzifikace činností nezemědělské povahy
OPPI
Oblast podpory 3.1: Úspory energie a obnovitelné zdroje energie – Ekoenergie
ROP
Podoblast podpory 2.1.1: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Moravskoslezsko
Oblast podpory 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti – GP
Oblast podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb – podpora
sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování – GP
OP LZZ
Oblast podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb – vzdělávání
Oblast podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb – podpora
procesů plánování dostupnosti sociálních služeb – GP
Oblast podpory 1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy – Veškeré aktivity
mimo ekobusy. Možnost PPP projektů
Oblast podpory 3.2: Rozvoj regionálních středisek – Brownfields, sociální a zdravotní
ROP Jihovýchod
péče. Možnost PPP projektů
Oblast podpory 3.3: Rozvoj a stabilizace venkovských sídel – Brownfields, sociální a
zdravotní péče. Možnost PPP projektů
Oblast podpory 2.2: Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných
strategických služeb – program ICT v podnicích
OPPI
Oblast podpory 2.2: Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných
strategických služeb – program Rozvoj
Oblast podpory 4.1: Zvyšování inovační výkonnosti podniků – program Inovace

Termín
XII/2010–I/2011
XII/2010
XII/2010
XII/2010
XII/2010
1.12.2010–25.12.2011
1.12.2010–25.12.2011
1.12.2010–25.12.2011
7.12.2010–19.4.2011
21.12.2010–24.2.2011
21.12.2010–24.2.2011
21.12.2010–24.2.2011
1Q 2011
1Q 2011
1Q 2011
1Q 2011
10.1.–30.12.2011
17.1.–7.3.2011
II–III/2011
II–III/2011
II–III/2011
III/2011
8.3.–25.4.2011
2. čtvrtletí 2011
2Q 2011
2Q 2011
2Q 2011
2Q–3Q 2011
2Q–3Q 2011
2Q–3Q 2011
IV/2011
V/2011
V/2011

Kompletní přehled připravovaných výzev naleznete zde: http://www.edotace.cz/analyzy/pripravovane-prosinec-2010/
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Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny konzultační
agenturou Grantika ČS jsme zařadili případovou studii pořízení
výrobní technologie do sklářského provozu v kyjovské firmě
Componenta Moravia, s.r.o. Smyslem projektu je modernizace
strojů, která povede ke zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti ve společnosti. Projekt získal podporu z OPPI z
programu Rozvoj dotační částkou ve výši 9,6 milionů korun.

Případová
studie

OPPI - PROGRAM ROZVOJ: POŘÍZENÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VE SKLÁRNĚ
Žadatel/realizátor projektu

Lokalizace projektu

Název společnosti
Sídlo společnosti

Projekt je realizován ve výrobních prostorách společnosti na
adrese Za Humny 3306/18b, 69701 Kyjov, okres Hodonín, kraj
Jihomoravský.

Componenta Moravia, s.r.o.
Za Humny 3306/18b, 69701 Kyjov

Společnost navazuje na dlouholetou tradici industriální
výroby skla v Kyjově. Po celou dobu existence sklárny se
technologicky klíčové kovodělné práce potřebné pro zajištění
výroby realizovaly ve specializované dílně, která byla formou
outsourcingu v roce 2000 vyčleněna do samostatné společnosti
s názvem Strojírny Moravia, s.r.o. Dne 1. října 2010 došlo
k přejmenování společnosti na Componenta Moravia, s.r.o.

Praktické zkušenosti žadatele

Stručné informace o projektu

Componenta Moravia, s.r.o. již realizovala dostatek projektů
podobného investičního i typového charakteru. V roce 2009
společnost zahájila projekt ,,Rekonstrukce výrobní haly,
Strojírny Moravia“ spolufinancovaný z Operačního programu
Podnikání a inovace, program Nemovitosti, který bude
ukončený v prosinci 2010.

