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tématem aktuálního čísla Měsíčníku EU aktualit jsou návratné finanční nástroje.
Ty mohou za předpokladu adekvátního zacílení představovat velmi zásadní
kvalitativní posun při využívání finančních prostředků kohezní politiky v příštím
programovacím období. A znamenat pozitivní proměnu směrem k efektivnějšímu,
užitečnějšímu a udržitelnějšímu využívání těchto zdrojů s výrazným posílením
prvků finanční návratnosti.
A tím pak současně předejít některým nešťastným peripetiím, které při využívání
evropských strukturálních fondů zažíváme nyní, kdy se dobrý sluha v podobě
vysoké finanční alokace stal zlým pánem kvůli neschopnosti přesvědčit
Evropskou komisi o certifikaci (uznání) oblastí a způsobů zaměření našich
strukturálních fondů.
V dobrém případě by měl onen dobrý sluha přinést našemu systému veřejných
financí nezanedbatelný příliv prostředků odpovídajících řádově 10 % objemu
veřejných rozpočtů (nebo téměř 4 % našeho HDP). Existují-li však nesrovnalosti,
jež neumožňují tyto prostředky certifikovat, musí je státní rozpočet vyplatit ze
svého (což jej logicky zatíží), ale nedostane se mu očekávané a předpokládané
kompenzace ze strany rozpočtu EU. Výhoda vysoké alokace se tak rychle
stává při poruchách čerpání handicapem, který národní veřejné finance ještě
dodatečně zatěžuje.
Docházíme tak do stavu, kdy promrháváme jednu z podstatných výhod
našeho členství v EU coby podprůměrně rozvinuté členské země – čistou
pozici vůči rozpočtu EU (jež v roce 2010 ještě činila více než 47 mld. Kč – a
mohla dosáhnout i o 20 mld. Kč více). Měli bychom toto privilegium ocenit
o to více v nynější nelichotivé ekonomické situaci EU, kdy národní veřejné
i soukromé zdroje pro účely expanzivního povzbuzení agregátní poptávky
zkrátka chybějí. Toto naše privilegium v podobě čisté pozice nebude trvat (a
nemělo by trvat) věčně; podle nynějších výchozích předpokladů se tomuto
privilegiu budeme ještě těšit nejkratší dobu ze všech zemí Visegrádské čtyřky
a dalšího typově příbuzného okolí. Za nějakých osm let se začne patrně
viditelně zprvu snižovat, za dalších osm let – půjde-li vše ekonomicky zdárně
– se ztratí zcela.
Lze jen těžko selským rozumem pochopit, proč tedy na jedné straně utahujeme
šrouby v některých oblastech až na dřeň a přes únosnou mez a na straně druhé
pokračujeme v jisté laxnosti až bezradnosti k tomu, co se nám nabízí. A to jak
v období nynějším, tak taktéž v určitých postojích k tomuto privilegiu při přípravě
období příštího.
Petr Zahradník

Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou
portál EurActiv.cz a společnost Grantika ČS
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Události

Členské státy MMF přislíbily dalších 430 miliard dolarů na pomoc
zemím s finančními problémy. Na červnovém summitu by měl
být předložen tzv. Marshallův plán II, který by měl investovat do
infrastruktury, obnovitelných energií a vyspělých technologií. Měl
by disponovat částkou 200 mil. eur. Evropská komise představila
návrh rozpočtu na rok 2013. Ten počítá se zvýšením výdajů na
platby o 6,8 % a zvýšením výdajů na závazky o 2 %. Švýcarsko
zavedlo kvóty pro pracovníky z nových členských zemí EU.

EKONOMIKA A EURO
Země kývly na posílení „palebné síly“ MMF
Členské státy Mezinárodního měnového fondu (MMF) přislíbily,
že dohromady dodají dalších 430 miliard dolarů, které
bude moci fond v případě potřeby použít na pomoc zemím
s finančními problémy. Na navýšení „palebné síly“ fondu se
bude podílet i Česká republika.
Ještě letos v lednu se přitom v souvislosti s nutným navýšením
„palebné síly“ fondu hovořilo o 600 miliardách dolarů. Výkonná
ředitelka MMF Christine Lagarde však tento požadavek
nedávno zmírnila.
Mezinárodní měnový fond společně s Evropskou unií již
v minulosti přispěl na záchranu ekonomiky v Řecku, Irsku a
Portugalsku. K navýšení úvěrové kapacity fondu se rozhodla
přispět většina vyspělých světových ekonomik včetně
zemí eurozóny, které se v minulosti zavázaly k příspěvku ve
výši 150 miliard eur, i Česká republika. Vláda premiéra Petra
Nečase v minulosti rozhodla, že půjčka MMF bude poskytnuta
ve výši 1,5 miliardy korun a bude vyplacena z devizových
rezerv ČNB. Spojené státy americké a Kanada se navýšení
nezúčastní.
Mezi státy, které se budou na navýšení úvěrové kapacity
MMF také podílet, lze nalézt i zástupce skupiny zemí
známé pod označením BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína
a Jihoafrická republika). Jejich zástupci ale zatím nesdělili,
o jak velkou částku nakonec půjde. Její výše by měla být
oznámena na červnovém summitu G20, který proběhne v
Mexiku. Příspěvek těchto rychle se rozvíjejících ekonomik je
pro navýšení zdrojů MMF důležitý především v tom ohledu, že
země BRICS jej podmiňují dokončením reformy členských a
hlasovacích práv ve fondu.
Debata o navýšení zdrojů MMF jde ruku v ruce s posunem
hlasovacích práv – a z toho plynoucího vlivu v globální
ekonomice – směrem od „Západu“ k rozvojovým zemím.
Víceméně tak reflektuje pouze to, co se již v reálné ekonomice
několik let odehrává.
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12147.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12130.htm
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/zeme-kyvly-n
a-posileni-palebne-sily-mmf-009840

EU připravuje Marshallův plán II
Evropská komise údajně připravuje plán investic do
infrastruktury, obnovitelných energií a vyspělých
technologií ve výši 200 milionů eur (v přepočtu 5 bilionů
korun). Nové investice, které začal tisk okamžitě přirovnávat
k Marshallově plánu, jež se po skončení druhé světové
války postaral o hospodářskou obnovu Evropy, by měl být
zveřejněn na příštím summitu Evropské rady v červnu. Plán

2

Měsíčník EU aktualit ▪ květen 2012

má být financován prostřednictvím Evropské investiční
banky, evropských záchranných mechanismů EFSM a ESM a
částečně také soukromým sektorem.
O tom, že nelze donekonečna přijímat pouze úsporná opatření,
ale je třeba zároveň povzbuzovat i hospodářský růst a
konkurenceschopnost v Evropě, hovoří evropští politici již
poměrně dlouhou dobu.
Podle předsedy Evropské komise José Barrosa není
třeba, aby evropská sedmadvacítka vyrukovala s novou
hospodářskou strategií, neboť již disponuje strategií Evropa
2020. Podle Barrosa je pouze nutné zajistit její aktualizaci.
Předseda Komise je přesvědčen, že jisté oživení by si zasloužila
například myšlenka tzv. projektových dluhopisů. Pomocí těchto
bondů, které by vydávaly velké podniky, ale záruky za ně by
nesla Evropská komise společně s EIB, chce EU povzbudit
investice do klíčových infrastrukturních projektů.
K tomu, že prorůstová opatření by měla představovat důležitou
součást protikrizové politiky, se navíc začíná klonit i německá
kancléřka Angela Merkel, jejíž vláda si v poslední době
vysloužila kritiku za to, že dosud trvala spíše na prosazování
drastických škrtů.
Evropské záchranné mechanismy budou rády, že jejich
kapacita vystačí na záchranu problémových států jižního
křídla eurozóny. Představa jejich zapojení do fiskálních
stimulů je iluzorní. Uvidíme, zda se tento stimulační plán dočká
konkretizace.
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eu-pracuje-na
-marshallove-planu-ii-009859

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
Europoslanci chtějí, aby jednotné daňové
přiznání bylo pro firmy povinné
Velké společnosti mají podle poslanců v budoucnu
odevzdávat jednotná evropská daňová přiznání povinně a
ne dobrovolně, jak dosud navrhovala Komise.
Nová pravidla by měla podle poslanců po pětiletém
přechodném období platit pro všechny nadnárodní
firmy s výjimkou malých a středně velkých podniků (MSP)
a mikropodniků. Malým firmám by i prozatím nadále zůstalo
právo rozhodnout se, zda chtějí daně odvádět podle národních
nebo evropských pravidel.
Řada vlád přitom zavádění společných evropských pravidel
pro výpočet daňového základu (CCCTB) důrazně odmítá.
Příkladem je Česká republika, která jej považuje za zásah
do daňové suverenity země a obává se, že jde o předstupeň
k budoucí harmonizaci daňových sazeb.
Pokud by si nadnárodně působící firmy mohly vypočítat daně
podle jednotných pravidel, odpadly by jim tím náklady
v podobě různých národních systémů. Podniky by tak mohly
odevzdávat jedno daňové přiznání jedinému správci daně za

Události
celou nadnárodní skupinu. Ten by pak daňový základ podle
zvláštního vzorce rozpočítal mezi jednotlivé země, ve kterých
firma působí, a národní státy by příslušnou část daňového
základu zdanily svou národní sazbou.
Podle Komise by to přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti
a vedlo by to i k posílení jednotného evropského trhu.
Podle komisaře pro zdanění a cla Algirdase Šemety povede
společný konsolidovaný daňový základ k odstranění obrovské
administrativní zátěže, nákladů spojených s plněním různých
právních norem a právních nejistot.
Evropská komise se o vytvoření společných pravidel pro
výpočet základu daně z příjmů právnických osob pokouší
už víc než 10 let. Požadavek na jednomyslný souhlas
ministrů financí členských států ale způsobí, že se debata
o sjednocování základu daně povede minimálně ještě dalších
deset let. V přijetí návrhu v brzké době tak nevěříme.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+20120419+SIT+DOC+WORD+V0//
CS&language=EN
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/europoslancichteji-aby-jednotne-danove-priznani-bylo-pro-korporace-povin
ne-009835

ROZPOČET
Evropská komise představila návrh rozpočtu
na rok 2013
Evropská komise navrhla rozpočet Evropské unie pro příští rok.
Návrh operuje tzv. výdaji na závazky ve výši 150,9 miliard eur,
což ve srovnání s loňským rokem znamená navýšení o 2 %.
Toto navýšení je v souladu se současnou mírou inflace. Výdaje
na platby, které jsou nutným důsledkem minulých závazků, činí
137,9 miliardy eur, což představuje navýšení o 6,8 %.

Lze předpokládat, že řada zemí nebude s návrhem
souhlasit, neboť jsou kvůli dopadům dluhové krize nuceny k
tvrdým rozpočtovým škrtům. Komisař pro rozpočet a finanční
plánování Janusz Lewandowski uvedl, že je oprávněné, když
se lidé pozastavují nad tím, že v této době krize žádáme
o 6,8 % navýšení plateb, pro které podle něj ale existují dva
důvody:
1) Rok 2013 je posledním rokem stávajícího finančního
období a v posledním roce každého finančního období
vždy dochází k výraznému navýšení plateb, protože se
dokončují velké infrastrukturální projekty financované Unií.
2) Členské státy v posledních letech v rámci Rady a
Evropského parlamentu přijaly rozpočty EU, které na platby
vyčleňovaly značně méně prostředků, než bylo podle našich
odhadů zapotřebí. Tím narůstal počet nezaplacených účtů,
neboť jsme každý rok z důvodu nedostatku prostředků
nemohli dostát některým z našich právních závazků.
Lewandowski také zdůraznil, že zatímco členské státy čelí
bolestnému, ale nezbytnému krácení výdajů, rozpočet EU se
zaměřuje na investice a funguje tak jako balíček protikrizových
opatření.
O výsledné podobě rozpočtu pro rok 2013 budou rozhodovat
europoslanci a členské státy EU.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/393

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Švýcarsko zavádí kvóty pro pracovníky z ČR
Švýcarská vláda zavedla od 1. května opatření, která omezují
přístup na pracovní trh občanům osmi zemí, které do EU
vstoupily v roce 2004. Jedná se o Českou republiku, Polsko,
Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a trojici pobaltských států.

