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se začátkem prázdnin se obvyklé množství klíčových událostí spojených
s evropskou integrací většinou snižuje. Nejinak tomu bylo i v roce 2012, i když i
letošní červenec přinesl zajímavá témata.
Tím hlavním je „neverending story“ posledních dvou a půl let. To, co v počátku
vypadalo jako izolovaný problém neodpovědných řeckých ministrů financí, se
rozrostlo na dluhovou krizi celého jižního křídla eurozóny. Pod ochranným
deštníkem EMU a MMF, který je chrání před bouří nedůvěry finančních investorů,
dlí Řecko, Irsko a Portugalsko. Na nejlepší cestě k tomuto triu je Španělsko, u
kterého Ecofin vyslyšel volání po 100 miliardách eur na záchranu tamějších bank.
Balíček by měl být směrován čistě španělským bankám a neměl by tudíž zvýšit
veřejný dluh celého Španělska, nicméně již nyní se na trzích šíří šeptanda, že
o pomoc nakonec požádá i celá země. Důvodem je i vyschlá kasa španělských
regionů, které přicházejí s prosíkem za centrální vládou.
V aktuálním vydání Měsíčníku ale naleznete i pozitivnější zprávy, třeba ty
z české kotliny. Předseda vlády Petr Nečas oznámil, že Evropská komise
obnoví proplácení prostředků z fondů EU v několika tuzemských operačních
programech. Podle resortu ministerstva financí by to znamenalo odblokování
až 900 milionů eur dosud zmrazených peněz. Strukturální fondy v současnosné
době fiskální konsolidace představují takřka jediný významnější zdroj veřejných
peněz, které mohou rozpumpovat chřadnoucí ekonomiku. Je smutné, že
s touto možností zacházíme tak neefektivně. A to ať již z důvodu neschopnosti
příslušných úřadů řádně zprocesovat přesun peněz z EU na kvalitní regionální
projekty, tak i z důvodu kriminálního zneužívání těchto prostředků, jak ukazuje i
kauza středočeského exhejtmana.
Letošní červenec také začal odpočítávat posledních 12 měsíců, kdy si
Chorvatsko stále nese nálepku „kandidátská země“. Podepsaná Přístupová
smlouva totiž udává, že dne 1. července 2013 se Chorvatsko stane 28. členským
státem EU. V cestě zbývá jen pár překážek, jako je ratifikace Přístupové smlouvy
v parlamentech stávajících členských států. Schvalování smlouvy může být
výbušným tématem zejména ve Slovinsku, kde v poslední době vybublal na
povrch již dávný zapomenutý finanční konflikt z roku 1991. Podle Záhřebu náleží
bývalým chorvatským klientům dnes již neexistující Ljubljanské banky odškodnění
ve výši 172 milionů eur, a to se Slovincům nelíbí. Přesto se nedomníváme, že by
tento marginální spor mohl zhatit nezvratnou cestu Chorvatska do EU.
Hlavní téma Měsíčníku tentokrát upozorňuje na nový poradenský program České
spořitelny „Průvodce podnikáním (nejen) v EU“. V rámci programu radíme našim
klientům zejména z řad malých a středních firem, jak úspěšně expandovat do
zahraničí, jaké je zde čeká podnikatelské prostředí. Od dalšího čísla pak bude
vycházet pravidelná rubrika, kde se detailněji zaměříme na sledované země,
zatím z regionu střední a východní Evropy.
Vážení čtenáři, ať Vás letní sluníčko nabije energií na celý zbytek roku.
Jan Jedlička
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Události

Španělsko dostane 100 miliard eur na rekapitalizaci svých bank,
dohodli se tak ministři financí eurozóny. Španělský premiér
představil nová úsporná opatření, země by tak v příštích dvou a
půl letech měla ušetřit 65 miliard eur. Evropská komise představí
v září návrh na vytvoření bankovní unie. Ze schůzky věřitelských
subjektů v Řecku vyplývá, že další část pomoci balkánské zemi
bude uvolněna nejdříve v září. Evropská unie zadržela vloni téměř
115 milionů padělků, z toho 73 % pochází z Číny.

EKONOMIKA A EURO
Eurozóna poskytne Španělsku půjčku na
rekapitalizaci bank, dohodli se ministři
Ministři financí zemí eurozóny oznámili, že uvolní až
100 miliard eur na rekapitalizaci španělských bank. Na
přesné částce by se měli dohodnout v září, po provedení
zátěžových testů 14 bankovních skupin (přibližně 90 %
španělského bankovního systému). Peníze by pak Španělsko
mohlo získat do konce roku.
V první fázi by mělo Španělsko obdržet 30 miliard eur.
Ty pak může použít přímo pro ohrožené banky. Jako
zprostředkovatel by měl v této půjčce fungovat španělský
fond pro restrukturalizaci bank (FROB). Finanční záchrana
by měla být doprovázena podmínkami, mezi něž by měla
patřit i reforma finančního sektoru. Země bude muset také
respektovat již přijaté závazky v oblasti strukturálních reforem
a snížení deficitu státního rozpočtu.
Pomoc španělským bankám byla schválena poté, co jí dalo
zelenou Německo a Finsko. Finsko se se Španělskem
dohodlo na zárukách za svůj budoucí podíl na půjčce. Hodnota
záruk by se měla pohybovat okolo 40 % z celkového finského
podílu, který bude tvořit asi 1,9 miliard eur.
Eurogroup navíc prodloužila dobu, během které má Španělsko
snížit svůj dluh pod 3 % HDP. Má na to čas do roku 2014,
přičemž letos by měl podle Evropské komise dosáhnout
schodek španělského rozpočtu 6,3 % HDP. Podle dokumentu
Komise bude však dosažení i tohoto „lehčího“ cíle pro
Španělsko velmi obtížné.

dlouhodobých státních dluhopisů dosáhly již 7% kritické
hladiny a takto vysoké úroky jsou dlouhodobě pro španělskou
vládu neufinancovatelné.
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eurogro
up-grants-financial-assistance-to-spains-banking-sector?lang
=cs
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/eurozona-pos
kytne-spanelsku-pujcku-na-rekapitalizaci-bank-dohodli-se-min
istri-010109
Rajoy představil nový úsporný balíček, Španělsko prý
ušetří 65 miliard eur
Španělský premiér Mariano Rajoy představil nová opatření,
díky kterým by měl Madrid v příštích dvou a půl letech ušetřit
65 miliard eur:
• zvýšení DPH o tři procentní body na 21 %,
• privatizace letištních, drážních a přístavních aktiv,
• reforma veřejné správy,
• zavedení nových nepřímých daní.
Rajoy se naopak nedotkne španělských penzí, čímž splní
jeden ze svých předvolebních slibů.
http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Actividades/
ActividadesNacionales/2012/110712RajoyPleno.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/131648.pdf
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/rajoy-predsta
vil-novy-usporny-balicek-spanelsko-pry-usetri-65-miliard-eur010074

Barroso: Návrh jednotného bankovního
dohledu představíme v září
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso po setkání
s řeckým premiérem Antonisem Samarasem uvedl, že Komise
pracuje intenzivně na vytvoření bankovní unie a že návrh
mechanismu jednotného bankovního dohledu bude představen
na začátku září. „Tento bankovní dohled nad eurozónou se
bude opírat o Evropskou centrální banku,“ dodal.
Lídři EU si od tohoto kroku slibují zajištění lepší ochrany
vkladatelů, obnovení důvěry ve finanční sektor a ochranu
bank před dalšími šoky. Bankovní unie by tak podle Barrosa
měla obnovit důvěru v banky i jednotnou měnu euro.
Bankovní unie by se také měla opírat o společná bankovní
pravidla platná v celé EU a jednotný systém pojištění vkladů.

