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na patrně nejdůležitější událost měsíce června jsme si letos museli počkat až
do jeho samotného závěru. Pomineme-li to, že v tomto měsíci se dále posouval
příběh řeckého evergreenu a diskuse o budoucí podobě Kohezní politiky EU
nabrala velmi svěží tempo (jehož stávající výsledek je detailněji popsán v Tématu
tohoto čísla), přesto za událost číslo jedna můžeme považovat první verzi návrhu
priorit a parametrů budoucího víceletého finančního rámce EU, tvořeného na
roční bázi rozpočty EU.
Význam tohoto návrhu spočívá především v tom, kolik peněz bude v příštím
období k dispozici Unii jako celku i jejím jednotlivým členským státům skrze
společnou pokladnu; na jaké prioritní oblasti budou tyto peníze alokovány
(tradiční oblasti, jako je zemědělství a rozvoj venkova versus nová témata
spojená především s podporou konkurenceschopnosti) a jaká další pravidla a
podmínky budou tuto alokaci doprovázet.
Z pohledu České republiky a jejích regionů je prioritním zájmem uchování
dostatečného celkového objemu prostředků Rozpočtu EU (okolo 1% HDP EU;
nikoliv jeho redukce kamsi k 0,85 %, jak navrhují některé státy) a sedmiletého
období, zajišťujícího střednědobou perspektivu z pohledu výše disponibilních
zdrojů. V případě přesunu vah mezi klíčovými rozpočtovými kapitolami je
v našem zájmu vysoká váha prostředků ve prospěch politiky podporující kohezi
(strukturální fondy); udržení objemu rozpočtu na co nejméně redukované výši
nám jako méně rozvinuté zemi EU i pro období po roce 2013 dává šanci udržet
poměrně spolehlivě pozici čistého příjemce. V našem zájmu dále je, aby se
významně posílila účelnost a efektivnost prostředků EU využívaných na území
České republiky a jejích regionů.
Návrh Evropské komise by nám tak měl vyhovovat; snížení výdajů podle něj
dosáhlo hranice 1% unijního HDP; na kohezní politiku by mělo zůstat relativně
hodně a škrty budou cítit především v zemědělství. Měly by se zvýšit nároky
na kvalitu a návratnost vydaných prostředků a důraz zaměřen především na
měřitelnost dopadů a přínosů v činnostech, na nichž se Rozpočet EU podílí.
Z tohoto důvodu bychom v České republice měli být s návrhem Evropské komise
spokojeni a připravit se na to, abychom zvýšené nároky na efektivní využití jeho
zdrojů byli schopni reálně naplnit a využít. Rizikové jsou však na druhou stranu
pro nás návrhy na vytvoření celoevropského fondu rozvoje infrastruktury, z něhož
by se prostředky v náš prospěch získávaly podstatně obtížněji, než pokud by
byly i nadále součástí kohezní politiky.
Souhrnně jde návrh budoucího rozpočtu EU a jeho víceletého rámce dobrým
směrem. Vlastně jediný vyrovnaný rozpočet v EU nám signalizuje, jak je
rozpočtová disciplína nutná; navíc se snaží preferovat podporu kvalitativně
náročnějších projektů, díky nimž by měla být ekonomicky silnější nejen EU
jako celek v globální soutěži, ale i její jednotlivé členské státy v jejím rámci,
které by měly za podporu z rozpočtu EU příště podat odpovídající a měřitelný
výkon.
Petr Zahradník
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Události

Řecký parlament schválil úsporná opatření a umožnil tak uvolnění
další tranše pomoci od EU a MMF ve výši 12 miliard eur. Vedle
toho se ale již začínají rozbíhat jednání o zcela novém záchranném
balíčku pro Řecko, jehož objem by se měl opět pohybovat okolo
100 miliard eur. Evropská komise předložila dlouho očekávaný
návrh rozpočtového rámce EU na roky 2014 až 2020. V relativním
vyjádření má být nižší než ten současný – jeho objem vůči
hrubému národnímu důchodu představuje 1,05 %.

EKONOMIKA A EURO
Řecký parlament podpořil úspory a EU uvolní
další pomoc
Vláda řeckého premiéra Jorgose Papandreua koncem
června v parlamentu úspěšně prosadila další úsporná
opatření, jejichž přijetím EU a MMF podmiňují uvolnění další
12miliardové splátky z loňského záchranného balíčku v objemu
110 miliard eur. Návrh, který počítá se snižováním platů státních
zaměstnanců, jejich propouštěním, omezováním sociálních
dávek a rozsáhlým privatizačním programem, si získal podporu
155 poslanců. Proti bylo 138 převážně opozičních poslanců.
Následný den řecký parlament schválil i příslušná prováděcí
opatření. Realizace v plánu navržených opatření má Řecku do
roku 2015 vynést 78 miliard eur.
Struktura nového úsporného plánu Řecka
Opatření
Objem v mld. EUR
Privatizace
50,00
Zvýšení daní
6,40
Změny ve výběru daní
5,20
Zvýšení sociálních odvodů
3,25
Snížení platů ve veřejné sféře
2,20
Škrty v armádě
1,20
Omezení veřejných investic
0,95
Úspory ve zdravotnictví
2,12
Škrty v sociálním zabezpečení
5,16
Ostatní*)
1,73
Zdroj: Lidové noviny, Reuters, *) např. propouštění ve státní
sféře, úspory ve školství apod.
Přijetí úsporného plánu umožnilo uvolnění další tranše
finanční pomoci EU a MMF ve výši 12 miliard eur, ale
Řecko tím rozhodně nemá vyhráno. Horší než očekávaný
vývoj řecké ekonomiky si pravděpodobně vyžádá zcela nový
záchranný balíček, jehož výše se odhaduje opět na úrovni přes
100 miliard eur.
Lídři Evropské unie se dohodli, že na jeho financování
se budou podílet vedle států eurozóny a MMF i věřitelské
banky – investoři do řeckých dluhopisů. Nejvhodnější formou
je výměna stávajících splatných řeckých dluhopisů
za nové, které budou splaceny v budoucnu. K výměně
však nesmí být věřitelé přinuceni, jinak by tuto skutečnost
ratingové agentury vyhodnotily jako úvěrové selhání (default)
země s dalekosáhlými dopady například na nemožnost držet
řecké dluhopisy jako zástavu Evropskou centrální bankou při
poskytování úvěrů evropským bankám.
V jednotlivých zemích EU se tak již rozbíhají vyjednávání,
za jakých podmínek by místní banky, které drží řecké státní
dluhopisy, dobrovolně souhlasily s jejich výměnou.
Schválení další (již 5. v pořadí) 12miliardové tranše
Řecku v dlouhodobém horizontu příliš neznamená, rizika
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restrukturalizace řeckého dluhu zůstávají nadále vysoká.
Schválení druhého záchranného balíčku i dobrovolné zapojení
držitelů dluhopisů bude podle našeho názoru ještě těžkým
oříškem.
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/greece_
en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-si-oddychl
a-recky-parlament-podporil-uspory-008930
Dobrovolná účast investorů na výměně dluhopisů
Patrně nejdále pokročila dohoda o dobrovolném zapojení
bankovnictví v pomoci Řecku ve Francii, jejíž banky patří mezi
největší věřitele řeckého státu. Francouzské banky uvažují,
že vymění až 70 % řeckých dluhopisů, které drží ve svých
portfoliích, za nové se splatností až 30 let. Obdobně německé
finanční ústavy souhlasí s dobrovolnou výměnu za podmínek
podobných ve Francii, v absolutní výši by se mělo jednat o 3,2
miliardy eur, což odpovídá zhruba desetině celkové částky,
kterou by podle plánu měli přispět soukromí věřitelé. Podle
zdrojů blízkých jednání ale německé banky vyžadují za účast
na tomto plánu státní pobídky.
Italské banky jsou rovněž ochotny přistoupit na prodloužení
splatnosti řeckých státních dluhopisů, jakmile tyto cenné papíry
dosáhnou data splatnosti. Banky chtějí využít podobného
postupu jako při tzv. vídeňské iniciativě v roce 2009, kdy se
dobrovolně zavázaly, že nechají otevřené úvěrové linky svým
dceřiným společnostem v zemích střední a východní Evropy,
aby minimalizovaly dopady finanční krize.

ROZPOČET
Komise předložila „inovativní“ sedmiletý
rozpočet EU na roky 2014-2020
Evropská komise představila návrh víceletého rámce EU na roky
2014-2020, který počítá s navýšením rozpočtu celkového
rozpočtu na 1 025 miliard eur, tedy o 4,8 %. V poměru k
hrubému národnímu důchodu má jeho výše ale poklesnout.
Zatímco v současném období 2007-2013 představují závazky
evropského rozpočtu (ve výši 976 miliard euro) 1,12 % HND,
po roce 2013 mají klesnout na 1,05 % HND.
Jednou z novinek je, že vyplácení peněz z evropského rozpočtu
má být do budoucna podřízeno plnění společných cílů. Tyto
tzv. „pozitivní kondicionality“ se mají týkat zejména
kohezní politiky a společné zemědělské politiky, které mají
i do budoucna představovat nejvýznamnější součást výdajové
stránky. Jejich výdajové kapitoly se v nominálním vyjádření
příliš nezmění, v reálném vyjádření mírně poklesnou.
Kontroverzi vyvolává vytvoření tzv. infrastrukturního fondu,
který by doplnil stávající strukturu fondů kohezní politiky
na jejich úkor. Částka 40 miliard eur by tak šla na předem
schválené prioritní projekty v rámci transevropských sítí
v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací.

Události
Výdaje evropského rozpočtu mají být zaměřen na plnění
strategie Evropa 2020. Každé vynaložené euro by mělo
přispívat k plnění řady cílů – k podpoře hospodářského
růstu, posilování soudržnosti, zvyšování energetické účinnosti,
boji se změnami klimatu nebo k většímu zapojení sociálně
znevýhodněných občanů.
Největší odpor se očekává u návrhu, jenž počítá s poklesem
příspěvků, které do evropského rozpočtu odvádějí přímo
členské státy. Tento výpadek by se měl podle Komise
kompenzovat prostřednictvím celoevropských daní.
Jednou z nich je celounijní DPH, druhou daň z finančních
transakcí (FTT). Komise hodlá také skoncovat s britským
rabatem a podobnými korekčními mechanismy.
Pro schválení nového finančního rámce EU musí souhlasit
všechny členské státy a většina europoslanců.
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_
fwk1420_en.cfm
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/komise-predlozila
-inovativni-sedmilety-rozpocet-eu-008928

PODNIKÁNÍ
Schvalování technických norem EU se má
zrychlit
Způsob, jakým v Evropské unii vznikají technické normy pro
evropský průmysl, se má zrychlit, zjednodušit a má vycházet
z potřeb firem a spotřebitelů. Rychlejší vznik dobrovolných
evropských standardů má podle představ Evropské komise
pomoci evropskému průmyslu v mezinárodní soutěži.
Zrychlení a zefektivnění způsobu přijímání evropských
technických norem si od svého nejnovějšího návrhu slibuje
Evropská komise. Dosavadní systém, kdy příprava evropských

norem mnohdy trvala tak dlouho, že se mezitím stačil
technologický vývoj posunout natolik, že nové standardy byly
už od počátku zastaralé, se má stát minulostí.
Komise chce každý rok vypracovat seznam, ve kterém určí, jaké
normy považuje za prioritní. Od evropských normalizačních
orgánů pak bude požadovat, aby tyto standardy vznikly co
nejrychleji. Financování těchto úřadů chce proto podmínit
některými kritérii, konkrétně například jejich rychlostí při
přípravě nových norem.
Vytvářením technických norem se dnes v Evropské unii zabývá
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a specializované
orgány, které jsou zodpovědné za vytváření standardů v oblasti
elektroniky (výbor CENELEC) a telekomunikací (institut ETSI).
Na rozdíl od nařízení a regulací nemusejí průmyslové podniky
normy respektovat, ovšem vzhledem k tomu, že podnět k
vytvoření nějaké normy zpravidla vychází z potřeb daného odvětví
a předpokládá širokou shodu napříč odvětvím, firma, která se
rozhodne k normě nepřipojit riskuje, že se ocitne na okraji.
Konkrétním příkladem úspěšné evropské normy je standard
GSM pro mobilní operátory. Nyní se očekává vznik
jednotných nabíječek na mobilní telefony a společné normy
požaduje také odvětví elektromobilů nebo tzv. chytrých sítí v
elektroenergetice (smart grids).
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/668
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/schva
lovani-technickych-norem-eu-se-ma-zrychlit-008835

