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eurozóna a její dluhová krize po právu zaujala i pozornost nedávného zasedání
Mezinárodního měnového fondu (MMF). Zcela po právu; nikdy v poválečné
historii fungování této instituce nebyla Evropa tak snadným terčem a kořistí
ze strany neevropských, především asijských konkurentů. Vůči Evropě pak ze
zasedání zazněla zhruba čtyři klíčová poselství.
Poselství první: hovoří-li se o nynější finanční krizi jako o globální, je to především
„zásluhou“ EU. Ukazatele fiskální disciplíny USA ještě před pěti lety byly poměrně
příkladné a pád do hlubin beznaděje z pohledu udržitelnosti disciplíny veřejných
financí vyvolala bezprecedentní finanční krize s kolapsem stovek finančních
institucí a s podporou nejvýznamnějších z nich z veřejných zdrojů. Navíc,
možnosti rozpočtové nápravy USA se hledají snadněji v porovnání s Evropou.
Kdyby Spojené státy redukovaly na polovinu svůj gigantický rozpočet na obranu
(jež by i poté byl vůči HDP dvakrát větší než průměrný obranný rozpočet evropský)
a kdyby současně zvýšily o cca 10 procentních bodů svoji složenou daňovou
kvótu (jež by i poté byla přibližně o 10 procentních bodů pod tou evropskou), mají
z pohledu obnovení disciplíny svých veřejných financí po starostech.
Poselství druhé: ani platforma MMF neposvětila vůči Řecku tolik diskutované
radikální řešení, spočívající v odepsání velmi podstatného balíku řeckých
závazků. Naopak v reakci na tento postup se řecký ministr financí dušoval,
že jeho země učiní vše nutné k tomu, aby se jeho země vyhnula platební
neschopnosti a zůstala součástí eurozóny.
Poselství třetí: radikální řešení, spočívají v odepsání až 50 % hodnoty řeckých
dluhových závazků, by znamenalo bezprecedentní tlak na finanční systémy
nevýznamnějších věřitelských zemí. Radikálnost, spočívající především
v prudkém nárazu téměř v reálném čase by vedla buď k enormní potřebě
navýšení kapitálu věřitelských bank nebo k přibližně stejné potřebě jejich
sanací ze strany veřejného sektoru, což by v následku mělo dopad na reálnou
ekonomiku stejný či srovnatelný, který pozorujeme v Řecku samém, Irsku a
dalších problémových zemích.
Poselství čtvrté: „soft lending“ je tak vnímán jako jediné proveditelné řešení,
které neotřese ekonomickým systémem EU „z gruntu“. Jeho klíčová podmínka,
tj. restrukturalizace stávajících dluhopisů výměnou za nové – s delší dobou
splatnosti a nižší úrokovou sazbou, zdá se spěje k pozitivnímu rozřešení. Kdyby
se stávající investoři rozhodli své dosavadní investice „obětovat“ a nemít do
budoucna s Řeckem již nic společného, tvrdému přistání bychom se zřejmě
nevyhnuli.
Přičemž existuje hrozba, že po završení tvrdého přistání by mnohé z toho,
co nyní tvoří obsah ekonomické integrace Evropy, bylo ztraceno. Alespoň, že
v nynější investiční náladě je další vytváření nových dluhů – zdá se – minulostí.
I méně bolestné řešení těch minulých dá mnohým zemím zabrat po valnou část
tohoto desetiletí.
Petr Zahradník
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Události

Německo schválilo navýšení rozpočtu a rozšíření pravomocí
Evropského fondu finanční stability (EFSF), které bylo dohodnuto
na mimořádném summitu EU v červenci. Reforma Paktu stability a
růstu úspěšně prošla Evropským parlamentem. Udělování sankcí
za porušování rozpočtové disciplíny členskými státy by mělo začít
fungovat. Evropská komise navrhla daň z finančních transakcí,
které by platily banky z každé vzájemné realizované finanční
transakce.

POLITIKA
ČR má dva státní tajemníky pro EU
Záležitosti spojené s Evropskou unií budou mít v České
republice na starosti hned dva státní tajemníci. Prvním se
po jmenování premiérem Petrem Nečasem stal dosavadní
šéf evropské sekce Úřadu vlády ČR Vojtěch Belling a druhým
je první náměstek ministra zahraničí Jiří Schneider, kterého
jmenoval ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
Podle Schwarzenberga spočívá hlavní rozdíl mezi oběma
posty v tom, že zatímco státní tajemník, jehož působnost bude
na Úřadu vlády, se bude věnovat koordinaci evropské politiky
na domácí úrovni, jeho náměstek a státní tajemník ho bude
zastupovat v Bruselu či jinde v zahraničí.
Premiér Nečas uvedl, že ve zřízení funkce tajemníka, který by
byl k dispozici ministru zahraničí, nevidí žádný problém, nesmí
ale Schwarzenberga zastupovat na jednáních, která spadají do
gesce ministerského předsedy nebo Úřadu vlády. Koaliční
smlouva ustanovuje koordinátorem evropské politiky předsedu
vlády s jeho vlastním aparátem.
Podle novopečeného státního tajemníka Jiřího Schneidera
k takovému křížení dojít nemůže, protože obě funkce již existují
a jejich nositelé přibližně rok spolupracují.
Spor o správu evropských záležitostí mezi premiérem a
ministrem zahraničí trvá už od vzniku koaličního kabinetu vloni
v létě, kdy premiér Nečas zrušil post ministra pro EU (který
zastával Štefan Füle a posléze i Juraj Chmiel) a následně
oznámil úmysl zřídit nový post tajemníka, který by mu
s evropskou politikou pomáhal.
Premiér totiž dlouhodobě zastává názor, že evropské záležitosti
nejsou zcela výhradně zahraničně-politickou agendou.
Pravý opak si myslí ministr Schwarzenberg.
Případná dvojkolejnost české politiky vůči EU by mohla
být potenciálním problémem. Až budoucnost ukáže, jak
nestandardní model o dvou státních tajemnících pro EU bude
fungovat v praxi.
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/jmenovani
-statniho-tajemnika-pro-evropske-zalezitosti-87185/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/
namestkem_ministra_zahranici_se_od_1.html
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/cr-ma-dva-stat
ni-tajemniky-pro-eu-009096

Merkel po rozhodnutí ústavního soudu:
Změňme Lisabonskou smlouvu
Německá kancléřka Angela Merkel prohlásila, že rozhodnutí
ústavního soudu posílilo pozici její vlády a připravilo cestu pro
další reformy, které Unii pomohou zvládnout dluhovou krizi.
Merkel čelí rostoucí nelibosti Spolkového sněmu, který
obviňuje vládu, že bez rozmyslu přijímá záchranné balíčky,
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aniž by je nechala parlamentem schválit. Stále více tak prý
zatěžuje daňové poplatníky, kteří nesou břemeno nákladů na
vypořádání se s krizí.
Ve svém projevu o budoucnosti eura si Merkel neodpustila
narážku na někdejší sociálnědemokratickou vládu, které je
kladeno za vinu, že podkopala důvěryhodnost evropského
Paktu stability a růstu (dohoda mezi členy eurozóny ohledně
koordinace jejich rozpočtových politik), když ignorovala výzvy
Evropské komise na snížení německého veřejného deficitu.
Paralelně s tím německá kancléřka spolu s francouzským
prezidentem Nicolasem Sarkozym přípravuje návrh, který by
položil základy fiskální unii. Taková unie by s sebou nesla
posílení pravomocí Bruselu v rozpočtové oblasti a zřejmě by
také vyžadovala změnu Lisabonské smlouvy.
Ovšem dříve, než kancléřka bude moct s takovými odvážnými
řešeními přijít, bude se muset nejprve vypořádat s kritikou
doma. Verdikt soudu kancléřce jednání může navíc pěkně
zkomplikovat, neboť ještě před jednáním na evropské úrovni
bude muset získat souhlas rozpočtového výboru ve
Spolkovém sněmu.
Podle prohlášení soudu musí poslanci dostat šanci na
přezkoumání záchranného plánu a v případě, že s ním
nebudou souhlasit, mají právo jej zastavit.
Znovuotevírání základních smluv EU po jejich poslední úpravě
prostřednictvím Lisabonské smlouvy je běh na dlouhou trať,
do které se příliš nikomu nechce. Na více než dvouletou
ratifikační peripetii mají všichni ještě čerstvé vzpomínky.
Ve vznik celoevropského ministerstva financí příliš nevěříme,
budoucí zárodky společné fiskální politiky spíše ponese stálý
Evropský stabilizační mechanismus (ESM), který by měl od
roku 2013 nahradit současný Evropský fond finanční stability
(EFSF).
http://www.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/__2011/09/
2011-09-26-kanzlerin-bei-jauch__en.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/merkel-po-r
ozhodnuti-ustavniho-soudu-zmenme-lisabonskou-smlouvu009116

EKONOMIKA A EURO
Německo posvětilo posílení záchranného
fondu EFSF
Německý parlament schválil navýšení a rozšíření pravomocí
záchranného fondu eurozóny (EFSF), který v létě odsouhlasil
mimořádný bruselský summit a který má poskytovat půjčky
státům, jež se ocitnou v hospodářských potížích. Spolková
republika se tak zařadila po bok deseti zemí eurozóny, kde
hlasování o posílení záchranného valu již probíhalo.
Vládní koalice ale byla nejednotná. Několik poslanců křesťanské
demokracie její bavorské odnože CSU a Svobodných dalo
najevo, že v hlasování kancléřku Angelu Merkel nepodpoří.

Události
Nakonec se pro rozšíření fondu vyslovilo celkem 523 poslanců,
85 poslanců bylo proti a 4 legislativci se hlasování zdrželi.
Kancléřce tak mohl spadnout kámen ze srdce, protože v rámci
vládní koalice zvedlo ruku 315 poslanců, což bylo přesně
o čtyři více, než bylo potřeba.

mechanismů v případě, že některá ze zemí eurozóny bude
hospodařit s nadměrným schodkem a nebude respektovat
doporučení k nápravě. Celý balíček časově pokrývá dvě fáze:

A o čem přesně se v německém parlamentu hlasovalo? Jak
již bylo řečeno, červencový mimořádný summit lídrů eurozóny
se shodl na tom, že celkové finanční garance záchranného
fondu eurozóny by měly být navýšeny na 780 miliard eur,
a zároveň by mělo dojít k posílení pravomocí fondu. EFSF by
tak nově mohl intervenovat na trhu s obligacemi a podílet se
na rekapitalizaci bank. Zároveň by mohl poskytovat preventivní
úvěrovou linku zemím, kterým hrozí, že by se mohly dostat do
obdobné hospodářské situace jako například Řecko.

• nápravnou, která obsahuje uvalení finančních sankcí a
jejich převod do formy úročených vkladů.