Domníváme se, že ani připravených 100 miliard eur pro
španělské bankovnictví nakonec neodvrátí potřebu
záchrany Španělska jako celku. Kromě bankovního sektoru
totiž vyschly prostředky i regionálním vládám. Zatím se na
Madrid s požadavkem na finanční podporu se splácením dluhů
obrátily pouze autonomní oblast Valencie a region Murcie,
nelze však vyloučit i další zadlužené oblasti. Navíc výnosy
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V Athénách také proběhla inspekce tzv. troiky (tedy zástupců
Mezinárodního měnového fondu, Evropské komise a Evropské
centrální banky). Ta zkoumala, jak řecká vláda pokračuje
v reformách. Řecká vláda je totiž kritizována především kvůli
pomalému tempu reforem, které bylo v posledních měsících
zapříčiněno dvojími parlamentními volbami a složitými
koaličními vyjednáváními.

Události
Řecko se zatím dalších evropských peněz nedočká.
Další inspekce troiky se chystá na začátek srpna, nicméně
podle Evropské komise Athény neobdrží další část ze
130miliardového balíčku dříve než v září.
Návštěva předsedy Barrosa byla jen další epizodou řecké
tragédie. V době uzávěrky tohoto čísla Měsíčníku se začalo
spekulovat o možnosti, že by Řekům dluhy odpouštěly už i
veřejnoprávní investoři typu ECB, MMF a členské státy.
Podle našeho názoru Řecku pomůže jen kombinace těchto
dvou kroků:

Nejvyšší podíl zboží zadrženého celními orgány tvoří léčiva
(24 %) následovaná obalovým materiálem (21 %) a
cigaretami (18 %). Výrobky denní potřeby a výrobky, které by
mohly být potenciálně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost
spotřebitelů, představovaly celkem 28,6 % celkového množství
zadržených výrobků oproti 14,5 % v roce 2010. Jedná se
o alarmující trend.
Vývoj počtu zadržených padělků v EU
Rok

Počet padělků

2001

94 421 497

2002

84 951 039

2003

92 218 700

2004

103 546 179

Pokud se to nepodaří, Řecko čeká odchod z měnové unie a
zjevný default čili bankrot.

2005

75 733 068

2006

128 631 295

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/
archives/2012/07/20120726_1_en.htm

2007

79 076 458

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/barroso-navrh
-jednotneho-bankovniho-dohledu-predstavime-v-zari-010126

2008

178 908 278

2009

117 959 298

2010

103 306 928

2011

114 772 812

• další masivní odpouštění dluhů Řecka, které sníží stále
astronomickou výši veřejného zadlužení,
• radikální bolestivé úspory a reformy, které obnoví
cenovou konkurenceschopnost řecké výroby.

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE
EU vloni zadržela téměř 115 milionů padělků,
hlavně z Číny
Počet zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví
zadrženého na hranicích EU vzrostl. Zatímco v roce 2010
zadržely celní orgány Unie 103 milionů výrobků, vloni to
bylo téměř 115 milionů. Celková hodnota tohoto zboží navíc
vzrostla o 200 milionů eur na téměř 1,3 miliardy.
Podle strategie Evropa 2020, kterou schválila EU na začátku
roku 2010, patří ochrana práv duševního vlastnictví mezi
základní kameny hospodářství EU a měla by zásadně pomoci
růstu v oblastech, jako je výzkum, inovace a zaměstnanost.
„Celní orgány EU jsou první obrannou linií v boji proti padělkům,
které ohrožují bezpečnost našich občanů a podrývají zákonné
podnikání,“ uvedl komisař pro zdanění a celní unii, audit a
boj s podvody Algirdas Šemeta.
„Budu i nadále usilovat o ještě větší ochranu práv duševního
vlastnictví v Evropě, a to prostřednictvím naší práce
s mezinárodními partnery, průmyslem a členskými státy,“ dodal
eurokomisař Šemeta.
Podle údajů Evropské komise je hlavním zdrojem padělaného
zboží Čína, ze které pochází 73 % výrobků porušujících tato
práva.
U některých kategorií výrobků však
V případě potravin je největším
u alkoholických nápojů Panama, u
Thajsko a v případě mobilních
padělatelem Hongkong.

Čínu předčí jiné země.
padělatelem Turecko,
nealkoholických nápojů
telefonů je největším

Zdroj: Evropská komise
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/
customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_
ipr_statistics_en.pdf
h tt p : // w w w. e u r a c t i v.c z / o b c h o d - a - e x p o r t 0 / c l a n e k /
eu-vloni-zadrzela-temer-115-milionu-padelku-hlavne-z-ciny010116

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Česká ekonomika je v
16. nejkonkurenceschopnější

rámci

EU

Světové ekonomické fórum vydalo novou studii, ve které
srovnává konkurenceschopnost 27 členských zemí EU. Česká
republika se v tomto žebříčku umístila na 16. pozici.
Z nových členských států je pak Česko za Estonskem a
Slovinskem na třetím místě.
Celkově je ČR hodnocena jako otevřená ekonomika s
nízkými mzdovými rozdíly a s efektivním trhem práce.
Autoři chválí také její sociální politiku.
Podle zmíněné studie však Česká republika zaostává
především v nedostatečném důrazu na udržitelný rozvoj
a podporu obnovitelných zdrojů energie. Pod evropským
průměrem se ČR nachází i v oblasti inovací a dostupnosti
nejnovějších technologií.
Na nejvyšších příčkách se umístily země Skandinávie
následované Nizozemskem, Rakouskem a Německem.

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

Česká republika je 16. nejkonkurenceschopnější ekonomikou
Evropské unie. Nejkonkurenceschopnější zemí je Švédsko.
Komisař pro energetiku Günther Oettinger navrhuje přidat čtvrtý
cíl – 20% podíl průmyslu na HDP – do trojice strategických cílů 2020-20. Komise představila plán na podporu chytrých technologií v
městech, na jeho realizaci chce vyčlenit 365 milionů eur. Ministři
dopravy navrhují propojit dopravu s digitální agendou a lépe
propojit železniční a autobusovou dopravu.

Vůbec nejkonkurenceschopnější zemí je podle autorů
Švédsko.
Úspěch skandinávských zemí tkví podle zprávy Světového
ekonomického fóra především ve vysoké finanční podpoře
vývoje a výzkumu, kvalitním školství, výborném podnikatelském
prostředí s dostatečnou konkurencí, orientaci na nové vyspělé
technologie a inovace, aktivní a propracované sociální politice
a ochraně životního prostředí.
Na opačném konci žebříčku se umístilo Řecko, Bulharsko a
Rumunsko.
http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012/Europe2020_
Competitiveness_Report_2012.pdf
h tt p : // w w w. e u r a c t i v.c z / o b c h o d - a - e x p o r t 0 / c l a n e k /
ceska-ekonomika-je-16-nejkonkurenceschopnejsi-v-eu010122
Nejkonkurenceschopnější země světa podle Světového
ekonomického fóra
Pořadí 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
-

Země
Švédsko
Finsko
Dánsko
Nizozemsko
Rakousko
Německo
UK
Lucembursko
Belgie
Francie
Estonsko
Irsko
Slovinsko
Portugalsko
Španělsko
ČR
Kypr
Malta
Lotyšsko
Litva
Itálie
Slovensko
Poslko
Maďarsko
Řecko
Rumunsko
Bulharsko
EU

Zdroj: Světové ekonomické fórum
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Skóre
5,77
5,71
5,60
5,46
5,33
5,28
5,23
5,13
5,04
4,98
4,74
4,66
4,59
4,59
4,52
4,49
4,40
4,39
4,36
4,31
4,30
4,13
4,08
4,06
3,95
3,79
3,76
4,94