Evropská komise vyzvala na souboj korupci
Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmström v červnu
představila sérii opatření, která mají členským státům
pomoci lépe se vypořádat s korupcí. Statistiky Evropské

Návrh finančního rámce EU na roky 2014-2020
mil. eur, stálé ceny roku 2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Chytrý a inkluzivní růst

64 696

66 580

68 133

69 956

71 596

73 768

76 179

- z toho: ekonomická, sociální a územní koheze

50 468

51 543

52 542

53 609

54 798

55 955

57 105

376 020

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje

57 386

56 527

55 702

54 861

53 837

52 829

51 784

382 927

- z toho: výdaje na tržní operace a přímé platby

42 244

41 623

41 029

40 420

39 618

38 831

38 060

281 825

3. Bezpečnost a občanství
4. Globální Evropa
5. Administrativa

2 532
9 400
8 542

2 571
9 645
8 679

2 609
9 845
8 796

2 648
9 960
8 943

2 687
10 150
9 073

2 726
10 380
9 225

2 763
10 620
9 371

18 535
70 000
62 629

6 967

7 039

7 108

7 191

7 288

7 385

7 485

- z toho: výdaje na administrativu institucí

CELKOVÉ VÝDAJE NA ZÁVAZKY
- jako procento HND

CELKOVÉ VÝDAJE NA PLATBY
- jako procento HND

142 556 144 002 145 085 146 368 147 344 148 928 150 718
1,08%

1,07%

1,06%

1,06%

1,05%

1,04%

1,03%

133 851 141 278 135 516 138 396 142 247 142 916 137 994
1,01%

1,05%

0,99%

1,00%

1,01%

1,00%

0,94%

Celkem
2014-2020
490 908

50 464

1 025 000
1,05%

972 198
1,00%

Zdroj: Evropská komise
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Události

Ministři zemědělství členských států rozhodli, že evropští pěstitelé
zeleniny, kteří utrpěli výrazné ztráty po panice ohledně šíření
bakterie EHEC, budou odškodnění až do výše 210 milionů eur.
Summit Evropské rady posvětil zdárné dokončení přístupových
rozhovorů se Záhřebem. Vstup Chorvatska do Evropské unie
se dá očekávat v polovině roku 2013. To přístupové rozhovory s
Islandem jsou úplně na začátku, když země dosud uzavřela první
dvě vyjednávací kapitoly.

komise hovoří o tom, že náklady na eliminaci škod, které tento
druh trestné činnosti způsobí unijnímu hospodářství, dosahují
ročně až 120 miliard eur – tedy jen o něco méně, než je výše
rozpočtu EU.
Nejdůležitějším z navržených opatření je zavedení nového
hodnotícího mechanismu na posuzování protikorupčního úsilí
ve členských státech – tzv. Zprávy o boji proti korupci v EU.
Tuto zprávu bude Komise vydávat pravidelně každé dva roky
(poprvé v roce 2013) a bude při tom pracovat s informacemi
z celé řady zdrojů – včetně již existujících mechanismů
sledování, které se využívají v rámci Rady Evropy, Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace
spojených národů nebo nezávislých odborníků, zúčastněných
stran a zástupců občanské společnosti.

průmyslu odmítá jako protiprávní. Přepravci ze zemí mimo EU
argumentují tím, že Brusel po nich nemá právo žádat, aby se
do ETS zapojili.
Evropská unie o zahrnutí letecké dopravy do evropského
systému obchodování s emisními povolenkami rozhodla v
roce 2008. Účastí v ETS chce EU letecké odvětví přimět ke
snižování svého podílu na světových emisích skleníkových
plynů. Ten sice není příliš vysoký (dosahuje 2-3 %), ale rychle
roste.

Smyslem zprávy nebude podle komisařky poukázat pouze na
úspěchy jednotlivých vlád při tažení proti korupci, ale odhalit i
nedostatky a ukázat slabé stránky. Měla by také sloužit jako
platforma pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů
mezi členskými zeměmi.
„Úspěšný boj proti korupci je trvalým úkolem a dnes navrhovaná
opatření jsou pouze jednou z částí rozsáhlejší odpovědi
na výzvy, které pro naši společnost korupce představuje,“
uvedla také komisařka Malmström a dodala, že v průběhu
následujících let se dočkáme předložení dalších opatření
– například pravidel pro zabavování majetku pocházejícího
z trestní činnosti nebo strategii na zlepšení vyšetřování
finančních transakcí trestní povahy ve členských zemích.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/678
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
komise-vyzvala-na-souboj-korupci-008850

ENERGETIKA A DOPRAVA
Letecké společnosti se bouří proti emisním
povolenkám
Zástupci světových aerolinek kritizovali plány Evropské unie
zařadit od roku 2012 letecký průmysl do systému obchodování
s emisními povolenkami. Někteří přepravci chystaná opatření
označují za nelegální a chtějí je napadnout u evropských
soudů. EU si ale zjevně hodlá stát za svým.
Pokud bude Brusel od příštího roku světové letecké
společnosti s cílovými destinacemi na území EU nutit k účasti
v systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), může
se dočkat odvetných opatření v podobě obchodních válek
a soudních žalob.
Přepravci se obávají růstu nákladů, který by podle mnohých
mohl být pro některé aerolinky likvidační. Plán, podle nějž
si budou muset všechny letecké společnosti, které přistávají
a odlétají z evropských letišť, od 1. ledna 2012 zajišťovat
povolenky na vypouštění skleníkových plynů, velká část
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Evropská komise letos v březnu leteckému odvětví stanovila
pro rok 2012 strop ve výši 213 milionů tun oxidu uhličitého
a od roku 2013 počítá s jeho snížením na úroveň 208 milionů
tun CO2.
82 % povolenek mají společnosti dostat zdarma, dalších 15
% si budou muset dokoupit a 3 % EU vyhradila jako rezervu pro
nové přepravce, kteří v budoucnu vstoupí na trh.
Komise nevyloučila možnost dalšího jednání, když např.
asociaci čínských leteckých společností zaslala dopis, ve
kterém dala najevo ochotu udělit čínským přepravcům výjimku
z ETS v případě, že země bude schopná prokázat, že učinila
opatření vedoucí ke srovnatelnému snížení emisí.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/11/139
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/letecke-spolecn
osti-se-bouri-proti-emisnim-povolenkam-008845

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Zelináře poškozené panikou kolem střevní
epidemie čeká odškodnění
Evropští pěstitelé čerstvé zeleniny, jejichž obchod utrpěl
panikou, kterou vyvolaly každodenně servírované alarmující
zprávy o narůstajícím počtu obětí a nakažených nebezpečnou
střevní bakterií EHEC, se mohou těšit na odškodnění.

Události
Poté, co na něj minulý týden kývli na svém mimořádném
zasedání v Lucemburku ministři zemědělství jej odsouhlasili
i odborníci ze členských zemí v řídícím výboru Evropské
komise.

Například český premiér Petr Nečas nedávno naznačil, že i
přesto, že Praha dosud vždy vystupovala jako velký zastánce
chorvatského členství v Unii, mohla by Záhřebu pořádně
zatopit.

Odškodnění, které k zelinářům poputuje z rozpočtu EU,
dosáhne celkové výše 210 milionů eur. Nárok na něj budou
mít pěstitelé okurek, rajčat, salátu, paprik a pravděpodobně i
čekanek z celé Evropské unie.

Premiér totiž prohlásil, že počítá s tím, že český parlament
bude společně s přístupovou smlouvou Chorvatska
hlasovat i o výjimce z Lisabonské smlouvy, kterou na
podzim roku 2009 pro Českou republiku vyjednal prezident
Václav Klaus.

Náhrada se s nejvyšší pravděpodobností vyšplhá do výše
maximálně 50 % obvyklé výrobní ceny v červnu, ale úplné
jasno bude až 22. července. To je datum, do nějž by členské
země měly nahlásit své ztráty.
Střevní nákaza si podle berlínského Institutu Roberta Kocha
od vypuknutí epidemie v polovině května do dnešního dne
vyžádala 36 obětí na lidských životech. Nakažených je přes
3 tisíce.
Zdroj epidemie se dlouhou dobu nedařilo nalézt, do podezření
se dostaly i španělské okurky nebo zeleninové klíčky. Lidé v
obavách z nákazy přestali zeleninu kupovat, což se projevilo na
tržbách pěstitelů. Situaci ještě zhoršil zákaz dovozu zeleniny
z Evropy, který oznámilo například Rusko nebo některé
arabské země.
Podle údajů španělských úřadů dosáhla ztráta v této zemi 220
milionů eur týdně. Podle Zelinářské unie Čech a Moravy se
pokles prodeje zeleniny nevyhnul ani České republice.
Češi nakoupili ve srovnání s loňskými roky asi o polovinu
méně okurek, rajčat a salátů. U ostatních druhů zeleniny klesly
prodeje i ceny asi o 15 % až 20 %.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SP
EECH/11/422
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/zelinare-poskozen
e-panikou-kolem-strevni-epidemie-ceka-odskodneni-ve-vysi210-milionu-eur-008879

ROZŠÍŘENÍ
Chorvatsko slaví: Summit udělal tečku za
přístupovými rozhovory
Červnový summit Evropské rady potvrdil, že pravděpodobně
další členskou zemí EU bude Chorvatsko. Lídři EU schválili,
že přístupové rozhovory budou se Záhřebem dokončeny do
konce června a Chorvatsko řady EU rozšíří přesně za dva roky
– tj. v polovině roku 2013.
Do konce roku by pak měla být podepsána přístupová
smlouva, která bude předložena všem současných členským
zemím EU k ratifikaci.
Jak ale naznačují někteří komentátoři, o roku 2013 se v
souvislosti se členstvím Chorvatska v EU hovoří jako o
„technickém“. To znamená, že v případě výskytu nějakých
komplikací může být chorvatský vstup odložen.