Aby navržené změny vstoupily v platnost, musí se k nim
vyjádřit národní parlamenty členských zemí eurozóny.
Na konci září zbývalo, aby posílení fondu schválilo Estonsko,
Malta, Nizozemsko, Kypr, Portugalsko a Slovensko.
Věříme, že navýšení objemu i rozšíření pravomocí fondu bude
úspěšně ratifikováno ve všech členských zemích – včetně
Slovenska – do konce října. Přesto ani tento krok nebude
definitivní spásou, ale otevře dveře pro řízený bankrot Řecka,
který minimalizuje negativní dopady na evropskou ekonomiku.
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/
35830868_kw39_angenommen_abgelehnt/index.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/nemecko-pos
vetilo-rozsireni-pravomoci-zachranneho-fondu-efsf-009189
Příspěvky zemí do záchranného fondu EFSF
Země

mil. EUR

Země

Německo

211 046

Finsko

Francie
Itálie
Španělsko
Nizozemsko
Belgie
Řecko
Rakousko
Portugalsko

158 488
139 268
92 544
44 446
27 032
21 898
21 639
19 507

Irsko
Slovensko
Slovinsko
Estonsko
Lucembursko
Kypr
Malta
Celkem

mil. EUR
13 974
12 378
7 728
3 664
1 995
1 947
1 526
704
779 783

Zdroj: EFSF, pozn.: po navýšení dohodnutém v 07/2011

ROZPOČET
Reforma Paktu stability a růstu prošla
Evropským parlamentem

• preventivní, jejíž součástí by bylo i vydání posledního
varování,

Nová pravidla tedy budou znamenat zpřísnění Paktu stability
a růstu, podle nějž nesmí rozpočtové schodky členských zemí
eurozóny přesahovat úroveň 3 % HDP a míra zadlužení úroveň
60 % HDP.
Kompromis o konečné podobě šesti legislativních opatření
se vyjednavačům členských států a Evropského parlamentu
podařilo nalézt už v polovině září. Dohodu se podařilo uzavřít
poté, co Francie přestala protestovat proti opatření, podle
nějž varování ze strany Evropské komise půjde zvrátit pouze
v případě, že se na stranu dané země přikloní většina států
eurozóny.
Ignorovat varování ze strany Evropské komise by už nyní
nemělo být tak snadné jako dosud. Zablokovat je bude
možné pouze během prvních deseti dnů od jeho vydání a stát
na svou stranu bude muset získat většinu vlád zemí eurozóny.
Stále věříme, že pro efektivní fungování jednotné měnové zóny
– eurozóny – není zapotřebí rovněž sjednocovat fiskální politiku
jejich členů, ale stačí ji koordinovat a bránit nadměrným
schodkům. Z tohoto pohledu je schválená revize Paktu ve
směru důslednějšího vymáhání jeho pravidel a automatičtějšího
udělování sankcí správným krokem.
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_
situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_
en.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/reforma-paktu
-stability-a-rustu-prosla-evropskym-parlamentem-009188

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
Návrh Evropské komise na daň z finančních
transakcí
Evropská komise zveřejnila návrh daně z finančních transakcí,
která by se ukládala u všech transkací s finančními nástroji
mezi finančními institucemi, je-li alespoň jedna usazena v EU.
Cílem daně z finančních transakcí je zdanit 85 % finančních
transakcí.

Šestibodový balíček, který upravuje a zpřísňuje pravidla pro
dodržování rozpočtové kázně v zemích eurozóny, schválil
Evropský parlament.

Pro tuto daň se komise rozhodla ze dvou důvodů, aby:
1. zajistila, že finanční sektor bude svým dílem přispívat ke
konsolidaci veřejných financí v členských státech,
2. koordinovaný rámec na úrovni EU napomohl posílení
jednotného trhu EU.

Dohodu brzdily spory mezi vládami a Evropským parlamentem
o to, kdo bude mít větší vliv na uplatňování sankčních

Převody akcií a dluhopisů by se zdaňovaly sazbou 0,1 % a
v případě derivátových nástrojů sazbou 0,01 %. Tyto sazby by
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Události

Evropská komise zveřejnila dokument, ve kterém vyzývá ke
vzniku opravdové společné energetické politiky EU a varuje před
individuálními dodavateli energetických surovin na úkor ostatních
členských států. Velká Británie a Polsko požadují výraznou
reformu společné zemědělské politiky, která by narovnala dotace
mezi zemědělci ze starých a nových členských států a posílila by
prostředky na rozvoj venkova. Přístupová smlouva s Chorvatskem
je na světě, začátkem prosince by měla být podepsána.

mohly každoročně přinést přibližně 57 miliard EUR. Komise
navrhuje, aby se tato daň začala uplatňovat od 1. ledna 2014.

takovými automatickými systémy tísňového volání vybaveno
pouze 0,7 % všech osobních vozidel v EU.

Příjmy z daně by se rozdělily mezi EU a členské státy. Část
daně by byla využívána jako vlastní zdroj EU, který by částečně
snižoval příspěvky členských států. Členské státy by mohly
rozhodnout o zvýšení této části příjmů zdaněním finančních
transakcí vyšší sazbou.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1010

Návrh projednají všechny členské státy na jednání Rady
ministrů EU a Komise jej předloží summitu skupiny G20
v listopadu. Zatím se však jedná pouze o návrh komise. Aby
začal platit, musel by ho schválit Evropský parlament a následně
i všechny členské státy, každý z nich má právo veta.

Komise: Po německém zákazu jádra potřebuje
EU společnou energetickou síť

Také proto se domníváme, že návrh nakonec v platnost
nevstoupí. Proti zavedení daně z transakcí se hned vyslovila
Velká Británie a Česká republika.
V současné době globalizace a téměř okamžitého přelévání
kapitálu z jednoho konce světa na druhý by zavedení této daně
postihlo pouze evropské banky, když některé z nich – zejména
francouzské a německé – díky blížícímu se „rozuzlení dluhové
krize“ budou potřebovat spíše podporu z veřejných zdrojů,
než aby do nich prostřednictvím dodatečných daní přispívaly.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1085

ENERGETIKA A DOPRAVA
Od roku 2015 by měla mít všechna auta v EU
systém eCall
V případě vážné automobilové nehody, při níž dojde ke zranění
lidí, rozhodují často minuty. Někdy se ale stává, že zranění
nejsou okamžitě fyzicky ani psychicky schopni zavolat pomoc.
Komise proto doufá, že se jí podaří přesvědčit členské státy, aby
zajistily, že od roku 2015 budou mít všechny osobní automobily
a lehká užitková vozidla, jež budou k dostání na trhu EU,
namontovaný záchranný systém tísňového volání eCall.
Systém totiž funguje tak, že při závažné dopravní nehodě
okamžitě voláním na evropskou tísňovou linku 112 zalarmuje
záchranné složky, kterým následně předá informace o poloze
havarovaného vozidla a směru jeho jízdy, a to i v případě, je-li
řidič nebo cestující v bezvědomí nebo není-li schopen pomoc
přivolat sám. Ve vozidlech jsou rovněž namontována tlačítka,
která může stisknout například i svědek nehody.
Brusel přepodkládá, že až bude systém eCall zaveden a bude
plně funkční, dorazí záchranáři na místo nehody výrazně dřív
– ve městech o 40 % a na venkově dokonce o 50 %.
Evropská komise proto vyzvala členské státy, aby zajistily, že
provozovatelé mobilních telefonních sítí budou tísňová volání
z přístrojů eCall vyhodnocovat jako jiné hovory na tísňové lince.
Jinými slovy: budou upřednostňovány a budou bezplatné.
Náklady na zabudování systému do nového automobilu
odhaduje Komise na méně než 100 eur. V současnosti je
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http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/od-roku-2015-by-mel
a-mit-vsechna-auta-v-eu-system-ecall-009118

Dokument, který členské státy EU vyzývá k užšímu propojení
elektrických sítí, je nejnovější výzvou Komise k členským
státům, aby upřednostňovaly energetické potřeby Unie nad
domácími zájmy.
Komise tak reaguje na oznámení Německa, že do roku 2022
vyřadí z provozu všechny své jaderné elektrárny. Německo
však není jediným státem, který jádro odmítá. Italové hlasovali
o zákazu jaderné energie již v roce 1987 a v letošním referendu
využívání tohoto energetického zdroje opět zamítli. „Případ
Německa ukázal, že v prostředí propojených energetických
systémů a vnitřního trhu s elektřinou jsou všechny členské
státy ovlivněny rozhodnutími, která byla přijata na národní
úrovni. Je proto legitimní požadovat, aby existoval efektivní
společný postup, píše se v dokumentu, který vydala Komise.
Podle Komise odstřižení jednoho ze zdrojů energie ještě
zvyšuje potřebu evropské energetické sítě. Cílem Komise je
vybudovat takovou síť do roku 2014. Snaha Komise posílit
dohled nad energetickými otázkami ovšem vadí některým
členským státům a soukromým firmám.
Dokument je dalším materiálem, jehož cílem je vybudovat
jednotný energetický trh v EU. Mělo by se tak zabránit
vytváření vzájemně výhodných bilaterálních vztahů mezi
velkými odběrateli zemního plynu, jakými jsou Itálie nebo
Německo, a hlavním dodavatelem, tedy Ruskem. Typickým
příkladem je třeba nově vybudovaný plynovod Nord Stream,

Události
který vede po mořském dně z Ruska do Německa a obchází
území Polska jako tradičního tranzitního státu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1005
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-po-nemeck
em-zakazu-jadra-potrebuje-eu-spolecnou-energetickou-sit009157

EU by měla mít podle europoslanců větší vliv
na suroviny
Evropský parlament podpořil nezávazné usnesení k evropské
surovinové strategii, kterou Evropská komise zveřejnila letos
v únoru. Dokument, jehož autorem je německý poslanec z
frakce Zelených Reinhard Bütikofer, vyzývá k větší koordinaci
mezi národními surovinovými politikami, především vůči
třetím zemím.
Poslanci navrhují vznik zvláštní mezirezortní pracovní skupiny
(task force) k surovinové politice na evropské úrovni, která by
se skládala ze zástupců relevantních generálních ředitelství
Evropské komise, členů Společného výzkumného centra
(JRC), Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a
Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Jejím úkolem by
byla příprava, monitoring a aktualizace politik včetně dohod
o partnerství a zajišťovala by, že přístup EU k surovinové
politice bude konzistentní. Pracovní skupina by pak podle
poslanců měla iniciovat vznik mechanismu včasného varování,
jakéhosi „radaru“, který by Evropu upozorňoval na výkyvy na
trzích a hrozící surovinové konflikty.
Europoslanci dále požadují vytvoření ambiciózní evropské
politiky v oblasti recyklace surovin. Parlament zdůraznil
především recyklaci tzv. vzácných zemin (jedná se
o prvky, které se využívají prakticky ve všech moderních
technologiích od mobilních telefonů po vojenskou techniku).
Ani s takovou politikou Komise ve svém původním návrhu
nepočítala.
Poslanci v dokumentu podpořili záměr exekutivy vytvořit
Evropské inovační partnerství k surovinám (EIP) (tzv.
evropská inovační partnerství jsou součástí strategie Evropa
2020, konkrétně iniciativy Unie inovací; jejich záměrem je
soustředit na evropské úrovni zdroje za účelem dosažení
„průlomových inovací“). Úkolem EIP v oblasti surovin je
hospodárnější využívání surovin.
Lze však očekávat, že se jednání o EIP k surovinám protáhnou,
proto poslanci vyzývají komisi, aby „plně využila kompetencí,
které má EU v oblasti prvků vzácných zemin“. Podle Bütikofera
by mohla zatím vzniknout „evropská síť kompetencí v oblasti
vzácných zemin“ a až dojde k založení EIP, síť by se s ním
sloučila.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5903572
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/eu-by-mela-mi
t-podle-europoslancu-vetsi-vliv-na-suroviny-009137