PODNIKÁNÍ
Oettinger chce doplnit trojici cílů 20-20-20 a
posílit průmysl
Na cestě k nízkouhlíkové ekonomice by Evropská unie
neměla ztratit ze zřetele význam své průmyslové
základny, napsal německý eurokomisař pro energetiku
Günther Oettinger ve vydání německého ekonomického
deníku Handelsblatt.
„Evropa by měla přemýšlet o přidání dalšího, čtvrtého, cíle
k trojici 20-20-20,“ domnívá se.
Čtvrtým trvalým cílem by se podle něj měl stát 20% podíl
průmyslu na hrubém domácím produktu, a to také do roku
2020. Podle údajů z roku 2010 se přitom průmysl na tvorbě
HDP podílel 18 %. Ještě v roce 2000 to přitom bylo 22 %,
uvedl Oettinger. „Potřebujeme posílit průmyslovou výrobu“,
okomentoval tato čísla.
Evropský komisař Oettinger také upozornil, že je Evropa
příliš závislá na dovozu energetických surovin, a to
především z Ruska a oblasti Středního východu. Proto by
měla usilovat o co nejúčinnější způsob výroby a spotřeby
energie. Pouze tak prý může obstát například v konkurenci
se Spojenými státy americkými, kde díky těžbě z břidlic
výrazně poklesly ceny zemního plynu. Dodal, že Unie musí
řídit svou energetiku s vědomím toho, že bezpečnost dodávek
a dostupnost energie jsou v globálním kontextu rozhodujícím
faktorem.
Na energetické konferenci v Bruselu Komisař tuto rétoriku
ještě rozvinul. Uvedl, že Evropa se dostává do globální
nevýhody, protože není ochotna přijmout riziko těžby ropy
z ložisek v moři a ropných písků. Nedokázala prý také zatím
dostatečně prozkoumat potenciál svých ložisek břidlicového
plynu.
Debatuje se o bezpečnosti průzkumných vrtů v oblastech
s potenciálními ložisky břidlicového plynu. Zatímco
Polsko a Velká Británie s těmito zdroji počítají ve svých
energetických strategiích, Bulharsko nebo Francie tyto aktivity
na svém území zakázaly. Břidlicový plyn vzbudil v minulém
pololetí velkou pozornost i v České republice, minimálně
v nejbližší době se zde těžit nezačne z důvodu obav dopadu
těžby na životní prostředí.
http://www.handelsblatt.com/politik/international/gastkomm
entar-teuere-energie-fuehrt-zu-europas-deindustralisierung/
6883080.html
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/
headlines/speeches/2012/07/doc/2012_07_17open_
project.pdf
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/
oettinger-chce-pro-eu-ctvrty-cil-ktery-doplni-trojici-20-2020-a-posili-prumysl-010097

Události
ENERGETIKA A DOPRAVA
Komise: Při vývoji chytrých měst je třeba
efektivně využívat finanční zdroje
Evropská komise představila nový plán na podporu
chytrých technologií v městských oblastech. Pro rok 2013
se rozhodla vyčlenit na vývoj těchto technologií 365 milionů
eur.
Inovační plán se zaměřuje na synergické využívání finančních
prostředků v oblasti energetiky, dopravy a informačních a
komunikačních technologií (ICT). Na projektech by se měl
vedle evropské exekutivy podílet také soukromý sektor.
Plán počítá například s podporou satelitních technologií pro
řízení dopravy, městských autobusů poháněných elektřinou,
které využívají digitální technologie, nebo infrastruktury pro
elektromobily.

především o pokrok ve vytváření tzv. inteligentních dopravních
systémů (intelligent transport systems – ITS), jejichž cílem je
umožnit pasažérům pohodlnější cestování.
Unie usiluje o celkové zefektivnění dopravy a snížení zátěže,
která je kladena na evropské silnice. Podle údajů Evropské
komise vzroste frekvence nákladní dopravy do roku 2020
o 55 %. V případě osobní dopravy by mělo jít o 36 %. Jedním
z dopadů tohoto vývoje je mimo jiné nárůst spotřeby energie,
a zároveň s tím nárůst emisí skleníkových plynů. Evropská
unie odhaduje, že jejich množství v dopravě vzroste do roku
2020 o 15 %. Podle evropských představitelů by inteligentní
dopravní systémy pomohly snížit dopravní zpoždění o 20 %
a také zabránit 30 % dopravních nehod. Navíc podporují
celkovou evropskou mobilitu.

Podle Evropské komise je zefektivnění spotřeby energie
ve městech jedním z nejdůležitějších aspektů pro splnění
energeticko-klimatických cílů, ke kterým se Evropa zavázala
do roku 2020. Městské oblasti totiž v EU spotřebovávají 70 %
energie.
Významnou součástí konceptu chytrých měst je také lepší
řízení dopravy. „Evropská města nejvíce trpí dopravními
nehodami, přetížením komunikací, špatnou kvalitou vzduchu a
přílišným hlukem,“ řekl evropský komisař pro dopravu Siim
Kallas.
Podpora vývoje chytrých měst jde ruku v ruce s dalšími
inovačními iniciativami Evropské komise. Týká se
to například programu pro vývoj nově vznikajících
technologií, mezi něž patří například domácí roboti nebo
nanomateriály schopné zaznamenávat nepatrné změny
v chování lidského těla.
Komise také zdůraznila, že EU bude podporovat pouze
projekty, které budou nákladově efektivní. Nemá prý totiž
dostatek finančních zdrojů pro experimentování.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/760
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/komise-pri-vy
voji-chytrych-mest-je-treba-efektivne-vyuzivat-financni-zdroje010080

V EU se má cestovat chytřeji, Komise chce
dopravu více propojit s digitální agendou
Cestování po EU by mělo být v budoucnu snadnější
díky chytrým technologiím. Evropští ministři dopravy a
telekomunikací v kyperské Nikósii diskutovali o propojení
evropské digitální agendy s Bílou knihou o dopravě z roku
2011.
Ministři jednali o možnostech lepšího propojení dopravních
systémů železniční a autobusové dopravy. Zajímali se

Podle evropského komisaře pro oblast dopravy Siima
Kallase však zatím vytváření ITS v Evropě pokulhává.
Na vině jsou prý především členské státy, které nejsou
ochotné vzájemně sdílet informace a provádět koordinovaná
opatření, aby cestujícím usnadnily plánování jejich cest skrz
Evropu.
Pro financování ITS by exekutiva ráda využila například nový
Nástroj pro propojení Evropy nebo prostředky z rámcového
programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.
S námitkami proti způsobu vytváření inteligentních systémů
v dopravě se však ozval evropský úřad pro ochranu
osobních údajů. Sdílení informací, které má usnadnit
například rezervace jízdenek, by prý mohlo vést k ohrožení
bezpečnosti některých dat.
h t t p : / / w w w. c y 2 0 1 2 . e u / i n d e x . p h p / e n / f i l e / b 2 K S i _
qGBxf2nxXo9+AUZw
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/v-eu-by-se-mo
hlo-cestovat-chytreji-komise-chce-dopravu-vice-propojit-s-digit
alni-agendou-010094
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Mezi Chorvatskem a Slovinskem vyplul na povrch starý finanční
konflikt, vstup Chorvatska do EU ale podle nás neohrozí. Brusel
navrhuje snížení počtu emisních povolenek v evropském systému
obchodování s emisemi (EU ETS), výjimka pro ČR týkající se
bezplatného alokování povolenek v rámci EU ETS byla dále
prodloužena. Komise představila návrh, podle kterého by osobní
automobily a dodávky musely o třetinu snížit emise uhlíkových
plynů do ovzduší.

ROZŠÍŘENÍ
Ohrozí letitý bankovní spor chorvatský vstup
do EU?
Vztah Chorvatska a Slovinska je už několik let napjatý. Poté,
co tyto země urovnaly hraniční spor o kus pobřeží v severním
Jadranu, což Záhřebu umožnilo uzavřít přístupová jednání,
vyplaval na povrch starý finanční konflikt, který opět čeří
vody mezi oběma republikami.
A o co se ve sporu konkrétně jedná? Chorvatsko požaduje
bilaterální jednání se Slovinskem o částce přibližně
172 milionů eur. Ta podle Záhřebu náleží bývalým
chorvatským klientům dnes již neexistující Ljubljanské
banky (LB), kteří vkládali do tohoto ústavu peníze před
rozpadem Jugoslávie v roce 1991, tedy v době, kdy byli
Slovinci a Chorvaté součástí jednoho státu.
Podle Slovinska je však nutné tuto záležitost řešit v rámci širších
jednání, která se budou týkat všech dosud nevyřešených sporů
zemí bývalé Jugoslávie a která by podle Lublaně měla probíhat
pod dohledem Banky pro mezinárodní platby (BIS).
Chorvatsko by se mělo stát 28. členem Evropské unie
1. července 2013. K tomu ovšem potřebuje souhlas všech
členských států EU, tedy včetně Slovinska. Podle některých
slovinských politiků je však vyřešení tohoto sporu jednou
z podmínek, aby Lublaň chorvatskou přístupovou smlouvu
ratifikovala.
„Osobně si přeji, aby Chorvatsko vstoupilo do EU co nejdříve
a abychom smlouvu ratifikovali,“ prohlásil slovinský ministr
zahraničí Karl Erjavec na setkání ministrů zahraničí
v Bruselu. „Předpokladem je však vyřešení otázky LB v souladu
s povinnostmi, ke kterým se Chorvatsko zavázalo při uzavírání
kapitoly čtyři,“ dodal Erjavec s odkazem na přístupovou kapitolu
týkající se volného pohybu kapitálu.
Podle Evropské komise se jedná o bilaterální problém obou
zemí, takže je jeho vyřešení pouze na těchto republikách.
Komise nicméně zopakovala podporu co nejrychlejšímu
schválení chorvatského vstupu do EU.
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/neshody-slovin
ska-a-chorvatska-pokracuji-muze-za-to-letity-bankovni-spor010112