Smlouva by tak mohla narazit v horní komoře parlamentu,
Senátu, kde většinu drží opoziční sociální demokracie. Ta
se v minulosti nechala opakovaně slyšet, že se smluvním
zakotvením Klausovy výjimky nesouhlasí.
Další odklad vstupu do EU by mohlo způsobit samo Chorvatsko.
Lídři EU totiž zdůraznili, že Záhřeb musí i nadále pokračovat
v potřebných reformách (hlavně v oblasti soudnictví a
základních práv) a vykazovat plnou spolupráci s Mezinárodním
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Ve hře
tak stále zůstává zavedení podobného mechanismu na
monitorování plnění závazků, který byl (a stále je) uplatňován i
v případě Rumunska a Bulharska.
Věříme předpokládanému harmonogramu, podle kterého se
Chorvatsko stane 28. členským státem EU v polovině roku
2013.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/123075.pdf
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/chorvatsko-slavi-s
ummit-udelal-tecku-za-pristupovymi-rozhovory-008910

Přístupové rozhovory s Islandem úspěšně
pokračují
Přístupové rozhovory mezi Islandem a Evropskou unií se
přehouply do další fáze. Poté, co skončil tzv. screening, na
řadu přichází jednání ve 35 kapitolách. Mezivládní konference,
kterou uspořádalo maďarské předsednictví, zaznamenala první
úspěchy: země otevřela jednání ve čtyřech kapitolách:
• veřejné zakázky,
• informační společnost a média,
• věda a výzkum,
• vzdělání a kultura.
Díky vysokému stupni harmonizace právního systému
Islandu s právem EU se podařilo prozatímně uzavřít hned dvě
kapitoly – právě vědu a výzkum a kapitolu věnovanou vzdělání
a kultuře.
Island, ostrov v severní části Atlantského oceánu, se zase
o krůček přiblížil členství v Evropské unii, o nějž v důsledku
finanční krize, která postihla jeho hospodářství, požádal v létě
roku 2009.
Předpokládá se, že přístupové rozhovory budou snažší, než
při jednání s nováčkovskými státy z minulých let. Důvodem je
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Události

Evropský parlament schválil novelu směrnice o elektronickém
mýtném, která členským státům umožní započítat do ceny
mýtného externí náklady typu znečišťování životního prostředí,
hluk nebo dopravní zácpy. Poprvé od letošního roku by členské
státy měly nově reportovat řadu harmonizovaných ekologických
statistik. Požaduje to od nich nově přijaté nařízení, jehož cílem
je vybudovat evropský systém environmentálních hospodářských
účtů. Evropská unie připravuje pravidla na trestání hackerů.

skutečnost, že Island je již od roku 1972 členem Evropského
hospodářského prostoru (EHP) a podepsal i Schengenskou
dohodu o volném pohybu osob.

existují. „Evropské dobrovolné humanitární sbory“ (EVHAC;
z angl. European Voluntary Humanitarian Aid Corps) nemají
ještě tradici a nezaměřují se na tak širokou škálu oblastí.

Nicméně mohou se v průběhu vstupních vyjednávání objevit i
nějaké překážky. Na programu jsou totiž také sporné kapitoly,
které se věnují rybolovu a finančnímu sektoru.

Americké „mírové sbory“ se totiž věnují například i vyučování
angličtiny a v oblastech vzdělávání, zdravotnictví, obchodu,
informačních technologií, zemědělství nebo životního prostředí
spolupracují s vládami, školami, neziskovými a nevládními
organizacemi a podnikateli.

Islandská ekonomika je do značné míry závislá právě na
rybolovu, který zajišťuje 40 % příjmů z vývozu a zaměstnává
8 % práceschopného obyvatelstva. Dá se proto očekávat,
že islandská vláda nepřistoupí na žádnou dohodu, která by
negativně ovlivnila její politiku rybolovu – například na
zavedení kvót pro odlov ryb, které Brusel v rámci společné
rybolovné politiky prosazuje, nebo na zákaz lovu velryb.
Jednoduchá nebudou ani jednání v oblasti financí a
bankovnictví. Island má totiž dosud neurovnaný spor s
Velkou Británií a Nizozemskem. Islanďané se již dvakrát v
referendu postavili proti vyplacení odškodného pro střadatele
z těchto dvou zemí, které v důsledku krachu islandské banky
přišly o své vklady.
Superoptimistická očekávání, že Island rozšíří řady EU společně
s Chorvatskem, se tak nenaplňují. Vstup Islandu do EU se dá
reálně předpokládat v rozmezí let 2015 až 2016.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/genaff/123123.pdf
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/pristupove-rozhov
ory-s-islandem-uspesne-pokracuji-008915

VNĚJŠÍ VZTAHY
Brusel spustil pilotní fázi evropských “mírových
sborů”

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/11/413
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/brusel-spustilpilotni-fazi-evropskych-mirovych-sboru-008906

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Státy EU budou moci zvýšit mýtné kvůli
znečišťování
Nákladním dopravcům se možná v některých zemích EU
brzy zvýší mýtné. Evropský parlament totiž podpořil novelu
směrnice o euromýtném, která státům umožní započítat
do mýtného některé externí náklady jako je znečišťování
životního prostředí, hluk nebo dopravní zácpy. Dosud státy
do ceny mýtného mohly započítávat pouze náklady spojené s
infrastrukturou (tj. výstavbou a údržbou silnic). Nová pravidla
mají po celé Unii platit nejpozději do dvou let.

Evropská komise spustila prvotní fázi „Evropských
dobrovolných humanitárních sborů“, jejichž prostřednictvím
získá téměř 100 evropských dobrovolníků šanci podílet se
na projektech humanitární pomoci ve všech koutech světa.
Získané zkušenosti poslouží Komisi k přípravě formálního
návrhu na vytvoření stálého dobrovolného programu
humanitární pomoci.

Evropský parlament tak potvrdil kompromis, ke kterému
koncem května dospěli vyjednavači Parlamentu, Komise a
členských států EU.

Se zřízením jakési evropské obdoby „mírových sborů“ (Peace
Corps), které v roce 1961 založil americký prezident John
F. Kennedy, počítá i Lisabonská smlouva, a současná
eurokomisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc
a řešení krizí, Kristalina Georgieva, jejich spuštění označila za
jednu ze svých priorit.

Nová pravidla budou podle směrnice moci uplatnit pouze
státy, které využívají systém elektronického mýtného. To se
dnes týká 11 členských zemí EU, včetně ČR. Se zavedením
elektronického mýta počítají také Polsko a Maďarsko.

Pilotní projekty, které vyjdou na 1,25 milionu eur, budou
implementovány trojící neziskových organizací (NGOs) s
dlouholetými zkušenostmi s humanitární pomocí. Bude se
jednat o francouzský Červený kříž a britské pobočky Save the
Children a Voluntary Service Overseas.
Inspiraci ve zmiňovaných Kennedyho „mírových sborech“
eurokomisařka potvrdila. Na druhou stranu určité rozdíly
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Evropské mírové sbory jsou teprve v plenkách a budou se
podle komisařky Georgievy „zaměřovat především na
humanitární asistenční programy“. Jejich hlavním úkolem
bude nyní nashromáždit informace, na jejichž základě Komise
navrhne zřízení stálých sborů. Finální návrh by měl být hotov
začátkem roku 2012.
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Nová pravidla se týkají nákladních vozidel nad 3,5 tuny.
Státy budou mít ale právo vyjmout z jejich působnosti vozidla
pod 12 tun, pokud tento záměr včas oznámí Evropské komisi
a řádně jej odůvodní.

Díky novým pravidlům budou státy moci výši poplatku měnit
v průběhu dne a regulovat tím vznik dopravních zácp. V
oblastech, které se zácpami potýkají nejvíce, bude možné
poplatek nastavit až na 175 % průměru. Takto zvýšená sazba
bude platit pouze ve špičkách, po dobu pěti hodin denně. Ve
zbývajícím čase budou poplatky na stejných úsecích nižší.
Podle komisaře pro dopravu Siima Kallase je smyslem opatření
vytlačit těžká nákladní vozidla během špičky ze silnic.

Události
Novela směrnice také členské státy pouze „vybízí“ investovat
15 % z příjmů z mýtného do rozvoje infrastruktury. Nejedná
se však o závazek, ale doporučení, kterým se členské státy
nebudou muset řídit.
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110606IPR20809/html/Road-haulage-EP-introduces-pollute
r-pays-principle
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/staty-eu-bud
ou-moci-zvysit-mytne-kvuli-znecistovani-zivotniho-prostredi008855

Země EU si povedou „zelené účty“
Evropský parlament podpořil nové nařízení, které po členských
státech požaduje harmonizaci ekologických statistik.
Cílem je vybudovat evropský systém „environmentálních
hospodářských účtů“.
Nařízení vstoupí v účinnost 20 dní po uveřejnění v Úředním
věstníku EU, k čemuž by mělo dojít poté, co návrh schválí
Rada. Její souhlas se očekává ještě v tomto roce. Pokud by
návrh vstoupil v platnost letos, bude rok 2011 referenčním
rokem všech následujících statistik.
V první fázi se harmonizace dotkne třech oblastí:
1. Znečištění ovzduší
Členské státy budou mít povinnost vytvářet statistiky
znečišťujících látek v ovzduší, jakými jsou oxid uhličitý, oxidy
dusíku, metan, amoniak nebo pevné částice. Tyto škodlivé
látky budou klasifikovány podle ekonomických činností a podle
toho, zda jsou produkovány průmyslem nebo domácnostmi.
Hodnocení bude dále rozdělovat emise domácností do tří
kategorií doprava, vytápění/chlazení, ostatní.

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110606IPR20814/html/Measuring-sustainable-developmentand-supplementing-GDP
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/zeme-eu-si-pov
edou-zelene-ucty-008870

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Evropská unie chce pro hackery alespoň 5 let
Nová evropská pravidla, podle kterých by státy EU měly
trestat hackery, jsou téměř na světě.
Ministři vnitra členských států podpořili návrh směrnice, která
definuje, co všechno spadá pod označení kybernetický zločin
a stanovuje minimální výši trestů pro pachatele nejzávažnějších
činů. Materiálem se nyní bude zabývat Evropský parlament.
Do působnosti směrnice mají spadat například protiprávní
vstup do informačních systémů, zasahování do těchto
systémů, odcizení nebo odstranění dat a zásahy do
neveřejných přenosů dat.
V případě méně závažných trestných činů, jako je například
neoprávněný přístup k informacím, by pachatelé mohli čelit
trestu odnětí svobody na dobu minimálně dvou let. Pokud
by ale počet počítačů, které by takovým způsobem napadli,
překročil určitou hranici nebo pokud by se terčem jejich útoků
staly významné objekty, jako například letiště nebo jaderné
elektrárny, mohli by hackeři čelit trestu odnětí svobody na dobu
minimálně pěti let. Vyplývá to z návrhu směrnice.

2. Ekologické daně
Statistika týkající se daní spojených se životním prostředím
bude zaznamenávat příjmy rozdělené podle ekonomické
činnosti. V této oblasti budou státy povinné nahlásit Eurostatu
příjmy ze zdanění energie, dopravy, znečištění a využívaní
zdrojů. Tyto příjmy se budou dále dělit podle toho, zda
pocházejí z ekonomické činnosti nebo z domácností.
3. Pohyb surovin na vstupu i výstupu.
Statistika zde bude zahrnovat všechny pevné, plynné i
tekuté suroviny kromě vzduchu a vody. Členské státy budou
reportovat domácí těžby všech vstupních materiálů stejně jako
importu a exportu zboží na všech úrovních výroby, od přírodních
zdrojů po hotové výrobky. Přiznané pohyby materiálů budou
pokrývat veškeré suroviny od ořechů po biomasu, kovy, písek,
fosilní paliva a dovoz a vývoz odpadu.
Podle nařízení může Evropská komise přistoupit také k
zavedení dalších „zelených účtů“ zaměřujících se například
na výdaje na ochranu životního prostředí, oblast ekologického
zboží a služeb, vody, odpadu, lesů, energie a služeb
ekosystému.

