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Milí čtenáři,

po měsíci srpnu, který bývá v evropských institucích vyhrazen „dovolené na 
zotavenou“, se od září opět naplno roztočil kolotoč jednání, rozhodování, 
přípravy návrhů, schvalování legislativy a podobných procesů evropského 
integračního dění. Začtěte se prosím do našeho Měsíčníku, přinášíme Vám ty 
nejdůležitější události made in EU. A že se s nimi po prázdninách „roztrhl pytel“.

Kterou označit za nejdůležitější? Dost často se u nás v EU Office přeme, ale 
tentokrát byl náš výběr jednoznačný. Za událost měsíce září volíme představení 
členů nové Evropské komise jejím předsedou Jean-Claude Junckerem. Při 
detailnějším pohledu zjistíme, že nešlo jen o obvyklá škatulata se jmény 
politických představitelů. Bývalý lucemburský premiér se své předsednické role 
chopil s vervou a v „evropské vládě“ naplánoval oproti minulému období i zcela 
nová portfolia, případně ta stávající sloučil. Na přelomu září a října v Evropském 
parlamentu probíhá tradiční slyšení členů nové Komise, kterému se pro často 
vyostřené otázky říká „grilování“ a již se objevují spekulace, který komisař bude 
Parlamentem zamítnut. S obšírnějším představením nových eurokomisařů tudíž 
počkáme raději do příštího čísla Měsíčníku.

České kandidátce na eurokomisařku Věře Jourové předseda Juncker přisoudil 
nové portfolio pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví, což 
vyvolalo v tuzemských odborných a politických kruzích neskrývané zklamání. 
Čeští vyjednavači si totiž brousili zuby na ekonomické resorty, které disponují 
štědrými rozpočty: primárně na kohezní politiku, sekundárně na dopravu. 
Nicméně i s přiděleným portfiliem má Věra Jourová šanci udělat „díru do světa“, 
vždyť v její kompetenci bude i ochrana dat a vyjednání o tomto kontroverzním 
tématu se Spojenými státy. A zdaleka nejen to, detailnější pohled na hlavní úkoly 
české eurokomisařky shrnuje Sloupek Komise na straně 6.

Pro finanční trhy však bylo hlavní zprávou rozhodnutí Evropské centrální 
banky o dalším snížení klíčových úrokových sazeb a zejména o zahájení 
„měkké poevropštělé formy“ kvantitativního uvolňování. Tímto ekvivalentem 
jsou označovány nákupy dlouhodobých cenných papírů centrálními bankami 
s cílem zvýšit likviditu na mezibankovním trhu a následně podpořit úvěrování 
podnikatelů. K nákupům státních cenných papírů, jako probíhá v USA či v UK, 
se parta měnových mágů kolem Maria Draghiho zatím neodhodlala, ECB bude 
od bank odkupovat cenné papíry kryté privátními úvěry – tzv. Asset backed 
securities (ABS). Analýzu dosavadních kroků Evropské centrální banky a její 
výzvy do budoucna zpracoval kolega Luboš Mokráš; mrkněte do Drobnohledu 
na stranu 8.

Hlavní téma tentokrát pokračuje z minulého čísla a opět se věnuje klíčovému 
dokumentu, podle kterého budou v letech 2014 až 2020 čerpány dotace ze 
strukturálních a investičních fondů EU – Dohodě o partnerství. V tomto čísle se 
zaměřujeme na jednotlivé operační programy, prostřednictvím kterých budou 
dotace z fondů EU poskytovány. 

Rubrika Průvodce podnikáním nás přivádí do Švédska, jedné z nejvíce 
konkurenceschopných ekonomik EU. A zároveň země, která investory na levnou 
pracovní sílu a nízké daně lákat nemůže.

Přeji Vám přijemné počtení a co nejdelší babí léto.
Jan Jedlička

Česká spořitelna, a.s.
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tel.: +420 956 718 012
EU_office@csas.cz
http://www.csas.cz/eu
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Máte zájem o realizaci projektu s podporou 
fondů EU? Hledáte financování rozvojových 
plánů? Plánujete expanzi do zahraničí? 
Chcete získat více informací? Prosím,     
obraťte se na nás.

Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou 
Zastoupení Evropské komise v ČR a portál EurActiv.cz
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Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představil její 
nové složení. - Grilování členů nové Evropské komise. - Jak 
proběhlo grilování budoucí české eurokomisařky Věry Jourové. 
- Evropská centrální banka podpoří ekonomiku: nečekaně 
srazila sazby a nakoupí cenné papíry. - Bavorsko požaduje 
znovuzavedení hraničních kontrol. - Evropská unie před 
rozhodováním o snížování emisí.
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Jean-Claude Juncker představil nové složení 
Evropské komise
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker představil 
10. září na tiskové konferenci v Bruselu rozdělení portfolií 
v příští Komisi. V jeho týmu bude sedm místopředsedů 
a místopředsedkyň, kteří povedou širší týmy komisařů. 
Jeho Komise má v příštích pěti letech fungovat na základě 
užší spolupráce mezi jednotlivými komisaři. Z tohoto důvodu 
Juncker vybral sedm místopředsedů. Mezi ně patří Frans 
Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka 
Bratušeková, Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen. 
Jak dopředu na sociálních sítích avizoval šéf Junckerova 
kabinetu Martin Selmayr, příští Komise měla být údajně plná 
překvapení. To se po jejím představení skutečně stalo. Juncker 
totiž mezi osmadvacet budoucích komisařů a komisařek 
rozdělil i zcela nová portfolia, případně některá sloučil. Jako 
příklad lze uvést portfolio rozšíření, které nově ponese název 
evropská sousedská politika a vyjednávání o rozšíření, nebo 
post komisaře pro klimatickou změnu a energetiku. České 
kandidátce na eurokomisařku, Věře Jourové Juncker přidělil 
nové portfolio pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku 
a rovnost pohlaví. Funkční období nové Komise začne 
1. listopadu 2014.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_en.htm
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/juncker-
predstavil-novou-komisi-je-plna-prekvapeni-012140