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Komise navrhla první kroky na záchranu
systému obchodování s emisemi
Evropská komise navrhla snížit počet emisních povolenek
v evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS).
Od začátku třetí fáze obchodování, která začne příští rok, bude
pozdrženo vydání několika stovek milionů povolenek. Hovoří se
o 400 milionech, 900 milionech nebo dokonce 1,2 miliardách.
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„V EU ETS se během posledních let nahromadilo vysoké
množství nadbytečných povolenek,“ uvedla evropská
komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaard. „Nebylo by
proto moudré zaplavovat trh dalšími,“ dodala.
Evropský systém obchodování s emisemi se dlouhodobě
potýká s potížemi kvůli nízkým cenám povolenek. Již delší
dobu se hovoří o tom, že snížení jejich počtu by trhu prospělo.
Evropské instituce zdůrazňují, že úkolem EU ETS je
podporovat investice do nízkouhlíkových technologií,
což právě nízká cena povolenek znemožňuje. Do rozvoje
moderních technologií, jako například zachycování a ukládání
oxidu uhličitého (carbon capture and storage – CCS), tak
neproudí dostatek financí.
Právě CCS je jednou z důležitých součástí evropských
plánů pro dekarbonizaci. Podle odhadů Komise by v roce
2030 mohla tato technologie přispívat ke snižování množství
emisí podílem 15 %.
Otázka snižování počtu povolenek v EU ETS názorově
rozdělila zástupce evropského průmyslu. Firmy, které již do
nízkouhlíkových technologií investují, rozhodnutí Komise
přivítaly, velcí spotřebitelé energie se však obávají o svou
konkurenceschopnost a odmítají politické zásahy do systému.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/850
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/komise-navrhl
a-prvni-kroky-na-zachranu-systemu-obchodovani-s-emisemi010131
ČR získá bezplatné povolenky i po roce 2012, musela
však upravit plán investic
Evropská komise schválila žádosti Česka, Bulharska
a Rumunska týkající se dalšího bezplatného alokování
povolenek v rámci evropského systému obchodování s
emisemi (EU ETS) na období po roce 2012. Česká republika
tak má nadále možnost přidělovat elektrárenským firmám volné
emisní povolenky, a to v hodnotě přibližně 50 mld. Kč.
Od příštího roku by totiž měla všechna evropská odvětví
energetiky nakupovat své povolenky v dražbách nebo na trhu.
Některé země však dostaly na základě revidované směrnice
o EU ETS z roku 2009 možnost požádat o dočasnou výjimku
z tohoto pravidla.
Musí však splnit několik podmínek. Mezi nimi figuruje
například požadavek, aby částka odpovídající hodnotě
bezplatných povolenek byla investována do modernizace
energetické infrastruktury, diverzifikace skladby energie a
čistých technologií.
Již dříve Komise bezplatné přidělování povolenek schválila
Estonsku, Kypru a Litvě, brzy rozhodne také o žádostech
Maďarska a Polska.
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012070601_
en.htm

Události
Auta mají být podle Komise účinnější, pomůže
to prý klimatu i ekonomice
Evropská komise navrhla cíle pro snížení uhlíkových emisí
vypouštěných osobními automobily a dodávkami. Do osmi
let tak budou nové osobní automobily a dodávky v Evropské
unii produkovat o jednu třetinu méně emisí oxidu uhličitého,
než je tomu dnes.
Pokud budou nová nařízení přijata, do roku 2020 budou moci
nově vyrobené automobily vypouštět maximálně 95 gramů
CO2 na jeden ujetý kilometr. To bude o 40 gramů CO2 méně,
než kolik auta produkují dnes, a o 35 gramů CO2 méně, než
kolik předpokládají cíle stanovené pro rok 2015.

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012071101_
en.htm
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/auta-maji-b
yt-podle-komise-ucinnejsi-pomuze-to-pry-klimatu-i-ekonomice010078
Parlament žádá povinné zavedení systému eCall na
evropských silnicích
Evropský parlament schválil rezoluci na povinné zavedení
elektronického bezpečnostního systému eCall.
ECall je automatický systém tísňového volání, který by měl
být podle představ evropských zákonodárců od roku 2015
povinně zabudován do všech nových osobních aut a
lehkých užitkových vozidel v EU. Návrh předpokládá také
možnost nainstalovat jej do starších vozů.
V případě vážné dopravní nehody by měl systém automaticky
zavolat na tísňovou linku 112, odeslat informace o poloze
vozidla a zdarma zajistit hlasové spojení mezi vozidlem a
operátorem.
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/
20120703IPR48185/html/EP-Syst%C3%A9m-eCall-kter%C3%
BD-zachra%C5%88uje-%C5%BEivoty-by-m%C4%9Bl-b%C3
%BDt-povinn%C3%BD
http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/clanek/ep-zada-povinne-z
avedeni-zachranneho-systemu-ecall-na-evropskych-silnicich010056

JUSTICE A ZÁLEŽITOSTI VNITRA
Rumunsko se dohledu EU zřejmě nezbaví
Podle evropské komisařky pro oblast klimatu Connie
Hedegaard jsou tyto závazky ambiciózní, je však možné je
naplnit. Upozornila mimo jiné, že nová pravidla budou mít
pozitivní přínos pro spotřebitele, kteří ušetří za palivo. Zároveň
prý pomohou také evropským automobilkám, aby si udržely
konkurenceschopnost na globálním trhu.
Návrh kritizují jak automobilky, které přísnější závazky
odmítají, tak zelené organizace, které návrh naopak považují
za příliš slabý. Podle automobilek to povede k vysokým
výdajům na výzkum a vývoj nových technologií a
přizpůsobení výroby novým požadavkům.
Podle výpočtů Komise by mohl průměrný řidič osobního
automobilu ušetřit za palivo v prvním roce 340 eur. Celkově
by pak mohl za 13 let, což je průměrná životnost auta, ušetřit
2 900 až 3 800 eur ve srovnání s cílem pro rok 2015. Celkově
by tak účinnější osobní automobily mohly zajistit úspory ve
výši 30 miliard eur ročně. Navíc prý budou vytvořena nová
pracovní místa.
Nařízení nyní budou muset schválit členské státy a Evropský
parlament. Předpokládáme dlouhý vyjednávací proces,
protože výrobci automobilů budou ostře lobbovat proti.

Evropská komise vydala v rámci mechanismu spolupráce
a ověřování (MSO) monitorovací zprávy, jejichž smyslem
je zhodnotit průběh reformy soudnictví a boj s organizovaným
zločinem a korupcí ve dvojici zemí, jež do EU vstoupily zatím
jako poslední (v roce 2007), tj. Rumunsku a Bulharsku.