Členské státy EU dnes na dopadení pachatelů spolupracují
pouze neformálně. Výměnu informací mezi policejními
složkami v jednotlivých členských zemích pomáhá usnadnit
evropská agentura v oblasti prosazování práva Europol. Ve
způsobu pátrání po pachatelích kybernetických trestných činů
jsou podle EU v současné době mezery. Objevil se proto návrh,

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

7

Události

V souladu s nařízením EU o roamingu se od začátku července
dále snížily maximální možné ceny maloobchodních tarifů při
volání ze či do zahraničí. Evropská komise je nicméně s cenovou
politikou roamingů nadále nespokojena a začíná uvažovat
o normě, která by rozdíly mezi cenami domácích hovorů a
roamingem přiblížila k nule. Ministerstvo pro místní rozvoj
připravuje zjednodušení pravidel administrace a čerpání dotací z
fondů EU v nadcházejícím programovacím období 2014–2020.

který od roku 2013 počítá se vznikem Evropského centra pro
kybernetické trestné činy. To by mělo koordinovat přeshraniční
akce a poskytovat školení orgánům pro vymáhání práva.
Odborníci na bezpečnost s výkonem horlivých evropských
politiků už tak nadšení nejsou. EU by se podle nich spíš měla
zaměřit na to, aby kybernetický zločin pochopila a uvolnila
prostředky na jeho potírání.
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=6184&language=default
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
evropska-unie-chce-pro-hackery-alespon-5-let-008866

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Další snížení ceny za roaming v EU
Od 1. července 2011 do 30. června 2012 budou mobilní
operátoři v EU opět muset snížit maloobchodní ceny za
roamingové volání, a to v souladu s předpisy EU, které byly
poprvé zavedeny v roce 2007 a novelizovány v roce 2009.
Zákazníci, kteří si zvolí tarif regulovaný EU, tzv. eurotarif,
budou při volání v jiných státech EU platit maximálně 35
centů za minutu odchozího hovoru a 11 centů za minutu
příchozího hovoru. Jedná se o poslední z řady snížení cen
podle stávajícího nařízení EU o roamingu, které přestane platit
na konci června 2012.
Od 1. července 2011 se rovněž sníží maximální
velkoobchodní ceny za datový roaming (cena, kterou
si vzájemně účtují operátoři) na 50 centů za megabyte (z
původních 80 centů za MB). Maloobchodní cenové stropy
pro datové služby v současném nařízení stanoveny nejsou.
Zákazníkům a těm, kteří cestují služebně, nebude ani nadále
hrozit, že by byli překvapeni výší účtu za data stahovaná přes
mobilní sítě, protože měsíční částka za stahování dat může
činit maximálně 50 EUR kromě případů, kdy zákazník výslovně
souhlasí s jinou částkou.
Komise je však s vývojem cen roamingu stejně nespokojená a
už připravuje další regulaci v této oblasti. Ceny za roaming
se během regulovaných období sice dočasně snížily, stávající
pravidla však nevyřešila problém s nedostatečnou konkurencí
v oblasti roamingových služeb a ceny zůstaly těsně pod
maloobchodními cenovými stropy.
Proto je dle Komise nezbytný nový regulační zásah, s
cílem rozdíl mezi tarify za roaming a za domácí hovory z
mobilního telefonu do roku 2015 přiblížit nule. Tohoto cíle
lze dosáhnout, pokud si zákazníci budou díky konkurenci moci
rychle a snadno vybrat roamingovou službu za stejných nebo
podobných cenových podmínek jako domácí volání.
Přímá cenová regulace je „zbraní nejtěžšího kalibru“ a
rozhodnutí o jejím uplatnění je třeba pečlivě zvažovat. Někdy
jsou mnohem efektivnější nástroje na maximální otevření trhu a
z toho plynoucí umožnění maximální konkurence.
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Maximální ceny maloobchodních tarifů (v eurech za minutu
bez DPH) při volání do/ze zahraničí
odchozí hovory
příchozí hovory
od 1.7.2009
0,43
0,19
od 1.7.2010
0,39
0,15
od 1.7.2011
0,35
0,11
Zdroj: Nařízení EU o romaingu ve veřejných telefonních sítích
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/814

REGIONÁLNÍ POLITIKA
MMR: Čerpání z fondů EU bude v budoucnosti
jednodušší
Získat prostředky z unijních fondů bude prý po roce 2013
mnohem jednodušší než je tomu ve stávajícím programovém
období. Novým žadatelům o dotace z evropské kasy to slibuje
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
Aby své slovo dodrželo, využije k tomu jednak detailní analýzy,
které si zpracuje samo, a pak také dotazníky, které byly
distribuovány přímo k žadatelům a příjemcům prostředků
z evropských fondů z řad resortů, neziskového sektoru,
podnikatelských uskupení apod.
Smyslem těchto opatření je seznámit se se zkušenostmi
dotázaných zejména s užíváním webové elektronické žádosti
a také s administrací projektů. Ministerstvo pak získané
informace využije k tomu, aby stávající systém vylepšilo a
pro uživatele co nejvíce zjednodušilo. Cílem je i sjednocení
pravidel poskytování dotací pro různé skupiny.
„Významně zjednodušený a sjednocený proces čerpání
evropských prostředků je základním předpokladem pro
úspěšné využití prostředků, které Česká republika získá pro
období po roce 2014,“ vysvětluje první náměstek ministra pro
místní rozvoj Daniel Braun.
Hlavní příčinou současného složitého systému je jeho
komplexnost. Žádná členská země o podobné velikosti
nemá 24 operačních programů, když každý (s pár výjimkami)
je řízen odlišnými řídícími orgány – buď resortními ministerstvy
nebo kraji.
Radikální zjednodušení systému znamená jeden úřad
distribuující dotace, nebo alespoň jedno kontaktní místo,
jednotné příručky pro žadatele, jednotný informační systém,
jednotná pravidla zpracování žádosti i čerpání dotace apod.
Nyní je zkušenost nabytá při získání dotace z jednoho
operačního programu často zcela nepřenositelná při žádání o
dotaci v jiném programu.
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2011/Braun-musime-zjednodusit-proces-cerpani-evropskyc
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/mmr-cerpani-z-f
ondu-eu-bude-v-budoucnosti-jednodussi-008860

Z ostatních v červnu zveřejněných zpráv či událostí upozorňujeme
na návrh nové směrnice z pera Evropské komise, jejíž cílem je
zvýšit úspory energie a energetickou účinnost. Obsahem je
například i povinnost kladená na distributory a maloobchodní
prodejce energie, aby každý rok uspořily 1,5 % objemu prodané
energie. Brusel zahajuje průzkum týkající se dopadů zavedení
nařízení REACH na evropský chemický průmysl. Statistika
Eurostatu odhalila, že nejdelší pracovní týden mají v Řecku.
1. ČERVNA
Rada EU pro konkurenceschopnost prosazuje zmírnění regulace
pro malé a střední podnikatele: http://www.consilium.europa.eu/
showFocus.aspx?lang=EN&focusID=610

2. ČERVNA
Hospodářská recese a rozvoj obnovitelných zdrojů energie
snížily emise skleníkových plynů v roce 2009:
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/recessionand-renewables-cut-greenhouse

3. ČERVNA
Evropská digitální agenda – investice do digitálních technologií
splňují očekávání: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=MEMO/11/361

6. ČERVNA
Komise startuje sezónní kampaň na podporu turistického ruchu
mezi Evropskou unií a státy jižní Ameriky:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=5172&lang=en&tpa=0&displayTy
pe=news

7. ČERVNA
Hlasování o jednotných pravidlech převozu eur v hotovosti
odloženo: http://www.europarl.europa.eu/en/headlines/content/
20110526FCS20303/5/html/Euro-cash-transport-rolling-the-mo
ney-back-across-the-EU
Síť Evropských spotřebitelských center pomohla v roce 2010
71 tisícům zákazníků: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct
ion.do?reference=IP/11/671
Komise v boji proti korupci – větší zakázky vedou k lepším
výsledkům: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/11/678

8. ČERVNA
Evropský parlament diskutoval zavedení daně pro nákladní
automobily v souvislosti s epidemií bakterie E. coli:
http://www.europarl.europa.eu/en/headlines/content/
20110601MUN20649/html/The-News-E.-coli-outbreak-Trucktax
Růst a zaměstnanost – Komise vydává členským státům
doporučení na rok 2011: http://europa.eu/rapid/pressRelease
sAction.do?reference=IP/11/685
Závěry z jednání Rady EU k zemědělství:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusi
d=612&lang=en
Evropský komisař pro dopravu požaduje vytvoření evropského
informačního dopravního systému: http://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5183&lan
g=en&tpa=174&displayType=news

Kalendárium

Systém Erasmus – rekordní počet studentů získal ve školním
roce 2009/2010 grant pro studium v zahraničí:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=5184&lang=en&tpa=0&displayTy
pe=news

9. ČERVNA
Evropská komise zaručí právo podezřelých hovořit s obhájcem
a podat zprávu rodině o zatčení:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/689

10. ČERVNA
Evropská komise zvažuje posílení bezpečnostních opatření
na hranicích Evropské unie: http://www.consilium.europa.eu/
showFocus.aspx?id=1&focusid=615&lang=en
Zpráva Komise zdůrazňuje nutnost inovací v Evropě a rozebírá
pokrok členských států:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/692
Evropský soudní dvůr – skrytá reklama zůstává skrytou
reklamou i bez zpoplatnění:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJ
E/11/57

14. ČERVNA
Komise navrhuje prodloužit podporu pro nezaměstnané z
Antiglobalizačního fondu do roku 2013:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=1036&furtherNews=yes

15. ČERVNA
Komise navrhla zlepšení ochrany zaměstnanců před škodlivým
elektromagnetickým zářením:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=1037&furtherNews=yes
Zveřejnění nové strategie týkající se zdraví zvířat:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/
action_en.htm

16. ČERVNA
Evropský parlament – finanční pomoc pro státy postižené
povodněmi:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110614IPR21343/html/Solidarity-Aid-to-flood-stricken-countr
ies-solution-to-budget-deadlock

17. ČERVNA
Evropský rozpočet pro rok 2012 – pokračování v investicích
pro oživení ekonomiky:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110614IPR21344/html/Budget-2012-EU-must-keep-investin
g-to-help-recovery-from-crisis
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20. ČERVNA
Výbor regionů a Evropská komise hledají adepta na ocenění
„European Green Capital 2014“:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=de
tail&id=06d3dce7-a2fa-4a1f-9591-6af7d047a2a3
Mikro půjčky podnikatelům v bruselském Schaerbeeku:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=1041&furtherNews=yes

21. ČERVNA
Zveřejnění studie dokumentující dopad využívání obnovitelných
zdrojů energie na boj se změnami klimatu:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2820&obj_
id=644&dt_code=HLN&lang=en
Závěry z jednání Rady EU k zahraničním záležitostem:
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
EN/foraff/122937.pdf#page=17

22. ČERVNA
Evropská komise usiluje o rozšíření e-služeb:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=1042&furtherNews=yes
Označení kvality potravin – jednodušší pravidla pro zemědělce
a jednodušší orientace pro spotřebitele:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110620IPR21908/html/Food-quality-labels-simpler-rules-forfarmers-more-clarity-for-customers

20110622IPR22328/html/Agricultural-policy-after-2013-greene
r-fairer-more-competitive

27. ČERVNA
Jednotný trh – nový koncept pro veřejné nákupy ušetřil zhruba
20 mld. eur:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/785
Práva spotřebitelů – 10 způsobů jakými směrnice EU posílí
práva spotřebitelů při nakupování přes internet:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/11/450

28. ČERVNA
Komise vítá pokrok makroregionálních strategií
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/786

29. ČERVNA
EU vyzvala Litvu k podpoře mikro půjček:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=1049&furtherNews=yes
Čtvrtletní přehled trhu zaměstnanosti 2011
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/11/464

23. ČERVNA
Označování potravin – finální schválení o krok blíže:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110615IPR21422/html/Food-labelling-final-deal-one-step-c
loser
Komise zahajuje průzkum dopadů regulací REACH na
chemický průmysl:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=5230&lang=en&tpa=0&displayTy
pe=news

24. ČERVNA
Výrazný podnět k úsporám energie a energetické účinnosti
– nový soubor opatření Evropské komise:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/770
Evropský Parlament – pomoc regionům je hlavním tahounem
růstu:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110622IPR22330/html/Aid-to-regions-is-a-vital-driver-of-gro
wth-says-Parliament
Návrhy zemědělské politiky na období po roce 2013:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/

10

Měsíčník EU aktualit ▪ červenec 2011

EU bojuje proti obchodu s padělaným zbožím:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/793

30. ČERVNA
Závěry
fóra
Výboru
regionů
k
průmyslové
konkurenceschopnosti:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=de
tail&id=b6c7e033-2c13-43e6-a265-7f89207e2b57

Od července se předsednického žezla v Evropské unii chopili
Poláci. A hned budou mít napilno. Červencové zasedání
Ecofinu bude řešit nový záchranný balíček pro Řecko, neboť
ten stávající se ukazuje jako nedostatečný. Vyjednávání o jeho
objemu (spekuluje se o částkách okolo 100 miliard eur) i zapojení
soukromých investorů budou velice tvrdá. Za pozornost stojí
i zasedání Rady pro konkurenceschopnost, která bude řešit
budoucnost Rámcového programu pro výzkum a rozvoj.