Grilování členů nové Evropské komise
Dne 29. září začalo v bruselském sídle Evropského parlamentu 
grilování členů nové Komise. Europoslanci chtějí navržené 
komisaře důkladně proklepnout a zjistit, jaké jsou jejich postoje 
k důležitým otázkám v přidělených rezortech, názory na 
důležité dění v Evropské unii i jejich osobní kvality.
Podle bruselských médií se očekává, že alespoň jednoho 
z kandidátů budou chtít evropští zákonodárci „ugrilovat“, tedy 
že jej nebo ji do finálního složení týmu Jeana-Clauda Junckera 
nevpustí.

Horkými kandidáty na „ugrilování“ jsou především Španěl 
Miguel Arias Cañete a Slovinka Alenka Bratušeková. 
Oba byly Junckerem navrženi, aby zastávali funkce spojené 
s energetikou.
Bývalý španělský ministr zemědělství za Lidovou stranu 
a současný europoslanec Cañete se má stát komisařem 
pro energetiku a klimatickou politiku. Už samotné spojení 
těchto dvou portfolií vyvolalo kritiku nevládních organizací 
a některých europoslanců, kteří se obávají, že ochrana klimatu 
se v nové Komisi dostane do pozadí.
Dle bruselských médií zažije těžké chvíle při grilování také  
bývalá slovinská premiérka Bratušeková, která by se mohla 
stát místopředsedkyní Komise odpovědnou za vytváření 
energetické unie. Údiv vzbudil už způsob, jakým se mezi 
kandidáty na komisaře dostala. Nominovala totiž sama sebe 
v době, kdy už její strana měla za sebou tvrdou porážku 
v parlamentních volbách, a bylo jasné, že se s rolí premiérky 
rozloučí. V oblasti energetiky navíc nemá Bratušeková podle 
kritiků žádné zkušenosti.
h t tp: / /www.europar l .europa.eu/news/en/news-room/
content/20140925STO70401/html/Scrutiny-time-candidate-
commissioners%E2%80%99-hearings-start-today
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/grilovani-novych-
komisaru-kdo-muze-jit-z-kola-ven-012189

Jak proběhlo grilování budoucí české eurokomisařky
Dne 1. října absolvovala Věra Jourová tříhodinové slyšení před 
čtyřmi výbory Evropského parlamentu, kdy jí europoslanci 
položili celkem 45 otázek. Její vystoupení bylo hodnoceno 
převážně kladně, avšak zaznívaly také nespokojené reakce. 
Především z výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci či výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. 
Konečný výsledek bude znám nejdříve v pondělí 6. října, 
vzhledem k tomu, že se na něm musejí shodnout 4 výbory.  
Dle českých europoslanců však Věra Jourová má šanci na 
úspěch.
h t tp : / /www.e lec t ions2014.eu /cs /new-commiss ion /
hearing/20140918HEA65206
ht tp : / /www.ceskate lev ize .cz /c t24/domac i /287883-
europoslanci-hodnoti-grilovani-jourove-pozitivne-kritice-se-
ale-nevyhnula/

ECB podpoří ekonomiku: nečekaně srazila 
sazby a nakoupí cenné papíry
Evropská centrální banka nastartovala kroky, které mají 
podpořit slábnoucí ekonomiku eurozóny a zabránit jejímu 
sklouznutí do deflace. Nejdřív nečekaně snížila svou 
základní úrokovou sazbu na nové rekordní minimum 0,05 % 
z dosavadních 0,15 % a poté oznámila, že začne nakupovat 
zajištěné cenné papíry (ASB) a dluhopisy od komerčních bank.