Rozpočet Evropské unie na rok 2013 (a 2012)
Rozpočet na rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2013
1. Udržitelný růst

platby

Rozdíl

závazky

platby

závazky

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

závazky platby
3,5%

13,0%

— Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

— Soudržnost pro růst a zaměstnanost

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo
— Svoboda, bezpečnost a právo
— Občanství

4. EU jako globální hráč
5. Správní náklady / správa
Celkem
Prostředky v % z HND

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

-

-

Zdroj: Evropská komise
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Komise představila plán na podporu zaměstnanosti a oživení
unijní ekonomiky. Eurostat uveřejnil statistiky trhu práce, podle
kterých se řada Evropanů cítí být podzaměstnaná. Dále také
zveřejnil podíl osob pracujících na zkrácený pracovní úvazek. V
České republice dosahuje 5,4 %. Postavení žen na trhu práce
se v Evropské unii pomalu zlepšuje. Komise plánuje přehodnotit
pravidla systému obchodování s emisními povolenkami.

Švýcarsko uzavřelo s Evropskou unií dohodu o volném pohybu
osob. Přístup nových členských zemí na švýcarský trh práce
upravuje dodatkový protokol, který byl podepsán v okamžiku
jejich vstupu do EU. Přechodná opatření, která mohl Bern vůči
unijním nováčkům uplatňovat, přestala platit v květnu loňského
roku.
Rozhodnutí se týká uchazečů o povolení k pobytu, které se
označuje jako povolení B EU/EHS a o něž žádají pracovníci
s pracovní smlouvou na jeden rok či na dobu neurčitou.
Pokud počet žadatelů o takové povolení vzroste o více než
10 % průměrného počtu žadatelů v předchozích třech letech,
švýcarské úřady mohou jednostranně přistoupit k zavedení
až ročních kvót (na 2 000 povolení). Před tím, než toto období
skončí, úředníci musí situaci znovu posoudit a vydat rozhodnutí
o tom, zda budou opatření odvolána nebo naopak bude jejich
platnost prodloužena o další rok. Povolení platí pět let a může
být za určitých podmínek prodlouženo.
Důvodem, proč se Bern rozhodl k takovému kroku přistoupit,
je vzrůstající počet imigrantů, kteří se snaží ve Švýcarsku
uchytit a najít si trvalé zaměstnání. Brusel s tímto opatřením
nesouhlasí a kritizuje především rozlišování mezi jednotlivými
občany EU.
Diskriminace ze strany Švýcarska na pracovníky z nových a
starých členských zemí je selháním Evropské komise, která
by si silou své autority měla umět prosadit rovné zacházení
s občany Evropské unie.
http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.
html?lang=en&msg-id=44175
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/12/260
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/svycarsko-zav
adi-kvoty-pro-pracovniky-z-cr-009829

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Komise chce v EU povzbudit ekonomický růst
a zaměstnanost
Evropský komisař pro sociální záležitosti Lászlo Andor
představil plán na podporu zaměstnanosti a oživení unijní
ekonomiky. Důvodem je nelichotivý vývoj na trhu práce, kde
míra nezaměstnanosti s přelomem roku překročila magickou
10% hranici, a vyhlídky zůstávají nepříznivé.
„Máme-li dosáhnout obnovy růstu a vypořádat se s velkými
strukturálními změnami, jako je přechod k zelené ekonomice,
stárnutí populace a rozvoj nových technologií, je pro EU
nezbytností dynamický a inkluzivní evropský trh práce,“ dodal
komisař Andor.
I přesto, že evropské instituce nemají v oblasti sociální
politiky a zaměstnanosti velké pravomoci, mohou členské
státy alespoň vyzvat k tomu, aby své vnitrostátní politiky
uzpůsobily. Národní vlády tak mají podle Komise podpořit
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vznik nových pracovních míst například tím, že budou:
• poskytovat dotace na nábor zaměstnanců,
• přesouvat daňovou zátěž ze zdanění práce směrem
k ekologickým daním,
• maximálně podporovat samostatně výdělečnou činnost.
Jednou z možných cest je například požadavek, aby členské
země zajistily udržitelné mzdy a zamezily vzniku pastí nízkých
příjmů a snažily se vytvářet co nejvíce příležitostí pro mladé lidi.
V neposlední řadě by měly rozvíjet i celoživotní vzdělávání.
Jak se bude členským zemím v tomto ohledu dařit, chce
Evropská komise sledovat. Srovnávací přehled bude od
příštího roku součástí tzv. evropského semestru, v jehož
rámci dochází k posuzování národních hospodářských a
fiskálních politik unijními institucemi ještě před tím, než jsou
přijaty členskými státy.
Nezávazný charakter této iniciativy pravděpodobně povede
k tomu, že zůstane pouze v podobě slohového cvičení
bruselských úředníků. A to bez ohledu na to, že některá
opatření zmíněná komisařem Andorem mají opodstatnění.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/380
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/komise-chcev-eu-povzbudit-ekonomicky-rust-a-zamestnanost-009833

Řada Evropanů se cítí být podzaměstnaná,
ČR ze srovnání vychází dobře
V Evropské unii bylo v minulém roce 42 milionů lidí
zaměstnáno na poloviční úvazek. Více než osm a půl
milionu z nich, tedy asi 20 %, se přitom cítí být podzaměstnáno.
Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Eurostat. Situace, kdy velké
množství lidí pracuje nedobrovolně na nižší úvazek, tedy
tzv. podzaměstnanost, přitom budí obavy Komise, která se
snaží bojovat s nepříznivou situací na evropském trhu práce.
V některých členských zemích se za podzaměstnanou považuje
až polovina všech pracovníků na poloviční úvazek nebo i
více. V případě Řecka jde například až o 58 % a v Lotyšsku
57 % takových zaměstnanců. Česká republika si v evropském
srovnání vede dobře. Podíl zaměstnanců na poloviční úvazek,
kteří se cítí být podzaměstnáni, činí 10 %. Lépe jsou na tom už
jen Lucembursko s 9 % a Nizozemsko a Belgie se 3 %.
Z těchto čísel podle Eurostatu vyplývá, že podzaměstnanost
nemusí nutně souviset se zaměstnáváním na poloviční
úvazek. Úřad zdůraznil, že země s nejvyšším podílem
podzaměstnaných jsou ty, ve kterých nejsou poloviční
úvazky příliš běžné, tedy například právě Nizozemsko. Lidé
zaměstnaní na poloviční úvazek tam představují polovinu
z celkového počtu zaměstnanců. V České republice je to
pouze necelých 5,5 %.
Průzkum také poukázal na další varovný jev, a tím je počet
nezaměstnaných, kteří vzdali své pokusy o nalezení práce

Události
nebo se ji najít nesnaží. Procento těchto lidí vzrostlo podle
výzkumu na 4,6 % veškeré evropské pracovní síly, tedy asi
8,5 milionu lidí. Nejvyšší číslo v tomto případě vykazuje Itálie,
kde se o nalezení nového zaměstnání nepokouší téměř tři
miliony nezaměstnaných, tedy více než 12 % pracovníků.
Přibližně 13 % Evropanů, kteří zaměstnání nehledají, ačkoliv
práci nemají, jsou přitom podle Eurostatu vysokoškolsky
vzdělaní lidé. Většinu těchto nezaměstnaných však tvoří lidé
s nízkým vzděláním (46 %).
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ST
AT/12/61
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/eurostat-rada
-evropanu-se-citi-podzamestnana-cr-se-srovnani-vychazi-dob
re-009843
Podíl osob pracujících na zkrácený pracovní úvazek v %
Bulharsko

2,3

Španělsko

13,8

Slovensko

4,1

Finsko

14,9

ČR

5,4

Itálie

15,4

Řecko

6,7

Francie

17,9

Maďarsko

6,8

Lucembursko

18,3

Polsko

7,8

EU-27

19,4

Litva

8,6

Irsko

23,4

Lotyšsko

9,2

Rakousko

25,0

Kypr

9,6

Belgie

25,0

Slovinsko

10,1

Dánsko

25,9

Rumunsko

10,5

Švédsko

26,0

Estonsko

10,6

Německo

26,5

Portugalsko

12,2

UK

26,7

Malta

13,1

Nizozemsko

49,1

Zdroj: Eurostat

Postavení žen se zlepšuje, ale státy nejsou
schopny využít jejich potenciál
Přestože se v uplynulých letech rozdíly mezi ženami a muži
v Evropské unii snižují, hlavní výzvy typu nižší participace
žen na trhu práce, platové rozdíly nebo menší zastoupení ve
vedení společností a veřejných funkcích, se nemění. Vyplývá
to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská komise.
Zatímco míra zaměstnanosti žen dosahovala v roce 2010
v zemích EU 62,1 %, zaměstnanost mužů činila 75,1 %. Ze
zprávy Evropské komise vyplývá, že rozdíly v participaci mužů
a žen na trhu práce jsou výrazné i v České republice, kde
bylo zaměstnáno 60,9 % žen a 79,6 % mužů. Větší rozdíl je již
jen Řecku, Itálii a na Maltě.
Evropské státy si v minulosti ve strategii Evropa 2020 stanovily
cíl, podle nějž má v roce 2020 dosahovat míra zaměstnanosti
75 %. Komise upozorňuje, že pokud chce Evropa tento cíl
splnit, musí především zvýšit zaměstnanost žen.

Nejde ale jen o zaměstnanost. Za větší participací žen vidí
evropská exekutiva i způsob, jak zvýšit konkurenceschopnost
ekonomiky. Evropská komise dokonce spustila konzultaci nad
otázkou povinných kvót pro zastoupení žen v řídících orgánech
firem. Podle Komise by se zastoupení žen ve vedení firem mělo
do roku 2015 zvýšit na 30 % a do roku 2020 na 40 %.
Evropská exekutiva proto členským státům doporučuje přijmout
taková opatření, která podpoří rovnováhu mezi soukromým
a pracovním životem a rodinám nabídne dostatek dostupné
péče o děti, umožní flexibilnější pracovní podmínky a upraví
daňové systémy a systémy sociálního zabezpečení tak, aby
neodrazovaly ženy od hledání zaměstnání.
Přestože mezi muži a ženami zůstávají v některých oblastech
propastné rozdíly, podle Evropské komise došlo za poslední
rok k několika zlepšením, např. účast žen ve vrcholném
managementu firem (zvýšení v průměru o 1,9 %) a snížily
se platové rozdíly.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd201285-gendereq_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/371
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/posta
veni-zen-se-zlepsuje-ale-staty-nejsou-schopne-vyuzit-jejich-po
tencial-009820

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Komise přehodnotí nastavení stagnujícího
trhu s emisními povolenkami
Podle komisařky pro otázky klimatu Connie Hedegaard
přistoupí Komise k dlouho očekávanému kroku a přehodnotí
pravidla, na jejichž základě funguje evropský systém
obchodování s emisemi (EU-ETS). Komisařka požádala
generální ředitelství Evropské komise pro boj s klimatickými
změnami, aby jí připravilo první výroční zprávu o EU-ETS.
Taková zpráva měla původně vzniknout až v roce 2013, tedy
na začátku třetí fáze obchodování.
K přehodnocení evropského obchodování s uhlíkem by
mělo dojít během následujících dvou měsíců a o případných
změnách na trhu s emisemi by mělo být rozhodnuto ještě
před začátkem příštího roku. Hlavním problémem, se kterým
se EU-ETS potýká, je dlouhodobě klesající cena emisních
povolenek, která již nedokáže emitenty motivovat ke snižování
emisí.
Mezi návrhy na řešení této situace se objevuje například
stanovení minimální ceny uhlíku nebo stažení určitého
množství povolenek z trhu. V rámci evropského
energetického sektoru existují na řešení problémů EU-ETS
různé názory. Některé společnosti požadují, aby byla z trhu
stažena až miliarda povolenek. Jde o firmy, které v minulosti
výrazně investovaly do technologií zachycování a ukládání