Rumunsko
Zpráva konstatuje, že za uplynulých pět let dosáhlo
Rumunsko pokroku. Bylo položeno mnoho základních
kamenů legislativního rámce.
Rumunsko vytvořilo základ pro podstatnou modernizaci
svého systému soudnictví. Instituce jako Národní
protikorupční ředitelství (DNA) a Národní úřad pro otázky
prověřování bezúhonnosti (ANI) již prokázaly přesvědčivé
výsledky při stíhání korupce na vysoké úrovni. Nedávná
soudní rozhodnutí v případech korupce na vysoké úrovni
představovaly účinné řešení těch nejcitlivějších případů
a soudnictví prokázalo schopnost potvrdit svou
nezávislost.
Navzdory pokroku, kterého Rumunsko dosáhlo, dochází
zpráva k závěru, že cíle MSO ještě nebyly splněny.
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V souvislosti s nedávnými událostmi zpochybňujícími právní
stát a nezávislost soudnictví přijme Komise další zprávu
v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování před koncem
tohoto roku, aby posoudila, zda její obavy byly řešeny a byla
obnovena demokratická kontrola a vyváženost moci.

Bulharsko:
Zpráva konstatuje, že za uplynulých pět let dosáhlo
Bulharsko pokroku. Přesto však reforma není ještě udržitelná
a nezvratná.
Bulharsko by se mělo soustředit na odstranění nedostatků ve
svém právním a institucionálním rámci a dále by se mělo
zaměřit na provádění nedávno přijatých zákonů. Podle Komise
potřebují reformy lepší řízení.
Komise doporučuje zaměřit se na dokončení reforem. Příští
hodnocení provede komise koncem roku 2013.
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm#eleventh
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
rumunsko-se-dohledu-eu-zrejme-nezbavi-ve-hre-je-i-pozastav
eni-jeho-clenstvi-v-eu-010096

Evropský parlament zasadil smrtící úder
protipirátské dohodě ACTA
Plénum europoslanců ve Štrasburku zamítlo kontroverzní
smlouvu proti padělatelství známé pod zkratkou ACTA.
Proti dohodě se postavilo 478 europoslanců a pouze
39 ji podpořilo. Smlouva je tak v EU definitivně mrtvá.
Europoslanecké NE tak znamená jediné: dohoda nemůže
v EU vstoupit v platnost.
Podle českého sociálnědemokratického europoslance
Pavla Poce (S&D), který zvedl ruku v neprospěch schválení
dohody, ležely na stole nejprve dvě varianty. Europoslanci se
totiž rozmýšleli, zda dohodu definitivně smetou, nebo hlasování
odloží a vyčkají rozhodnutí Soudního dvora EU, kam ji na jaře
poslala Evropská komise.
Europoslanci souhlasí s tím, že evropská sedmadvacítka
potřebuje účinnou globální dohodu o ochraně duševního
vlastnictví, smlouva ACTA tento požadavek podle nich
nesplňuje.
Signatáři dohody ACTA, mezi něž od ledna letošního roku
patří i Česká republika, si od smlouvy slibovali vytvoření
mezinárodně platných pravidel tak, aby bylo posíleno
dodržování práv k duševnímu vlastnictví. Nejedná se pouze
o prostřednictvím internetu sdílené soubory s hudbou nebo
filmy, ale stejně tak o boj proti zneužívání ochranných
známek nebo šíření padělků různého druhu, třeba falešných
léků či napodobenin značkového oblečení a podobného
zboží.
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/
20120703IPR48247/html/Evropsk%C3%BD-parlament-odm%
C3%ADtl-dohodu-ACTA
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http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/ep-dnes-zrejm
e-zasadi-smrtici-uder-protipiratske-dohode-acta-010055

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Nečas: Komise obnoví čerpání prostředků
u několika operačních programů
Český premiér Petr Nečas po telefonickém rozhovoru
s komisařem pro regionální politiku Evropské unie Johannesem
Hahnem oznámil, že Evropská komise obnoví proplácení
prostředků v několika operačních programech České
republiky.
Česká republika následně obdržela dopis, kterým Komise
odvolala varování, které bylo obsažené v dopisu z 20. března
2012 a týkalo se 14 operačních programů Evropského fondu
pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti.
Komise obnoví platby pro tyto operační programy:
• ROP Jihovýchod,
• ROP Moravskoslezsko,
• ROP Střední Morava,
• ROP Jihozápad,
• OP Praha Konkurenceschopnost,
• OP Výzkum a vývoj pro inovace,
• OP Podnikání a inovace (s výjimkou výdajů v rámci oblasti
finančního inženýrství a technické pomoci)
• OP Technická pomoc.
U ostatních programů (Životní prostředí, Doprava, ROP
Severozápad, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Podnikání
pro inovace, ROP Střední Čechy, Přeshraniční spolupráce
ČR-PL) je podle Komise třeba nejdříve nalézt vhodná řešení
stále nevyřešených otázek.
Podle rezortu může rozmražení těchto prostředků znamenat
proplacení až 900 milionů eur, což představuje více než
22 miliard korun.
„Ministerstvo financí má v tuto chvíli připraveny žádosti
o platbu do Evropské komise v hodnotě 460 milionů eur,
tedy necelých 12 miliard korun. Pokud dojde k obnovení plateb
i u operačních programů s individuálními problémy, mohla by
Česká republika do konce roku obdržet ještě zhruba další
2,5–3 miliardy eur (tj. 64-77 miliard korun),“ komentoval
situaci Jan Gregor, náměstek ministra financí.
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/120723_komisar_
hahn_vyjadreni_cs.htm
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/premierpetr-necas-evropska-komise-obnovi-proplaceni-prostredku-zestrukturalnich-fondu-pro-ceskou-republiku-97792/
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/necas-komise-o
bnovi-cerpani-prostredku-v-fondu-eu-010110

Evropská komise předložila tři legislativní balíčky ke zlepšení
ochrany spotřebitelů v oblasti finančních služeb (návrh nařízení o
klíčových informacích pro investory do strukturovaných retailových
investičních produktů, revize směrnice o zprostředkování pojištění
a návrh na posílení ochrany pro ty, kdo nakupují investiční fondy).
Evropská centrální banka snížila klíčovou úrokovou sazbu o 25
bazických bodů na 0,75 %. Brusel předložil návrh společného
evropského rozpočtu na rok 2013.
2. ČERVENCE

Kalendárium

9. ČERVENCE

Logo EU pro bioprodukty začne naplno fungovat od 1. července
2012:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/706

Co si Evropané myslí o bezpečnosti potravin, jejich kvalitě a
vztahu mezi zemědělstvím a venkovem:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/748

Posílení kapitálové základny EIB na podporu pracovních míst
a růstu:
http://www.eib.org/about/news/reinforcing-the-capital-base-of-t
he-eib-to-support-jobs-and-growth.htm

V poskytování pomoci rozvojovým zemím je EU na prvním
místě:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/758

3. ČERVENCE
EP Newshub vám umožní sledovat politické dění v Parlamentu
v reálném čase:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120628STO47900/
Nezaměstnanost mladých: Podle studie jsou učňovství a stáže
užitečné, ale potřebují zlepšit:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&new
sId=1599

4. ČERVENCE
Konference Rio 20 znovu potvrdila roli měst a regionů
v budoucím programu udržitelného rozvoje:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CO
R/12/41
Komise navrhuje právní předpisy ke zlepšení ochrany
spotřebitelů v oblasti finančních služeb:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/736
EU vymezila svoji politiku vůči oblasti Arktidy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/739
Sociální péče a rozpočet budou hlavními tématy kyperského
předsednictví:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/
20120629IPR47972/html/Cyprus-to-present-its-programme-for
-the-EU-presidency

5. ČERVENCE
Poslanci tlačí na Komisi, aby dělala více pro obranu svobody
volného pohybu:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120628STO47903/

6. ČERVENCE
Barroso a Rehn jsou spokojeni s výsledkem hlasování
o projektových dluhopisech:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/financial_
operations/2012-07-05-project-bonds_en.htm

10. ČERVENCE
Čtvrtletní zpráva o eurozóně:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/qr_euro_
area/2012/qrea2_en.htm
Celkem 8,1 miliard eur na výzkum a inovace ve prospěch růstu
a pracovních míst:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/752

11. ČERVENCE
Nová brožura 7. rámcového programu pro kosmický výzkum
„Eye on Space“:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=6065
Nový webový portál Váš hlas v Evropě – Vy a EU – informujte
se navzájem:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/
20120706STO48453/

12. ČERVENCE
Chránit peníze daňových poplatníků – při stíhání podvodníků
navrhuje Komise důsledněji využívat trestního práva:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/767