POLITIKA

EKONOMIKA A EURO

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_en.htm
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/juncker-predstavil-novou-komisi-je-plna-prekvapeni-012140
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/juncker-predstavil-novou-komisi-je-plna-prekvapeni-012140
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140925STO70401/html/Scrutiny-time-candidate-commissioners%25E2%2580%2599-hearings-start-today
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140925STO70401/html/Scrutiny-time-candidate-commissioners%25E2%2580%2599-hearings-start-today
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140925STO70401/html/Scrutiny-time-candidate-commissioners%25E2%2580%2599-hearings-start-today
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/grilovani-novych-komisaru-kdo-muze-jit-z-kola-ven-012189
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/grilovani-novych-komisaru-kdo-muze-jit-z-kola-ven-012189
http://www.elections2014.eu/cs/new-commission/hearing/20140918HEA65206
http://www.elections2014.eu/cs/new-commission/hearing/20140918HEA65206
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/287883-europoslanci-hodnoti-grilovani-jourove-pozitivne-kritice-se-ale-nevyhnula/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/287883-europoslanci-hodnoti-grilovani-jourove-pozitivne-kritice-se-ale-nevyhnula/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/287883-europoslanci-hodnoti-grilovani-jourove-pozitivne-kritice-se-ale-nevyhnula/
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Další snížení sazeb finanční trhy už nečekaly, protože šéf 
ECB Mario Draghi po červnovém posunutí základní sazby 
na nové minimum a přesunu depozitní sazby do záporného 
pásma řekl, že v sazbách „jsme z praktických hledisek na dolní 
hranici“. ECB přesto kromě základní sazby navíc srazila právě 
i depozitní sazbu, za niž si u ní krátkodobě ukládají peníze 
komerční banky, hlouběji do záporného pásma, tedy na -0,2 % 
z -0,1 %. Rovněž snížila krajní zápůjční sazbu, za niž si od ní 
komerční banky půjčují nouzové úvěry, na 0,3 %. 
Meziroční míra inflace v eurozóně v srpnu klesla na nové 
pětileté minimum 0,3 %. Je tak už hluboko pod cílovou úrovní 
dvou procent i pod úrovní jednoho procenta, kterou ECB 
označuje za nebezpečnou zónu. Ekonomický růst v zemích 
eurozóny se navíc v druhém čtvrtletí zastavil vlivem poklesu 
německé ekonomiky a pokračující stagnace ve Francii. Kurz 
eura v reakci na překvapivý krok ECB spadl vůči dolaru 
o jedno procento na 1,3014 USD, což bylo jeho minimum 
za 14 měsíců. Detailnější pohled na krok Evropské centrální 
banky naleznete v rubrice „Drobnohled“ na straně 8.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140904.
cs.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ecb-podpori-
ekonomiku-necekane-srazila-sazby-a-nakoupi-cenne-
papiry-012125

JUSTICE A ZÁLEžITOSTI VNITRA

Další hlasy pro omezení volného pohybu: 
Bavorsko chce kontroly na hranicích
Konzervativní strana CSU (součást stranické unie CDU-CSU, 
vládnoucí v Bavorsku) chce, aby spolková vláda v Berlíně 
zahájila jednání s Rakouskem o znovuzavedení hraničních 
kontrol. Vadí jí přistěhovalci z Afriky a Blízkého východu, kteří 
do Německa přes alpskou zemi přijíždějí z Itálie. Informovala 
o tom minulý týden ve svém „Sedmibodovém akčním 
programu“. 
Křesťanským socialistům se nelíbí, že italské úřady údajně 
přijíždějící imigranty nechávají cestovat do dalších zemí 
schengenského prostoru. CSU přitom odkazuje na unijní 
pravidlo Dublinské úmluvy. Podle něho musí zodpovědnost 

za běžence a zpracování žádosti o azyl po jejich vstupu do zóny 
volného pohybu převzít země, přes niž se do Schengenu 
dostali. Tuto povinnost italské úřady podle bavorských 
konzervativců nedodržují.
Na základě nedodržování tohoto pravidla chce CSU obnovit 
kontroly na hranicích s Rakouskem. To je možné za splnění 
určitých podmínek Schengenské dohody. Bavorsko zatím 
jako první opatření zesílí policejní namátkové kontroly 
v příhraničí. Pokud by však taková opatření měla být skutečně 
účinná, zavedení kontrol na hranicích s Rakouskem by 
nestačilo. 
h t t p : / / w w w. e u r a c t i v. d e / s e c t i o n s / e u - i n n e n p o l i t i k /
f l u e c h t l i n g s p o l i t i k - c s u - w i l l - g r e n z k o n t r o l l e n - z u -
oesterreich-308482
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/dalsi-hlasy-
pro-omezeni-volneho-pohybu-bavorsko-chce-kontroly-na-
hranicich-012175

EU před bitvou o snižování emisí
V říjnu se má Evropská unie rozhodnout, jaké si předepíše 
cíle pro snižování emisí CO2. Se svým návrhem pak vstoupí 
do jednání o globální klimatické smlouvě. 
Generální tajemník OSN Pan Ki-mun svolal na 23. září do New 
Yorku mimořádný klimatický summit, který měl světové lídry 
„nakopnout“ k akci před horkou fází globálních klimatických 
jednání. Letos v prosinci se v peruánské Limě sejdou zástupci 
zemí, které podepsaly Rámcovou úmluvu OSN o změně 
klimatu (UNFCCC). Bude to poslední velká schůzka před 
očekávanou konferencí smluvních stran UNFCCC v Paříži, 
kde se má v prosinci příštího roku podepisovat nová globální 
klimatická dohoda. Dohoda má navázat na Kjótský protokol 
z roku 1997, který stanovil závazné limity pro snižování emisí 
skleníkových plynů do roku 2012 a později byl prodloužen do 
roku 2020. 
Do března příštího roku mají státy navrhnout, jak se chtějí na 
boji se změnou klimatu po roce 2020 podílet. Země EU chtějí 
svůj návrh předložit společně. Očekává se, že Unie půjde do 
jednání s tím, že do roku 2030 sníží své emise CO2 o 40 % 
(ve srovnání s rokem 1990). Evropská komise také navrhla, aby 
se zvýšil podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 
27 % a o 30 % se zvýšila energetická účinnost (oproti roku 
2005). Na cílech se zatím členské země nedokázaly dohodnout 
také proto, že větší pozornost musely věnovat aktuálnímu dění 
na Ukrajině. Shodu by nyní mohly najít na říjnovém summitu 
EU.
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://www.un.org/climatechange/summit/
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-pred-bitvou-o-
snizovani-emisi-prezident-z-uhelneho-polska-a-komisar-z-
ropneho-prumyslu-012173