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

5

Události

Německo a Francie zaslaly dopis Evropské komisi, ve kterém
žádají snadnější zavádění kontrol na hranicích. Poslanci schválili
dohodu mezi EU a USA o sdílení údajů o cestujících. Europoslanci
chtějí vzhledem ke vzrůstajícímu počtu počítačových útoků zavést
přísnější sankce pro hackery. Komise předala protipirátskou
dohodu ACTA Soudnímu dvoru EU. Na vynesení rozsudku si
však rok až dva počkáme. Evropský parlament mezitím zahájil
ratifikační proces smlouvy a klíčové hlasování proběhne v létě.

oxidu uhličitého (CCS). Jiné oponují, současné nízké ceny
emisních povolenek jim vyhovují a zdůrazňují obavy ze
snížení konkurenceschopnosti v případě růstu jejich cen.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/12/264
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-prehodnoti-na
staveni-stagnujiciho-trhu-s-emisnimi-povolenkami-009842
Průmysl vypustil méně emisí CO2, ceny povolenek na
minimu
Evropské energetické společnosti a průmyslové podniky
vypustily v roce 2011 o 2,4 % méně emisí skleníkových
plynů než v předchozím roce. Hlavním důvodem poklesu je
zpomalení evropské ekonomiky.
Pokles zaznamenala Komise i v České republice, kde se
emise CO2 snížily o 74 milionů tun, což je o 1,85 % méně
než o rok dříve. Pokles emisí má – vedle nadbytku vydaných
povolenek – za následek také propad cen emisních povolenek.
Zatímco v roce 2010 se povolenky CO2 obchodovaly za zhruba
17 euro, dnes se cena za vypuštění jedné tuny emisí nachází
na úrovni 6,14 euro.
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registries/
documentation_en.htm
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/prumysl-vypustil
-vloni-mene-emisi-co2-ceny-povolenek-na-minimu-009781

reformovat do dvanácti měsíců, Francie sáhne po radikálním
řešení – sama bezhraniční zónu opustí. Úpravou pravidel
schengenského prostoru se dlouhodobě zabývá i Evropská
komise, která na popud členských zemí EU přišla vloni na
podzim s první návrhem na jejich změnu.
Schengenský bezhraniční prostor bez potupných prohlídek na
hranicích je jedním z nejviditelnějších výdobytků a symbolů
sjednocené Evropy. Jeho oklešťování by bylo negativní
zprávou do budoucna.
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
nemecko-a-francie-pozaduji-vetsi-pravomoci-pri-kontrole-hrani
c-pred-imigranty-009837
http://static.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/French-German
%20Schengen%20letter.txt

EU bude předávat USA údaje o cestujících
Evropský parlament schválil sdílení údajů o cestujících
letících z Evropy do USA a naopak. Údaje by měly být
k dispozici po dobu 10 let. Dohoda, která ponese název
PNR (z angl. Passenger Name Records), by měla platit
sedm let a je součástí strategie boje proti terorismu a
mezinárodnímu zločinu. Dohodu podpořilo 409 poslanců,
proti bylo 226 europoslanců a 33 se zdrželo.

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Německo a Francie požadují větší pravomoci
při kontrole hranic před imigranty
Společná
francouzsko-německá
iniciativa
žádá
Evropskou komisi, aby přikročila ke změně schengenských
pravidel. Podle Francie a Německa by členské státy měly mít
volnější ruce v zavádění kontrol na hranicích. Důvodem jsou
obavy z příchodů ilegálních imigrantů.
V současné době mohou signatářské země schengenské
dohody při ochraně svých hranic zavádět pouze dočasné
kontroly ve výjimečných případech, kdy je ohrožen veřejný
pořádek nebo bezpečnost té které země, například při
významných fotbalových utkáních, kdy do země míří agresivní
fanoušci. Paříž i Berlín chtějí, aby kontroly mohly trvat
30 dní.
Na změnu schengenských pravidel, které v současné době
platí pro 25 členských i nečlenských zemí EU, poukázal
nekontrolovatelný přiliv imigrantů ze severní Afriky a
arabských zemí na přelomu loňského roku. Ukázalo se, že
některé země nejsou schopny tento nápor zvládat - v této
souvislosti se nejčastěji zmiňovalo Řecko.
Na začátku března francouzský prezident Nicolas Sarkozy
dokonce pohrozil, že pokud se nepodaří pravidla Schengenu
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Mezi poslanci, kteří dokument, jež nahradí prozatímní dohodu
z roku 2007, nepodpořili, patří i samotná zpravodajka tohoto
tématu nizozemská europoslankyně z politické frakce liberálů
a demokratů (ALDE) Sophie in´t Veld. Odpůrci smlouvy
dlouhodobě argumentují tím, že podmínky ochrany osobních
dat ve smlouvě nevyhovují evropských standardům.
Dohoda leteckým přepravcům ukládá, aby sebrané informace
o cestujících, tedy hlavně jejich jméno, adresu bydliště, číslo
kreditní karty, přes kterou uhradí letenku, a číslo sedadla,
předaly Ministerstvu vnitřní bezpečnosti USA. Tyto údaje
společně ještě s informacemi, například o náboženském
vyznání cestujícího, jeho etnickém původu či sexuální orientaci,

Události
pak americké úřady uloží nejprve do „aktivní databáze“,
kde k nim mají snadnější přístup, a posléze do „databáze
nečinné“, kde budou uchovány po dobu dalších 10 let. Po
této době budou z dat smazány identifikační údaje cestujícího.
Dohodu schválili koncem dubna ministři spravedlnosti a vnitra.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/
20120419IPR43404
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
eu-bude-predavat-usa-udaje-o-cestujicich-009836

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Europoslanci si chtějí posvítit na hackery
z Anonymous
Evropský parlament chce zavést přísnější sankce pro
usvědčené hackery. Nejnižší trest, který by mohli podle
návrhu poslanců za nezákonné průniky do počítačů dostat, je
dvouletý, zatímco nejvyšší sazba dosahuje pěti let. Poslanci
doufají, že ke sjednocení legislativy napříč členskými státy EU
dojde do léta.
Usvědčeným osobám by tak například za nezákonné průniky
do počítačových systémů, sítí, databází či webových stránek
hrozily minimálně dva roky pobytu za mřížemi. Trestné by
podle europoslanců mělo být i vlastnictví nebo distribuce
softwaru, který hackování umožňuje.
Se třemi roky ve vězení by pak měli počítat jedinci, které by
soud usvědčil z tzv. IP spoofingu, tedy používání cizí nebo
falešné IP adresy. Stále častěji se totiž stává, že hackeři tento
způsob využívají k vedení hromadných útoků.
V případě organizace nebo účasti na právě takovém útoku,
který by ještě ke všemu způsobil napadenému finanční újmu
nebo ztrátu finančních dat, europoslanci pro usvědčeného
hackera požadují pětiletý trest odnětí svobody.
Důvodem pro zavedení tvrdších sankcí je i v poslední době
narůstající počet počítačových útoků, např. k nimž se přihlásilo
hackerské hnutí Anonymous. Cílem jejich napadení se staly
například webové stránky Evropského parlamentu, státních
úřadů Francie, USA, Polska, ale i dalších zemí včetně České
republiky.
Jeden z posledních hackerských činů Anonymous byl
shodou okolností zaznamenán, když se na internetu objevil
seznam členů ODS. Hackeři získali osobní data členů největší
vládnoucí strany již v únoru a posléze je rozeslali českým
médiím. Politiky pak vyzvali k tomu, aby odmítli protipirátskou
dohodu ACTA.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/
20120326IPR41843/html/Hacking-IT-systems-to-become-a-cri
minal-offence
http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu0/clanek/europoslanci-sichteji-posvitit-na-hackery-z-anonymous-009779

Komise postoupila protipirátskou smlouvu
ACTA Soudnímu dvoru EU
Evropská komise předala počátkem dubna kontroverzní
mezinárodní dohodu proti padělkům a pirátskému sdílení
digitálního obsahu se zkratkou ACTA Soudnímu dvoru
EU. Věří, že soudci poskytnou odpovědi na otázky, které
v posledních měsících trápí evropskou veřejnost a některé
členy Evropského parlamentu. Zelení a sociálnědemokratičtí
europoslanci totiž minulý týden avizovali, že při hlasování
v plénu smlouvu odmítnou.
Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht, který
je velkým zastáncem mezinárodní pirátské dohody ACTA
(z angl. Anti-Counterfeiting Trade Agreement), vyzval Evropský
parlament, aby „respektoval rozhodnutí Soudního dvora
EU (ESD) a před tím, než bude o dohodě rozhodovat, vyčkal
na jeho rozsudek“.
Europoslanci, především z řad zelených a sociálních
demokratů, totiž prohlásili, že na plenárním zasedání, které
proběhne v létě, protipirátskou dohodu odmítnou. Je více než
jisté, že do té doby soudci ESD rozhodnout nestihnou.
ESD bude na popud Evropské komise posuzovat
kompatibilnost textu s evropským právem, především
pak s Listinou základních práv EU. Proti smlouvě ACTA,
která nejprve neúspěšně vznikala na půdě Světové obchodní
organizace (WTO) a kterou oživily Spojené státy spolu s EU a
Japonskem, se totiž zvedl odpor mezi evropskou veřejností.
Podle některých právníků bude trvat minimálně rok až dva,
než soudci svůj rozsudek vynesou. Zástupci několika
evropských federací, které působí v oblasti ochrany práv
duševního vlastnictví, proto věří, že tak získají čas k tomu, aby
evropské veřejnosti vysvětlili klady a zápory dohody.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/
20120423IPR43742
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/protipiratska-d
ohoda-acta-ma-v-europarlamentu-namale-proti-uz-jsou-i-liber
alove-009855
Dohoda ACTA má v Evropském parlamentu namále
V Evropském parlamentu byl zahájen ratifikační proces
smlouvy i přesto, že Komise podstoupila smlouvu Soudnímu
dvoru EU. Na stranu odpůrců (Frakce sociálních demokratů
(S&D) a zelených) se přidala i další politická frakce – liberálové
(ALDE), která má v instituci, bez jejíhož souhlasu nemůže
smlouva vstoupit v EU platnost, 85 zástupců (mezi nimi není
žádný Čech).
Liberálové budou proto podle svého lídra usilovat o to, aby
byl vyjednán vznik nové smlouvy. U ní by se mělo dbát
především na to, aby nedocházelo ke slučování dvou zcela
odlišných oblastí – padělání fyzického zboží a digitálních
služeb. Plenární zasedání europoslanců, kde proběhne i
klíčové hlasování, se bude k dokumentu vyjadřovat v létě.
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Události
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/354
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/komise-postou
pila-protipiratskou-smlouvu-acta-soudnimu-dvoru-eu-009790