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Británie a Polsko požadují “radikální” reformu
společné zemědělské politiky
V říjnu má Evropská komise vyrukovat se svým návrhem na
reformu společné zemědělské politiky. Nutnost reformy se
dostala do popředí zájmů zejména po rozšíření EU o deset
nových členských států.
Společná zemědělská politika (SZP), která v současnosti
spolkne 40 % ročního rozpočtu EU (130 miliard eur), by měla
projít radikální proměnou tak, aby se více soustředila na
konkurenceschopnost a ochranu životního prostředí, píše
se ve stanovisku Velké Británie a Polska. Obě země se tak
ostře vymezily vůči největšímu zastánci současného nastavení
politiky, kterým je Francie.
Polsko a Británie navrhují, aby se v budoucím rozpočtovém
období, které odstartuje rokem 2014, kladl větší důraz na tzv.
druhý pilíř politiky, kterým je politika rozvoje venkova, a nikoliv
na první pilíř, který představují právě přímé platby zemědělcům,
které brání konkurenceschopnému zemědělskému průmyslu.
Namísto přímé podpory by podle obou ministrů farmáři spíše
potřebovali finanční dotace na modernizaci svých farem
a zároveň by se jim měly dostávat odměny za to, že svou
zemědělskou činností neničí životní prostředí.
Obě země se také zasazují o spravedlivější dotace pro
farmáře z nových a starých členských zemí. To již zatím
v posledním návrhu reformy SZP představila i Evropská
komise. Rozdíly v platbách se totiž v současnosti podstatně
různí v závislosti na tom, z jaké země farmář pochází. Například
zemědělec žijící v Řecku dostane 500 eur na hektar, zatímco
farmář v Lotyšsku na stejnou výměru obdrží pouze 100 eur.
Podle návrhu Evropské komise by se mělo při určování výše
platby přihlížet k faktorům, jakými jsou tržní síla, produktivita
nebo klimatické podmínky. Rozdíly mezi dotacemi, které oba
farmáři dostávají, by se tedy do budoucna měly snížit.
http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/policy/capreform/
documents/110128-uk-cap-response.pdf
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/25575/142844/
file/Stanowisko_WPR_2013.pdf
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/britanie-a-polsko-p
ozaduji-radikalni-reformu-szp-009168

ROZŠÍŘENÍ
Přístupová smlouva s Chorvatskem bude
podepsána začátkem prosince
Přístupová smlouva, přesněji řečeno její anglická verze, kterou
uzavře Brusel s kandidátskou zemí Chorvatskem, je na
světě. S novinkou, která po záplavě negativních zpráv o dění
v eurozóně působí optimističtěji, přišlo polské předsednictví.
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Největším emitentem oxidu uhličitého byla i vloni Čína. Vzhledem
k roku 1990 se její emise v přepočtu na obyvatele zvýšily o 205 %!
Komise představila návrh na revizi smluv upravující Schengenský
bezhraniční prostor. Pokud budou schváleny, znovuobnovování
hraničních kontrol členskými státy již nebude tak snadné. Bez
ohledu na případné schválení či odmítnutí tohoto návrhu je zřejmé,
že Rumunsko a Bulharsko nyní bezhraniční prostor nerozšíří.
Jejich vstup do Schengenu zablokovalo Nizozemsko a Finsko.

Text smlouvy nyní putuje k Evropské komisi a následně do
Evropského parlamentu, kde je hlasování naplánováno na
1. prosince letošního roku. Na konci října, kdy již bude
300stránkový text přeložen do dalších 22 jazyků EU, bude
předložen členským zemím k ratifikaci.

Vyšší energetická účinnost, energie z jádra ani rostoucí
podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v tuto chvíli
nestačí kompenzovat růst světové poptávky po energiích
a dopravě. Ten je podle zprávy nejvyšší v rozvojových
zemích.
Vyspělým průmyslovým státům se za poslední dvě dekády
emise skleníkových plynů snížit podařilo a je pravděpodobné,
že společný kjótský cíl (snížit emise CO2 do roku 2012
o 5,2 %) splní. Tento vývoj má však na svědomí především
rozpad Sovětského svazu a zánik celé řady neekologických
průmyslových podniků.
Vyjednavači, kteří budou na podzim na mezinárodní klimatické
konferenci v jihoafrickém Durbanu hledat novou dohodu, která
by nahradila po roce 2012 Kjótský protokol, budou mít nyní
možná víc důvodů pospíšit si.
Evropská unie je jednou z mála, kde mezi lety 2007 a 2010
k žádném nárůstu emisí CO2 nedošlo. Zatímco v předkrizovém
roce 2007 dosahovaly emise 4,2 miliard tun, v roce 2010 to
byly 4 miliardy. Většina velkých světových znečišťovatelů své
emise ve stejném období zvyšovala.

Ministr zahraničí Polska Radek Sikorski nedávno novinářům
sdělil, že si dokáže představit, že by se přístupové smlouvě
s Chorvatskem říkalo „Varšavská“. Zatím však není jasné,
kdy přesně proběhne slavnostní podpisový ceremoniál, ví se
pouze, že to bude na začátku prosince. V Chorvatsku se totiž
budou v neděli 4. prosince konat parlamentní volby.
V České republice v současné době probíhají diskuse o tom,
zda se bude o smlouvě hlasovat společně s výjimkou
z Listiny základních práv EU, která je součástí Lisabonské
smlouvy a kterou pro Česko vyjednal prezident Václav Klaus.
Podle zatím posledního vyjádření ministra zahraničí Karla
Schwarzenberga na toto téma je ale o obou záležitostech
„možné hlasovat časově ve stejnou dobu, ale nelze je spojit
v jedno hlasování.“ Důvodem je prý odlišný typ smluv.
Domníváme se, že na cestě Chorvatska do Evropské unie
neleží žádné významné překážky a balkánská země se stane
28. členským státem od 1. července 2013.
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/
news/110916_en.htm
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/pristupova-smlouv
a-s-chorvatskem-bude-podepsana-zacatkem-prosince-009140

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Emise CO2 zaznamenaly strmý nárůst
Společné výzkumné centrum (JRC) ve spolupráci s
nizozemskou agenturou pro hodnocení dopadů na životní
prostředí (PBL Environmental Assessment Agency) připravilo
zprávu „Dlouhodobé trendy globálních emisí CO2“, ze které
vyplývá, že světové emise CO2 vzrostly mezi roky 1990 a 2010
o 45 % a v loňském roce dosáhly maxima 33 miliard tun.
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Spojené státy dnes vypouštějí do ovzduší 16,9 tun CO2 na
obyvatele, což je víc než dvojnásobek příspěvku Evropské
unie (8,1 tun CO2). Pro srovnání, v Číně emise dosahují
úrovně 6,8 tun na hlavu, což je sice méně, než má celá EU, ale
například víc než Itálie.
Globální vývoj emisí CO2 k roku 2010

Čína
USA
EU-27
Indie
Rusko
Japonsko
Jižní Korea
Kanada
Indonésie
Saúdská Arábie
Írán
Mexiko
Brazílie
Austrálie

Celkem
v r. 2010
(mil. tun)
8 950
5 250
4 050
1 840
1 750
1 160
590
540
470
430
400
430
430
400

Na jednoho obyvatele
změna vůči
2010 (tun)
1990
6,8
205 %
16,9
-14 %
8,1
-12 %
1,5
100 %
12,2
-26 %
9,2
-4 %
12,3
109 %
15,8
-2 %
1,9
126 %
15,6
52 %
5,4
44 %
3,8
4%
2,2
51 %
18,0
12 %

Zdroj: Evropská komise
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/
C02%20Mondiaal_%20webdef_19sept.pdf
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/svetove-emise-c
o2-zaznamenaly-za-poslednich-20-let-strmy-narust-009170
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JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Změny v Schengenu: K obnově kontrol má
dávat souhlas EU
Evropská komise představila návrh změn Schengenské dohody.
Pokud by se EU na úpravách dohodla, členské státy by nemohly
na svých hranicích obnovit hraničních kontroly tak snadno jako
dosud. Cílem Komise je posílit pravidla Schengenu tak, aby
evropským občanům i příslušníkům třetích zemí zaručovala
svobodu pohybu po celém prostoru bez hranic.
Komisařka pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmström uvedla,
že návrhem Komise reaguje na nedávné spory mezi Itálií a
Francií, při nichž Francie během „arabského jara“ reagovala na
příliv uprchlíků z Tuniska dočasným uzavřením společných
hranic s Itálií. Podle komisařky exekutiva po prošetření
případu usoudila, že ani jedna ze zemí právo EU formálně
neporušila. „Došlo spíš k porušení jeho ducha,“ uvedla.
Za některé slabiny schengenského prostoru může podle
Malmström mezivládní přístup, který je v podmínkách
25 členů neúčinný.
Podle návrhu Evropské komise by se o obnovení hraničních
kontrol rozhodovalo v závislosti na tom, o jaký případ
se jedná. Pokud by šlo o události, které lze předvídat, jako
je například fotbalový šampionát, musela by s obnovením
hranic země souhlasit kvalifikovaná většina států. V případě
nepředvídatelných událostí by si o znovuzavedení hraničních
kontrol mohl stát rozhodnout sám, ale pouze na pět dní. O
tom, jestli hranice mají zůstat uzavřené i poté, by rozhodovala
EU.
Vlády řady zemí, jako je Francie, Německo nebo Česká
republika, ale takový krok považují za zásah do národní
suverenity. Německu například nejvíce vadí, že bezpečnostní
otázky jsou výlučnou pravomocí členských států, proto je pro
něj přesun na kohokoli nepřijatelný.
Schengen se rozšiřovat nebude, proti je Nizozemsko a
Finsko
Rozšíření Schengenu o Rumunsko a Bulharsko se prozatím
odkládá. Na schůzce ministrů vnitra se proti jejich vstupu do
zóny, kde neplatí hraniční kontroly, postavilo Nizozemsko a
Finsko.
I přesto, že obě balkánské země splňují technické
požadavky schengenského členství, stále se jim nedaří
úspěšně odstraňovat korupci a potírat boj s organizovaným
zločinem.
Polský ministr Jerzy Miller, který schůzce předsedal, neskrýval
zklamání, když hovořil o krizi důvěry mezi členskými zeměmi
EU. Polské předsednictví totiž patří k velkým zastáncům
rozšíření Schengenu o Rumunsko a Bulharsko a ještě těsně
před ministerským jednáním se snažilo situaci zachránit
předložením kompromisního návrhu.

http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus.aspx?la
ng=cs&focusID=77055
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1036
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
zmeny-v-schengenu-k-obnoveni-hranicnich-kontrol-ma-davat-s
ouhlas-eu-009149

ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE
Do debaty o GMO zasáhl Soudní dvůr EU
Soudní dvůr EU rozhodoval ve věci německého včelaře, který
od bavorské vlády požadoval finanční kompenzace za to, že
mu zkomplikovala prodej medu, v němž byly nalezeny stopy
pylu z geneticky modifikované kukuřice. A soud jeho nárok
potvrdil.
Soudní rozhodnutí lucemburské autority tak podle mnohých
komentátorů představuje důležitý precedens pro
budoucnost, a dá se proto očekávat, že včelařova žádost
o kompenzace nebude ojedinělá.
Německý včelař se ve své obhajobě hájil tím, že pyl, který
jeho med obsahoval, pocházel z geneticky modifikované
kukuřice MON 810, již od roku 1998 uvádí na trh společnost
Monsanto.
Do včelařových úlů se pyl dostal ze státních pozemků, kde
probíhal několikaletý výzkum této kukuřice. Pole se od úlů
nachází přibližně 500 metrů.
Bavorský Správní soud se ale v listopadu roku 2009 obrátil na
Soudní dvůr EU. I přes svou nezávaznost soudci vyslyšeli názor
generálního advokáta z února 2011, že „potravina obsahující
látky pocházející z geneticky modifikované rostliny, ať již se do
ní dostaly záměrně, či nikoliv, musí být vždy kvalifikována jako
potravina vyrobená z GMO“. Generální advokát také uvedl,
že neúmyslná přítomnost pylu, který pochází z kukuřice MON
810, třeba i v malém množství, nesmí zabránit tomu, aby byl
včelařský výrobek stažen z trhu.
Neziskové organizace, které se zabývají životním prostředím, a
Zelení v Evropském parlamentu rozhodnutí unijního nejvyššího
soudu potěšilo. Podle nich se jedná o jasné vítězství včelařů,
spotřebitelů a zastánců zemědělství, které nevyužívá GMO.
Pěstování geneticky modifikovaných plodin patří v Evropě ke
kontroverzním tématům. Odpůrci kultivace se obávají dopadů
těchto plodin na lidský organismus a životní prostředí. Její
zastánci naopak poukazují na vyšší výnosy pěstování GMO,
protože tyto plodiny se vyznačují například vysokou odolností
vůči škůdcům.
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201109/cp110079en.pdf
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/do-debaty-o-gmo-z
asahl-soudni-dvur-eu-009111

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

7

Kalendárium

Evropská komise zveřejnila zprávu o veřejných financích v
eurozóně, která se zabývá nedávným pokrokem v této oblasti,
zhodnocuje udržitelnost veřejných dluhů a popisuje legislativní
změny v dohledu nad rozpočty členských zemí. DG Ecfin vydalo
pravidelnou ekonomickou prognózu, že se hospodářský růst
největších ekonomik EU v letošním roce spíše sníží. Předseda EK
José Manuel Barroso na půdě Evropského parlamentu přednesl
Zprávu o stavu Unie, ve které varoval před nejednotou Evropy.

1. ZÁŘÍ
Posílení obchodu mezi EU a Palestinskou samosprávou:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110829IPR25430/html/More-trade-between-EU-and-the-Pal
estinian-Authority

2. ZÁŘÍ
Hypoteční úvěry – ochrana spotřebitele, tržní stabilita a respekt
k rozmanitosti:
http://www.europarl.europa.eu/cs/pressroom/content/
20110829IPR25428/html/Mortgage-credits-consumer-protectio
n-market-stability-respect-for-diversity
Statistiky Eurostatu – povolení k pobytu pro občany ze zemí
mimo EU v roce 2009 podle důvodů:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF11-043/EN/KS-SF-11-043-EN.PDF

itemlongdetail.cfm?item_id=5377&lang=en&tpa_id=135&displ
ayType=library
Eko-inovace pro udržitelnou budoucnost:
http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm
Konkureční pozice evropského chemického průmyslu, fakta a
čísla:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm
?displayType=news&lang=cs&tpa_id=0&item_id=5375&tk=

8. ZÁŘÍ
EU a USA se shodli na posílení spolupráce v boji proti
ilegálnímu rybolovu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1007

9. ZÁŘÍ
Bílá kniha o dopravě – poslanci navrhli cíle do roku 2020:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110905IPR25928/html/White-Paper-on-Transport-MEPs-set
-realistic-targets-for-2020

12. ZÁŘÍ
Institut EU pro bezpečnostní studia: „Deset let poté: Válka proti
teroru nebyla nevyhnutelná“:
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/ten-years-af
ter-the-war-on-terror-was-not-inevitable/
Šetření delegace EU/MMF k finanční pomoci Irsku ukázalo, že
Dublin je na dobré cestě: http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=MEMO/11/588
Poláci volají po spolupráci v EU v otázce GMO
http://pl2011.eu/en/content/polish-call-cooperation-within-eu-re
gards-gmos

13. ZÁŘÍ
Komise publikuje Zprávu o veřejných financích pro rok 2011:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_
situation/2011-09-pfr-2011_en.htm

5. ZÁŘÍ
Září – Celoevropský měsíc kulturního dědictví:
http://ec.europa.eu/culture/news/september-cultural-heritagemonth_en.htm

6. ZÁŘÍ
Evropský parlament se otevírá mladým dobrovolníkům:
http://www.europarl.europa.eu/en/headlines/content/
20110902STO25896/html/Youth-volunteers-in-EP-711-September

7. ZÁŘÍ
Publikace – Lepší standardy pro zlepšení evropské
konkurenceschopnosti:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
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14. ZÁŘÍ
FRONTEX: nový ochránce lidských práv, nové pravomoci:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110913IPR26455/html/FRONTEX-new-human-rights-watch
dog-new-powers
Výzva EP k větší podpoře podnikatelek a starších 50ti let
vracejících se do práce:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110913IPR26446/html/Call-for-better-support-for-female-ent
repreneurs-and-over-50s-returning-to-work
Přiměřená podpora škol a univerzit je nevyhnutelná, říká
zpráva o vzdělání:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1027

Kalendárium
Nový průvodce sociální Evropou:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=1070&furtherNews=yes
Cíl Evropské komise – do roku 2020 poskytnout 700 000
právníkům možnost dalšího vzdělávání v právu EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
11/1021

15. ZÁŘÍ
Velkoobchodníci s energiemi budou muset zveřejnit dohody:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110914IPR26634/html/Energy-market-wholesale-traders-will
-be-obliged-to-disclose-deals
Komise navrhuje lepší finanční podmínky pro půjčky poskytnuté
Evropskou unií Irsku a Portugalsku:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/11/602

16. ZÁŘÍ
Počítačové modely ukazují vypouštění uhlíku do atmosféry:
http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_11_09_
15_en.html
Předběžná prognóza EU – pozastavení obnovy uprostřed krize
finančních trhů:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_
situation/2011-09-interim_forecast_en.htm#
Odhad růstu HDP největších ekonomik EU
v%
Německo
Španělsko
Francie
Itálie
Nizozemsko
Polsko
UK

2010
3,7
-0,1
1,5
1,3
1,8
3,8
1,4

2011e
2,9
0,8
1,6
0,7
1,7
4,0
1,1

Zdroj: Evropská komise
Parlament prosazuje v celé EU sankce proti korupci:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/
20110915IPR26706/html/Parliament-pushes-for-EU-wide-sanc
tions-against-corruption

19. ZÁŘÍ
Investice do bezpečnostního výzkumu ve prospěch
evropských občanů: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/
cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5405&lang=en&tpa_id=168&dis
playType=library

20. ZÁŘÍ
Trestní právo má zajistit větší dodržování předpisů EU:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20110920_en.htm#

22. ZÁŘÍ
Změny ve financování potravinové pomoci:
http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus.aspx?la
ng=en&focusID=76969

23. ZÁŘÍ
Správný přístup ke vzdělávání může pomoci firmám získat to
nejlepší ze stránoucí pracovní síly:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/18761.aspx

26. ZÁŘÍ
Evropský hospodářský a sociální výbor: 25% snížení emisí do
roku 2020:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.19893
Vytváříme jednodušší patentovací systém EU, říká polský
náměstek ministra hospodářství Korolec
http://pl2011.eu/en/content/were-creating-simple-eu-patent-sys
tem-says-deputy-economy-minister-korolec
Auta budoucnosti: chytřejší vozidla - méně nehod
http://www.europarl.europa.eu/en/headlines/content/
20110923MUN27364/html/Some-graphical-evidence-on-roadsafety-in-Europe

27. ZÁŘÍ
Jednotný trh očima Evropanů: jak jej občané a podniky vidí, co
jim působí starosti: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction
.do?reference=IP/11/1074
Antimonopolní opatření – Komise prošetřuje trh s elektronickými
platbami: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/11/1076

28. ZÁŘÍ
Téměř jedna ze čtyř dovolených byla v roce 2010 do zahraničí:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=5436&lang=en&tpa_
id=0&displayType=news

29. ZÁŘÍ
Zpráva o stavu Unie: Barroso varuje před nebezpečím
nejednotné Evropy:
http://www.europarl.europa.eu/cs/pressroom/content/
20110923IPR27378/html/Zpr%C3%A1va-o-stavu-Unie-Barros
o-varuje-p%C5%99ed-nebezpe%C4%8D%C3%ADm-nejedno
tn%C3%A9-Evropy

30. ZÁŘÍ
Parlament podporuje „legitimní“ žádost Palestiny o uznání
státnosti:
http://www.europarl.europa.eu/cs/pressroom/content/
20110929IPR27854/html/Parlament-podporuje-legitimn%C3%
AD-%C5%BE%C3%A1dost-Palestiny-o-uzn%C3%A1n%C3%
AD-st%C3%A1tnosti
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V měsíci říjnu se koná řada zasedání vrcholných rozhodovacích
orgánů EU. Mezi nimi bude vynikat pravidelný podzimní summit
Evropské rady. Ta bude mít na programu tří klíčové oblasti:
hospodářská politika, prosazování zájmů EU na G20 a změny
klimatu. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu napětí na finančních
trzích však pravděpodobně převládne řešení dluhové krize v EMU.
Za pozornost stojí i zasedání Rady EU pro zahraniční záležitosti,
kde se bude probírat mimo jiné i „arabské jaro“ a dopady na EU.