ENERGETIKA A DOPRAVA

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140904.cs.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140904.cs.html
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ecb-podpori-ekonomiku-necekane-srazila-sazby-a-nakoupi-cenne-papiry-012125
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ecb-podpori-ekonomiku-necekane-srazila-sazby-a-nakoupi-cenne-papiry-012125
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/ecb-podpori-ekonomiku-necekane-srazila-sazby-a-nakoupi-cenne-papiry-012125
http://www.euractiv.de/sections/eu-innenpolitik/fluechtlingspolitik-csu-will-grenzkontrollen-zu-oesterreich-308482
http://www.euractiv.de/sections/eu-innenpolitik/fluechtlingspolitik-csu-will-grenzkontrollen-zu-oesterreich-308482
http://www.euractiv.de/sections/eu-innenpolitik/fluechtlingspolitik-csu-will-grenzkontrollen-zu-oesterreich-308482
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/dalsi-hlasy-pro-omezeni-volneho-pohybu-bavorsko-chce-kontroly-na-hranicich-012175
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Evropská komise vyhrála boj o povolenky
Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu jen 
těsnou většinou čtyř hlasů odmítl návrh části europoslanců 
vrátit Evropské komisi ke zkrácení seznam průmyslových 
odvětví, jež mají v letech 2015 až 2019 nárok na bezplatné 
emisní povolenky. Hlavní spor vedli poslanci o to, že Komise 
sestavila seznam ohrožených odvětví na základě nereálné 
ceny povolenky 30 eur. Teď stojí 6 eur. Dopadová studie 
hovořila o nutnosti předělat seznam podle ceny 16,50 eur. 
Pak by firmy, které ze seznamu díky novým parametrům 
vypadnou, musely podle propočtů poslanců nakoupit 
povolenky za 5 miliard eur. 
http://www.eppgroup.eu/press-release/Carbon-leakage%3A-
ENVI-Committee-adopts-Commission-proposal
http: / /www.euract iv.cz/energet ika/clanek/evropska-
komise-vyhrala-boj-o-povolenky-seznam-odvetvi-se-kratit-
nebude-012180

Europoslanci a ukrajinský parlament schválili 
asociační dohodu s Ukrajinou
Europoslanci ve Štrasburku a ukrajinský parlament v Kyjevě 
dne 16. září souběžně odhlasovali asociační dohodu 
s Ukrajinou, která má položit základy pro těsnější spolupráci 
mezi Ukrajinou a EU. Hlasování proběhlo krátce po poledni. 
Smlouva, pro kterou se vyslovilo 535 europoslanců (127 bylo 
proti a 35 se zdrželo hlasování) začne platit od 1. listopadu 
tohoto roku. Část věnovaná volnému obchodu byla odložena 
až na rok 2016. EU a Ukrajina na to přistoupily po dohodě 
s Ruskem. Asociační dohoda stála na počátku současného 
konfliktu na Ukrajině. Tehdejší ukrajinské vedení v čele 
s prezidentem Viktorem Janukovyčem ji odmítlo, což vyvolalo 
masové demonstrace v zemi. Janukovyč odstoupil a vládu 
převzala prozápadně laděná opozice, která se následně 
dostala do střetu s východem země, orientujícím se na Rusko. 
Schválenou asociační dohodu musí ještě potvrdit členské 
státy EU. Ke konci září tak učinilo šest zemí.
Co se obchodu České republiky s Ukrajinou týká, 
v posledních měsících kvůli napjaté situaci vázne. V posledním 
čtvrtletí minulého roku vyvezli čeští exportéři podle čísel 
Českého statistického úřadu na Ukrajinu zboží za necelých 
9 miliard korun. V prvním čtvrtletí letošního roku to už bylo jen 
necelých 6 miliard a ve druhém čtvrtletí přibližně 4,8 miliard 
korun.  Asociační dohoda tak v budoucnu může mít pozitivní 
vliv i na český export. 
V červnu se její dopad na českou ekonomiku pokusila vyčíslit 
Sekce pro evropské záležitosti na Úřadu vlády. Podle jejích 
údajů se třeba dalo počítat se snížením celních nákladů pro 
české exportéry v řádech stovek milionů ročně. 

7 čísel pro český export

5: Česká republika je mezi členskými zeměmi 
EU pátým největším vývozcem na Ukrajinu 
a šestým největším dovozcem z Ukrajiny. 
Na Ukrajinu Česko vyváží hlavně elektroniku 
a mechanické nástroje. Dováží naopak 
hlavně rudy kovů, paliva a oleje.