KOHEZNÍ POLITIKA
Regiony se perou za zachování regionálních
operačních programů
Představitelé regionů vystoupili proti uvažovanému sloučení
sedmi regionálních operačních programů (ROPů), které v
České republice fungují v současném období (2007–2013), do
jednoho společného regionální programu (SROP).
V současném programovém období 2007–2013 se evropské
prostředky v České republice přerozdělují prostřednictvím
soustavy celkem 26 operačních programů. Omezení počtu
operačních programů si vytyčil jako cíl ministr pro místní rozvoj
Kamil Jankovský (VV).
Nejvíce ohrožené jsou právě regionální operační programy.
Spekuluje se o tom, že na pořadu dne je jejich sloučení
do jediného společného regionálního operačního programu
(SROP), který tu existoval ve zkráceném období 2004–
2006.
Začátkem dubna se konala tisková konference dvojice ředitelů
Úřadů regionálních rad Zdeňka Semoráda (Severovýchod) a
Artura Zatloukala (Jihovýchod) v Brně.
Na konferenci zazněly argumenty, proč ROPy zachovat i po
roce 2013:
• Regionální model je osvědčený v celé Evropě
• Každý kraj má jiné problémy
• ROPy zvládají čerpat peníze lépe než centrální operační
programy
• ROPy administrují žádosti žadatelů o dotace 4krát až 9krát
rychleji než centrální operační programy
• Kraje mají jasnou vizi a strategii, jak připravit příští
dotační období. Konečně je zde možnost připravit čerpání
evropských fondů koncepčně
Chápeme argumenty pro i proti zachování ROPů. Nicméně
z pohledu realizátorů projektů s podporou EU, pro které se
kohezní politika vykonává, platí „čím méně, tím více“. Menší
počet (nejen regionálních) operačních programů by jim život
usnadnil.
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/regiony-se-pero
u-za-zachovani-regionalnich-operacnich-programu-009796

Dotace na dopravu: ČR zápolí s infrastrukturním
fondem CEF
Česká republika, Slovensko, Polsko a další státy ze skupiny
nových členských zemí mají silné výhrady k novému
Nástroji pro propojení Evropy (CEF), do kterého chce
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Komise převést 10 miliard z Kohezního fondu. Státy by tak
část peněz z EU fondů přestaly mít jistou – o část projektů na
propojování dopravních, energetických a telekomunikačních
sítí by totiž musely začít soutěžit s ostatními členskými
zeměmi.
Pokud dojde k plánovanému přesunu 10 miliard euro
z Kohezního fondu do CEF tak, jak navrhuje Komise, může
to podle polského náměstka ministra dopravy Macieje
Jankowskeho, „negativně ovlivnit plnění hlavního cíle
kohezní politiky, kterým je odstraňování rozdílů mezi
vyspělými a méně rozvinutými regiony“.
Mezi hlavní výhrady patří:
• místo národních států má o rozdělování peněz rozhodovat
Komise;
• soutěží všechny národní projekty o určitou finanční
částku v rámci celé Evropeké unie (dosud bylo v rámci
členské země);
• obava ze sladění centralizovaného řízení Nástroje pro
propojení Evropy (CEF) a sdíleného řízení kohezních
fondů;
• způsob jakým chtějí staré členské země pod záminkou
vyššího evropského záměru ukousnout z koláče určeného
méně vyspělým zemím;
• orientace pouze na železniční a vodní projekty.
http://www.sehnalova.cz/tz-20120328.doc
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/fondy-eu-na-do
pravu-cesko-zapoli-s-infrastrukturnim-fondem-009813
Spojení mezi Prahou a Mnichovem se stane součástí
evropského koridoru
Železniční propojení České republiky a sousedního
Bavorska by se mělo do budoucna zlepšit. Záměr, který
počítá s modernizací trati mezi Prahou a Mnichovem, je
součástí memoranda, které podepsali zástupci českého a
bavorského ministerstva dopravy.
Spojení mezi Prahou a Mnichovem má být prvním úsekem
evropského koridoru z jihozápadní do severovýchodní Evropy
(koridor Mnichov – Praha – Varšava). Oba státy nyní budou
prosazovat zařazení projektu do tzv. hlavní transevropské
sítě (core network) TEN-T.
Pokud se jim to podaří, modernizaci spojení by v příštím
sedmiletém evropském rozpočtu po roce 2014 bylo možné
financovat z právě vznikajícího Nástroje pro propojení
Evropy (CEF).
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6FBD77E1-44F1-458995D9-B8215980A4F7/0/120423Memorandum.pdf
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Memorandum+m
ezi+CR+a+Bavorskem.htm
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/spojeni-mezi-p
rahou-a-mnichovem-se-stane-soucasti-evropskeho-koridoru009846

Dánské předsednictví se zaměřilo na zaměstnanost a začleňování
mladých lidí. Statistika Eurostatu ukázala, že míra nezaměstnanosti
mladých lidí do 25 let činí v Evropské unii 21,4 %, v České
republice pak dosahuje 18 %. Komise se rozhodla spustit jednání
s Maďarskem ohledně preventivní finanční pomoci. Komise také
přijala monitorovací zprávu k připravenosti Chorvatska ke vstupu
do Evropské unie.
2. DUBNA
Evropský parlament posiluje vztahy s východními partnery
Unie:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120322STO41650

Kalendárium

Zaměstnanost mladých lidí v době krize:
http://eu2012.dk/en/NewsList/April/Week-15/
Employment-and-Inclusion

Komise odstartovala evropskou občanskou iniciativu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/336

3. DUBNA
Zelené podoby programu Evropského parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120322STO41651
Komise se chystá přezkoumat daňové předpisy vztahující se
na pracovníky ze zahraničí:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/340
Návrh na usnadnění registrací vozidel mezi státy EU:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=5857

4. DUBNA
Evropská komise aktualizuje evropský bezpečnostní seznam
leteckých společností, které podléhají zákazu provozování
letecké dopravy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/342
Delegace Evropského parlamentu posilují vnější vztahy EU:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120322STO41654
Otevřené možnosti pro kariéru v rámci EU:
http://eu2012.dk/en/NewsList/April/Uge-14/EU-careers

5. DUBNA
Seminář pracovních možností v EU pro mladé lidi:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/19759.aspx

6. DUBNA
Zpráva Evropského parlamentu na téma Odstraňování
překážek volného pohybu v EU:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120410STO42631

11. DUBNA
Spoluprací k ukončení začarovaného kruhu romské
diskriminace a sociálního odloučení:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus12_
0604_en.htm

12. DUBNA
EU a USA přijaly plán pro otevřené a stabilní investiční klima:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=5868

Hodnocení dosavadních právních předpisů ohledně
biozemědělství:
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/tenderdocs/2012/115261/
index_en.htm

13. DUBNA
Více pravomocí pro agenturu EU zabývající se námořní
bezpečností v boji proti znečištění a pirátství na moři:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/
20120410IPR42649
Požadavek na tvrdší pravidla proti lidem, kteří zneužívají
neveřejné informace k manipulaci s trhem:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/
20120410IPR42651
Komise uspořádá konzultaci o pravidlech pro síť bezdrátových
zařízení – „internet věcí“:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/360

16. DUBNA
Poslanci svedou bitvu o kontroverzní dohodu o předávání
údajů o cestujících Spojeným státům:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120413STO42885
Zpráva Evropské komise – Výchova k podnikání je na
vzestupu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/12/365
Komise vyšetřuje vytvoření joint venture mezi operátory ve
Velké Británii:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/367
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Kalendárium
17. DUBNA
Na stopě jednotnému signálnímu systému železniční dopravy
v EU:
http://eu2012.dk/en/NewsList/April/week-16/european-signalli
ng-system
Odpadky jsou zlatý důl – jak některé členské státy využívají
odpad jako zdroj:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/369
Pokrok v oblasti genderové rovnosti vede k ekonomickému
růstu:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/
20120416_en.htm

18. DUBNA
Otázky Komisi - zaměstnanecká práva v Evropě s otevřenými
hranicemi:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120413STO42887
Evropský parlament chce zajistit dostatek prostředků pro
podporu růstu:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120413STO42886

19. DUBNA
Jordánský král Abdalláh II.: „Arabské jaro vnímáme jako
příležitost“:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120413STO42890
Evropští poslanci o krizi – po úsporných opatřeních je čas na
růst:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120413STO42891
Komise představila nová opatření a identifikovala klíčové body
pro otevření nových pracovních míst:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=1270&furtherNews=yes

20. DUBNA
Poslanci chtějí po Komisi návrhy na zlepšení bezpečnosti
biometrických dokladů:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120413STO42897
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24. DUBNA
Rada EU zvyšuje sankce proti syrskému režimu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/EN/foraff/129726.pdf
Komise spustila kampaň na podporu vytváření pracovních
příležitostí:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/19807.aspx

25. DUBNA
Evropské špičky diskutují nad kroky, které budou potřeba
k znovuzískání robustního a udržitelného růstu:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=5908
Akademie věd ČR se s iniciativou JRC připojuje k podpoře
Dunajské strategie:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_
id=14750&dt_code=NWS
Komise přijala monitorovací zprávu přípravy Chorvatska ke
vstupu do EU: http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/
whatsnew/news/120424_en.htm
Důležitý vývoj při dohadování víceletého finančního rámce,
především v zemědělství a kohezní politice:
http://eu2012.dk/en/NewsList/April/Uge-17/post-GAC

26. DUBNA
Komise se rozhodla otevřít vyjednávání o preventivní finanční
asistenci Maďarsku:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/407
Dánský ministr spravedlnosti chce zlepšit boj proti terorismu
v Evropě:
http://eu2012.dk/en/NewsList/April/Uge-17/JHA
Výbor EP: Daň z finančních transakcí – je možný širší a silnější
výběr:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/
20120424IPR43853

27. DUBNA
20 let jednotného trhu: Úspěchy za námi a výzvy před námi:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120420STO43670

30. DUBNA

Poslanci navrhují sdílení rizik s privátním sektorem, aby
rozhýbali pozastavené kohezní projekty:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/
20120418IPR43394

Komise zahajuje veřejnou konzultaci o možnostech snížení
nákladů na zavádění vysokorychlostního internetu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/434

Neformální setkání ministrů obrany ohledně dlouhodobé
vojenské spolupráce:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/esdp/129632.pdf

Návrh Evropské komise, který občanům zaručuje právo na
informace v trestním řízení, se stává zákonem:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/430

Měsíčník EU aktualit ▪ květen 2012

V rubrice Informační servis zobrazujeme nadcházející zasedání
klíčových rozhodovacích orgánů Evropské unie, které jsou
doplňovány dalšími významnými událostmi typu mezinárodních
summitů se světovými velmocemi apod.
Agenda jednání těchto klíčových orgánů je s ohledem na její
maximální aktuálnost připravována často jen několik dní před
vlastním jednáním a je možno ji vyhledat na tomto odkazu:
http://europa.eu/eucalendar/

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
2. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti
9. – 10. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu
10. – 11. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro záležitosti vzdělávání, mládeže, kultury a sportu
14. – 15. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro zemědělství a rybolov
14. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Euroskupina (Eurogroup)
14. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro vnější vztahy
15. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti
21. – 24. 5. 2012

Štrasburk, Francie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu
29. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro všeobecné záležitosti
30. – 31. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost
31. 5. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady EU pro vnější vztahy
3. – 5. 6. 2012

Horsens, Dánsko

- Neformální setkání ministrů zemědělství
7. – 8. 6. 2012

Luxemburg, Lucembursko

- Zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci
7. – 8. 6. 2012

Luxemburg, Lucembursko

- Zasedání Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energii
Zdroj: www.europa.eu, přístup ke dni 30. 4. 2012
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Téma

V tomto vydání Měsíčníku EU aktualit se zaměříme na nový
způsob využívání omezených prostředků Kohezní politiky EU,
kterými jsou návratné finanční nástroje (JASPERS, JEREMIE,
JESSICA, JASMINE). Návratné finanční nástroje zajišťují větší
míru využití těchto prostředků efektivnějším, prospěšnějším a
udržitelnějším způsobem.