Zasedání klíčových institucí EU
3. 10. 2011
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a ochraně spotřebitelů
3. 10. 2011
- Euroskupina

Lucemburk, Lucembursko

4. 10. 2011
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k hospodářským a finančním záležitostem (ECOFIN)
4. 10. 2011
- Summit EU-Brazílie

Lucemburk, Lucembursko

5. – 7. 10. 2011
Krakov, Polsko
- Neformální zasedání ministrů pro turistiku
6. – 7. 10. 2011
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k dopravě, energetice a telekomunikacím
10. 10. 2011
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU pro zahraniční záležitosti
10. 10. 2011
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU pro životní prostředí
11. 10. 2011
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU pro všeobecné záležitosti
12. – 13. 10. 2011
Brusel, Belgie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
13. – 14. 10. 2011
Krakov, Polsko
- Neformální setkání ministrů sportu
17. – 18. 10. 2011
Brusel, Belgie
- Zasedání Evropské rady
20. – 21. 10. 2011
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k zemědělství a rybolovu
20. - 21. 10. 2011
Krakov, Polsko
- Neformální setkání ministrů pro rodinné záležitosti a genderovou rovnost
24. – 27. 10. 2011
Štrasburk, Francie
- Plenární zasedání Evropského parlamentu
27. – 28. 10. 2011
Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady EU k justici a záležitostem vnitra
10
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Finanční a ekonomická krize, jež započala před třemi lety
symbolizována kolapsem legendárních Lehman Brothers, zdá se,
vstupuje do své nové fáze. Fáze, charakteristické tím, že státy na
jedné straně již nastavily záklopku svých dalších zadlužování a
mnohé z nich přijaly i poměrně radikální úsporná opatření. Tato
opatření budou mít významné dopady na realizaci nejrůznějších
politik Evropské unie, včetně kohezní politiky. Analýza těchto
dopadů je aktuálním hlavním tématem tohoto čísla Měsíčníku.

Téma

DOPADY EVROPSKÉ EKONOMICKÉ KRIZE NA REALIZACI
POLITIK EU, ZEJMÉNA NA KOHEZNÍ POLITIKU
MAKROEKONOMICKÁ SITUACE
Finanční panika na podzim roku 2008 byla provázena
mimořádnými opatřeními fiskální a měnové politiky: snížením
úrokových sazeb téměř k nule, krátkodobým uvolněním masivní
fiskální expanze a vytvořením bezprecedentních garančních a
rekapitalizačních schémat pro banky a finanční instituce.
Zatímco tato intervence výrazně napomohla jako nástroj před
rozpadem finančního systému (byť v některých zemích tento
prožil velice krušné momenty a navíc důsledky dluhové krize
na něj ještě patrně nejsou zdaleka vyřešeny), vyhnout se
největší recesi za mnoho uplynulých dekád již žádná finanční
injekce nepomohla. V roce 2009 poklesl meziročně HDP v EU
o 4,2 %, v USA o 2,7 %, v Japonsku o 6,3 %. Růst se zpomalil
(byť na stále mimořádně vysokých hodnotách) například
v Číně a dalších rozvíjejících se – především asijských a
latinsko-amerických – ekonomikách.
Díky silným globálním stimulačním opatřením a pružnosti
rozvíjejících se ekonomik se růst obnovil již v roce 2009 a za
rok 2010 se čísla o růstu již vrátila spolehlivě zpět do černé
barvy (EU v průměru téměř 2 %, USA téměř 3 % a Japonsko
skoro 4 % meziročně). Nedávno, nicméně, začal růst vykazovat
zřetelné známky zbržďování ve všech uváděných oblastech.
Zatímco meziroční růst ekonomiky EU by měl letos stále
dosáhnout hodnoty okolo 1,7 % meziročně, při pohledu na vývoj
v kratších úsecích v rámci roku – na příklad na čtvrtletní bázi
– by mohlo na jeho konci dojít až k mezikvartální stagnaci či
dokonce mírnému poklesu. Významné zpomalování souběžně
vykazuje i americká ekonomika. Přestože stále je spíše
odvážné předvídat opětovnou recesi či dosažení významného
zpomalování trvalejšího rázu, ona změna ve výhledu (byť bylo
zřejmé, že skvostné výsledky zejména Německa z roku 2010
jsou letos těžko udržitelné a obhajitelné) evropské ekonomiky
je jak zklamáním, tak varováním a hrozbou, zejména s ohledem
na současnou vysokou úroveň nezaměstnanosti (více 22
miliónů nezaměstnaných v EU).
Proč růst pozbývá dynamiky? Je zde jistá významná historická
zkušenost (byť zasazená do odlišných dějinných konsekvencí),
že oživení z finančních a ekonomických krizí bývají spíše
pomalá a nepřímočará – proto bychom neměli být překvapeni.
Nástup do krize byl spojen s rychlým procesem vytváření
soukromého dluhu k financování spotřeby a realitních investic.
V Evropě zůstával veřejný dluh spíše stabilní v poměru k HDP,
nicméně na velmi vysoké nominální úrovni. Slušně fungující
ekonomiky v předkrizovém období vytvořily při vysoké daňové
kvótě stále dost daňových příjmů k udržení míry deficitů na

akceptovatelné úrovni, nicméně bez ambicí tento ekonomický
vývoj využít ke snížení vysokého veřejného dluhového
břemene, které nyní představuje rozhodující faktor jen velmi
pozvolna se rozjíždějící konjunktury, která patrně zdaleka
nedosáhne hodnot obvyklých v před-krizovém období, a bez
ohledu na trvalý nárůst výdajů.
Prasknutí finanční bubliny odhalilo nestabilitu základu, na
kterém byl hospodářský růst postaven – základu postaveném
ve velké míře na hromadícím se dluhu. Soukromý sektor byl
donucen ke gigantickým úsporám, aby byl schopen se se
svými dluhy vypořádat a dostat se zpět na zdravou, udržitelnou
úroveň. V tomto konání se nevyhnutelně krátkodobě
prohloubil ekonomický pokles, či bylo přispěno ke zpomalení
ekonomického oživování.
Fiskální stimul, a v některých zemích i podpora bank a
finančního sektoru, přispěl na druhé straně k růstu dluhu
veřejného. Výsledkem bylo, že poměr veřejného dluhu k HDP
se zvýšil z necelých 60 % v roce 2007 na více než 82 %
v roce letošním (pro porovnání: v USA za stejné období vzrostl
z 63 % na 102 %).
Je tak viditelně nezbytné učinit stop další akumulaci veřejného
dluhu. I proto byla stimulační opatření navržena jako krátkodobá
a jejich efekt začíná již pozvolna mizet (přestože v řadě zemí
by byla míra poklesu bez jejich uplatnění ještě výraznější).
Pro Evropu však průměrná hodnota deficitu i dluhu je údajem
sice souhrnným a tendence vývoje minulých let je značně
varující, nicméně stále dostatečně nepostihuje neudržitelnost
vývoje veřejných financí v některých zemích. Tři členské
státy (doposud) – Řecko, Irsko a Portugalsko – mají nyní ve
skutečnosti zastaven přístup na soukromé trhy s dluhovými
instrumenty a musejí se spoléhat na podmíněnou finanční
asistenci ze strany ostatních členských států a Mezinárodního
měnového fondu (MMF) k refinancování jejich splatných
závazků a existujících deficitů (prohloubených nevýkonností
jejich reálných ekonomik).
V Irsku tento asistenční program již podstatně stabilizoval
situaci a trhy na způsob využití programu reagovaly poměrně
pozitivně. Vzhledem k povaze irských příčin dluhové krize je
reálná a předvídatelná naděje k dosažení udržitelného oživení.
Rovněž Portugalsko, kde je program uplatňován teprve několik
měsíců, vykazuje rysy jistého progresu.
Nicméně, v Řecku je situace nejnejistější, nejzamotanější a
nejkomplexnější. Řecko plně nezavedlo opatření k posílení
veřejných financí a zlepšení konkurenceschopnosti ekonomiky,
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Téma
jež byly EU i MMF požadovány coby podmínka za finanční
pomoc z května 2010 (tehdy jako výsledek řady předem
nepřipravených a nesystematických improvizací). Také řecká
růstová výkonnost přinesla hluboké zklamání a redukce deficitu
(přestože k ní dochází) není prováděna v tak dynamické
podobě, jak bylo dříve předpokládáno a nastaveno.
Právě tato fakta a jejich následná interpretace vystrašila trhy
a vedla k vytváření spekulací ohledně okamžité neschopnosti
Řecka plnit své závazky, případně vystoupit z euro-zóny (druhý
z návrhů byl pak dále akcentován nizozemským návrhem o
zabývání se a přehodnocení pravidel pro vstupní a členské
podmínky pro pobývání v euro-zóně, včetně zavedení nástroje
podmínečného a trvalého vyloučení, jež by byl zařazen do
legislativního instrumentária euro-zóny). A tyto obavy logicky
vyvolaly dopad na další potenciálně ohrožené státy.
Jejich náklady na výpůjčku finančních zdrojů na trhu vzrostly.
S ohledem na úzké propojení mezi kvalitou dluhopisového
portolia problémových zemí a zdravím bankovního sektoru byly
zasaženy též některé banky, resp. bankovní systémy.

PŘIJATÁ OPATŘENÍ
Za uplynulých přibližně 18 měsíců došlo na úrovni EU k přijetí
bezprecedentního počtu návrhů na překonání následků
ekonomické a finanční krize, stejně jako na vytvoření systémů
preventivního charakteru, jejichž aplikací by ekonomiky
v EU byly vůči budoucím krizím odolnější a současně by
měly vytvořen na konsensuální bázi předem připravený a
systematizovaný mechanismus, jež bude možné k překonávání
následků příští krize použít.
Již v září roku 2010 přijala Evropská komise soubor
legislativních opatření, jejichž cílem je posílení managementu
hospodářské politiky v EU i eurozóně. Takto zásadní a ucelený
systém opatření pro posílení koordinovaného a zodpovědného
výkonu hospodářské politiky v EU nebyl v rámci integračního
uskupení znám minimálně od nástrojů, přijatých v souvislosti
se zavedením Hospodářské a měnové unie (EMU), tedy
období počátku a průběhu 90. let.
V důsledku nedostatků, zastaralosti a obtížnosti s reálným
vymáháním stávajících právních předpisů, upravujících
hospodářskou a měnovou politiku v Unii, je současně zapotřebí
širší a posílený dohled nad makroekonomickými politikami,
strukturálními reformami, ale též například nad politikami
daňovými a fiskálními. V případě členských států, které
nedodržují předpisy, je účinné zavedení nových mechanismů
prosazování. Dohodnutá procedura nazvaná Evropský semestr
by měla i v realitě začlenit všechny revidované a nové postupy
dohledu do uceleného a účinného rámce hospodářské politiky.
Hlavní jádro opatření představuje šest právních předpisů
(i proto se do slangu pozvolna vžívá termín Six-Pack Measures):
čtyři z nich se týkají záležitostí fiskální politiky, včetně významné
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reformy Paktu stability a růstu, dvě zbývající jsou zaměřeny na
odhalování případů vznikající makroekonomické nerovnováhy
v EU a euro-zóně a jejich účinné řešení.
Díky těmto změnám mohou členské státy euro-zóny například
využívat posílené mechanismy prosazování a omezit volnost
jednání při uplatňování sankcí. Jinak řečeno, Pakt stability a
růstu je nyní více založen na pravidlech a jejich respektování
a země, které nedodrží své závazky, budou postiženy
sankcemi.
Šest právních předpisů představují tyto normy:
• Nařízení, jimž se mění právní předpisy, které jsou základem
preventivní části Paktu stability a růstu (nařízení č. 1466/
97): Preventivní část Paktu stability a růstu má zajišťovat,
aby členské státy EU dodržovaly i v ekonomicky příznivých
časech přísné a zodpovědné fiskální politiky, čímž by si
vytvořily nezbytnou rezervu pro méně příznivá období;
• Nařízení, kterým se mění právní předpisy, jež jsou základem
nápravné části Paktu stability a růstu (nařízení č. 1467/97):
Nápravná část Paktu stability a růstu má zabránit hrubým
chybám v rozpočtových politikách;
• Nařízení o účinném prosazování rozpočtového dohledu
v eurozóně;
• Nová směrnice o požadavcích na rozpočtový rámec
členských států;
• Nové nařízení o prevenci a nápravě makroekonomické
nerovnováhy;
• Nařízení o prosazovacích opatřeních k nápravě nadměrné
makroekonomické nerovnováhy v euro-zóně.