450 milionů: Tolik korun ročně by mohli čeští exportéři 
ušetřit díky snížení celních nákladů, které 
má v budoucnu přinést plná implementace 
dohody

13 milionů: Tolik korun by naopak mohl ztratit český 
rozpočet kvůli ušlým clům od ukrajinských 
vývozců. Ukrajina do Česka vyváží méně, 
a to hlavně výrobky s nižší přidanou 
hodnotou, pro které platí nižší sazby.

1 miliarda: O jednu miliardu ročně by mohl vzrůst vývoz 
České republiky na Ukrajinu, a to jen díky 
změnám ve clech.

900 milionů: Navíc je ovšem možné počítat ještě 
s výnosem 900 milionů korun ročně, které 
by se mohly českým exportérům přisypat 
díky snížení netarifních bariér. Pro ukrajinské 
exportéry by šlo o 1,2 miliard korun ročně.

2 miliardy: O asi dvě miliardy korun by se díky asociační 
dohodě mohl dlouhodobě navyšovat český 
hrubý národní produkt.

1,700: Tolik nových pracovních míst by mohlo 
v Česku díky dopadům asociační dohody 
vzniknout.

Zdroj: Úřad vlády
ht tp: / /www.europar l .europa.eu/news/cs/news-room/
content /20140915IPR62504/html /Evropsk%C3%BD-
parlament-ratifikoval-asocia%C4%8Dn%C3%AD-dohodu-
mezi-EU-a-Ukrajinou
http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/SEZ_
PB---Asociacni-dohoda-s-Ukrajinou.pdf
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/strasburk-a-kyjev-
hlasuji-o-osudu-asociacni-dohody-s-ukrajinou-012157

Nové sankce: Do EU nesmí vůdci separatistů 
ani nacionalista žirinovskij
Do Evropské unie nově nesmí cestovat populistický 
ruský poslanec Vladimir Žirinovskij, „premiér“ doněckých 
povstalců Alexandr Zacharčenko či další předák proruských 
separatistů Vladimir Kononov. Jejich jména figurují na novém 
seznamu 24 osob, kterým Evropská unie dne 12. září v rámci 
protiruských sankcí zakázala vstup na své území a kterým 
zmrazila případný zahraniční majetek.
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žirinovskij je známý svými nesnášenlivými výroky na adresu 
Západu. V srpnu například pohrozil Polsku a pobaltským 
státům vymazáním z mapy, pokud by došlo k válce kvůli 
Ukrajině. 
Na seznamu, který ráno EU zveřejnila ve svém věstníku, je 
dále například místopředseda ruské Státní dumy Igor Lebeděv 
či podnikatel Sergej Čemezov, který je popisován jako blízký 
spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina v době 
jeho působení ve východním Německu v rámci služby v KGB. 
Sankce nově zasáhnou i desítky firem. 
Zákaz vstupu na unijní finanční trhy postihl například ropné 
obry Rosněfť, Transněfť a Gazpromněfť, stejný postih se 
týká i trojice zbrojních firem OPK Oboronprom, Sjednocená 
letecká korporace a Uralvagonzavod. Další podniky se ocitly 
na seznamu firem, kterým nesmí evropské společnosti dodávat 
takzvané zboží dvojího užití. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/EN/foraff/144868.pdf
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/nove-sankce-do-
eu-nesmi-vudci-separatistu-ani-nacionalista-zirinovskij-012147

Posílíme pravomoci Skotska, tvrdí Cameron. 
Skotové pochybují
Britský premiér David Cameron po konání skotského 
referenda ocenil, že Británie zůstává jednotná. Během 
vystoupení na Downing Street v Londýně potvrdil, že Skotsko 
dostane slíbené nové pravomoci. Návrhy zákonů by měly být 
hotové už v lednu příštího roku.
V referendu, které se konalo 18. září, Skotové jasně odmítli 
nezávislost. Pro setrvání ve Spojeném království se vyjádřilo 
55,3 %, pro nezávislost 44,7 %. Celková volební účast 
překročila 84 %. Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska tedy zůstane zachováno jednotné. Pozornost se však 
bude soustředit na splnění slibu předání dalších pravomocí 
skotskému parlamentu v Edinburghu, které Skotům přislíbily tři 
hlavní britské politické strany.
V ulicích Edinburghu však vládne mezi příslušníky obou 
voličských táborů značná skepse. Skotové totiž pochybují, že 
Londýn slibované reformy skutečně splní.