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
4. – 7. 2011
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
5. – 6. 7. 2011
Sopoty, Polsko
- Neformální setkání ministrů zdravotnictví
7. – 8. 7. 2011
Sopoty, Polsko
- Neformální setkání ministrů práce a sociálních věcí
11. 7. 2011
Brusel, Belgie
- Zasedání Euroskupiny
12. 7. 2011
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti
11. – 12. 7. 2011
Sopoty, Polsko
- Neformální zasedání Rady pro životní prostředí
14. – 15. 7. 2011
Sopoty, Polsko
- Neformální setkání ministrů pro rozvoj
18. – 19. 7. 2011
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU pro všeobecné záležitosti
18. – 19. 7. 2011
Sopoty, Polsko
- Neformální zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
18. – 19. 7. 2011
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zahraničním záležitostem
18. – 19. 7. 2011
Brusel, Belgie
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
20. – 22. 7. 2011
Sopoty, Polsko
- Neformální zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost

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

S blížícím se programovacím obdobím 2014–2020 a zveřejněným
návrhem budoucího rozpočtového rámce se v jednotlivých
členských státech naplno rozhořela debata o rozvojových prioritách
z hlediska potřeb kohezní politiky po roce 2013. Nejinak je tomu
i v České republice. Hlavní téma aktuálního čísla Měsíčníku
EU aktualit shrnuje stav debaty k této problematice v ČR a
představuje pravděpodobné prioritní oblasti, kam by prostředky
ze strukturálních fondů měly do budoucna směřovat.

K ROZVOJOVÝ PRIORITÁM ČESKÉ REPUBLIKY PRO
KOHEZNÍ POLITIKU EU PO ROCE 2013
1. ANALYTICKÝ POHLED
1.1 Postavení ČR v mezinárodním srovnání
Česká republika se v nejnovějším srovnání mezinárodní
konkurenceschopnosti nachází na 36. místě. Zejména
v posledních 5 letech zaznamenala ve světovém i evropském
kontextu citelný pokles, jenž bude nutno zastavit. Rozumně
nastavené rozvojové strategie a politiky a z nich vyplývající
konkrétní intervence z veřejných zdrojů pomohou co nejlépe
využít ekonomický potenciál, soustředit se na odstranění či
alespoň zmírňování identifikovaných nedostatků a pružně a
vhodným způsobem reagovat na aktuální vývojové trendy
v Evropě a ve světě.

1.2 Slabiny české konkurenceschopnosti
Za největší dlouhodobě identifikované překážky v rozvoji české
ekonomiky, charakteristické úzkým domácím trhem a vysokým
stupněm otevřenosti - orientací na export, jsou považovány
špatně fungující instituce, nedostatečně rozvinutá infrastrukturní
síť neodpovídající současným potřebám ekonomiky a
společnosti. Závažné nedostatky byly identifikovány také ve
vzdělávání obyvatelstva na všech úrovních. Kromě popsaného
aktuálního stavu je důležité také sledovat vývojový trend
v uvedených oblastech, kde je bohužel nutno konstatovat
postupné zhoršování situace. Konkrétně v oblasti vzdělanosti
je evidentní propad do sfér neodpovídajících vyspělosti
ani potřebám České republiky a nekorespondujících se
současnými ani budoucími požadavky podnikatelské i veřejné
sféry na konkurenceschopnou pracovní sílu.

1.3 Podpora konkurenceschopnosti založené
na inovacích a znalostním potenciálu
V oblasti konkurenceschopnosti firem se bude nutno zaměřit
na posilování úlohy inovací ve strategickém rozhodování o
ekonomickém životě firem. Minula již doba, kdy se dařilo ve
velkém měřítku lákat na území České republiky zahraniční
firmy, jež při svém rozhodování o umisťování dalších kapacit
reagovaly na investiční pobídky a investice pak přesunuly
do lokality s nejlepšími nabízenými podmínkami. V České
republice je stále velmi silně využívána konkurenční výhoda
levné pracovní síly, která se však postupem času vytrácí pod
rostoucím tlakem konkurence z jiných zemí.
Řešením je zvyšování konkurenceschopnosti firem a přidané
hodnoty jejich výroby a prosazování inovativních výrobních
postupů a produktů. Posílení inovačních schopností vyžaduje
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uskutečnění sledu vzájemně podmíněných kroků. Nestačí
pouhé přesměrování toku prostředků ve prospěch inovativních
firem a nahrazení tradičních dotačních/grantových distribučních
kanálů moderními úvěrovými nástroji a dalšími mechanismy
finančního inženýringu. Musí se jednat o postupný proces
založený na rozvíjení dosavadních nástrojů a jejich lepší cílení
jak z věcného, tak regionálního hlediska.
Inovace musí být jednoznačně taženy požadavky výrobního
sektoru a vědecké a výzkumné subjekty musí být schopny na
ně pružně a efektivně reagovat, případně i pomáhat identifikovat
a aplikovat nové trendy. Významný impuls k prosazování
inovací představuje podpora celého řetězce majícího počátek
v kvalitním vědeckém zázemí. Nutné bude také dlouhodobě
nastavit racionální systém podpory aplikovaného výzkumu
s jasným a praktickým propojením s trendy a potřebami
v podnikové sféře.

1.4 Vzdělávání, lidské zdroje a začleňování
Pro konkurenceschopnost České republiky je také velice
významná oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů. Kromě
propadu v úrovni vědomostí a kompetencí žáků a studentů
existují další faktory, které se výrazně projeví na strukturování
a fungování trhu práce v nadcházejících letech. Patří mezi
ně neblahý demografický vývoj, jenž byl jen mírně korigován
zvýšenou porodností silných ročníků v několika minulých letech
a sílící mezinárodní migrací. Důraz by proto měl být kladen na
zvýšení úrovně vzdělávání a vytvoření vhodných podmínek a
motivace pro široké uplatnění celoživotního učení.
S rozvojem trhu práce a zvyšování kvality vzdělávání na všech
úrovních neodmyslitelně souvisí snaha zapojit do fungování
společnosti skupiny buď již vyloučené, nebo exkluzí ohrožené.
Cílem je vytvoření takových podmínek pro vyloučené skupiny,
aby se mohly aktivně zapojit či vrátit na trh práce a do života
společnosti.

1.5 Zkvalitňování infrastruktury
Dobudování páteřních infrastruktur (dopravní, energetické a
produktové, informační a komunikační) a jejich napojení na
hlavní evropské sítě je dlouhodobě požadováno jak našimi
firmami a občany, tak jejich zahraničními partnery i evropskými
institucemi. Hlubší zapojení do mezinárodní dělby práce je pro
naše podniky nutností a existence kvalitních infrastruktur mu
může zásadním způsobem pomoci. Kvalita infrastruktury je
však nevyhovující i v národním měřítku, existují výrazné rozdíly
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mezi regiony i uvnitř regionů. V případě budování a zlepšování
informačních a telekomunikačních infrastruktur se bude jednat
také o významný impuls pro zavádění nových komerčních
i veřejných služeb provozovaných jejich prostřednictvím a
nastavení příslušných standardů poskytovaných služeb.

1.6 Rozvojový potenciál a specifika území
V souvislosti s kroky ke zlepšení fungování ekonomiky
České republiky je potřebné také lépe zohlednit využívání
prostorových souvislostí ČR. Je nutné podpořit maximální
využívání potenciálu území státu s důrazem na efektivní
využívání polohového hlediska, aglomeračních úspor, úspor

ze specializace a výnosů z rozsahu. Tyto parametry jsou
významné a často rozhodují o konkurenceschopnosti podniků
i celých odvětví v národním, evropském i globálním kontextu.
Výsledkem rozdílných podmínek a rozdílné úspěšnosti je
stávající stav objektivních rozdílů mezi regiony i jednotlivými
typy území, které ovlivňují jejich další rozvojové možnosti
(potenciál). Těžiště ekonomiky je umístěno do aglomerací.
Aglomerace s vysokou koncentrací ekonomických aktivit a
obyvatelstva se profilují jako národní a regionální póly rozvoje a
růstu. Představují základní vstupní bránu do území, umožňující
transfer zboží, osob, kapitálu, idejí a inovací; jsou přirozenými
centry vzdělanosti, výzkumu a vývoje.

2. VÝCHOZÍ DOKUMENTY PRO STANOVENÍ NÁRODNÍCH ROZVOJOVÝCH PRIORIT
Návrh národních rozvojových priorit vychází z těchto klíčových
strategických dokumentů EU a ČR:

2.1 Strategie Evropa 2020
Základním strategickým dokumentem na úrovni EU pro
tvorbu rozvojových priorit pro kohezní politiku po roce 2013
je Strategie Evropa 2020, schválená Evropskou radou v roce
2010, která je růstovou strategií EU pro nadcházející desetiletí.
Zaměřuje se na další směřování EU v hospodářské politice,
zvyšování konkurenceschopnosti, nalezení sociální stability a
respektování životního prostředí.
Kromě vymezení tří celoevropských růstových priorit
(inteligentní růst, udržitelný růst, začleňující růst) stanovila EU
pět celoevropských kvantifikovaných cílů v oblasti zvyšování
zaměstnanosti, investic do vědy a výzkumu, snižování
energetické náročnosti ekonomiky, zvýšení vysokoškolsky
vzdělaných lidí a snižování chudoby, kterých má být do roku
2020 dosaženo.
Soustava priorit, cílů a nástrojů na úrovni EU je prostřednictvím
Národních programů reforem převáděna do cílů na úrovni
členských států EU. Pro stanovování národních cílů jsou
podrobnějšími vodítky doporučení - tzv. Integrované hlavní
směry (6 pro oblast hospodářských politik a 4 pro oblast politiky
zaměstnanosti).
V oblasti hospodářských politik jde o:
i) kvalitu a udržitelnost veřejných financí;
ii) řešení makroekonomické nerovnováhy;
iii) snižování nerovnováhy v eurozóně;
iv) optimalizaci podpory výzkumu, vývoje a inovací, posilování
znalostního trojúhelníku, uvolnění potenciálu digitální
ekonomiky;
v) efektivnější využívání zdrojů, snížení emisí skleníkových
plynů;
vi) zlepšení obchodního a spotřebitelského prostředí a
modernizaci průmyslové základny.

V oblasti politik zaměstnanosti jde o:
i) zvýšení zapojení do trhu práce, snížení strukturální
nezaměstnanosti;
ii) rozvoj na trhu práce uplatnitelné kvalifikované pracovní síly,
prosazování kvality zaměstnanosti, celoživotní učení;
iii) zlepšení výsledků systémů vzdělávání a odborné přípravy,
zvýšení účasti na terciárním vzdělávání;
iv) podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě.