5
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ECB snížila klíčovou úrokovou sazbu:
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120705.en.html
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Kalendárium
13. ČERVENCE

20. ČERVENCE

Obětem zločinu bude věnována stejná péče napříč celou
Evropskou unií:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120706STO48455/

Boj proti podvodům: méně případů podezření z podvodu
v souvislosti s finančními prostředky EU:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/809

Kyperské předsednictví – Investice do vědy a výzkumu mohou
být cestou z krize:
http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/
competitiveness/press-release---investment-in-research-and-in
novation-can-offer-a-way-out-of-the-crisis

Komise vypsala konzultaci, jak pomoci obětem silničních
nehod v zahraničí:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/807

Šéfové EU a ruských drogových oddělení se setkali v Moskvě
ohledně plánů na společnou budoucí spolupráci:
http://www.emcdda.europa.eu/news/2012/fs-3

16. ČERVENCE
Kyperské předsednictví bude podporovat Černou Horu na
cestě do Evropské unie:
http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/
foreign-affairs/press-release--the-cyprus-presidency-supportsmontenegros-european-course-

17. ČERVENCE
Nové fórum k diskusi o zjednodušení DPH:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=6071

18. ČERVENCE
Poslanci si vzali pod drobnohled práva cestujících:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120706STO48459/
EU a USA se dohodly na posílení transatlantické spolupráce
SME:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=6073&lang=en&tpa_id=127

19. ČERVENCE
Státní pomoc: Komise vítá připomínky ohledně pravidel státní
pomoci na podporu investic rizikového kapitálu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/789
Evropská komise bojuje s překážkami jednotného trhu v oblasti
výzkumu a inovací:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/788
Komise zahajuje řízení proti Microsoftu ohledně stížnosti
s výběrem internetového prohlížeče:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/800
Zpráva o veřejných financích v roce 2012 v EMU:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2012/public-finances-in-emu-2012_en.htm
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23. ČERVENCE
Poslední zpráva ukazuje, že kontroly EU zajišťují bezpečnost
našich potravin
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/806

25. ČERVENCE
Návrh společného evropského rozpočtu na rok 2013:
investování do růstu a zaměstnanosti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/393

26. ČERVENCE
Ruská politika ve východním Středomoří a důsledky pro vnější
činnost EU:
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/russian-poli
cy-in-the-eastern-mediterranean-and-the-implications-for-eu-e
xternal-action/

27. ČERVENCE
Nová internetová služba výrazně zlepšuje spolehlivost
satelitního systému GPS:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=6112&lang=en&tpa_id=168&title=New
%2Dinternet%2Dservice%2Dimproves%2Dgreatly%2DGPS%
2Dreliability

30. ČERVENCE
Evropský pohled do budoucna: Priority Evropské rady do roku
2014:
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/
looking-ahead-the-european-council-priorities-up-to-2014(1)?lang=en
Volá Londýn: Olympijská dimenze Evropského parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/
20120713STO48868/html/London-Calling-the-Olympic-dimens
ion-of-the-European-Parliament

31. ČERVENCE
Bezpečnostní průmysl – Komise navrhuje program pro další
růst:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/863

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/newsroom/calendar

Informační
servis

Zasedání klíčových institucí EU
29. – 30. 8. 2012
Nikósie, Kypr
- Neformální setkání ministrů a státních tajemníků pro Evropské záležitosti
7. – 8. 9. 2012
Pafos, Kypr
- Neformální setkání ministrů pro zahraniční věci
9. – 11. 9. 2012
Nikósie, Kypr
- Neformální setkání ministrů zemědělství a rybolovu
14. – 15. 9. 2012
Nikósie, Kypr
- Neformální setkání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN)
17. 9. 2012
Nikósie, Kypr
- Neformální setkání ministrů energetiky
19. – 20. 9. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřních věci
20. – 21. 9. 2012

Nikósie, Kypr

- Neformální setkání ministrů sportu
24. 9. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro obecné záležitosti
24. – 25. 9. 2012

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov
26. – 27. 9. 2012

Nikósie, Kypr

- Neformální setkání ministrů obrany
4. 10. 2012

Luxemburg, Lucembursko

- Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
4. – 5. 10. 2012

Nikósie, Kypr

- Neformální setkání ministrů vzdělávání
8. 10. 2012

Luxemburg, Lucembursko

- Euroskupina
9. 10. 2012

Luxemburg, Lucembursko

- Zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN)
Přístup ke dni 31.7.2012

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

Cílem aktuálního hlavního tématu je stručné představení nového
poradenského programu Kanceláře pro EU nazvaného „Průvodce
podnikáním (nejen) v EU“. V rámci programu radíme našim
klientům zejména z řad malých a středních firem, jak úspěšně
expandovat do zahraničí a jaké je zde čeká podnikatelské
prostředí. Od dalšího čísla pak bude vycházet pravidelná rubrika,
kde se detailněji zaměříme na sledované země, zatím z regionu
střední a východní Evropy.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍM (NEJEN) V EU
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Proces globalizace se za poslední dvě dekády neuvěřitelně
zrychlil a týká se nejen nadnárodních koncernů, ale čím dál
více i lokálních malých a středních podniků. Také pro ně se
domácí trh stává malým, což je významné zejména v prostředí
České republiky o 10 milionech obyvatel, a jejich další úspěšné
působení v businessu je podmíněno expanzí za hranice naší
vlasti. Tyto tendence dále zesílil náš vstup do Evropské unie
v roce 2004 a z toho plynoucí bezbariérový přístup na vnitřní
trh EU o půl miliardě převážně bohatých spotřebitelů. Vedle
možností realizovat svou produkci na ostatních unijních trzích
se ale zřetelně zvýšila i konkurence zahraničních subjektů na
našem trhu, což dále tlačí české podnikatele k přeshraničním
podnikatelským projektům.
Ty mohou mít zjednodušeně dvojí podobu. Buď se jedná
o prostý vývoz v tuzemsku vyráběných produktů, ale ve stále

více případech se českým podnikatelům vyplatí vyvézt nejen
výrobky, ale i kapitál. A to formou založení dceřiné společnosti
na zahraničním trhu a nákupu tamějších výrobních kapacit
nebo jejich vybudování na zelené louce.
Právě podnikatelům, kteří chtějí získat více informací
o možnostech podnikání v členských zemích Evropské unie,
ale i v nečlenských státech, je určeno hlavní téma tohoto čísla
Měsíčníku EU aktualit. Spíše než o vyčerpávající množství dat a
informací z každé ze sledovaných zemí se jedná o představení
nového poradenského programu České spořitelny „Průvodce
podnikáním (nejen) v EU“. Zároveň se jedná i o avízo na
novou pravidelnou rubriku, která bude vycházet od příštího
čísla Měsíčníku a kde v každém čísle bude představena
jedna z programem pokrývaných zemích a její podmínky pro
podnikání.

NOVÝ PORADENSKÝ PROGRAM ČESKÉ SPOŘITELNY
Česká spořitelna se již před vstupem do Evropské unie
vyprofilovala jako banka s nejlepším EU know-how na
našem trhu, banka, která rozumí široké problematice spojené
s evropskou integrací a umí svým klientům profesionálně
poradit, jaké příležitosti jim poskytuje členství v Unii i naopak na
jaké hrozby by si měli dát pozor. Zosobněním této kompetence
je speciální informačně-poradenský útvar Kancelář pro
Evropskou unii neboli EU Office.
Poptávka ze strany klientů České spořitelny, zejména z řad
malých a středních podniků, vedla k tomu, že EU Office
od letošního roku rozšířil poradenské služby i na oblast
„doing business“ a vytvořil komplexní poradenský program
„Průvodce podnikáním (nejen) v EU“. Podstatou je poskytování
informačních služeb a poradenství pro naše klienty, jak úspěšně
zahájit podnikání v zahraničí.
Tento program, který je na českém bankovním trhu zcela
ojedinělý, je určen primárně stávajícím i potenciálním
korporátním klientům České spořitelny (primárně z řad malých
a středních podniků) a je jim poskytován zcela zdarma.
Více informací je k dispozici na našich webových stránkách:
www.csas.cz/eu v nabídce „Průvodce podnikáním v EU“.