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE
A JEJICH ROLE V KOHEZNÍ POLITICE EU
DEFINICE A DESKRIPCE NÁVRATNÝCH NÁSTROJŮ
Návratné finanční nástroje jsou novým způsobem účinnějšího
využívání omezených prostředků Kohezní politiky EU,
zajišťující větší míru využití těchto prostředků efektivnějším,
prospěšnějším a udržitelnějším způsobem. Návratné finanční
nástroje jsou zesíleným projevem posunu zaměření budoucí
kohezní politiky směrem k zajištění socio-ekonomické a
v některých případech i přímé finanční návratnosti (kterou
právě nové finanční nástroje budou garantovat) v souladu
s obsahem a cíli Strategie Evropa 2020.
Návratné finanční nástroje jsou zaměřeny na ekonomicky
zdůvodnitelné projekty, s reálnou schopností dosažení
požadované návratnosti (jinými slovy, nestanou se tak
nástroji se všeobecnou až masovou použitelností, ale
spíše výběrovými, selektivními), vůči nimž používají soubor
konkrétních návratných instrumentů typu půjčka, záruka, přímý
kapitálový vstup či projektový dluhopis a dalších souvisejících
mechanismů k řízení rizik, umožňující dosažení návratnosti;
existuje navíc možnost komplementárního postupu a účelového
propojení s dotačními nástroji v rámci kohezní politiky nebo
s návratnými nástroji využívanými mimo kohezní politiku.
Charakteristickým rysem návratných nástrojů je naplnění tří
základních požadavků na ně kladených: efektivnosti (jež je
dána výkonem funkce manažera správy těchto prostředků, jež
naplňují veřejný zájem kvalitativně zcela odlišným způsobem
v porovnání s dotacemi), účelností (která je dána oprávněností
existence každého Operačního programu, resp. té jeho části,
jež je pro účely návratných nástrojů vyčleněna) a udržitelnosti
(jež je založena a opírá se o definiční princip návratnosti
revolvingových nástrojů).
Návratné finanční nástroje z pohledu jejich existence v rámci
Kohezní politiky EU nejsou nástrojem zcela novým, neboť
možnost jejich využívání je dána již programovacím obdobím
1994–1999. Reálné naplnění této možnosti však bylo v tomto
i dalším období zanedbatelně nízké. S ohledem na proces
rozšiřování EU v letech 2004 a 2007 se jejich relativní
váha zvýšila ve stávajícím programovacím období 2007
–2013 zásluhou vzniku společných iniciativ Evropské komise,
Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu
(JESSICA, JEREMIE, JASPERS, JASMINE).
Nicméně jejich potenciál (jež navíc není zdaleka v plném
rozsahu využíván, neboť snadnost a dostupnost dotačních
nástrojů představuje pro příjemce logickou preferenci)
představuje necelá 3 % objemu prostředků kohezní politiky
pro toto období (ze sumy 347 mld. eur pro všechny členské
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státy EU; resp. přibližně 5 % zdrojů Evropského fondu pro
regionální rozvoj – ERDF, s jeho celkovou alokací 201
mld. eur). Stávající obsah diskuse (i v reakci na aktuální
ekonomickou situaci a prováděná stabilizační až restriktivní
opatření v oblasti fiskální politiky a nakládání s veřejnými
zdroji) předpokládá pro programovací období 2014–2020
posílení role návratných finančních nástrojů na přibližně 10 %
objemu alokace (tedy v rámci celé EU se jedná v průměru o
více než trojnásobné navýšení prostoru pro návratné nástroje;
v případě České republiky je navýšení tohoto prostoru ještě
podstatně významnější – míra jejich využívání se u nás nyní
pohybuje v nízkých desetinách procenta alokace).
Smyslem širšího využívání návratných finančních nástrojů je
rozšířit pozitivní zkušenosti ze stávajícího a minulých období
ve smyslu lepšího využívání kohezních finančních prostředků
jako účinnější a udržitelnější alternativy k tradičnímu dotačnímu
(grantovému) způsobu podpory.

JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE
Mezi strategické střednědobé priority nikoliv budoucího,
ale již nynějšího programovacího období 2007 – 2013 patří
vedle efektivního čerpání prostřednictvím standardní množiny
strukturálních fondů EU a je přerozdělujících Operačních
programů i schopnost země a jejích regionů efektivně využít
společné iniciativy Evropské komise a Evropské investiční
banky JASPERS, JEREMIE a JESSICA. V průběhu
programovacího období k nim přibyl JASMINE.
JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in
European Regions; Společná pomoc při podpoře projektů v
evropských regionech), JEREMIE (Joint European Resources
for Micro-to-Medium Enterprises; Společné evropské
zdroje pro mikro- až středně velké podnikatele) a JESSICA
(Joint European Support for Sustainable Investment in City
Areas; Společná evropská podpora pro udržitelné investice
v městských oblastech).
V kontextu Strukturální a kohezní politiky EU má zesílená
spolupráce mezi Evropskou komisí a skupinou Evropské
investiční banky a dalšími mezinárodními finančními institucemi
v oblasti finančních inovací, několik dimenzí:
• zajišťuje dodatečné úvěrové zdroje pro podnikatelské
projekty a rozvoj regionů v EU;
• přispívá finanční a manažerskou expertízou, poskytovanou
specializovanými institucemi typu skupiny EIB a dalších
mezinárodních finančních institucí;
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• vytváří silné pobídky pro úspěšnou implementaci na straně
příjemců prostřednictvím kombinování grantů a úvěrů;
• zajišťuje dlouhodobou udržitelnost prostřednictvím
revolvingového charakteru příspěvku Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF) pro aktivity založené na
finančních inovacích.

JASPERS: nové partnerství v oblasti technické asistence
JASPERS usiluje o rozvoj spolupráce ve smyslu propojování
expertízy a zdrojů a jejich mnohem systematičtější organizace
s cílem pomáhat členským státům při implementaci Strukturální
a kohezní politiky EU. Smyslem JASPERS je nabídnout
služby členským státům, zaměřené na regiony pokrývané
konvergenčním cílem pro období 2007 – 2013. Má pomáhat
regionálním a místním autoritám a institucím při přípravě
hlavních projektů a projektových dokumentů, které jsou
předkládány Evropské komisi, a napomoci zvýšit množství a
zlepšit kvalitu a rychlost zpracování projektů předkládaných
ke schválení. JASPERS nabízí technickou pomoc, za níž
nebudou příjemci v jednotlivých členských státech uhrazovat
žádné náklady. Technická pomoc bude nabízena od raných
fází projektového vývoje.

kapitálu (equity), půjčkami nebo zárukami, včetně technické
pomoci (pokud to bude vhodné). Konečným výsledkem pak je,
že řídící orgán bude mít přístup ke klíčovému systému, který by
měl výrazně usnadnit realizaci jinak zcela komplexně pojatého
úkolu. Příspěvky z programů ve prospěch holdingového fondu
jsou pak považovány jako odpovídající finanční tok v rámci
využívání ERDF.

JESSICA: udržitelný rozvoj pro městské oblasti
Jejím smyslem je podpora udržitelné míry investic, růstu a
pracovních míst v městských oblastech EU. JESSICA nabízí
řídícím orgánům programů financovaných ze Strukturálních
fondů EU možnost využití výhody externí expertízy a umožní
větší přístup k úvěrovému kapitálu pro účely podpory rozvoje
měst, včetně úvěrů pro sociální bydlení v případě, že je tento
druh podpory vhodný a odpovídající. Tam, kde si řídící orgán
přeje účastnit se na spolupráci v rámci iniciativy JESSICA,
přispíval by zdroji z tohoto programu, zatímco EIB, další
mezinárodní finanční instituce, soukromé banky a investoři
by mohly přispívat dalším úvěrovým nebo equity kapitálem
v závislosti na vhodnosti tohoto přispění.

JASPERS má zajišťovat komplexní ucelenou asistenci
pro všechny fáze projektového cyklu, počínaje počáteční
identifikací projektu až po konečné rozhodnutí o udělení
pomoci. Klíčovými oblastmi pro iniciativu JASPERS je
technická pomoc v oblastech Trans-evropské dopravní sítě
(TENs), sektoru dopravy mimo TENs, včetně železniční,
říční a mořské dopravy, rozvoje kombinovaných dopravních
systémů a jejich vzájemnou operabilitou, řízení silniční a
letecké dopravy, a čisté městské a veřejné dopravy. V oblasti
environmentálních projektů je pak iniciativa JASPERS
zaměřena na projekty v oblasti energetické efektivnosti a
obnovitelné energie.

JEREMIE: zlepšený přístup k financím pro mikrofirmy a
malé a střední firmy v regionech EU
Smyslem je podpořit zvýšený přístup k financím pro rozvoj
mikro-, malých a středních firem v regionech EU. Pokud
si řídící autority (orgány) přejí využívat rámec JEREMIE,
měly by se rozhodnout alokovat zdroje z programu do
holdingového fondu. Tento holdingový fond by měl být vhodně
kvalifikovanou finanční institucí na národní úrovni. Úlohou
holdingového fondu by rovněž bylo organizování výzev
pro vyjádření zájmu, adresovaných všem zainteresovaným
finančním zprostředkovatelům (fondy rozvojového kapitálu,
fondy seed-capital, start-ups, fondy zaměřené na technologie
nebo transfer technologií, zaručené fondy, poskytovatelé
mikro-úvěrů apod.).
Na základě své specifické expertízy bude holdingový fond,
v úzké spolupráci s řídícím orgánem, vyhodnocovat, vybírat a
akreditovat finanční zprostředkovatele. Bude schopen zajišťovat
je s produkty spojenými s investicemi do jejich vlastního