2.2 Pátá zpráva EK o hospodářské, sociální a
územní soudržnosti
Důležitý dokument představuje Pátá zpráva Evropské komise
o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Zpráva
zdůrazňuje, že budoucí investice do koheze musí být těsně spjaty
s naplňováním cílů Strategie Evropa 2020 a navrhuje zavést
zpřísněné podmínky (tzv. kondicionality), spolu s výraznějšími
pobídkami tak, aby bylo zajištěno účinné využívání finančních
prostředků věnovaných na kohezní politiku a výraznější
zaměření na výsledky. Podle této zprávy bude nezbytné
zajistit, aby členské státy a regiony dokázaly soustředit unijní
a vnitrostátní prostředky na malý počet priorit, které odpovídají
jejich specifickým problémům, s nimiž se potýkají.

2.3 Strategické programování pro strukturální
fondy EU (ERDF a ESF)
Pracovní skupina Evropské komise pro budoucnost kohezní
politiky se na svých zasedáních v prosinci 2010 a v dubnu
2011 zabývala problematikou strategického programovaní
pro výše uvedené fondy. V návaznosti na Strategii Evropa
2020 a její Integrované hlavní směry a vlajkové iniciativy
uvažuje o 15 tematických prioritách pro kohezní politiku.

2.4 Národní program reforem
Nosným zdrojovým materiálem, vytvořeným na národní úrovni,
je Národní program reforem (NPR), který je příspěvkem
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České republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020.
Vychází z reformních priorit vlády a zohledňuje doporučení
obsažená v Integrovaných hlavních směrech Strategie
Evropa 2020. Stanovuje reformní opatření České republiky
v oblasti konsolidace veřejných financí, fungujícího trhu
práce a sociálního systému, vzdělání, podpory podnikání,
rozvoje digitalizace, podpory růstu založeného na výzkumu a
inovacích, podporu konkurenceschopnosti šetrné k životnímu
prostředí a zlepšení dopravní infrastruktury.

2.5 Strategický rámec udržitelného rozvoje
České republiky
Zastřešujícím národním dokumentem je Strategický rámec
udržitelného rozvoje ČR (SRUR). Význam dokumentu pro
využití při zpracování návrhu národních rozvojových priorit
po roce 2013 spočívá především v tom, že jde o nadrezortní
průřezový dokument, který má dlouhodobější a tím i obecnější
charakter (obsahuje strategickou vizi České republiky do roku
2030). SRUR zahrnuje klíčové ekonomické, sociální a
environmentální priority a cíle soustředěné do prioritních os:
• Společnost, člověk a zdraví,
• Ekonomika a inovace,
• Rozvoj území,
• Krajina,
• Ekosystémy a biodiverzita,
• Stabilní a bezpečná společnost.

zdůvodnění zaměření rozvojových priorit kohezní politiky po
roce 2013.
Strategie konkurenceschopnosti je vnímána jako široce
pojatý dokument, přičemž k naplnění významné části jejích
cílů bude vhodné využít evropské prostředky v programovém
období 2014 – 2020. Mezi tyto oblasti bude patřit podpora
podnikání, nástroje na zvýšení efektivity trhu práce, investice
do vzdělanosti a podpora technologií a inovací. Významné
je zjištění o nedostatečné kvalitě institucionálního prostředí
České republiky, zejména veřejné správy.

2.7 Strategie regionálního rozvoje České
republiky pro období 2014+
Platná Strategie regionálního rozvoje České republiky
pro období 2007-2013 (SRR) vytvářela hlavní východiska
pro formulaci regionálních přístupů v rámci sektorových
a odvětvových politik a programů usilujících o posilování
konkurenceschopnosti prostřednictvím maximálního využití
produkčního potenciálu regionů. Obdobně i ve vztahu
k programovému období 2014+ bude třeba při vymezování
národních priorit respektovat specifika regionálního rozvoje
České republiky například ve vztahu k měnícím se vnějším
a vnitřním podmínkám Zmíněná regionální specifika budou
rozpracována v připravované Strategii regionálního rozvoje
s předpokládaným dokončením v říjnu 2012.

2.6 Rámec strategie konkurencechopnosti a
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
K zásadním koncepčním východiskům, zpracovaným na úrovni
České republiky patří Rámec strategie konkurenceschopnosti,
publikovaný Národní ekonomickou radou vlády (NERV).
Tento dokument přináší množství podnětů a návrhů
konkrétních opatření, která mají jednotlivé oblasti
konkurenceschopnosti (instituce, vzdělanost, efektivita trhu
práce a zboží, finanční trhy, technologická připravenost,
zkvalitňování charakteristik podnikání a inovace) zlepšit.
Rámec strategie konkurenceschopnosti a zejména návazná
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti zpracovaná
Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou a budou využity pro

3. DOSAVADNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ NÁRODNÍCH ROZVOJOVÝCH PRIORIT 2014+
3.1 První fáze přípravy
Vzhledem k tomu, že v první fázi přípravy České republiky na
využívání fondů EU v období 2014+ jde především o strategické
přístupy, ukázaly se jako nejvhodnější platforma pro formulaci
návrhu priorit Koordinační výbory strategických cílů Národního
strategického referenčního rámce (KV NSRR). Tyto výbory byly
zřízeny jako pracovní orgán Řídícího a koordinačního výboru,
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do jehož působnosti patří mimo jiné též koordinace přípravy
programových dokumentů, koordinace systémových opatření
nutných pro realizaci politiky hospodářské, sociální a územní
soudržnosti a další související činnosti. V koordinačních
výborech jsou zastoupeny ústřední správní úřady, Asociace
krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky,
vysoké školy, nestátní neziskové organizace a hospodářští a
sociální partneři.

Téma
První společné zasedání KV NSRR v březnu 2010 se mimo
jiné zabývalo základními vazbami strategických dokumentů.
Následně v květnu proběhla jednání jednotlivých KV NSRR,
kde bylo zadáno vytvoření map strategických dokumentů za
jednotlivé subjekty, jejich vazba vůči kohezní politice a rámcové
vymezení sektorových priorit pro období 2014+.

3.2 Druhá fáze přípravy
Druhé kolo zasedání jednotlivých KV NSRR proběhlo v říjnu
2010. Hlavním tématem byl návrh okruhu sektorových
priorit (přes 100 priorit) pro plánovací období EU 2014+,
které předložily jednotlivé resorty a další partneři. Dále byly
diskutovány strategické dokumenty resortů a jejich časová
platnost. Závěrem jednání byla konstatována rozdílná struktura
předložených priorit i strategických dokumentů, nesoulad
v počtu priorit jednotlivých resortů, chybějící sektorové
strategické dokumenty pokrývající období 2014 – 2020 apod.
Bylo přijato doporučení zúžit počet priorit v rozmezí od 5 do 7
priorit podle váhy sektoru v kohezní politice, přiřadit sektorové
priority k jednotlivým Integrovaným hlavním směrům Strategie
Evropa 2020 a vyhodnotit územní dimenzi priorit v sektorových

strategických dokumentech. Do ledna 2011, kdy se konalo
druhé společné jednání KV NSRR, na němž byly potvrzeny
závěry z předchozích jednání, probíhala intenzivní komunikace
mezi resorty a MMR. Došlo ke specifikaci a další redukci
sektorových priorit.

3.3 Třetí fáze přípravy
V lednu 2011 bylo usnesením Výboru pro EU uloženo ministru
pro místní rozvoj vypracovat, ve spolupráci s příslušnými
členy vlády, a předložit vládě nejpozději do 31. července 2011
souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po
roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh
rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013.
V dalších krocích přípravy národních rozvojových priorit
postupně docházelo k upřesňování a zužování jejich počtu.
Návrhy národních rozvojových priorit a sektorových priorit
včetně klíčových oblastí podpor byly posouzeny z hlediska
jejich souladu a těsnosti vazeb na rozvojové cíle a priority
zahrnuté v klíčových dokumentech EU a České republiky.
Výše uvedené kroky proběhly v těsné spolupráci zástupců
MMR a jednotlivých resortů i regionů.

4. ZAMĚŘENÍ A VZTAHY MEZI NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI 2014+
4.1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
(ve schématu Konkurenceschopnost)
Růst konkurenceschopnosti České republiky v evropském
a světovém kontextu musí být založen na dlouhodobě
udržitelném posilování konkurenceschopnosti podnikatelského
sektoru. Konkurenceschopnost firem bude postavena na
čtyřech základních pilířích:
• Podpora podnikání
• Podpora prosazování inovací a výzkumu a vývoje
• Fungující trh práce
• Rozvoj vzdělávání

a ochotné rozšiřovat si své znalosti a dovednosti v procesu
celoživotního učení. Vzdělávání by mělo reflektovat regionálně
odlišné požadavky trhu práce a být v souladu s regionálními
vzdělávacími strategiemi.
V dlouhodobém horizontu musí být konkurenceschopnost firem
tažena zvyšujícím se podílem uplatňování inovací a výsledků
výzkumu a vývoje ve výrobě a službách. Pouze praktické využití
inovací majících počátek v základním výzkumu ospravedlňuje
požadavek na rostoucí výdaje na podporu výzkumu a vývoje
z veřejných zdrojů. V oblasti výzkumu a vývoje musí dojít ke
sladění nabídky s poptávkou, kdy poptávka po inovacích bude
určující.

Dosud používané nástroje podpory podnikání musí být
optimalizovány, aby při vhodném nastavení na míru
podporovaným subjektům napomáhaly k efektivnímu využívání
disponibilních zdrojů. Důraz bude také kladen na vytváření
kvalitního prostředí pro podnikání včetně infrastruktur majících
na podnikání přímou vazbu. Dojde také k modernizaci
podpůrných nástrojů například prostřednictvím vyšší míry
využití nástrojů finančního inženýrství.
Ruku v ruce s nově pojatou podporou podnikání musí být
zajištěn dostatek kvalitní kvalifikované a flexibilní pracovní síly.
Tu bude na základě poptávky podnikatelské, ale i specifických
požadavků sféry veřejné, poskytovat moderně fungující
flexibilní trh práce.
Více než kdy v minulosti bude klíčovým prvkem
konkurenceschopnosti vzdělané obyvatelstvo motivované
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Konkurenceschopnost musí být založena na kvalitní
infrastruktuře (nejen) pro podnikání, nesmí opomíjet svůj
regionální rozměr a musí být podpořena dobře fungující
veřejnou správou. Stranou zájmu nesmí zůstat ani sociální
rozměr podnikání.

4.2 Rozvoj základní/páteřní infrastruktury (ve
schématu Infrastruktura)
Dobudování a modernizace kvalitních páteřních infrastruktur
je nutnou podmínkou pro posilování konkurenceschopnosti
České republiky, ale i jednotlivých regionů, měst a obcí.
Promyšleně vytvářené infrastruktury v oblasti dopravy,
energetiky i informačních a komunikačních technologií umožní
zvýšit standardy služeb poskytovaných jejich prostřednictvím
a zlepšit jejich dostupnost pro obyvatelstvo i podnikatelské
subjekty. Infrastruktura také hraje důležitou roli v poskytování
odpovídajícího vzdělání a na místní úrovni je nutnou
podmínkou pro žádoucí začleňování znevýhodněných skupin
obyvatelstva.

4.3 Zvyšování kvality a efektivity veřejné
správy (ve schématu Instituce)
Mnohá mezinárodní srovnání identifikovala významný pokles
kvality fungování institucí jako závažnou překážku posilování
konkurenceschopnosti ČR a jejích regionů. K podobným
zjištěním dospěla i hodnocení čerpání evropských dotací před
i po vstupu do EU. Jak na národní, tak na krajské a místní
úrovni bude nezbytné prosazovat efektivně a transparentně
pracující instituce právního státu, zavést moderní metody řízení
a rozhodování a podpořit zlepšování jejich efektivity (vnitřní i
ve vztahu k občanům) např. účelným a efektivním zaváděním
informačních a komunikačních technologií. Specificky
v oblasti podpory z evropských fondů bude podstatné celkově
zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit poskytování pomoci.