O návrhu bude hlasovat až nový parlament, který vzejde 
z voleb v květnu příštího roku. Podle dosud zveřejněných 
návrhů by Skotové měli mít především větší pravomoci 
při vybírání daní. Současně však mohou tyto ústupky 
vést k podobným požadavkům ve Walesu, Ulsteru a také 
ke snahám o více pravomocí buď pro Anglii jako takovou nebo 
pro její regiony.
http://scotlandreferendum.info/
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/posil ime-
pravomoci-skotska-tvrdi-cameron-skotove-pochybuji-012165

Spustí Skotsko balkanizaci Evropy? Separatisté mají 
nový impuls  
Zástupci separatistických a regionalistických hnutí po 
celé Evropě si od konání skotského referenda o nezávislosti 
slibují legitimizaci vlastních snah. Jeho odpůrci se bojí, že 
by mohlo dojít k balkanizaci Evropy.
Referendum o nezávislosti Skotska, které proběhlo dne 18. 
září, by mohlo posílit separatismus a regionalismus v celé 
Evropě, doufají zástupci silnějších i slabších národů bez 
vlastního státu. Pozorně ho sledovali zejména Katalánci, 
kteří svůj názor na nezávislost půjdou vyjádřit k hlasovacím 
urnám na začátku listopadu. 
Na rozdíl od Skotska ale toto referendum nebude závazné – 
Madrid s ním nesouhlasí, je podle něj protiústavní a chystá 
se ho zablokovat. Skotský plebiscit vyvolává naděje také 
u vlámských nacionalistů a separatistické vášně může 
hlasování probudit i v nedalekém Severním Irsku.
http: / /www.euract iv.com/future-eu/scott ish-catalan-
independence-vo-news-517434
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/moravane-
rozdspusti-skotsko-balkanizaci-evropy-separatiste-maji-novy-
impulsil-mezi-nami-a-skotskem-je-padesat-let-012161

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu 5

Výsledek skotského referenda

Zdroj: Scottish Independence Referendum
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Zklamání – to bylo v českých médiích asi nejčastěji zmiňované 
slovo bezprostředně poté, co zvolený předseda nové Evropské 
komise Jean Claude Juncker počátkem září oznámil, jak 
budou rozdělena portfolia mezi jejích 27 členů. Regionální 
rozvoj i dopravu, o kterých se jako o možných rezortech 
pro českého zástupce dlouho spekulovalo, nakonec získali 
kandidáti z jiných členských států a českou vládou nominované 
Věře Jourové byla přidělena spravedlnost, spotřebitelé 
a rovnost žen a mužů.
Úvodní spíše chladnou a zaskočenou reakci jistě nezpůsobily 
jen nenaplněné ambice, ale do velké míry i neznalost obsahu 
přiděleného portfolia. Zatímco agenda dopravy je srozumitelná 
každému a ekonomický význam evropské regionální politiky 
je v České republice díky hojnému čerpání evropských 
fondů zjevný, obsah a význam nečekaně přiděleného rezortu 
bylo zpočátku schopno popsat jen málo komentátorů. A to 
přesto, že v předchozí Komisi byla prakticky za tutéž oblast 
odpovědná Vivian Redingová, jedna z nejvýraznějších tváří 
Barrosovy éry. Brzy se však s nově svěřenou agendou začala 
seznamovat širší veřejnost a následně jsme se mohli dočíst, že 
Věra Jourová bude vyjednávat s USA o ochraně osobních 
údajů evropských občanů či dohlížet na přiměřenost odměn 
bankéřů z londýnské City. Čím se bude česká komisařka po 
následujících pět let skutečně zabývat? 
Hlavní oblasti jí určil Jean-Claude Juncker v pověřovacím 
dopise. V něm zdůraznil Jourové především tyto úkoly:
• pracovat na dokončení procesu přistoupení EU k Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 
prosazovat dodržování Listiny základních práv Evropské 
unie a dbát na úlohu Evropské komise při ochraně právního 
státu;

• prosazovat boj proti diskriminaci, podporovat rovnost 
žen a mužů a odblokovat jednání o tzv. antidiskriminační 
směrnici, která rozšiřuje boj proti diskriminaci i do oblastí 
mimo pracovní poměr;

• usilovat o rychlé přijetí reformy v oblasti ochrany osobních 
údajů a zjednodušit pravidla v oblasti jednotného digitálního 
trhu (nakupování a poskytování služeb online);

• dokončit jednání o dohodě mezi EU a USA o ochraně 
osobních údajů;

• usilovat o to, aby politika v oblasti spravedlnosti přispívala 
k vytváření pracovních míst a růstu, a pokračovat ve 
sledování výkonnosti systémů soudnictví v jednotlivých 
členských státech;

• posilovat evropskou spolupráci v trestních věcech a usilovat 
o zřízení úřadu evropského veřejného žalobce do roku 
2016.

Sama Věra Jourová 
v odpovědích na dotazy 
poslanců Evropského 
parlamentu, které jí zaslali 
v rámci přípravy na slyšení, 
označuje za svou největší 
prioritu rychlé přijetí 
společných evropských 
pravidel ochrany osobních 
údajů, které považuje za zásadní pro fungování a dokončení 
jednotného digitálního trhu.
Pro tento trh bude důležitý i další postup v otázce evropského 
smluvního práva – jednotné právní úpravy prodeje. Ta 
by měla usnadnit uzavírání smluv v případech, kdy jsou 
prodávající a kupující v různých členských státech EU. 
Zabývat by se budoucí komisařka chtěla i problematikou 
omezeného přístupu k některým službám a obsahům. Jejím 
deklarovaným cílem je zajistit, aby občané EU měli ze svých 
elektronických zařízení možnost nakupovat hudbu nebo 
filmy bez ohledu na to, ve kterém členském státu EU se právě 
nacházejí.