Jestliže projekty nebudou podporovány prostřednictvím
grantů, příspěvky programu ve prospěch fondů městského
rozvoje budou revolvingové a napomohou posílit udržitelnost
tohoto investičního úsilí. Příspěvky z programu budou využity
k financování úvěrů, poskytovaných fondy městského rozvoje
ve prospěch konečných příjemců, jištěných záručními schématy
založenými samotnými fondy a zúčastněnými bankami. Žádná
státní záruka za tyto úvěry nebude součástí této iniciativy, čímž
nebude zatěžován systém veřejných financí a prohlubován
veřejný dluh.
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JASMINE: podpora rozvoje mikro-úvěrů
Smyslem JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance
institutions in Europe; Společná akce na podporu
mikroúvěrových ústavů v Evropě) je poskytnout technickou
pomoc mikroúvěrovým ústavům, aby se staly důvěryhodnými
finančními zprostředkovateli a snadněji získaly kapitál. Buňka
JASMINE, která působí v rámci Evropského investičního fondu
je pověřena vyhodnocováním podnikatelských projektů, které
předloží zájemci o financování z řad mikroúvěrových ústavů, a
pomůže jim dosáhnout určité kvalitativní úrovně v oblasti řízení,
finanční správy a obchodní strategie.
Účelem je přimět tyto mikroúvěrové ústavy, aby přijaly osvědčené
postupy a staly se známkou kvality. JASMINE se rovněž podílí na
organizování školení a propagačních akcí týkajících se evropské
iniciativy pro mikroúvěry. Tyto akce jsou určené členským státům,
regionům, bankám a mikroúvěrovým ústavům. Současně se
jedná také o financování operací nejlepších nebankovních ústavů,
aby mohly poskytovat ještě více půjček.
Buňka JASMINE zkoumá životaschopnost podaných žádostí
a navrhne příslušné řešení s cílem zajistit spolufinancování
těchto operací z prostředků EIB a soukromých partnerů.
Přínosem iniciativy JASMINE je, že spojuje několik institucí
EU (Evropská komise, EIB, Evropský parlament), veřejné i
soukromé banky, síť EUROFI (skupina expertů zabývajících
se finančními a bankovními službami v Evropě) a dárce.
Projekt byl zahájen na začátku roku 2009 a první tři
roky probíhá jeho pilotní fáze. Počáteční kapitál projektu
se pohybuje ve výši 50 milionů eur. Evropská komise
a Evropský investiční fond poskytnou na tuto iniciativu
prostředky z kohezní politiky.
Další prostředky budou poskytnuty EIB a dalšími finančními
partnery. JASMINE lze vnímat jako doplněk iniciativy JEREMIE.
Podle údajů Eurostatu dosahuje potenciální poptávka po
mikroúvěrech v EU výše až 700 000 nových půjček, jež odpovídají
finančním prostředkům ve výši 6,3 miliard eurv krátkém horizontu.
O mikroúvěry mají zájem zejména lidé, kteří nemají možnost
využívat klasických finančních služeb. Pomoci jim můžou právě
mikroúvěrové ústavy, ale ty nemají dostatečný kapitál.
Do příštího programovacího období 2014–2020 v souvislosti se
zvýšeným využíváním návratných finančních nástrojů v rámci
kohezní politiky je předpokládána:
• větší flexibilita pro členské státy i regiony EU s ohledem na
cílové sektory a prováděcí struktury (podmínkou je precizní
definování oblastí podpory, pro něž jsou návratné finanční
nástroje vhodné a adekvátní a přesvědčivá implementační
struktura, jež bude jejich využívání zajišťovat);
• stabilní prováděcí rámec, založený na jasných a podrobně
popsaných pravidlech, implementovaná na lokální potřeby
a zkušenosti;
• úzká komplementární součinnost návratných finančních
nástrojů s dalšími formami podpory, především dotacemi;
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• zajištění kompatibility s finančními nástroji stanovenými a
využívanými na úrovni EU podle pravidel přímé podpory a
řízení.
Obecný návrh nařízení pro Kohezní politiku EU
v programovacím období 2014 – 2020 (http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/
proposals/regulation/general/general_proposal_cs.pdf) se
věnuje návratným finančním nástrojům v samostatné sekci
(Hlava IV, články 32 – 40); v ní jsou zřetelně formulována
specifika a regulační požadavky, vztažené na tyto nástroje
– v současnosti však na velké úrovni obecnosti.
Ty se vztahují na všechny fondy budoucího Společného
strategického rámce (SSR; ERDF, ESF, Kohezní fond,
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova /EAFRD/,
Evropský námořní a rybářský fond /EMFF/); dosud se finanční
nástroje aplikovaly toliko v rámci ERDF. Zde jsou taktéž
formulována specifika a požadavky na fungování těchto
nástrojů. Prostřednictvím sekundárních právních předpisů (Akty
v přenesené pravomoci a Prováděcí akty) budou tyto principy
dovedeny do úrovně podrobností pro účely implementace. Pro
jednoduchost a transparentnost bude v příštím programovacím
období definován jednotný soubor pravidel pro využívání
návratných finančních nástrojů pro všech pět fondů SSR, jež
by měl zajistit konzistenci s ustanoveními nařízení.
Deskripce
Role nových inovativních návratných finančních nástrojů
v příštím období 2014–2020 by měla být podstatně rozšířena
co do objemu prostředků alokovaných jejich prostřednictvím,
rozsahu oblastí, v nichž budou tyto moci být uplatněny
i flexibilnějším a efektivnost podporujícím prostředím,
umožňujícím jejich hladké včlenění do implementačních
systémů. Cílem této podpory je jejich využití coby úspornější
alternativy i doplňku tradičního nástroje dotačních grantů.
V souladu s návrhem by pak měla být možná i kombinace
dotací s novými finančními nástroji.
V závislosti na oblasti a míře proveditelnosti mohou být
finanční nástroje zavedeny na všechny cíle kohezní politiky,
specifikované v budoucích programech s cílem podpory
takových projektů, které vykazují dostatečnou míru návratnosti.
Stanovisko a názor
Návrh nařízení vymezuje finanční nástroje a jejich provádění
obecně a specifická ustanovení pro provádění pouze některých
finančních nástrojů, ustanovení pro žádosti o platby včetně
plateb pokrývajících výdaje na finanční nástroje, způsobilé
výdaje při uzavření, úroky a další výnosy vytvářené podporou
finančních nástrojů poskytovanou z fondů SSR, opakované
použití prostředků připadajících na podporu z fondů SSR až
do uzavření programu, využití starších zdrojů po uzavření
programu nebo obsah zprávy o provádění finančních nástrojů.
Lze jen obecně vítat snahu Evropské komise po detailním
vyjasnění oblasti implementace finančních nástrojů, nicméně
řada otázek bude teprve ošetřena formou aktů v přenesené
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pravomoci či prováděcími akty. Lze podpořit, aby bylo
ponecháno rozhodnutí o způsobu nastavení mechanismu
finančních nástrojů a jejich zaměření na členském státu.
Podpořit lze i nadále sladění podmínek pro všechny typy
navrhovaných struktur implementace finančních nástrojů. Naopak
je důvod odmítnout požadavek na užití finančních prostředků na
stejný účel po dobu nejméně 10 let po ukončení Operačního
programu, neboť toto je v rozporu se strategickým plánováním,
jehož délka je jasně vymezena délkou programového období;
tento požadavek není ničím zdůvodněn.

V čem dojde v období 2014–2020 ke změně
oproti programovacímu období nynějšímu?
Šíře jejich rozsahu
• Členské státy a řídící orgány Operačních programů mohou
využívat návratných finančních nástrojů pro všechny
tématické cíle obsažené v Operačních programech a pro
všechny fondy, potvrdí-li se jejich efektivnost, účelnost a
udržitelnost; pravidla na příští období (oproti nynějšímu)
tak nejsou navržena jako preskriptivní jak optikou
podporovaných sektorů, konečných příjemců či typů
projektů a činností;
• Nový rámec obsahuje jasná pravidla, jež umožní lepší
kombinování finančních nástrojů s ostatními formami
podpory, především dotacemi; to může být silnou motivací
pro kvalitní přípravu plánů podpory, které naplňují specifické
potřeby členských států a jejich regionů;
• Návratné finanční nástroje se mají navrhovat na základě
hodnocení ex-ante, jež určí a identifikuje mezery na trhu
či alokace investic uskutečněné neoptimálním způsobem,
eventuelně investiční potřeby a možnosti zapojení se
soukromého sektoru a tím dosáhnout výsledné přidané
hodnoty příslušného návratného finančního nástroje;
ex-ante hodnocení má taktéž zabránit duplicitám a
nekonzistencím mezi finančními nástroji, aplikovanými
na různých tématických či organizačních úrovních; tento
instrument je navrhován proto, že návratné finanční nástroje
představují zvláštní kategorii výdajů, jejichž úspěšnost (a
návratnost) závisí na správném a realistickém vyhodnocení
mezer na trhu a potřeb trhu.
Nové možnosti jejich využívání (prostředí pro fungování
a implementaci návratných finančních nástrojů, jejich
administrativní a absorpční kapacita, úroveň technických
a odborných znalostí pro jejich úspěšné využívání se
v jednotlivých členských státech a jejich regionech výrazněji
liší; i s ohledem na to představuje návrh nařízení různé
možnosti a varianty používání návratných finančních nástrojů,
z nichž si mohou členské státy a řídící orgány flexibilně a podle
potřeby vybrat nejvhodnější řešení. Variantami jsou:
a. Finanční nástroje zavedené na úrovni EU a řízené
Evropskou komisí v souladu s finančním nařízením (tzv.

přímé řízení) – v rámci této možnosti budou příspěvky
Operačních programů ve prospěch návratných finančních
nástrojů vyhrazeny na investice či intervence do příslušných
regionů a oblastí, které spadají pod příslušný Operační
program, z něhož byly prostředky poskytnuty; v oblasti
řízení a kontroly platí stejná pravidla jako pro finanční
nástroje použité v rámci přímého řízení;
b. Finanční nástroje zavedené na národní či regionální
úrovni – řízení v souladu se společnými ustanoveními
v návrhu nařízení a souvisejícími sekundárními právními
předpisy (sdílené řízení); pro nástroje tohoto typu mohou
řídící orgány přispět zdroji na:
• již existující nebo nově vytvořené nástroje, přizpůsobené
specifickým podmínkám a potřebám;
• standardizované nástroje (běžně dostupné), pro něž
budou předběžně definovány podmínky a stanoveny
prováděcím aktem Evropské komise. Tyto nástroje by
měly být připraveny k použití a okamžitému zavedení.
c. Finanční nástroje reprezentované výlučně půjčkami a
zárukami – mohou je zavádět přímo samotné řídící orgány;
v daném případě se řídícím orgánům částka nahradí
na základě skutečného množství poskytovaných půjček
nebo záruk blokovaných pro nové půjčky, bez možnosti
požadovat uhrazení nákladů nebo poplatků za řízení
z fondů Společného strategického rámce.

Větší flexibilita spolufinancování a dalších finančních
pobídek
• Pro příspěvky k návratným finančním nástrojům na úrovni
EU řízených Evropskou komisí (viz možnost a. výše)
bude v příslušném Operačním programu počítáno se
samostatnou prioritní osou; sazba spolufinancování pro
tuto prioritní osu může dosáhnout až 100 %;
• V případě příspěvků k národním či regionálním návratným
finančním nástrojům se sdíleným řízením (viz možnosti b.
výše) budou muset řídící orgány použít časově rozvržené
příspěvky a zároveň budou moci zahrnout do platebního
prohlášení předpokládané národní příspěvky, které je třeba
mobilizovat na úrovni návratného finančního nástroje pro
příslušné dvouleté období (například ve formě společných
investic na úrovni koncových příjemců). Pro výpočet časově
rozvržených příspěvků by žádosti o platbu měly brát v úvahu
jak kapitálové požadavky návratného finančního nástroje
v období maximálně dvou let (v souladu s obchodním
plánem), tak i zbývající zůstatek dříve vyplacené, ale
nevyužité podpory z Operačního programu, která je
k dispozici na úrovni návratného finančního nástroje,
včetně příslušných národních příspěvků;
• V případě finančních pobídek se podíl spolufinancování ze
strany EU zvýší o 10 procentních bodů v těch případech,
kde je prioritní osa tvořena výhradně prostřednictvím
návratných finančních nástrojů.
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Transparentnost pravidel finančního řízení
Návrh Evropské komise pro pravidla Kohezní politiky EU
na období 2014–2020 vychází z pokynů, které nedávno pro
členské státy vydal Výbor pro koordinaci fondů; nabízí kontinuitu
a jistotu finančního řízení příspěvků k návratným finančním
nástrojům z EU. Nový rámec obsahuje jasná pravidla ohledně
kvalifikace finančních toků na různých úrovních návratných
finančních nástrojů a odpovídajících požadavků na způsobilost
nebo odkaz. Jsou navržena následující ustanovení:
• příspěvky EU k návratným finančním nástrojům je třeba
odeslat na zúročitelné účty v členských státech nebo
je dočasně investovat v souladu s pravidly korektního
finančního řízení;
• úroky nebo jiné zisky generované na úrovni návratného
finančního nástroje ještě před jeho poskytnutím konečným
příjemcům budou použity na stejný účel, jako původní
příspěvek EU;

budou použity v souladu s cíli Operačního programu pro
období minimálně 10 let po jeho uzavření.

Zjednodušené výkaznictví
Vzhledem ke specifickým postupům a strukturám pro
poskytování finančních nástrojů je dostupnost a vykazování
údajů o použití rozpočtových zdrojů z fondů Společného
strategického rámce velice důležité pro všechny zainteresované
strany v rámci Kohezní politiky EU. Umožňují vytvořit si
představu o skutečném výkonu podporovaných nástrojů a
přizpůsobení, jež je třeba případně provést pro to, aby byla
zajištěna jejich efektivita. Tudíž i proto nový rámec pravidel
vyžaduje, aby řídící orgány posílaly Evropské komisi zprávu
o pokroku, jež bude obsahovat návratné finanční nástroje jako
přílohu k výroční zprávě o plnění.