4.4 Podpora sociálního začleňování, boje
s chudobou a systému veřejného zdraví (ve
schématu Začleňování)
Problematika začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva
a zmírňování či odstraňování chudoby neodmyslitelně patří
k realizaci politiky soudržnosti a vychází ze samotné podstaty
jejího cíle.
Prostřednictvím podpory začleňování znevýhodněných skupin
a jejich vstupu či návratu na trh práce se aktivizují nevyužívané
zdroje pro podnikatelský i veřejný sektor. Prosazení se na trhu
práce umožňuje marginalizovaným skupinám najít svou vlastní
cestu z pasti chudoby, což by ve většině případů nebylo možné
bez jejich vnější (i finanční) aktivizace.
Za hlavní prostředek návratu na trh práce a v obecnějším
smyslu do společnosti je nutno považovat kvalitní vzdělávání
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reflektující v tomto případě nejen požadavky trhu, ale i podstatu
znevýhodnění.
Budování a modernizace infrastruktury, která bude podporovat
začleňování vyloučených a znevýhodněných skupin přispěje
ke smysluplnému zapojení těchto skupin do hospodářských a
společenských struktur. Zlepšit fungování by měly i instituce,
jež mají v gesci práci se znevýhodněnými skupinami, avšak na
poskytování služeb vyloučeným nebo vyloučením ohroženým
lidem by měly být adaptovány veškeré instituce, jak co se
materiálního vybavení týče, tak klientského přístupu.
Podmínky pro začleňování a plnohodnotné zapojení do života
společnosti v dlouhodobém horizontu musí být vytvářeny
v konkrétních lokalitách za přispění krajských i obecních
institucí, samozřejmě s přihlédnutím k místním specifikům,
potřebám a možnostem.

4.5 Integrovaný rozvoj území
Regionální rozměr podpory konkurenceschopnosti České
republiky je významný z mnoha pohledů. Vhodným nastavením
obsahu i formy intervencí ve prospěch firem i podnikatelského
prostředí by mělo dojít k regionálně diferencovanému využití
konkurenčních výhod jednotlivých regionů České republiky,
přičemž pozitivní dopady se nestejnou měrou a různými
způsoby projeví ve všech regionech České republiky.
Pro optimalizaci podpory a nejlepší možné nastavení podle
potřeb regionů a konkrétních lokalit je významná součinnost
státních, regionálních a místních institucí. Role regionálních
aktérů bude významná kromě podpory regionálních firem i
v dalších oblastech, které patří do pravomoci regionů. Krajské
instituce by tak měly vytvářet podmínky pro rozvoj kvalifikované
pracovní síly zejména prostřednictvím zajištění podmínek
pro vzdělávání, jež odráží požadavky regionálních firem a
veřejného sektoru.
Proto je, stejně jako na národní úrovni, i v regionech nezbytné
posilovat institucionální kapacitu na úrovni krajů i měst a
obcí. Zmíněné instituce by také měly zajišťovat dobudování
a modernizaci odpovídající infrastruktury, jež jim buď náleží,
nebo svým charakterem ovlivňuje rozvoj regionu.

4.6 Závěr
Výše navrhované priority a strategická témata představují
základní východiska pro identifikaci budoucích rozvojových
priorit kohezní politiky a zdůrazňují vazby mezi nimi. Jedná
se o pohled strategického programování, a proto schéma
nepředjímá budoucí strukturu implementačních nástrojů operačních programů.
Platí také, že naplňování konkrétní priority může být zajišťováno
prostřednictvím jednoho či více operačních programů, avšak
není vyloučena situace, kdy by jeden operační program
byl prostředkem naplňování cílů více priorit. Ani existence
konkrétní priority nepředjímá existenci operačního programu.

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

OP Podnikání
a inovace

Operační
program

OP LZZ
IOP

(Pod)Oblast podpory/Program

Vhodný žadatel

Uzávěrka

program Školicí střediska II
– prodloužení

Právnická nebo fyzická osoba, Obecně prospěšná společnost 15.3.2012
nebo občanské sdružení, Sdružení právnických osob nebo
podnikatelské, oborové, odvětvové nebo profesní komory,
příjemcem podpory nesmí být vzdělávací instituce působící v
systému formálního vzdělávání (veřejná vysoká škola, střední
škola, střední odborné učiliště apod.).

program Poradenství – Výzva I
(prodloužení)

MSP

14.10.2011

program Marketing II – pokračování MSP

15.9.2011

Priorita 5: Mezinárodní spolupráce

Podnikatel, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená 31.12.2013
krajem, organizace zřízená obcí, kraj, obec, vzdělávací zařízení

Oblast podpory 3.1: Služby v oblasti Obecně prospěšná společnost, církevní organizace, občanské 30.6.2013
sociální integrace (aktivita B)
sdružení, svazek obcí, obec

Máte zájem získat více informací k jednotlivým výzvám? Prosím kontaktujte naše specialisty z EU Office ČS
(EU_office@csas.cz; 956 718 014 nebo 956 718 012).

Připravované výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondů EU

ROP
Moravskosl.

OPVK

ROP
Severozápad

OPLZZ

Operační
program

OPŽP
OPPI

Specifikace výzvy

Vyhlášení

Oblast podpory 4.1: Optimalizace sociální a zdravotní péče
VII-IX/2011
Oblast podpory 4.1: Efektivní daňová správa
VII-IX/2011
Oblast podpory 4.1: Konkurenceschopnost a snížení administrativní zátěže
VII-IX/2011
Oblast podpory 3.1: Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby ZP
VII/2011
Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění a zefektivnění činnosti Policie ČR při práci s osobami a skupinami
VII/2011
osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučenými
Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM III.
VII-IX/2011
Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
VII-VIII/2011
Oblast podpory 4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
VII-IX/2011
Oblast podpory 1.3: Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů
7.7.-7.9.2011
Oblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM I. (Karlovy Vary, Ústí nad Labem) 15.7.-12.10.2011
Oblast podpory 3.1: Individuální další vzdělávání - Občanské vzdělávání IPn
VII/2011
Oblast podpory 3.1: Individuální další vzdělávání - Individuální další vzdělávání IPn
VII/2011
Oblast podpory 3.1: Individuální další vzdělávání - Občanské vzdělávání IPo
VII/2011
Podoblast podpory 1.1.2: Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - Pilotní integrovaný 8.8.-7.10.2011
projekt zvýšení bezpečnosti na silnici I/11
Podoblast podpory 1.1.1: Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy
8.8.-16.12.2011
Podoblast podpory 2.1.1: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání - Zvýšení kvality výuky, poradenská 8.8.-16.12.2011
centra
Oblast podpory 4.2: Odstraňování starých ekologických zátěží (velké projekty)
VIII-XI/2011
Oblast podpory 2.2: Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
VIII/2011
(ICT a SS)

Kompletní přehled připravovaných výzev naleznete zde:
http://www.edotace.cz/gallery/2/652-strucny_prehled_vybranych_dotacnich_vyzev_pripravovanych_od_cervence_2011.pdf
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Dotační
poradna

Ve spolupráci s dceřinou společností České spořitelny konzultační
agenturou Grantika ČS jsme v rubrice dotační poradna zařadili
nejčastější kritické body řízení projektů podpořených dotací z
programu OPPI. Praxe čím dál tím více prokazuje, že stejně
důležité jako kvalitní zpracování dotační žádosti a schválení
dotace je pak následné udržení dotace, které je podmíněno
řízením projektu v souladu s pravidly operačních programů.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OPERAČNÍM PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
Získání dotačních prostředků pro realizaci rozvojových
záměrů je vždy podmíněno splněním stanovených podmínek
a dodržením pravidel, kterými se čerpání dotace řídí. Nejinak
je tomu i v Operačním programu Podnikání a inovace (dále
OPPI), který rozděluje prostředky z rozpočtu Evropské unie,
a to zejména pro podnikatelské záměry směřující do rozvoje
a inovací.
Ze zkušeností jednoznačně vyplývá, že klíčové je již správné
nastavení projektového záměru ve fázi jeho přípravy, tedy již
vlastní formování myšlenky, volba konkrétní podoby záměru,
způsobu financování či osob, které budou zodpovědné za
úspěšné dokončení projektu.
Přitom ne všechny chyby v přípravné fázi je následně možné
v realizační fázi projektu napravit. Některé nedostatky
záměru mohou znamenat zmaření pracně získaného příslibu
přidělené dotace pouze z důvodu, že žadatel např. nevhodně
nastavil parametry poptávané technologie, přecenil cílové
hodnoty závazných ukazatelů a následně je nemůže splnit,
přecenil rozsah investic s ohledem na své finanční možnosti
apod.
Jako klíčové se také jeví jasné rozdělení kompetencí v rámci
realizačního týmu projektu. V rámci OPPI je nutné průběžně
komunikovat s poskytovatelem dotace, kterým je Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, ale také se zprostředkující agenturou
CzechInvest a jejími projektovými manažery. Je nezbytné
komunikovat nejen předepsanou formou monitorovacích
zpráv, ale také aktivně přistupovat k řešení změn v projektu,
nesrovnalostí a nejasností, stejně jako se aktivně účastnit
fyzických kontrol na místě.
Pokud nebude ihned na začátku projektového cyklu stanovena
osoba odpovědná za komunikaci s poskytovatelem dotace a
za kontrolu plnění povinností, příjemce dotace se vystavuje
značnému riziku krácení či odebrání dotace v důsledku
nesplnění některé z povinností.
Kritické body řízení realizace projektů financovaných z
OPPI:

Odlišná pravidla u různých dotačních programů
a výzev
Již před zahájením fyzické realizace projektu musí žadatelé
pozorně sledovat příručky a pravidla, kterými se musí po celou
dobu realizace a následné udržitelnosti projektu řídit. Každý
dotační program si stanovuje svá vlastní pravidla realizace a
vlastní povinnosti příjemců dotací. Nejenže se tato pravidla liší
mezi dotačními programy navzájem, ale také může docházet
k odlišnostem mezi různými koly výzev, popř. dokonce mezi
různými verzemi týž příruček v rámci jedné výzvy. Důležitým
mezníkem při správné realizaci projektu je tedy výběr pro
projekt relevantních příruček a pokynů, kterými se bude
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příjemce dotace při realizaci projektu řídit. Stejně tak je nutné
sledovat vývoj případných změn v administraci projektu či
v povinnostech příjemců v průběhu realizace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace s Podmínkami
poskytnutí dotace
Nezřídka se stává, že příjemce dotace si pořádně nepročte ani
základní dokument, který stanovuje konkrétní povinnosti pro
každého příjemce dotace – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
včetně Podmínek. Zároveň je potřeba si uvědomit, že v OPPI je
nutné ctít pravidla stanovená příručkami i před tím, než je vůbec
Rozhodnutí vystaveno. I když žadatel zahajuje na vlastní riziko
realizaci projektu ještě před výsledkem hodnocení projektů,
přesto musí od zahájení realizace sledovat a plnit pravidla
příjemců dotace. Pokud by totiž hodnotitelé takovému projektu
dotaci nakonec přislíbili, musí žadatel doložit, že podmínky
příjemců dotace plnil od počátku.

Realizace projektu v souladu se žádostí o
dotaci
Jak již bylo řečeno výše, nastavení projektového záměru
je jedním z klíčových aspektů projektového cyklu. Příjemce
dotace má povinnost realizovat projekt v souladu se žádostí
o dotaci a jejími přílohami. Jakékoliv změny je nutné dopředu
konzultovat u poskytovatele dotace a vyžádat si souhlasné
stanovisko.