Téma
MAKROEKONOMICKÁ SITUACE A DOPAD NA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKU EU
1. Analýza dopadu charakteristik makroekonomické situace na víceletý finanční rámec 20142020 a budoucí kohezní politiku
Makroekonomická situace

Důsledky

Projevy v rámci VFR a budoucí koheze

1. Zpomalující růst HDP

Větší poptávka po dodatečných
finančních zdrojích; snaha akcelerovat poptávku

• snaha problémových zemí eurozóny opatřit si
zdroje v rámci kohezní politiky EU; současně
doprovázená silnější pozicí čistých plátců určovat
si podmínky
• země, které nejsou ani příliš problémové, ani
nepředstavují významné čisté plátce se mohou
ocitnout mimo hlavní proud
• problémové země se budou snažit přesvědčit
čisté plátce, že inovovaným pravidlům kohezní
politiky se přizpůsobí a budou ochotny tématicky
koncentrovat, věnovat prostředky na podporu
konkurenceschopnosti, zajišťovat návratnost,
respektovat kondicionality a uplatňovat integrovaný
přístup

2. Nerovnoměrná úroveň růstu Poptávka nejen v EU-12, ale i
napříč EU
mnoha zemích a regionech EU-15

• konkurence se vyostří a argumentace potřebou
získání kohezních prostředků se rozšíří na valnou
část Evropy
• potřeba pečlivé identifikace a následného výběru
spojenců a konkurentů v celé množině EU-27 (byl
již adekvátně interpretován červencový výraz „nový
Marshallův plán pro Řecko“?)

3. Tlak na finančních trzích;
růst úrokových sazeb
v problémových zemích

Vyšší poptávka po kohezních
penězích v těchto zemích

• pro problémové země díky výrazně zvýšeným
nákladům na výpůjčky na soukromých trzích se
kohezní peníze i při stanovení pravidel návratnosti a
zvýšení spoluúčasti stanou atraktivní

4. Vysoká míra
nezaměstnanosti cyklické
i strukturální

Silný tlak na využití kohezních
peněz na opatření na trhu práce

• neměly by být v tomto kontextu řešeny pouze
země výrazně problémové, ale též ty, které mají
sice výrazně nižší míru nezaměstnanosti, ale
současně i řadu jiných strukturálních poruch na
trhu práce

5. Klesající ekonomický,
investorský a podnikatelský
sentiment

Prohlubování klimatu nejistoty

• viz výše (3.)

6. Probíhající proces fiskální
konsolidace

V období mnohde razantní fiskální
konsolidace budou kohezní
prostředky jedním z mála typů
zdrojů možných investic a expanze

• viz výše (1. - 3.)

Jestliže výčet důsledků v oblasti makroekonomického vývoje
může vyhlížet z pohledu České republiky nepříliš příznivě,
neboť nepředstavujeme ani ekonomicky nijak problémového
člena, ani dominantního čistého plátce, výčet přijatých
opatření a jejich dopad na kohezní politiku pro nás naopak
může být povzbuzující.

Důvodem je skutečnost, že pokud budou některá z přijatých
opatření považována za možný typ obecných ex-ante
kondicionalit, není díky relativně příznivému současnému i
očekávanému vývoji naší ekonomiky důvod se domnívat, že
kondicionality se mohou uplatňovat jako limity či sankce proti
České republice.
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2. Analýza dopadu charakteristik přijatých opatření na budoucí kohezní politiku
Přijatá opatření

Důsledky

Projevy v rámci VFR a budoucí koheze

1. Balík šesti legislativních opatření
k posílení fiskální a makroekonomické
disciplíny a zpřísnění pravidel Paktu
stability a růstu

Země, které nejsou schopny nově přijatým • výhoda pro Českou republiku, jež
či inovovaným pravidlům vyhovět by měly
nevykazuje známky fatálních fiskálních
být v rámci kohezní politiky sankcionovány
a makroekonomických nerovnováh,
paralyzujících chod její ekonomiky

2. Soulad se Strategií Evropa 2020

Respektování faktorů rozvoje
konkurenceschopnosti

3. Soulad s Paktem Euro plus

Rozšíření vnímání konkurenceschopnosti
o některé důležité průřezové indikátory
(jednotkové náklady práce, rozšíření
vnímání dlouhodobé fiskální udržitelnosti)

4. Ozdravení finančního sektoru

Důležitá podmínka pro realizaci kohezní
politiky, opírající se o větší akcent na
efektivnost a návratnost; zdravý finanční
sektor bude významným partnerem

5. Koordinovaná tvorba fiskálních a
rozpočtových výhledů

Zvýšení tlaku na transparentnost
rozpočtových procesů v jednotlivých
členských státech

6. Respektování pravidel a procedur
Evropského semestru

Posílení transparentnosti při aplikaci
politik podpory konkurenceschopnosti
v jednotlivých členských státech

VYJÁDŘENÍ KOMISAŘE JOHANNESE HAHNA
Je objektivně zdůrazněn dopad krize na podobu Víceletého
finančního rámce (VFR) a kohezní politiky. V této souvislosti
je vhodné provést identifikaci vazeb mezi samotnými
makroekonomickými dopady (především vývoj HDP, vývoj
základních ukazatelů veřejných financí, vývoj nezaměstnanosti
v detailnější struktuře, vývoj faktorů konkurenceschopnosti
apod.), VFR a kohezní politikou, a též přijatých opatření (soubor
šesti legislativních opatření v rámci European Economic
Governance, Pakt Euro Plus, hospodářská strategie v rámci
EU 2020, navýšení finančních prostředků v rámci Evropského
nástroje finanční stability (EFSF) a zřízení stálého Evropského
mechanismu stability (ESM) od července 2013 apod.).
Za daných okolností je návrh na objem financování kohezní
politiky považován stále za ambiciózní.
Je vyjádřena spokojenost za reformní změnu v nastavení
budoucí kohezní politiky směrem k cílům Strategie Evropa
2020, tématické koncentraci zdrojů na omezenou nabídku
priorit, silnější důraz na výsledky a výkony.
Komisař Hahn prosazuje koncept kohezní politiky, jež je:
• zaměřen vůči všem regionům EU, současně však obhajuje
zaměření a prioritní pozici vůči nejchudším regionům;
vymezení váhy těchto zaměření je žádoucí dále blíže
specifikovat v další fázi přípravy příštího programovacího
období, neboť v takto obecném vyjádření se toto tvrzení
může zdát být téměř protimluvem;
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• tento přístup byl umožněn díky nahrazení nynější
architektury novým konceptem, vymezujícím tři kategorie
regionů:
– méně rozvinuté regiony s HDP na obyvatele menším než
75 % průměru EU;
– přechodové regiony s hodnotou tohoto ukazatele mezi
75-90 % průměru EU;
– rozvinutější regiony s více než 90% průměru EU;
• na základě návrhů Generálního ředitelství Evropské
komise pro regionální politiku bude více než 80% rozpočtu
investováno v méně rozvinutých regionech a členských
státech, včetně regionů přechodových. Na každé euro
utracené v zemích EU-15 by mělo být vydáno více než
5 EUR v zemích EU-12, což by představovalo nárůst
o více než 30% oproti nynějšímu období. To může
ilustrovat úsilí Evropské komise, aby návrh pro budoucí
období vytvořil zřetelný a robustní nárůst objemu intervencí
v nejchudších regionech členských států, zejména
v EU-12. Současně však umožňuje udržet kritickou masu
investic v rozvinutějších regionech EU.

Přechodové regiony
Cílem nového systému přechodových regionů je zajistit
spravedlivý, vyvážený a politicky akceptovatelný rozpočet
na kohezní politiku. Ten by měl umožňovat cílené rozlišování

Téma
podpory EU co se týče úrovně dostupného financování, výběru
prioritních oblastí pro investice a využití a aplikování různých
měr pro spolufinancování při využívání fondů EU. To umožní
podpořit proces ekonomické transformace regionů a členských
států hladčeji a tento bude i lépe přizpůsoben k tomu, aby
využití fondů pro regionální politiku lépe přispělo dosažení cílů
Strategie Evropa 2020.
Prostřednictvím nového přechodového systému bude EU
podporovat nejenom ty regiony, jež se budou pohybovat mimo
cíl Konvergence a mohly by mít zkušenost s ekonomickým
šokem, vyvolaným náhlým poklesem či zastavením fondů
EU, ale rovněž ty regiony, jejichž HDP na obyvatele je již nyní
vyšší než 75% průměru EU, ale které stále ještě nedosáhly
stavu plně završené ekonomické transformace. To je zejména
důležité v současném ekonomickém kontextu, kde mnoho
přechodných regionů bylo těžce zasaženo ekonomickou a
finanční krizí, přičemž právě v těchto regionech současně
dochází k naplňování reforem, majícím rozsáhlé a dalekosáhlé
dopady na zlepšení jejich konkurenceschopnosti.

Další prvky nové podoby regionální politiky po roce 2013:
• především při pohledu na podporu trans-evropských sítí
v oblastech dopravy, energetiky a ICT, byla navržena nová
facilita na propojení Evropy v rámci kapitoly regionální
politiky. Facilita na propojení Evropy bude centrálně řízena
a financována z pro ni specificky vytvořeného rozpočtu
(navrženo 40 mld. EUR) s tím, že část alokace kohezního
fondu (10 mld. EUR) bude připojena k financování jádrových
dopravních sítí v rámci této facility.

Urbánní dimenze
Návrh Evropské komise potvrzuje klíčovou roli udržitelného
městského rozvoje pro regionální politiku. S ohledem na
význam měst pro úspěch Strategie Evropa 2020 by toto
nemělo být vnímáno jako překvapení.
Města jsou centry specializace a inovací. Ale mnoho z nich
se potýká s přechodem ke znalostní ekonomice. Města jsou
současně mnohdy zdrojem klimatických změn, neboť na
jejich územích jsou identifikovány největší podíly populace a
ekonomických aktivit. A tudíž větší pozornost a potřeba bude
činěna k pokrytí méně energeticky intenzivních druhů dopravy
a ke zlepšení energetické účinnosti budov.
A konečně, ve městech se vyskytuje disproporční podíl
sociálních problémů a chudoby. Zejména v rozvinutějších
členských státech jsou nezaměstnanost, chudoba a nouze
koncentrovány ve velké míře ve městech. To je též důvodem,
proč nadcházející legislativní balík posílí urbánní dimenzi
regionální politiky a přijetí jejího principu partnerství.