Název projektu
Program, opatření
Zadavatel
Termín realizace
Náklady projektu
Výše dotace

Na základě výše uvedených skutečností lze říci, že má žadatel
dostatečné zkušenosti jak s vedením, tak i s udržitelností
podobných projektů.

Pořízení výrobní technologie
Program Rozvoj, výzva č.II
Componenta Moravia, s.r.o.
5.8.2009 – 31.5.2011
16 000 000 Kč
9 600 000 Kč

Dalším projektem, na který společnost získala finanční
prostředky z OPPI, byl program ICT v podnicích. Jednalo se
o projekt s názvem Rozšíření využití IS/IT technologií pro
plánování a řízení výroby a controllingu.

Předmět projektu

Komentář žadatele

Předmětem projektu ,,Pořízení výrobní technologie“ je nákup:
• stroje na leštění tvarových povrchů jader,
• stroje na leštění vnitřních tvarových povrchů forem,
• dvouvřetenového CNC soustruhu,
• plazmového navařovacího automatu
• elektrické komorové pece.

Jednalo se o náš třetí schválený projekt podaný v rámci
strukturálních fondů a průběh vyřízení dotace můžeme hodnotit
jen kladně. Značnou měrou se na této skutečnosti podílelo
rozhodnutí spolupracovat s poradenskou společností Grantika
České spořitelny, a.s.

Hlavní výhodou nově pořizovaných strojů je dosažení nových
kvalitativních vlastností výrobků, zvýšení přesnosti výrobků
eliminací lidského faktoru, udržení konkurenceschopnosti firmy
na trhu a zvýšení produktivity.
Realizací projektu společnost dosáhne kompletního výrobního
vybavení, na základě kterého bude schopna komplexního
zpracování výrobků využívaných ve sklářském průmyslu.
Zásadně se sníží výroba kazových výrobků, spotřeba elektrické
energie a využití navařovacích prášků.

Cíle projektu
Cílem
projektu
je
podpoření
růstu
výkonů
a
konkurenceschopnosti společnosti Componenta Moravia, s.r.o.
Toho bude dosaženo na základě výše pořízeného strojního
vybavení, na základě kterého bude společnost schopna
rychlejší a přesnější výroby. Moderní strojní vybavení umožní
pružně reagovat na požadavky zákazníků, trhu.
Realizace projektu se kladně projeví na zvýšení
konkurenceschopnosti na tuzemském i zahraničním trhu.
Projekt povede i k vytvoření 4 nových pracovní míst.

Profesionální přístup a skvělá komunikace vše maximálně
usnadnily a zabezpečily bezchybný průběh v celku složité
administrativy. Realizace tohoto projektu nám pomůže
zefektivnit logistické vazby vnitřních procesů a tím zvětšit naši
konkurenceschopnost.

Komentář zpracovatele
Cílem programu Rozvoj je podpořit růst výkonů a
konkurenceschopnosti malých a středních podniků v regionech
s vyšší mírou nezaměstnanosti, vedoucí ke zlepšení jejich
pozice na trhu, v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu
počtu zaměstnanců.
V rámci programu Rozvoj, společnost Componenta Moravia,
s.r.o. získala 60 % z celkových způsobilých výdajů na pořízení
strojního vybavení. Jednalo se o důležité finanční prostředky,
které umožnily společnosti realizaci projektu v plném
rozsahu.
Předpokládaný termín pro příjem registračních žádostí do 4.
výzvy programu Rozvoj je naplánovaný na květen 2011. V rámci
programu bude opět možné pořízení strojního vybavení,
které bude sloužit pro výrobní účely. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách www.grantikacs.com.

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

Statistické okénko zobrazuje důležité makroekonomické
ukazatele všech 27 členských zemí Unie. Zahrnují ukazatele
ekonomické výkonnosti (HDP per capita k průměru EU, růst HDP,
míra nezaměstnanosti), vnější ekonomické stability (běžný účet
k HDP), fiskální stability (veřejné rozpočty k HDP, veřejný dluh k
HDP) či cenové charakteristiky (meziroční inflace na bázi indexu
HICP, úroveň cenových hladin). Pro srovnání jsou v tabulce i
stejné ukazatele pro celou EU. Zdrojem dat je Eurostat.