• podíl kapitálových zdrojů EU vyplacených z investic bude
znovu použit pro další investice ve stejném nebo jiném
finančním nástroji, v souladu s cíli Operačního programu;
• podíl EU na ziscích, výdělcích nebo výnosech generovaných
investicemi, bude použit na:
• náklady a poplatky za řízení;
• preferenční ohodnocení investorů, kteří dodržují zásady
investic v tržním hospodářství a poskytujících společné
investice na úrovni návratného finančního nástroje nebo
konečného příjemce;
• další investice ve stejném nebo jiném návratném
finančním nástroji, v souladu s Operačním programem;
• kapitálové zdroje a zisky a další výdělky a výnosy, které lze
přiřadit příspěvkům EU k návratným finančním nástrojům,

POPIS TRHU NÁVRATNÝCH NÁSTROJŮ A JEHO POTENCIÁLU
Pro programovací období 2014–2020 by v rámci Kohezní
politiky EU mělo být prostřednictvím strukturálních operací
alokováno v ČR přibližně 500 mld. Kč (velmi hrubý odhad,
odpovídající vnímání stávajícího stavu diskuse; v optimistickém
případě je možné uvažovat i s vyšší částkou; opakování nynější
výše alokace je realisticky možné považovat za vyloučené).
Tyto prostředky by měly představovat nejvýznamnější zdroj
fiskální expanze pro ČR z pohledu investic, intervencí a podpor,
stimulujících vyšší konkurenceschopnost a kvalitu života. Pro
období předpokládané národní i regionální fiskální umírněnosti
či restrikce tak s velkou pravděpodobností budou zdroje EU
představovat jeden z mála, ne-li jediný veřejný zdroj fiskální
expanze pro budoucí smysluplné rozvojové projekty. Bude se
však jednat o zdroj vzácný, neboť jeho výše bude pravděpodobně
limitována částkou 2,5% ekvivalentu národního HDP.
Pomoc strukturálních fondů bude distribuována nejen tradiční
nenávratnou, dotační formou, ale rovněž návratnými a
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revolvingovými formami. Výsledkem by měla být podstatně
vyšší efektivita investic (pobídkový nebo grantový efekt tak
bude snížen a spolu s ním i snadnost dostupnosti těchto zdrojů
pro „každého“), v daleko větší míře bude zaručena udržitelnost
investic (nositel projektu bude motivován k udržení výsledku
díky nutnosti splacení prostředků strukturální pomoci), do
systému by měly být zapojeny nové znalosti a kompetence
soukromých subjektů a měl by být vytvořen i vyšší pákový efekt
(do investování ve veřejném zájmu a sdílení investičních rizik
by měly být zapojeny rovněž soukromé zdroje).
Posilování podílu návratných nástrojů při distribuci prostředků
Kohezní politiky EU je zcela komplementární s jejím nynějším
trendem posilování kvalitativních aspektů jejího využívání,
nikoliv pouhého kvantitativního vyčerpání disponibilního
finančního rámce v podmínkách jednotlivého členského
státu. Toto pojetí tak logicky souvisí s navrhovanými novými
prvky Kohezní politiky EU, jako například integrovaný územní

Téma
přístup, kondicionality, tématická koncentrace či vyšší akcent
na vyhodnocení dosažených výsledků ve smyslu vyšší
efektivnosti, udržitelnosti a návratnosti.
Navíc, v podmínkách České republiky je zdravé nastartování
těchto nástrojů velmi zajímavé i do budoucna. Na rozdíl od
ostatních zemí Visegrádské čtyřky a ostatních zemí střední
a východní Evropy je dosažená ekonomická úroveň regionů
České republiky relativně velmi vysoká, přičemž valná
většina z nich (možná i všechny) v průběhu následujících let
překoná rozhodnou výši HDP na obyvatele vůči průměru EU
na úrovni 75 %. Za rok 2009 se tři regiony soudržnosti ze
sedmi relevantních – Praha je v tomto žebříčku zcela jinde
– pohybovaly v rozmezí intervalu 71–75 %, zbývající čtyři
pak v intervalu 66–68 %, což v rozpětí vyspělosti celé EU,
pohybující se v intervalu mezi 27 % a 332 % vůči průměru EU
je zcela zanedbatelná disparita.

Lze očekávat, že návratné zdroje budou v příštím období
financovat mimo jiné tyto oblasti podpory:
• rozvoj měst a aglomerací, integrovaný rozvoj území,
efektivní správa a instituce (pořízení nových nebo
transformace stávajících městských služeb, rozvoj
nemovitostí, regenerace brownfields apod.);
• zvýšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov;
• podpora sociálního bydlení, boj s chudobou;
• podpora důsledků demografického vývoje a stárnutí
obyvatelstva (zdravotně-sociální péče o seniory);
• podpora malého a středního podnikání, inovace;
• efektivní trh práce;
• mobilita, dostupnost sítě;
• ekologické projekty.
První tři body představují cílový trh s možnou hodnotou okolo
200 – 250 mld. Kč, uvažujeme-li, že místní a regionální rozměr
intervencí odpovídá 40 % až 50 % prostředků kohezní politiky.
Pokud dále uvažujeme o podílu návratných zdrojů v objemu
6 %, můžeme operovat částkou 15 mld. Kč. Tato suma by se
mohla za předpokladu pákového efektu 1,5 až zdvojnásobit a
dosáhnout tak částky okolo 30 mld. Kč; s obdobnými sumami
pak je možné počítat i v oblasti podpory podnikání a mobility,
s nižšími pak patrně v případě ostatních oblastí.
A ještě nad tím lze uvažovat o variantě přeshraničního
charakteru projektů s využitím návratných nástrojů (například
ve velkých městských příhraničních aglomeracích – Ostravsko,
Severní Čechy) především v oblasti síťových odvětví či
podnikatelských nebo ekologických projektů.

Hranice 75 % HDP per capita je v tomto ohledu klíčová,
neboť při jejím překonání budou možnosti využívat finančních
prostředků v rámci Kohezní politiky po roce 2020 (bude-li
nějaká) zásadně limitovány.
I když je návratné financování poskytováno také v období
2007–2013 (a dokonce i dříve), nejedná se o obdobnou
situaci. Jednak je očekáván výrazný nárůst podílu návratných
zdrojů v porovnání s dotačními, a současně by mělo dojít ke
zmnožení oblastí přílivu těchto investic (nemělo by se jednat
pouze či převážně o malé a střední podniky, ale také o veřejný
sektor a velké korporace). V rámci integrovaného územního
přístupu bude patrně taktéž možné návratné a nenávratné
formy financování z Kohezní politiky EU cíleně propojovat.
Návratná pomoc bude poskytována buď přímo z Operačních
programů či prostřednictvím návratných finančních nástrojů,
specifických entit pro správu a řízení návratné pomoci.

Trh s návratnými zdroji ze strukturálních fondů dnes v Česku
prakticky neexistuje. Jsou zde pouze jednotlivé případy;
nejedná se tedy o fungující tržní segment. Je však velmi
pravděpodobné, ba téměř jisté, že tento trh se bude konstituovat
v letech 2013 a 2014 za účasti následujících aktérů:
• ministerstva,
• řídící orgány (potřebují zakomponovat návratné zdroje a
finanční nástroje do svého Operačního programu a do
logiky intervencí; nastavit adekvátní indikátory výsledků a
výstupů a připravit prováděcí rámec);
• operátor holdingového fondu (potřeba nastavení fondu
a jeho pravidel, odborná asistence řídícím orgánům při
přípravě investičních strategií, hodnocení absorpční
kapacity, organizace veřejných zakázek na správce,
provádění finančních operací, monitoring);
• operátoři finančních nástrojů (identifikace vhodných
projektů ex-ante, vytvoření projektového portfolia, příprava
nabídky pro správce, příprava projektů pro financování,
financování projektů, finanční operace, risk management,
monitoring, reporting);
• statutární města a regiony;
• střední a menší města;
• podniky a podnikatelské svazy a společenství.
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PŘÍNOSY NÁVRATNÝCH NÁSTROJŮ OPROTI NENÁVRATNÝM GRANTŮM
Viditelnou výhodou využívání návratných nástrojů je možnost
(na rozdíl od dotační podpory) dlouhodobého recyklování
finančních zdrojů; pokud je tato obrátkovost spojena
s mobilizací dalších finančních prostředků soukromého
charakteru, umožňují tyto nástroje alokovat kapitál do
perspektivních rozvojových oblastí jak v podnikatelském,
tak veřejném sektoru. Vzhledem k tomu, že řízení procesu
návratnosti je prováděno transparentním a tržně-konformním
způsobem kompetentními institucemi, přispívají tyto nástroje
k dosažení udržitelnosti a návratnosti investovaných finančních
prostředků.
Návrh Evropské komise přináší členským státům a řídícím
orgánům značnou míru flexibility při navrhování programů:
mají možnost výběru, zda budou investice či intervence
poskytovat prostřednictvím nenávratných dotačních grantů,
anebo návratným způsobem prostřednictvím finančních
nástrojů v podstatně reprezentativnější a významnější
podobě, než je tomu v současném období. Bude jim
taktéž umožněno zvolit si nejvhodnější finanční nástroj.
Návrh nařízení (jež však vyžaduje následné upřesnění
prostřednictvím sekundární legislativy) taktéž vnáší větší
jasnost a jistotu do právního rámce pro návratné finanční
nástroje.
Z pohledu perspektivy rozpočtové či fiskální politiky
umožní posílení návratných finančních nástrojů z pohledu

katalyzátorů veřejných a soukromých zdrojů členským státům
a jejich regionům dosáhnout strategických úrovní investic a
intervencí, jsoucích v souladu s naplňováním cílů Strategie
Evropa 2020.
Budou-li se dále návratné finanční nástroje aplikovat
v širším rozsahu a budou-li lépe přizpůsobeny specifickým
potřebám členských států a regionů a v nich působícím
konečným příjemcům, bude možné významně rozšířit přístup
k finančním prostředkům ve prospěch celé škály lokálních
socio-ekonomických subjektů.
Měly by posloužit například:
• podnikům investujících do inovací;
• domácnostem, které preferují uspořit energetické zdroje při
provozu jejich obydlí;
• individuálním podnikatelům při realizaci jejich podnikatelské
myšlenky a strategie
• veřejné infrastruktuře při zlepšení jejího efektivního
fungování v oblasti dopravy, komunálního hospodářství,
správy municipálního fondu či zefektivnění jejích rutinních
provozních aktivit.
To vše za předpokladu, že dané projekty jsou v souladu se
strategickými cíli Kohezní politiky Evropské unie a vyhovují
dosažení předpokládaných výstupů v rámci Operačních
programů.

IMPLEMENTAČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VAZBY
Jak je zřejmé z kapitoly „Popis trhu návratných nástrojů a
jeho potenciálu“, základní implementační linie je tvořena
systémem:
1. EU (kohezní politika) →
2. Operační program a jeho řídící orgán →
3. Holdingový fond (holdingové fondy; předmětem
diskuse může být jejich počet) →
4. Fondy regionálního, městského, inovačního atd.
rozvoje →
5. Jednotlivé projekty
Z pohledu charakteristik jendotlivých fondů je klíčové udržení
si pozice tržní neutrality (to znamená pozici subjektů, které
nekazí tržní chování a naopak přispívají k žádoucí nápravě
tržních selhání)!!!
Schéma navržených oblastí pro využití obrátkových (to je
negrantových) návratných finančních nástrojů, vztažených
k Tématickým oblastem prioritního zaměření Kohezní
politiky EU v České republice v programovacím období
2014 – 2020.
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Výchozí předpoklady:
• primární potřeba provázání s kondicionalitami jako
komplementárním nástrojem posílení udržitelnosti a
efektivnosti kohezní politiky;
• eliminace těch typů projektů, které jsou schopné generovat
pouze nepřímo socio-ekonomickou návratnost, přímá
finanční návratnost je u nich nepravděpodobná, ba
vyloučená;
• eliminace taktéž těch typů projektů, které jsou sice schopné
přímou finanční návratnost generovat, jsou vysoce
efektivní, udržitelné a perspektivně dlouhodobě ziskové,
ale jsou schopny se bez závažnějších problémů zcela
samofinancovat;
• aplikace obrátkových nástrojů, kondicionalit, tématické
koncentrace, adekvátní míry spolufinancování a optimální
implementační struktury a managementu implementace
jsou vnímány jako paralelní, ale komplementární způsoby
posílení udržitelnosti a efektivnosti kohezní politiky;
• otevření možností propojení grantů a návratných nástrojů
k podílení synergií.

Téma
Návrh možných příkladů realizace
Tématická oblast

Obrátkový nástroj a jeho typ

Jim adekvátní a akceptovatelná
kondicionalita

1. Efektivní trh práce

Půjčky: rekvalifikační kursy pro subjekty veřejného - Zpracování strategie celoživotního
charakteru;
vzdělávání;
Equity: přímý vstup do soukromých vzdělávacích - Rovnoměrné pokrytí vzdělávacích agentur
agentur
po regionech České republiky;
Záruky: systémy a modely práce z domova; - Vytvoření metodiky hodnocení úspěšnosti
vytváření sítí pro menšinové citlivé skupiny z pohledu
vzdělávacích institucí
uplatnění na trhu práce (ženy s dětmi, senioři)

2. Funkční výzkumný a
inovační systém

Půjčky: rozvoj technologických klastrů mezi - Existence národní a regionálních
podnikatelskou sférou a vzdělávacími a výzkumnými
inovačních strategií, prošlých expertní
institucemi
oponenturou, se zvláštním důrazem na
Equity: vznik a rozvoj technologických a inovačních
technologická centra a klastry
center soukromého charakteru na základě pozitivního
vyhodnocení business planu

3. Konkurenceschopné
podniky

Půjčky: projekty snižování energetické náročnosti
- Strategie
mezinárodní
Equity: posílení internacionalizace SMEs; posílení
konkurenceschopnosti
v podobě
nezávislosti SMEs s ohledem na vývoj a výrobu
tématických karet s termíny a personální
zodpovědností
nových, inovativních produktů;
Záruky: podpora expanze na „nové“ trhy

4. Mobilita, dostupnost,
sítě, energetika

Půjčky: výroba a implementace nových - Generel rozvoje dopravy přijatý na nejvyšší
technologických systémů v dopravě;
úrovni veřejné hierarchie, obsahově
stabilizovaný po dobu programového
logistická centra multimodální povahy;
období;
diverzifikace energetických zdrojů;
Equity: chytré systémy dopravní obslužnosti;
- Státní energetická strategie
fungování společností typu rakouský ASFINAG

5. Efektivní správa a
instituce

Záruky: projekty elektronizace veřejné správy;
úspory v činnostech veřejných služeb

6. Integrovaný rozvoj
území

-

7. Boj s chudobou,
inkluze, zdraví

- sociální bydlení;
- preventivní zdravotní systémy založené na
spoluúčasti pacientů a rekreantů;
- lázeňské aktivity

8. Životní prostředí

- podpora systémů nakládání s odpady coby zdroji
(vstupy) dalšího průmyslového zpracování;
- podpora využívání obnovitelných zdrojů na
základě ekonomicky dlouhodobě udržitelných
pravidel;
- úspory energie na základě jednoduchého modelu
typu Zelená úsporám;
- prevence a ekologická výchova

- Studie proveditelnosti zefektivnění veřejné
správy prostřednictvím elektronických a
ICT médií;
- Procesní audit veřejných služeb

využití místního potenciálu;
- Strategie rozvoje krajů, statutárních měst;
brownfields;
- Benchmarking měst a obcí
plošná podpora cestovního ruchu;
podpora rozvoje průmyslových a podnikatelských
zón
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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
´ecko
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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2009
-2,8
-5,5
-4,7
-5,8
-5,1
-14,3
-7,0
-3,3
-3,7
-2,7
-5,5
-1,9
-17,7
-14,8
-5,3
-6,8
-2,7
-3,5
-3,8
1,6
-2,9
-6,6
-8,0
-4,9
-8,4
-5,0
-4,4
-4,3

Růst HDP
2010
2,3
0,4
2,7
1,3
3,7
2,3
-0,4
-3,5
-0,1
1,5
1,8
1,1
-0,3
1,4
2,7
1,3
2,3
1,7
2,3
3,9
1,4
-1,6
1,4
4,2
3,7
6,1
2,1
2,0

2011
1,9
1,7
1,7
1,0
3,0
7,6
0,7
-6,9
0,7
1,7
0,4
0,5
5,5
5,9
1,1
1,7
2,1
1,2
3,1
4,3
-1,6
2,5
-0,2
3,3
2,9
3,9
0,7
1,5

Saldo veř. rozpočtů k HDP
2009
2010
2011
-5,6
-3,8
-3,7
-4,3
-3,1
-2,1
-5,8
-4,8
-3,1
-2,7
-2,5
-1,8
-3,2
-4,3
-1,0
-2,0
0,2
1,0
-14,0 -31,2 -13,1
-15,6 -10,3
-9,1
-11,2
-9,3
-8,5
-7,5
-7,1
-5,2
-5,4
-4,6
-3,9
-6,1
-5,3
-6,3
-9,8
-8,2
-3,5
-9,4
-7,2
-5,5
-0,8
-0,9
-0,6
-4,6
-4,2
4,3
-3,8
-3,7
-2,7
-5,6
-5,1
-4,7
-4,1
-4,5
-2,6
-7,4
-7,8
-5,1
-10,2
-9,8
-4,2
-9,0
-6,8
-5,2
-6,1
-6,0
-6,4
-8,0
-7,7
-4,8
-2,5
-2,5
-0,5
-0,7
0,3
0,3
-11,5 -10,2
-8,3
-6,9
-6,5
-4,5

Měsíčník EU aktualit ▪ květen 2012

Saldo běžného účtu k HDP
2008
2009
2010
-1,8
-1,7
1,5
-23,0
-8,9
-1,3
-0,7
-2,4
-3,1
2,7
3,3
5,5
6,2
5,6
5,7
-9,7
3,7
3,6
-5,6
-2,9
0,5
-14,7
-11,1
-10,1
-9,6
-5,2
-4,6
-1,9
-1,5
-1,7
-2,9
-2,0
-3,5
n/a
-10,7
-9,9
-13,1
8,6
3,0
-13,1
4,4
1,5
5,3
6,5
7,7
-7,3
-0,2
1,1
-7,3
-7,3
-3,9
4,4
4,2
6,6
4,9
2,7
3,0
-4,8
-3,9
-4,6
-12,6
-10,9
-10,0
-11,6
-4,2
-4,4
-6,7
-1,3
-0,8
-6,2
-2,6
-3,5
2,9
1,9
1,8
8,8
7,1
6,7
-1,5
-1,5
-3,3
-2,0
-1,1
-0,6
Veřejný dluh k
2009
2010
95,8
96,0
14,6
16,3
34,4
38,1
40,6
42,9
74,4
83,0
7,2
6,7
65,1
92,5
129,4
145,0
53,9
61,2
79,2
82,3
116,0
118,6
58,5
61,5
36,7
44,7
29,4
38,0
14,8
19,1
79,8
81,4
68,1
69,4
60,8
62,9
69,5
71,9
50,9
54,8
83,1
93,3
23,6
30,5
35,3
38,8
35,6
41,1
43,5
48,4
42,6
39,4
69,6
79,6
74,8
80,0

HDP
2011
98,0
16,3
41,2
46,5
81,2
6,0
108,2
165,3
68,5
85,8
120,1
71,6
42,6
38,5
18,2
80,6
72,0
65,2
72,2
56,3
107,8
33,3
47,6
43,3
48,6
38,4
85,7
82,5

Míra nezaměstnanosti
I-12
II-12
III-12
7,3
7,3
7,3
12,2
12,5
12,6
6,7
6,8
6,7
7,9
7,9
8,1
5,6
5,6
5,6
n/a
n/a
n/a
14,7
14,7
14,5
21,7
n/a
n/a
23,5
23,8
24,1
10,0
10,0
10,0
9,5
9,6
9,8
9,6
9,8
10,0
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
5,1
5,2
5,2
11,3
11,1
11,2
6,8
6,8
6,8
5,0
4,9
5,0
4,1
4,1
4,0
10,1
10,1
10,1
14,8
15,0
15,3
7,2
7,1
7,5
8,7
8,7
8,5
14,0
14,0
13,9
7,5
7,5
7,5
7,6
7,5
7,3
8,2
n/a
n/a
10,1
10,2
10,2
HDP per capita k Ø EU
2008
2009
2010
115,0
118,0
119,0
44,0
44,0
44,0
84,0
82,0
80,0
124,0
123,0
127,0
116,0
116,0
118,0
69,0
64,0
64,0
133,0
128,0
127,0
92,0
94,0
90,0
103,0
103,0
100,0
106,0
108,0
108,0
104,0
104,0
101,0
97,0
100,0
99,0
56,0
51,0
51,0
61,0
55,0
57,0
279,0
266,0
271,0
64,0
65,0
65,0
78,0
82,0
83,0
133,0
132,0
133,0
124,0
125,0
126,0
56,0
61,0
63,0
78,0
80,0
80,0
47,0
47,0
47,0
91,0
87,0
85,0
72,0
73,0
73,0
119,0
115,0
115,0
123,0
120,0
124,0
114,0
111,0
112,0
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
I-12
II-12
III-12
3,3
3,3
3,1
1,9
2,0
1,7
3,8
4,0
4,2
2,8
2,7
2,7
2,3
2,5
2,3
4,7
4,4
4,7
1,3
1,6
2,2
2,1
1,7
1,4
2,0
1,9
1,8
2,6
2,5
2,6
3,4
3,4
3,8
3,1
3,1
3,5
3,4
3,3
3,2
3,4
3,7
3,7
3,2
3,3
2,9
5,6
5,8
5,5
1,5
2,4
2,4
2,9
2,9
2,9
2,9
2,6
2,7
4,1
4,4
3,9
3,4
3,6
3,1
2,8
2,7
2,5
2,3
2,8
2,4
4,1
4,0
3,9
3,0
3,0
2,9
0,7
1,0
1,1
3,6
3,4
n/a
2,9
2,9
2,9
Cenová
2008
110,4
49,2
72,2
139,7
103,5
77,7
129,1
91,0
95,2
111,9
102,9
88,8
74,7
65,9
117,5
69,3
77,3
104,8
105,4
69,1
88,0
62,8
82,3
69,6
121,3
113,2
102,1
100,0

hladina
2009
112,3
51,3
73,1
143,8
106,1
76,5
126,7
95,0
97,8
112,4
104,9
90,1
76,0
67,4
120,9
63,4
78,4
107,8
108,0
58,2
89,2
57,6
85,6
73,6
124,7
108,5
96,6
100,0

k Ø EU
2010
111,4
50,8
75,2
142,3
104,3
74,8
119,1
95,1
97,0
110,8
103,5
89,1
72,2
65,1
120,5
64,9
77,9
107,6
106,2
61,9
88,2
58,8
84,6
71,6
123,5
121,6
100,2
100,0
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