• Unie čelí významným a rostoucím výzvám při redukci
deficitu v úrovni kvalifikace a znalostí, nevyužívání možností
aktivní politiky zaměstnanosti a vzdělávacích systémů,
sociálního vyloučení a nízké pracovní mobility. Proto bylo
rozhodnuto zvýšit podíl Evropského sociálního fondu tak,
aby představoval alespoň 25 % kohezního rozpočtu. V této
souvislosti budou stanoveny minimální podíly pro využití
Evropského sociálního fondu pro každou kategorii regionu;
• K podpoře přechodu ke zdrojově efektivní ekonomice
je zamýšleno investovat významný podíl fondů EU do
energetické efektivnosti a obnovitelné energie, zejména
pak v rozvinutějších regionech a přechodových regionech.

CO NA TO ZÁJMY ČESKÉ REPUBLIKY?
Návrh Evropské komise o budoucí podobě víceletého rámce,
tvořícího Rozpočet EU, z konce letošního června, může být
z pohledu zájmů České republiky vnímán jako přínosný a
prospěšný, současně si však vyžádá větší důraz na kvalitu,
měřitelnost a udržitelnost efektů pro to, aby bylo těmto zájmům
skutečně vyhověno.

• v relativním vyjádření k HDP je Rozpočet EU (1 % HDP
EU) podstatně menší než průměrná složená daňová kvóta
rozpočtů národních (v průměru 42 % HDP členského státu
EU); přičteme-li k ní navíc průměrný deficit okolo 8 % HDP,
národní rozpočtové výdaje EU v průměru činí nějakých
50 % HDP, kdežto Rozpočet EU je vyrovnán;

Rozpočet EU je na jedné straně postaven na obdobném
principu jako rozpočty národních států, na straně druhé se jeho
reálný obsah od národních rozpočtů výrazně liší především
v následujících aspektech:

• jeho výdaje se zaměřují primárně na zcela jiné účely
(regionální rozvoj prostřednictvím strukturálních
fondů, významné celoevropské projekty podporující
konkurenceschopnost, zemědělství a rozvoj venkova) než
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klíčové kapitoly rozpočtů národních (důchodové a sociální
systémy, zdravotnictví, školství, životní prostředí, veřejná
infrastruktura apod.);
• Rozpočet EU nemá svůj dominantní vlastní příjem (příjmová
základna je dána ze tří čtvrtin příspěvky členských států,
odstupňovaných jejich velikostí a ekonomickou vyspělostí)
a na rozdíl od národních rozpočtů je vyrovnán, čímž svoji
vahou přispívá k fiskální disciplíně v Unii.
I vývoj Rozpočtu EU v čase svědčí o jeho proměnách,
odrážejících změny v ekonomické i sociální struktuře EU i jejích
kompetencích. Není tomu tak dávno, kdy výdaje na společnou
zemědělskou politiku tvořily i více než 60 % objemu evropského
rozpočtu (polovina 80. let); podpora projektů přímo přispívajících
ke konkurenceschopnosti unijní ekonomiky byla výrazně nižší,
stejně jako finanční alokace na posílení role Unie ve světě.
Právě návrh Evropské komise usiluje o to, aby struktura
Rozpočtu EU lépe odpovídala měnícím se ekonomickým a
sociálním parametrům Evropy a aby Rozpočet EU byl schopen
nikoliv konzervovat stav jinak obtížně konkurenceschopných
odvětví, ale naopak aby byl schopen sehrát roli akcelerátora při
naplňování některé z globálních výzev (energetika, informační
technologie, životní prostředí, výzkum a vývoj).
Hlavní obsahové body návrhu z pohledu zájmů ČR:
• snížení objemu prostředků Rozpočtu EU v relativní
výši; prostředky Rozpočtu EU byly doposud významně
směrovány do méně rozvinutých unijních zemí, včetně
České republiky (pozice čistého příjemce versus čistého
plátce); jakákoliv redukce celkového objemu Rozpočtu EU
pozici čistých příjemců sníží; návrh Evropské komise hovoří
sice o nominálním nárůstu, avšak o relativním snížení
z nynějších 1,06 % na 1,0 % unijního HDP; tato na pohled
kosmetická redukce představuje redukci v reálné hodnotě
více než 50 mld. EUR na dobu sedmiletého rámce; tento
krok může být považován svojí razancí za překvapivý a
sám o sobě nepříliš výhodný pro Českou republiku;
• objem prostředků na kohezní politiku (fondy EU) má být
přibližně zachován; již v roce 2008 se objem prostředků
na kohezi stal největší položkou Rozpočtu EU a návrh
počítá s jejím uchováním a posílením; tento bod návrhu je
pro zemi našeho typu jednoznačně výhodný; země, která
se na unijním HDP podílí necelými 2 % nyní čerpá v rámci
kohezní politiky téměř 8 % všech prostředků; návrh by
umožnil si tuto pozici i na další období udržet;
• využívání prostředků pro kohezní politiku má podléhat
podstatně přísnějším pravidlům z pohledu efektivnosti a
udržitelnosti; je zřejmé, že velkorysost v objemu prostředků
na kohezní politiku bude provázena silným důrazem
na efektivnost a udržitelnost; prostor pro využití těchto
prostředků bude podmíněn kvalitativními omezeními
(splněním řady dodatečných podmínek – tzv. kondicionalit,
zúžením rejstříku témat, která budou podporována, větším
využitím návratných nástrojů finančního inženýrství a
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především precizní kvantifikací dopadů, které podpořený
projekt vykáže – nebude-li zde patrný ekonomický přínos a
zaměření na prosperitu lokality či regionu, případně bude-li
deformováno tržní prostředí v lokalitě, projekt nedozná unijní
podpory); tyto kroky budou určitě náročnější pro projektový
management i příjemce, ale výhodné jsou především z toho
pohledu, že akcentují vyšší kvalitu podpořených oblastí;
• návrh nových unijních fondů na infrastrukturu, energetiku
a informační a komunikační technologie; tato část návrhu
je pro nás naopak velmi nevýhodná, neboť ztíží a zúží
možnosti získání těchto prostředků do České republiky;
z našeho pohledu by bylo daleko pozitivnější, kdyby tyto
prostředky byly u nás využívány podle nynějšího modelu
kohezní politiky; při existenci těchto fondů reálně hrozí, že
o velkorysý objem podpory na tyto oblasti z nynějšího
období bude reálně výrazně zkrácen;
• výrazné oslabení podílu výdajů na zemědělství a posílení
spravedlivosti při jejich rozdělování; je zřejmé, že toto
opatření v podobě absolutního poklesu objemu výdajů na
zemědělství se stane nevítaným pro každého zemědělce;
dodatek v podobě posílené spravedlnosti by měl vést
k tomu, že výrazných škrtů se dočkají především zemědělci
ve velkých a silně zemědělsky orientovaných státech; i
v porovnání s nimi je tato pozice pro české zemědělce
relativně výhodná, pro celkovou pozici České republiky pak
rozhodně ano;
• viditelné navýšení podílu výdajů na zahraniční politiku;
výhodnost tohoto opatření můžeme registrovat u zemí se
silnou především obchodní a ekonomickou diplomacií a
zájmy ve třetích zemích; mezi ně Česká republika nepatří a
navíc nedisponuje přesvědčivou strategií tohoto typu; toto
opatření tak lze označit za pro nás momentálně nepříliš
výhodné, rozhodně však inspirativní a následováníhodné
ve smyslu, aby v budoucnu mohl být vzniklý prostor využit i
českými subjekty a jejich zájmy.
• redukce výdajů na administrativu; jakékoliv snížení
administrativních výdajů a jejich přesun do produktivnějších
oblastí lze kvitovat z pohledu libovolné členské země.
• inovace na příjmové straně: daň z finančních transakcí,
zvláštní obratová daň, či ekologická daň; vzhledem k tomu,
že reálné důvody pro uvalení těchto daní (nejméně pak
daně z finančních transakcí) v ČR buď neexistují, případně
nejsou zásadní, zvyšování daňové zátěže tímto směrem je
z našeho pohledu jednoznačně neakceptovatelné.
Návrh Rozpočtu EU vzbudil již krátce po zveřejnění vášnivé,
emotivní diskuse a reakce. Do jeho konečné podoby, jež
spatříme přibližně za necelé dva roky, se projeví zájmy řady
pozic nejenom členských států, ale i korporací a dalších
společenských sfér. Příspěvek byl především motivován
zřetelnou identifikací toho, jak ladí hlavní body tohoto návrhu
se zájmy České republiky a snad naznačil, že s většinou
opatření bychom mohli být ztotožněni.

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

Dotační
výzvy

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

(Pod)Oblast podpory/Program

ROP Jihovýchod
OP VpK

Uzávěrka

Oblast podpory 4.1: Infrastruktura pro Subjekty zřízené dle zák. 111/1998 Sb., o vysokých školách
výuku na VŠ spojenou s výzkumem
Program Inovace – ochrana práv
Podnikatelský subjekt, veřejná výzkumná instituce, vysoká
průmyslového vlastnictví
škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání, fyzická osoba

Oblast podpory 4.1:
Efektivní daňová správa
OP LZZ
Oblast podpory 5.1:
Mezinárodní spolupráce
IOP

Vhodný žadatel

Oblast intervence 4.1:
Národní podpora cestovního ruchu
Oblast podpory 3.2: Rozvoj regionálních
středisek (podpora zařízení neziskové
sociální péče)

31.1.2012
30.9.2012

Ministerstvo spravedlnosti, Justiční akademie

29.12.2011

Orgány ústřední státní správy, organizační složky státu, řídící
orgán a zprostředkující subjekty OP LZZ, Úřad práce ČR

30.6.2013

Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové
31.12.2013
organizace
Obce a města s 5 000 – 49 999 obyvateli a města Pohořelice 12.12.2011
a Židlochovice, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
vymezenými výše, nestátní neziskové organizace (pokud
projekt realizují na správním území vymezených měst a obcí)

Oblast podpory 3.2: Rozvoj regionálních stejně jako výše oblast podpory 3.2.
středisek (podpora zařízení neziskové
sociální péče v brownfields)

12.12.2011

Oblast podpory 3.3: Rozvoj a
stejně jako výše oblast podpory 3.2.
stabilizace venkovských sídel (podpora
zařízení neziskové sociální péče)

12.1.2012

Oblast podpory 3.3: Rozvoj a stabilizace stejně jako výše oblast podpory 3.2.
venkovských sídel (podpora zařízení
neziskové sociální péče v brownfields)

12.1.2012

Oblast podpory 2.3:
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

18.5.2012

VŠ, veřejné výzkumné instituce, další výzkumné organizace

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
Střední
Morava

Program

Specifikace výzvy
Podoblast podpory 3.1.1 výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Šumpersko, Olomouc

Vyhlášení
X/2011

Podoblast podpory 3.3.1 - Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory X/2011
3.1 Olomouc, Jesenicko, Šumpersko
Oblast podpory 2.4. Podpora podnikání
X/2011
Oblast podpory 4.1 - Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV ČR
X-XII/2011

OP LZZ Oblast podpory 4.1 - Optimalizace sociální a zdravotní péče
Oblast podpory 4.1 - Konkurenceschopnost a snížení administrativní zátěže

X-XII/2012
X-XII/2013

OP VpK Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání - Individuální další vzdělávání
OP ŽP

3Q/2011

Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodí
Oblast podpory 1.1.4 Komplexní monitoring vod
Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávací programy, poradenství a informace

X-XI/2001
10/2011
10/2012

Kompletní přehled připravovaných výzev naleznete zde:
http://www.edotace.cz/gallery/2/699-strucny_prehled_vybranych_dotacnich_vyzev_pripravovanych_od_rijna_2011.pdf
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Program
měsíce

Rubrika Program měsíce je připravována ve spolupráci s
Grantikou ČS, dceřinou společností České spořitelny. V tomto čísle
Měsíčníku se zabýváme populárním programem ICT a Strategické
služby v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI),
ze kterého lze financovat vybudování a rozjezd centra sdílených
služeb nebo centra oprav hi-tech výrobků a technologií. Máte-li
jakékoliv dotazy nebo o účasti v programu přímo uvažujete,
prosím neváhejte se obrátit na EU Office.