Sledovaná témata
Hlavní výhodou programu je jeho komplexnost, jelikož zahrnuje
všechna hlavní témata a problémy, které musí podnikatel při
zahraniční expanzi podstoupit:
• profil země, základní geopolitické údaje, regionální členění,
nejvýznamnější sektory, charakteristiky energetiky
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• makroekonomický vývoj, možná rizika, veřejné finance,
devizový kurz
• trh práce, vzdělanostní struktura, míra nezaměstnanosti,
průměrné mzdy
• obchodní právo a formy společností, požadavky na kapitál,
proces zakládání firem
• daňové a účetní aspekty, příspěvky na sociální a zdravotní
zabezpečení, pracovní právo
• pobídky pro zahraniční investory, dotace z fondů EU

Pokrývané země
V době uzávěrky tohoto čísla Měsíčníku EU aktualit jsou výše
uvedené tématické celky sledovány pro tyto země střední a
(jiho)východní Evropy:
• Bulharsko
• Česká republika
• Chorvatsko
• Maďarsko
• Německo
• Polsko
• Rakousko
• Rumunsko
• Rusko
• Slovensko
• Srbsko
• Ukrajina

Téma
V případě klientské potřeby umíme pokrýt i takové exotické
země jako je Ázerbájdžán, který rovněž patří do portfolia
námi zmapovaných zemí. Jeho složení se bude do budoucna
dále rozrůstat, přičemž z důvodu preferencí podnikatelů
předpokládáme, že se bude naše pozornost dále posouvat za
hranice našeho kontinentu.

Klíčové programové produkty
Základním produktem je tzv. Country Report. Jedná se o celený
materiál, který na cca 25–30 stranách obsahuje základní popis
všech sledovaných témat klíčových pro každého podnikatele.
Součástí reportu je i nabídka služeb sesterského oddělení
International Desk, který umožní z tuzemska zprostředkování
bankovních služeb i bankovního poradce v zahraničí u
partnerské banky bez potřeby cestovat do dané země. Country
report je k dostání na vyžádání u bankovního poradce každého
klienta.

Dalším psaným materiálem je tzv. Country sheet. Zde
se jedná o jednostránkový přehledný dokument, který
v bodech, tabulkách a grafech stručně shrnuje základní prvky
podnikatelského klima ve sledované zemi.
Kromě těchto standardizovaných dvou reportů EU Office
klientům České spořitelny nabízí i individuální poradenství a
konzultace. Ty mohou mít podobu jak vytvoření specifického
reportu na míru s detailnějším pohledem na sledované téma
(například investiční pobídky), tak i osobního setkání s klientem
a prodiskutování jeho konkrétního případu.
EU Office je konzultačně-informačním pracovištěm, které
informačně pokrývá sledovaná témata, je schopno s klientem
řešit konkrétní problém, ale nemá kapacity na realizaci
následných právních úkonů. Proto je nadstavbou programu i
zprostředkování kontaktů v cílové zemi na doporučené lokální
právnické, účetní, daňové či PR konzultační firmy, které
disponují perfektní znalostí místního prostředí.

OCHUTNÁVKA SLEDOVANÝCH INFORMACÍ
Zdanění zisků obchodních společností
Z grafu je patrné, že základní sazby korporátních daní se
ve sledovaných zemích pohybují mezi 10–25 %, výjimku
představuje Německo se sazbou okolo 30 %.
Nejvyšší daně odvádí podniky v Německu, a to v průměrné
výši 29,83 %, přičemž v některých regionech je výrazně
nižší (pod 23 %), zato v jiných může dosahovat až 33 %.
Kromě základní 15% daně ze zisku korporací se zde totiž
ještě platí živnostenská daň, lišící se na úrovni jednotlivých
obcí, a daňové břemeno dále zvyšuje tzv. solidární přirážka,
která vznikla v roce 1995 v reakci na potřebu financování
sjednoceného Německa.

Druhé nejvyšší korporátní daně mají Rakušané. Náš jižní
soused je příkladem země, ve které je sazba rovna 25 % a bez
ohledu na výši ztráty, či zisku musí daňoví poplatníci zaplatit
minimální daň z příjmů, která činí 5 % základního kapitálu.
Výjimku mají nově založené kapitálové společnosti.
Nejnižší korporátní daňové zatížení je na jihovýchodě
Evropy – v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku. Co se posledně
jmenovaného týče, je tam od reformního roku 2010 zavedena
16% daň. V Bulharsku je sazba ještě nižší, činí pouhých
10 %. Stejnou evropsky rekordně nízkou sazbu daně užívají
podnikatelé v Srbsku.
Obdobně jako jinde v Evropě zde platí, že zahraniční firmy
podnikající v těchto zemích daní pouze příjmy plynoucí
z tamějších zdrojů.

Zdanění dividend
Co se týče zdanění dividend, tak ve sledovaném regionu
je pro podnikatele jednoznačně nejvýhodnější Slovensko.
Od roku 2004 je tam totiž zrušená povinnost platit daň
z dividend.
Druhý nejpříznivější daňový režim v oblasti dividend mají
v Bulharsku. Zde se je ale důležité, zda dividendu pobírá
rezident či nerezident. Pokud je příjemce dividendy
bulharským rezidentem, pak neplatí žádnou daň, nerezidenti
platí daň ve výši 5 %. Za zmínku stojí ještě Rumunsko,
protože pokud společnost vlastní minimálně 10 % akcií
po dobu dvou let a má sídlo v EU či EHS, tak je od daně
z dividend osvobozena.
Naopak nejvyšší daně z dividend si státní kasa nárokuje
v Německu a Rakousku. Německo má složitější systém kvůli
již zmíněné solidární dani a celková srážková daň z dividend
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Téma
dosahuje 26,375 %. U Rakouska je to o něco jednodušší,
sazba je pevně stanovená na 25 % ve všech regionech a
pro všechny akcionáře. Výše uvedené daně v případě výplaty
nerezidentům je možné snížit na základě platných smluv
o zamezení dvojího zdanění.

V Rakousku, které na měsíční bázi „vede“ o 27 eur nad
Německem, je finančně nejvíce náročný sektor informačních
služeb a komunikace (průměrné měsíční pracovní náklady
až 5 939 eur) a průmysl (4 457 eur), zatímco stravovací a
ubytovací služby jsou na opačném konci pomyslného žebříčku
(2 172 eur).
V Německu jsou nejvyšší pracovní náklady v sektoru
energetiky (4 322 eur). Ve Slovinsku, kde je nejnákladnější
sektor informačních služeb a komunikace (3 193 eur), dosahují
všechna ostatní odvětví ekonomiky průměrných pracovních
nákladů okolo 2 000 eur.
Nejlevnější pracovní sílu ve sledovaných zemích najdeme na
Ukrajině, kde náklady s ní spojené dosahují v průměru 395
eur, tedy ani ne třetinu hodnoty v České republice. Jen o málo
vyšší pracovní náklady jsou v Bulharsku, třetí nejlevnější zemí
v našem přehledu je Srbsko.
Ukazatel průměrných pracovních nákladů je sledován
Eurostatem a zahrnuje veškeré náklady spojené se
zaměstnáváním, tedy mzdy a platy, příspěvky zaměstnavatele
na sociální zabezpečení, náklady na pracovní školení, náklady
na přijímání nových zaměstnanců, ošatné apod.

Minimální mzdy
Průměrné náklady na pracovní sílu
Asi nikoho nepřekvapí, že ve sledovaném středo a
jihovýchodoevropském regionu jsou průměrné pracovní
náklady nejvyšší u Německa a Rakouska, za kterými je
obrovská propast. Třetí nejdražší zaměstnanci pracují ve
Slovinsku, průměrné pracovní náklady jsou však na polovině
hodnot německých a rakouských.
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Také v minimálních mzdách je jasně patrný rozdíl mezi
západní a východní částí Evropy. Nejnižší hodnoty jsou na
východě na Ukrajině, v Bulharsku, Srbsku a Rumunsku. V
západní části Evropy, v Německu a Rakousku, naopak žádná
celostátně garantovaná minimální mzda není zavedena. Jsou
zde ale běžné oborově dohodnuté minimální mzdy a jsou často
upravovány v kolektivních smlouvách.
Nejnižší minimální mzda je v Bulharsku, která je o pouhých
5 eur nižší než na Ukrajině. Z celostátně zavedených si

Téma
nejvyšší minimální mzdy užívají pracovníci ve Slovinsku,
kde je minimální mzda 763 eur, což dvojnásobně převyšuje
Chorvatsko (373 eur). Ve Slovinsku byla minimální mzda
stabilní až do oprroku 2011 (597 eur). V druhé polovině
roku stoupla o více než 130 eur. Stoupající trend neustále
pokračuje, každý půlrok přibližně o 15 eur. Naopak chorvatská
minimální mzda se drží již čtvrtým rokem okolo 380 eur s 3%
odchylkou.