Výběrová řízení na dodavatele
Základním stavebním kamenem každé správné realizace
projektu je řádné provedení výběru dodavatelů. Zahrnuje
správné rozdělení projektu na dílčí zakázky, správnou volbu
způsobu výběru dodavatele u každé z těchto zakázek a
následně samotnou procesní a dokladovou přesnost při výběru
dodavatele.
Opět je nutné se řídit těmi správnými pravidly. Častým
problémem u příjemců dotací je domněnka, že když se sami
často účastní výběrových řízení podle zákona o veřejných
zakázkách, zvládnou bez studování pravidel OPPI zadat
i zakázky v rámci projektu. Toto je velký omyl, který může

Dotační
poradna
znamenat nepřidělení dotace na projekt – pravidla pro výběr
dodavatelů v OPPI jsou velmi specifická a nenahrazuje je
postup podle zákona o veřejných zakázkách.
Důležité je také správně uzavřít smlouvu s vítězným
dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení. Do smlouvy
je nutné uvést všechny požadavky, které byly stanoveny
zadavatelem ve výběrovém řízení, ve znění vítězné nabídky. Je
nutné dát velký pozor na jakékoliv změny jednou nastavených
podmínek a požadavků (obchodní, dodací či platební podmínky
apod.). Pokud se jedná o změny k tíži zadavatele-příjemce
dotace, pak v zásadě Ministerstvo průmyslu a obchodu žádné
následné úpravy ve smlouvě oproti zadávací dokumentaci či
nabídce vítězného dodavatele nedoporučuje.

Účetnictví a rozpočet projektu
Všechny účetní operace související s projektem musí
příjemce dotace vést odděleně od ostatních účetních
operací, na samostatném středisku, zakázce či na zvláštních
analytických účtech se stejným jedinečným analytickým
znakem u všech použitých účtů. Tato podmínka se přitom
vztahuje již na první účetní operaci – přijetí první faktury,
a jde až k evidenci odpisů či zobrazení přidělené dotace.
Zaúčtování samotné dotace je záležitost ponechaná čistě na
příjemci jako účetní jednotce, jelikož žádný závazný postup
OPPI nestanoví.
Rozdělení projektových způsobilých výdajů do dílčích
rozpočtových kapitol potom musí korespondovat se
zaúčtováním výdajů na příslušné majetkové nebo nákladové
účty příjemce dotace. Pozornost je potřeba věnovat zejména
správnému rozdělení investičních a neinvestičních nákladů.

Povinná publicita
Každý typ projektu, ať už „měkký“ (např. prezentace na
veletrzích) nebo „tvrdý“ (např. investice do nových technologií)
má předepsanou povinnou formu prezentace finanční
spoluúčasti EU. Opět se příjemci řídí relevantními příručkami,
kde si podle typu projektu a výše dotace zvolí prezentační
prostředky a jejich podobu. Příjemce také nesmí zapomenout
na adekvátní fotografickou dokumentaci splnění povinné
publicity projektu.

Pojištění majetku pořízeného z dotace
Pojištění výstupů projektu není v OPPI v drtivé většině
případů nařízeno, ale ze zkušeností jej opět musíme
důrazně doporučit. Pokud by byl totiž majetek během doby
udržitelnosti projektu poničen nebo ztracen, příjemce dotace
je povinen jej uvést do původního stavu či nahradit. Pokud
by tak neučinil, poruší rozpočtovou kázeň, a nejen že musí
vrátit přidělenou dotaci, ale také mu bude vyměřena sankce
ze strany finančního úřadu.

Termín ukončení realizace projektu a splnění
závazného ukazatele
K termínu ukončení realizace projektu je příjemce dotace
povinen naplnit závazné ukazatele projektu, které si sám
zvolil v žádosti o dotaci. Co rozumíme pod pojmem ukončení
realizace projektu, stanovují opět pravidla. Nejzazší datum
ukončení realizace projektu je uvedeno v Podmínkách
poskytnutí dotace.

Monitoring projektu v systému eAccount
Pro příjemce dotace je datum ukončení realizace projektu
důležité také z toho důvodu, že:
1. veškeré změny v projektu je možné provádět pouze
do tohoto data, po jeho uplynutí již MPO žádné změny
v projektu nepovoluje;
2. od tohoto termínu začíná běžet šestiměsíční lhůta pro
podání závěrečné zprávy a žádosti o platbu – tj. jakéhosi
konečného vyúčtování projektu a jeho celkového shrnutí.
Závěrečná zpráva se závěrečnou žádostí o platbu se podává
v OPPI jak elektronicky, tak v listinné podobě. Elektronicky se
žádost vyplňuje v internetové aplikaci eAccount, přes kterou
se také podává registrační i plná žádost o dotaci, probíhá
zde komunikace s projektovým manažerem CzechInvestu a
monitoruje se průběh realizace a udržitelnosti projektu. Pro tuto
komunikaci je nutné, aby žadatelé/příjemci dotací měli zřízen
elektronický podpis – kvalifikovaný certifikát, kterým autorizují
všechny dokumenty zasílané přes tento elektronický systém.

Archivace originálů dokumentů
Jedná se o povinnost, která může být lehce přehlédnuta, ale
která je přitom oblíbeným předmětem kontrol ještě dlouho
po ukončení realizace projektu. Všechny dokumenty, které
se týkají projektu včetně účetnictví, musejí být v originálním
vyhotovení archivovány po dobu deseti let následujících po
roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň
však nejméně do konce roku 2025 (lhůty jsou tedy delší než
stanovuje zákon o účetnictví).

Udržitelnost projektů v OPPI
Rovněž v době udržitelnosti projektu je příjemce vázán
pravidly. V této lhůtě není zejména možné bez souhlasu MPO
majetek pořízený z dotace prodat, pronajmout nebo zatěžovat
právy třetích stran, je nutné kontrolovat zachování prvků
povinné publicity či stále vést oddělené účetnictví. Stejně tak
je povinností příjemce pravidelně informovat poskytovatele
dotace o plnění těchto povinností (nepředložení pravidelné
roční zprávy je přitom opět považováno za porušení rozpočtové
kázně).
Ing. Dita Kabelková, GRANTIKA České spořitelny, a.s.
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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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2008
1,0
6,2
2,5
-1,1
1,0
-5,1
-3,5
1,0
0,9
-0,1
-1,3
3,6
-4,2
2,9
1,4
0,8
5,3
1,9
2,2
5,1
0,0
7,3
3,7
5,8
0,9
-0,6
-0,1
0,5

Růst HDP
2009
2010
-2,8
2,2
-5,5
0,2
-4,1
2,3
-5,2
2,1
-4,7
3,6
-13,9
3,1
-7,6
-1,0
-2,0
-4,5
-3,7
-0,1
-2,7
1,5
-5,2
1,3
-1,7
1,0
-18,0
-0,3
-14,7
1,3
-3,6
3,5
-6,7
1,2
-3,4
3,7
-3,9
1,8
-3,9
2,0
1,7
3,8
-2,5
1,3
-7,1
-1,3
-8,1
1,2
-4,8
4,0
-8,2
3,1
-5,3
5,7
-4,9
1,3
-4,2
1,8

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2008
2009
2010
-1,3
-5,9
-4,1
1,7
-4,7
-3,2
-2,7
-5,9
-4,7
3,2
-2,7
-2,7
0,1
-3,0
-3,3
-2,8
-1,7
0,1
-7,3 -14,3 -32,4
-9,8 -15,4 -10,5
-4,2 -11,1
-9,2
-3,3
-7,5
-7,0
-2,7
-5,4
-4,6
0,9
-6,0
-5,3
-4,2
-9,7
-7,7
-3,3
-9,5
-7,1
3,0
-0,9
-1,7
-3,7
-4,5
-4,2
-4,5
-3,7
-3,6
0,6
-5,5
-5,4
-0,9
-4,1
-4,6
-3,7
-7,3
-7,9
-3,5 -10,1
-9,1
-5,7
-8,5
-6,4
-1,8
-6,0
-5,6
-2,1
-8,0
-7,9
4,2
-2,6
-2,5
2,2
-0,7
0,0
-5,0 -11,4 -10,4
-2,4
-6,8
-6,4
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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
2008
2009
89,6
96,2
13,7
14,6
30,0
35,3
34,5
41,8
66,3
73,5
4,6
7,2
44,4
65,6
110,7
127,1
39,8
53,3
67,7
78,3
106,3
116,1
48,3
58,0
19,7
36,7
15,6
29,5
13,6
14,6
72,3
78,4
61,5
67,6
58,2
60,8
63,8
69,6
47,1
50,9
71,6
83,0
13,4
23,6
21,9
35,2
27,8
35,4
34,1
43,8
38,8
42,8
54,4
69,6
62,3
74,4

HDP
2010
96,8
16,2
38,5
43,6
83,2
6,6
96,2
142,8
60,1
81,7
119,0
60,8
44,7
38,2
18,4
80,1
68,0
62,7
72,3
55,0
93,0
30,8
38,0
41,0
48,4
39,8
80,0
80,0

Míra nezaměstnanosti
III-11
IV-11
V-11
7,1
7,2
7,3
11,1
11,1
11,2
6,7
6,6
6,5
7,6
7,3
7,4
6,2
6,1
6,0
13,8
n/a
n/a
14,1
14,0
14,0
15,0
n/a
n/a
20,7
20,7
20,9
9,6
9,6
9,5
8,2
8,0
8,1
6,9
7,2
7,4
16,2
n/a
n/a
16,3
n/a
n/a
4,3
4,3
4,5
10,6
10,3
10,0
6,2
6,2
6,2
4,2
4,2
4,2
4,4
4,2
4,3
9,2
9,2
9,2
12,4
12,4
12,4
7,0
n/a
n/a
8,2
8,3
8,3
13,4
13,4
13,3
8,0
7,9
7,8
7,7
7,5
7,7
7,6
n/a
n/a
9,4
9,3
9,3
HDP per capita k Ø EU
2007
2008
2009
116,0
115,0
116,0
40,0
44,0
n/a
80,0
81,0
82,0
123,0
123,0
121,0
116,0
116,0
116,0
69,0
68,0
64,0
147,0
133,0
127,0
91,0
93,0
93,0
105,0
103,0
103,0
108,0
107,0
108,0
104,0
104,0
104,0
93,0
97,0
98,0
56,0
56,0
52,0
59,0
61,0
55,0
275,0
280,0
271,0
62,0
64,0
65,0
77,0
78,0
81,0
132,0
134,0
131,0
123,0
124,0
124,0
54,0
56,0
61,0
78,0
78,0
80,0
42,0
47,0
46,0
88,0
91,0
88,0
68,0
72,0
73,0
117,0
118,0
113,0
125,0
122,0
118,0
116,0
115,0
112,0
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
III-11
IV-11
V-11
3,5
3,3
3,1
4,6
3,3
3,4
1,9
1,6
2,0
2,5
2,8
3,1
2,3
2,7
2,4
5,1
5,4
5,5
1,2
1,5
1,2
4,3
3,7
3,1
3,3
3,5
3,4
2,2
2,2
2,2
2,8
2,9
3,0
3,2
3,5
4,1
4,1
4,3
4,8
3,7
4,4
5,0
4,0
4,0
3,8
4,6
4,4
3,9
2,8
2,4
2,5
2,0
2,2
2,4
3,3
3,7
3,7
4,0
4,1
4,3
3,9
4,0
3,7
8,0
8,4
8,5
2,4
2,0
2,4
3,8
3,9
4,2
3,5
3,4
3,4
1,4
1,8
1,7
4,0
4,5
4,5
3,1
3,3
3,2
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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