Složitým úkolem bude dosáhnout pokroku ve věci 
evropského veřejného žalobce. Přestože se zřízením 
úřadu, jehož úkolem by mělo být vyšetřovat a stíhat podvody 
s evropskými financemi, počítá již Lisabonská smlouva, 
některé členské státy zatím jeho vznik odmítají. Řadu odpůrců 
má i v ČR. Věra Jourová je přesto odhodlaná vznik tohoto 
úřadu do roku 2016 vyjednat.
Úkolů má před sebou první Češka v kolegiu komisařů tedy 
dost. Tím bezesporu nejaktuálnějším je však uspět spolu se 
svými kolegy a kolegyněmi při slyšeních a získat 22. října 
důvěru většiny poslanců Evropského parlamentu. Teprve pak 
se bude moci s konečnou platností svěřenému portfoliu od 
1. listopadu plně věnovat. 

O ČEM BUDE ROZHODOVAT VěRA JOUROVÁ?

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU aktualit 
příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V říjnovém čísle se 
věnuje tématu navržení české kandidátky Věry Jourové na post 
eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost 
žen a mužů. Jaké hlavní oblasti jí určil předseda Evropské komise 
Jean-Claude Juncker, a čím se tedy Věra Jourová bude zejména 
zabývat, si můžete přečíst v následujícím příspěvku.

Sloupek 
Komise

Měsíčník EU aktualit ▪ říjen 2014



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 těchto odkazech: 
http://europa.eu/newsroom/calendar/; http://italia2014.eu/it/.
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Zasedání klíčových institucí EU
2. – 3. 10.  2014  Milán, Itálie
- Neformální setkání ministrů pro telekomunikace 

5. – 6. 10. 2014  Milán, Itálie
- Neformální setkání ministrů pro energetiku 

8. 10. 2014   Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energii

9. – 10. 10. 2014  Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady pro spravedlnost a záležitosti vnitra

13. – 14. 10. 2014  Lucemburk, Lucembursko
- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

13. 10. 2014   Lucemburk, Lucembursko
- Euroskupina

14. 10. 2014   Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání rady pro ekonomické a finanční záležitosti

16. 10. 2014   Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele

20. 10. 2014   Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

20. – 23. 10. 2014  Štrasburk, Francie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu

21. 10. 2014   Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

23. – 24. 10. 2014  Brusel, Belgie

- Zasedání Evropské rady

28. 10. 2014   Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro životní prostředí
Zdroj: www.europa.eu, http://italia2014.eu/it/, přístup ke dni 30. 9. 2014

Informační 
servis

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://italia2014.eu/it/
www.europa.eu
http://italia2014.eu/it/


Problémy vyvolané situací na Ukrajině (a s tím spojené sankce 
proti Rusku) jsou jedním z faktorů komplikujících život lidem 
z ECB. Evropa se jen s potížemi vzpamatovává z dvojitého 
úderu americké hypoteční krize a následné globální recese 
a evropské dluhové krize, navíc ani stav globální ekonomiky 
není nijak zvlášť povzbudivý – motory světové ekonomiky USA 
a Čína jedou na půl plynu a nejsou vidět ani žádné další zdroje 
generující poptávku a růst. ECB na výzvy, se kterými se potýká, 
dlouhodobě systematicky reaguje. V zásadě lze dlouhodobé 
negativní dopady krize finančního systému a státních financí 
rozdělit na tři oblasti: bankovní respektive finanční sektor, 
státní finance a reálnou ekonomiku.

Dluhová krize, která se primárně týká státních financí, ovšem 
sekundárně podstatným způsobem ovlivňuje i finanční sektor 
a reálnou ekonomiku, je momentálně v relativně klidové fázi. 
Velmi výrazně k jejímu uklidnění přispěl prezident ECB Mario 
Draghi svým prohlášením, že euro zachrání „za každou cenu“ 
a programem OMT (Otright Monetary Trasactions neboli 
přímé peněžní transakce), který v případě nutné potřeby ECB 
umožňuje přímý odkup státních dluhopisů států postižených 
krizí. Neznamená to ovšem, že jsou všechny problémy 
s vysokým zadlužením států definitivně za námi. ECB spíše 
poskytla vládám odklad a ty teď musí řešit dlouho se kupící 
problémy s neustálým růstem státního zadlužení. Dobrým 
příkladem je v tomto směru Německo. Naopak Itálie, patřící mezi 
nejzadluženější státy, přistupuje k řešení problémů jen liknavě.
Problémy bankovního sektoru, především nejistý stav bilancí 
bank a z něj plynoucí nedůvěru mezi nimi, se snaží řešit opět 
především ECB. Cestou k znovunastolení stability a vzájemné 
důvěry je převzetí dozoru nad bankami ECB a přípravnou fází 
k tomuto kroku je prověrka kvality aktiv velkých evropských 
bank (AQR) a stress test těchto bank. Výsledky těchto akcí by 