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY – ZŘEJMĚ POSLEDNÍ MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTACE
Vyvíjíte nový software, či máte v plánu jeho rozšíření?
Zakládáte či již máte centrum sdílených služeb, centrum oprav
hi-tech výrobků nebo technologií, či datové centrum a počítáte
s významnými tržbami ze zahraničí? Pak právě pro Vás je
určeno prodloužení třetí výzvy programu ICT a strategické
služby.

Cíl programu
Program ICT a strategické služby naplňuje cíl podpořit
nabídku nových ICT produktů a služeb, podpořit investování a
tvorbu nových pracovních míst v ICT sektoru, a tím přispět ke
zvýšení konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru v České
republice.
Dále je cílem podpora vybraných strategických služeb
s úzkou návazností na informační a komunikační technologie
a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést
ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity
činností v podnicích, a tím přispět ke zvýšení jejich
konkurenceschopnosti.

Příjemci programu
Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je
právnickou osobou (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo)
podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR
zapsanou v obchodním rejstříku.
Příjemcem podpory může být malý, střední i velký podnik.
Malým a středním podnikatelem (MSP) se pro účely tohoto
Programu rozumí podnikatel splňující podmínky stanovené
v Příloze I Nařízení Evropské komise č. 800/2008.
Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria:
• má ke dni podání registrační žádosti (RŽ) uzavřena
minimálně 2 po sobě následující účetní období. Pokud
žadatel podniká po kratší dobu, lze požadovanou historii
prokázat také prostřednictvím subjektu/ů, který/kteří
v žadateli uplatňuje/uplatňují rozhodující vliv. Podmínku
dvou uzavřených účetních období lze považovat za
splněnou i v případě, kdy ve sledovaném období došlo u
žadatele ke změně v subjektu (transformaci), která naplňuje
znaky uvedené v příloze č. 7;
• musí být oprávněn k podnikání na území České republiky
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
k jejímuž uskutečňování je realizován projekt;
• musí být podle svého čestného prohlášení zaregistrován
jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle
§ 125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
v platném znění;
• nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky
vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory
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z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie;
posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě
nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky;
• nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho
zaměstnanců,
• nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví
prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a
akvakultury.

Způsobilé výdaje
Příjemce má na výběr ze dvou variant způsobilých výdajů,
přičemž tyto varianty nelze vzájemně kombinovat.
VARIANTA I. - osobní náklady
• hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních
místech a povinné odvody zaměstnavatele vztahující
se k těmto pracovním místům (pojistné na sociální
zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a státní politiku
zaměstnanosti)
VARIANTA II. - hmotný a nehmotný majetek
1. dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
• náklady na pořízení a implementaci hardware,
informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a
zařízení
• náklady na nákup pozemků (max. do výše 10%
celkových skutečných způsobilých investičních výdajů)
a náklady na pořízení a technické zhodnocení staveb
(max. do výše 50 % procent celkových skutečných
způsobilých investičních výdajů)
• s výjimkou MSP lze pořídit pouze majetek, který je nový
(nebyl dříve odepisován a není starší 2 let); netýká se
staveb a pozemků.
2. dlouhodobý nehmotný majetek
• náklady na pořízení a implementaci software a
softwarových licencí, práv duševního vlastnictví (pro
velké podniky lze do způsobilých výdajů zahrnout
náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých
investičních výdajů projektu)
A dále k VARIANTĚ I. a VARIANTĚ II. doplňkově:
• náklady na pronájem pozemků a budov;
• služby poradců, expertů a studie – poradenské služby
poskytnuté externími poradci související s realizací
projektu, které nelze zahrnout do pořizovací ceny majetku
(pouze pro MSP; výdaj je způsobilý do výše max. 3 mil.
Kč),
• náklady hrazené podle pravidla de minimis (pouze pro
MSP) - přístup k informacím a databázím.

Výzva měsíce
Výše dotace
Podpora je poskytována formou účelové dotace k úhradě
způsobilých výdajů vzniklých v přímé souvislosti s plněním
předmětu projektu.
Dotace je poskytována jako procento z celkových způsobilých
výdajů projektu. V absolutním vyjádření se jedná o výši
min. 1,5 mil. Kč a max. 100 mil. Kč (v případě projektů
realizovaných převážně v regionech se soustředěnou podporou
státu je maximální výše podpory 150 mil. Kč.) na jeden projekt
v souladu s regionální mapou intenzity veřejné podpory pro
období 2007 – 2013 (viz tabulka níže).
Maximální dotace ze způsobilých výdajů
Region NUTS II

Velikost podnikatele
Malý

Střední

Velký

Střední Morava,
Severozápad, Střední
Čechy, Moravskoslezsko,
Severovýchod, Jihovýchod

60 %

50 %

40 %

Jihozápad

50 %

40 %

30 %

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo
území hlavního města Prahy.

Případová studie – projekt „Vývoj produktu
MakeDoc Documentation FrameWork“
Abyste měli lepší představu o možnostech dotací, uvádíme
níže jako příklad stručné informace o projektu „Vývoj produktu
MakeDoc Documentation FrameWork“ společnosti PIKE
ELECTRONIC, spol. s r. o., který byl spolufinancován právě
z OP Podnikání a inovace z programu ICT a Strategické
služby.
Předmětem projektu byla realizace vývoje produktu MakeDoc
Documentation FrameWork. Produkt obsahuje jádro, které
je rozšiřitelné o zásuvné moduly. Každý modul rozšiřuje
dokumentační schopnosti aplikace o nové platformy či systémy.
Do produktu tak postupně přibývají moduly pro dokumentace
nových oblastí.
Mezi základní moduly patří:
• Oracle Fusion Middleware,
• IBM Websphere,

obsahuje které projekty na bázi TIBCa se mají zdokumentovat,
dále nastaví požadované výstupní formáty (PDF, HTML, CHM)
a určí výstupní adresář.
S touto konfigurací spustí generování dokumentace (lze i
později v dávkovém režimu). Během generování MakeDoc
pro každý TIBCO soubor ze vstupních adresářů vytvoří za
pomoci XSLT transformace ekvivalentní soubor v interním
XML formátu, každý takový interní soubor obsahuje pouze
podmnožinu dat ze vstupního souboru (tzn. Informace zajímavé
pro dokumentaci). Množina všech souborů v interním formátu
z jednoho běhu programu se nazývá otisk (angl. Snapshot).
Tyto otisky lze mezi s sebou později porovnávat a vytvářet tak
změnové dokumenty (cenná funkcionalita pro TIBCO Project
Managery).
Každý výstupní formát má samozřejmě jinou vnitřní
strukturu, proto se každý generuje zvlášť z interního formátu.
Generování HTML a CHM se děje přímo z interního formátu
zase pomocí XSLT transformací. Generování PDF se děje
pomocí XSLT transformací přes meziformát FO a za pomoci
nástroje FOP.
PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. si jako dotační variantu
vybrala osobní náklady. Celkové uznatelné náklady projektu
činily 26 062 159 Kč, přidělená dotace pak dosáhla výše
11 820 850 Kč, tedy více než 45 %.
Tento projekt byl 27.9.2011 vyhodnocen jako vítězný v kategorii
ICT a strategické služby v soutěži Podnikatelský projekt roku
2010.
Máte-li o výše uvedený dotační titul zájem, ale nemáte čas či
kapacity se přípravě žádosti věnovat, odborníci společnosti
GRANTIKA České spořitelny, a.s., kteří pomáhali i s přípravou
výše uvedeného projektu, Vám rádi nabídnou své služby.
V případě zájmu se neváhájete obrátit na níže uvedený
kontakt:
Bc. Eva Komoňová
Projektový manažer
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
602 00 Brno / Jakubské nám. 127/5
tel.: +420 542 212 119
mob.: +420 731 193 859
fax: +420 542 210 242
e-mail: komonova@grantikacs.com

• webMethods.
To jsou vstupní (dokumentované) platformy, výstupem produktu
je hyperlinková dokumentace v HTML (běžné webové stránky),
PDF a CHM (formát oblíbený programátory). V každém
výstupním formátu jsou kromě textových údajů obsaženy
obrázky schémat implementovaných business procesů,
schémat dat XSD a rozhraní webových služeb WSDL.
Fungování MakeDocu lze popsat následovně. V grafickém
režimu si uživatel vytvoří vstupní nastavení MakeDocu, které
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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
V-11
VI-11
VII-11
7,0
6,9
6,8
11,5
11,6
11,7
6,8
6,8
6,7
7,3
7,1
7,1
6,1
6,0
6,0
12,8
n/a
n/a
14,4
14,6
14,6
16,7
n/a
n/a
21,0
21,1
21,2
9,8
9,8
9,9
8,0
8,0
7,9
7,0
7,1
7,2
16,2
n/a
n/a
15,6
n/a
n/a
4,6
4,8
4,9
10,9
10,6
10,3
6,7
6,6
6,5
4,1
4,3
4,4
3,9
3,7
3,7
9,5
9,4
9,4
12,5
12,3
12,3
7,3
7,3
7,3
7,9
7,9
7,8
13,3
13,3
13,4
7,8
7,8
7,8
7,4
7,3
7,4
8,0
n/a
n/a
9,5
9,5
9,5
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
V-11
VI-11 VII-11
3,4
4,0
3,4
3,5
3,4
3,1
1,9
1,9
2,1
2,9
3,0
2,4
2,4
2,6
2,5
4,9
5,3
5,6
1,1
1,0
1,0
3,1
2,1
1,4
3,0
3,0
2,7
2,3
2,1
2,4
3,0
2,1
2,3
4,5
3,5
2,7
4,7
4,2
4,6
4,8
4,6
4,4
3,8
3,2
3,7
3,5
3,1
3,5
3,1
2,2
2,3
2,5
2,9
2,8
3,7
3,8
3,7
3,7
3,6
4,0
3,3
3,0
2,8
8,0
4,9
4,3
1,6
1,1
1,2
4,1
3,8
4,1
3,4
3,7
3,5
1,5
1,6
1,6
4,2
4,4
4,5
2,7
2,5
2,5
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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