Klíčové makroekonomické ukazatele
v%
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
EU
v%
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
EU
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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
-0,3
-1,3
-6,0
1,1
1,7
-4,7
-0,7
-2,7
-5,8
4,8
3,4
-2,7
0,3
0,1
-3,0
2,5
-2,8
-1,7
0,0
-7,3 -14,4
-6,4
-9,4 -15,4
1,9
-4,2 -11,1
-2,7
-3,3
-7,5
-1,5
-2,7
-5,3
3,4
0,9
-6,0
-0,3
-4,2 -10,2
-1,0
-3,3
-9,2
3,7
3,0
-0,7
-5,0
-3,7
-4,4
-2,3
-4,8
-3,8
0,2
0,6
-5,4
-0,4
-0,5
-3,5
-1,9
-3,7
-7,2
-2,8
-2,9
-9,3
-2,6
-5,7
-8,6
0,0
-1,8
-5,8
-1,8
-2,1
-7,9
5,2
4,2
-2,5
3,6
2,2
-0,9
-2,7
-5,0 -11,4
-0,9
-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
89,6
17,2
13,7
29,0
30,0
27,4
34,2
64,9
66,3
3,7
4,6
25,0
44,3
105,0
110,3
36,1
39,8
63,8
67,5
103,6
106,3
58,3
48,3
9,0
19,7
16,9
15,6
6,7
13,6
66,1
72,3
61,7
63,1
45,3
58,2
59,3
62,5
45,0
47,1
62,7
65,3
12,6
13,4
23,4
22,5
29,6
27,8
35,2
34,1
40,0
38,2
44,5
52,1
58,8
61,8

HDP
2009
96,2
14,7
35,3
41,4
73,4
7,2
65,5
126,8
53,2
78,1
116,0
58,0
36,7
29,5
14,5
78,4
68,6
60,8
67,5
50,9
76,1
23,9
35,4
35,4
43,8
41,9
68,2
74,0

Míra nezaměstnanosti
VIII-10 IX-10
X-10
8,6
8,5
8,5
10,0
10,0
9,9
6,9
6,9
6,9
7,3
7,6
7,8
6,8
6,7
6,7
16,2
16,2
n/a
13,9
14,1
14,1
n/a
n/a
n/a
20,5
20,7
20,7
9,9
9,9
9,8
8,1
8,3
8,6
7,1
7,1
7,3
n/a
n/a
n/a
18,4
18,4
n/a
5,0
5,0
5,0
10,9
10,8
10,9
6,2
6,2
6,2
4,5
4,4
4,4
4,4
4,5
4,8
9,5
9,6
9,7
11,1
11,1
11,0
n/a
n/a
n/a
7,4
7,4
7,6
14,6
14,7
14,7
8,3
8,1
8,0
8,2
8,2
8,1
7,7
n/a
n/a
9,5
9,6
9,6

Meziroční inflace
VIII-10 IX-10
X-10
2,4
2,9
3,1
3,2
3,6
3,6
1,5
1,8
1,8
2,3
2,5
2,4
1,0
1,3
1,3
2,8
3,8
4,5
-1,2
-1,0
-0,8
5,6
5,7
5,2
1,8
2,1
2,3
1,6
1,8
1,8
1,8
1,6
2,0
3,4
3,6
3,2
-0,4
0,3
0,9
1,8
1,8
2,6
2,5
2,6
2,9
3,6
3,7
4,3
3,0
2,4
2,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,7
1,9
1,9
2,5
2,6
2,0
2,0
2,3
7,6
7,7
7,9
2,4
2,1
2,1
1,1
1,1
1,0
1,3
1,4
2,3
1,1
1,5
1,6
3,1
3,1
n/a
2,0
2,2
2,3

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

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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