Časová a finanční náročnost založení firmy
Co se týče zakládání obdoby společnosti s ručením
omezeným ve sledovaném regionu, nejrychleji to zvládá
Maďarsko a Chorvatsko (necelý týden), pouze o dva dny více
to trvá ve Slovinsku. Nejdéle si podnikatel počká v Rakousku,
které podle Světové banky (SB) a jím vedené projektu „Doing
business 2012“ činí celých 42 dní. Skutečnost bude ale nižší,
neboť experti SB do této lhůty počítají i 1–2 týdny na vydání
informace o registraci společnosti v tisku, což ale nebrzdí
další kroky spojené se založením firmy. Časově náročné je
i zakládání společnosti v Polsku, kde to v průměru trvá 32
dní.

V Maďarsku k vyřízení zakladatelské procedury postačí
najmutí právníka, který připraví potřebné dokumenty a
smlouvy, dále je nutné splacení 50 % základního kapitálu,
elektronické podání žádosti na zápis do registru a registrace
na sociálním zabezpečení. Každý úkon trvá maximálně jeden
nebo dva dny.
V Chorvatsku je zapotřebí zjištění dostupnosti názvu
společnosti, notářské ověření a příslušné dokumenty,
registrace u obchodního rejstříku, razítko statistického úřadu
a otevření bankovního účtu. Každý krok se dá stihnout během
jednoho dne.

Nejlevněji je možné založit společnost Slovinsku, Bulharsku
na Ukrajině a Rumunsku, a to do 150 eur. Naopak nejvyšší
náklady na založení společnosti jsou v Polsku (2 635 eur).
Druhé v pořadí je Rakousko, které je o více než 1 000 eur
levnější, dále následuje Německo s 1 442 eur.

U z časového hlediska nejhůře umístěného Rakouska
zaberou nejvíce času registrace na různých úřadech, které
zaberou dohromady 15 dní, registrace u soudu, jež trvá 7
dní a poté publikace o vzniku společnosti v novinách (až
dva týdny).
Polsko má velice zajímavý postup, jelikož veškeré běžné
procedury zaberou dohromady 5 dní, ale 4 týdny se musí čekat
na žádost o registraci společnosti u celostátního soudního
rejstříku.
V Bulharsku, které se může pyšnit nejlevnějším založením
podniku, je zdarma registrace k dani z přidané hodnoty, u
notáře se zaplatí asi 60 korun a nejdražší na tomto procesu
je registrace v obchodním rejstříku, jen ekvivalent 1 400
korun.
Nejjednodušší založení podniku je na Slovinsku, kde stačí
otevřít bankovní účet, což zabere jeden den a poté vyplnit
formulář na internetu a počkat 4 až 6 dní, než se vše zpracuje.
Tyto dva kroky jsou, co se explicitních nákladů týče, zcela
zdarma.

Na Ukrajině jsou asi nejzajímavější 3 různé poplatky bankám
– za otevření účtu pro základní kapitál, poté zaplacení
registračního poplatku a nakonec otevření trvalého účtu. V
Nejdražší položkou je notářské ověření (1 500 korun), ostatní
registrační poplatky jsou okolo 100 korun.
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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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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
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Saldo běžného účtu k HDP
2009
2010
2011
-1,6
1,4
-0,8
-8,9
-1,0
0,9
-2,4
-3,9
-2,9
3,3
5,5
6,5
5,9
6,1
5,7
3,7
3,6
3,2
-2,9
0,5
0,1
-11,1
-10,1
-9,8
-4,8
-4,5
-3,5
-1,5
-1,7
-2,2
-2,0
-3,5
-3,2
-10,7
-9,9
-10,4
8,6
3,0
-1,2
4,4
1,5
-1,6
6,5
7,7
7,3
-0,2
1,2
1,4
-8,3
-6,3
-3,1
4,1
7,1
9,2
2,7
3,0
1,9
-3,9
-4,6
-4,3
-10,9
-10,0
-6,4
-4,2
-4,4
-4,4
-1,3
-0,8
-1,1
-2,6
-3,5
0,1
1,8
1,4
-0,7
7,0
6,9
7,2
-1,5
-3,3
-1,9
-0,8
-0,7
-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
IV-12
V-12
VI-12
7,1
7,1
7,2
12,2
12,2
12,4
6,7
6,7
6,7
7,7
7,8
8,0
5,5
5,5
5,4
n/a
n/a
n/a
14,6
14,7
14,8
22,5
n/a
n/a
24,4
24,7
24,8
10,0
10,0
10,1
10,6
10,6
10,8
10,5
10,6
10,5
n/a
n/a
n/a
13,6
13,6
13,7
5,3
5,4
5,4
10,7
10,9
11,0
5,8
6,0
6,2
5,2
5,1
5,1
4,0
4,2
4,5
9,9
9,9
10,0
15,2
15,2
15,4
7,4
7,7
7,6
8,2
8,2
8,2
13,7
13,7
13,8
7,5
7,6
7,5
7,4
7,8
7,5
8,1
n/a
n/a
10,3
10,4
10,4
HDP per capita k Ø EU
2009
2010
2011
118,0
119,0
118,0
44,0
44,0
45,0
82,0
80,0
80,0
123,0
127,0
125,0
116,0
118,0
120,0
64,0
64,0
67,0
128,0
127,0
127,0
94,0
90,0
82,0
103,0
100,0
99,0
108,0
108,0
107,0
104,0
100,0
101,0
98,0
95,0
92,0
51,0
55,0
58,0
55,0
57,0
62,0
266,0
271,0
274,0
65,0
65,0
66,0
82,0
82,0
83,0
132,0
133,0
131,0
125,0
126,0
129,0
61,0
63,0
65,0
80,0
80,0
77,0
47,0
47,0
49,0
87,0
85,0
84,0
73,0
73,0
73,0
115,0
115,0
116,0
120,0
124,0
126,0
111,0
112,0
108,0
100,0
100,0
100,0

Meziroční inflace
IV-12
V-12
VI-12
2,9
2,6
2,2
2,0
1,8
1,6
4,0
3,5
3,8
2,3
2,1
2,2
2,2
2,2
2,0
4,3
4,1
4,4
1,9
1,9
1,9
1,5
0,9
1,0
2,0
1,9
1,8
2,4
2,3
2,3
3,7
3,5
3,6
3,6
3,7
2,9
2,8
2,3
2,1
3,3
2,6
2,6
3,0
2,7
2,6
5,6
5,4
5,6
3,8
3,7
4,4
2,8
2,5
2,5
2,3
2,2
2,2
4,0
3,6
4,2
2,9
2,7
2,7
1,9
2,0
2,2
2,9
2,4
2,4
3,7
3,4
3,7
3,0
3,1
2,9
1,0
0,9
0,9
3,0
2,8
n/a
2,7
2,5
2,6
Cenová
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

hladina
2010
111,4
50,8
75,2
142,4
104,3
74,8
119,1
95,1
97,1
110,8
103,5
89,2
72,2
65,1
120,5
64,9
78,0
107,6
106,3
61,9
88,2
58,8
84,6
71,7
123,5
121,6
100,3
100,0

k Ø EU
2011
111,8
51,0
76,7
142,2
103,4
78,9
116,7
95,1
97,4
110,7
103,1
89,4
74,1
65,6
121,9
64,3
78,0
108,0
106,7
60,1
87,5
59,8
83,5
72,4
125,2
127,8
101,7
100,0
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