měly ukázat reálnou pozici bank a dát možnost slabším navýšit 
potřebný kapitál a získat tak zpět stabilitu a důvěru. Pokud 
vše proběhne tak jak má, měly by tyto akce podstatně přispět 
ke zlepšení schopnosti bank poskytovat úvěry.
Reálná ekonomika je ovšem to, s čím má ECB co dočinění 
nejvíce a nejpřímočařeji. Jejím základním cílem a účelem je 
držet stabilní měnu, konkrétně vyjádřeno držet inflaci měřenou 
HICP indexem (evropský harmonizovaný inflační index) lehce 
pod 2 %. To se jí ovšem v poslední době nedaří. Banky měly 
v minulosti hodně problémů s krocením příliš vysoké inflace. 
Po dlouholetém úsilí a díky trvalému zlepšování měnové 
politiky se jim ji nakonec podařilo zkrotit. Teď se zdá, že možná 
uspěly až příliš, protože nyní má řada z nich opačný problém s 
příliš nízkou inflací a ECB je mezi nimi. 
Příčin tohoto stavu je řada, ze strany některých centrálních 
bank (včetně ECB) až příliš velké soustředění na boj s 
vysokou inflací a z něho plynoucí obavy z agresivních kroků 
na povzbuzení ekonomiky. ECB tak dlouhodobě zaostávala 
za vývojem situace v reálné ekonomice, což vedlo k tomu, že 
se inflace dostala tam kde je. Index spotřebitelských cen CPI 
roste o pouhých 0,4 % a je tak těsně nad hranicí technické 
deflace. Není to sice ještě plně rozvinutá deflace, ta vyžaduje 
široce založený pokles cen, včetně mezd a dramatickou 
kontrakci úvěrů, ale má to k ní už poměrně blízko.
ECB ve snaze povzbudit ekonomiku a přispět k rychlejšímu 
růstu cen snížila sazby až k nule (0,05 %), depozitní sazbu 
(sazba, za kterou banky ukládají prostředky u ECB) dokonce 
do mínusu, ale zatím to nepomáhá. Aby dále podpořila finanční 
sektor a s ním i reálnou ekonomiku, dodávala ECB od začátku 
krizí do finančního systému velké množství hotovosti. Vedle 
starostí s inflací má ECB bezprostředně související starosti 
s růstem. Evropa se sotva dostala z recese a momentálně 
spíše stagnuje, než roste. Důležitou roli v této slabosti hraje 
podvázaná úvěrová emise. Tento problém se ECB snaží řešit 
pomocí modifikace LTRO tzv. TLTR, mající za cíl přímo 
podpořit úvěry soukromému sektoru. A nejnověji také pomocí 
odkupu dluhopisů krytých aktivy (ABS) a tzv. krytých 
dluhopisů.
Zda bude snaha ECB úspěšná, ukáže až čas. Zatím to spíše 
vypadá, a trh s tím stále více počítá, že Evropa bude následovat 
Japonsko po roce 1990 a projde dlouhým obdobím stagnace až 
nízké inflace až deflace. Není to primárně vina ECB ale jednak 
objektivních faktorů jako je demografie a jednak neschopnost 
vlád včas reagovat na problémy a jejich snahy vše řešit růstem 
zadlužení. Ani teď není většina evropských vlád dostatečně 
odhodlána k reformám, což šance na příznivý vývoj snižuje.

Luboš Mokráš, Česká spořitelna
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V říjnové rubrice „Drobnohled“ se zabýváme tématem efektivnosti 
snížení sazeb Evropskou centrální bankou (ECB). Vývoj 
evropských ekonomik momentálně ovlivňují dva faktory. Ukrajinská 
krize je specifický a dočasný faktor z kategorie externích šoků, 
zatímco činnost ECB je faktor působící trvale. Nejdříve se 
stručně podíváme na dopady šoku a poté podrobněji na události 
související s ECB.

PODAŘí SE ECB PROBUDIT EVROPU?

Vývoj základní úrokové sazby ECB a ČNB od 1.1. 2004

Zdroj: ECB, ČNB
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Hlavním tématem v minulém Měsíčníku EU aktualit byla 
Dohoda o partnerství 2014-2020 - důležitý to dokument o využití 
strukturálních a investičních fondů. Podrobně jsme si představili 
jednotlivé tematické cíle Dohody, které reprezentují klíčové 
složky pro dosahování konkurenceschopnosti České republiky 
a cíle strategie Evropa 2020. V říjnovém Měsíčníku navážeme 
a přiblížíme si operační programy pro následující programové 
období 2014-2020.

DOHODA O PARTNERSTVí 2014-2020 SE ZAMěŘENíM NA 
OPERAČNí PROGRAMY

ÚVOD
Evropská komise vypracovává připomínky a po jejich uplatnění 
i schvaluje Dohodu o partnerství s jednotlivými členskými státy 
a podílí se i na spolupráci při přípravě operačních programů, 
v nichž jsou investiční priority a cíle dohod o partnerství 
promítnuty do konkrétních opatření. Operační programy mají 
působnost v celém daném členském státu anebo se týkají 

určitého regionu, stejně tak mohou být tyto programy určeny 
pro spolupráci mezi několika státy. Evropská komise konečný 
obsah těchto investičních plánů vyjednává s vnitrostátními 
a regionálními orgány. Konzultovány a zapojeny do fází 
programování a řízení operačních programů by měly být 
všechny úrovně správy, včetně občanské společnosti.

Nové programy budou spolufinancovány z Evropských 
strukturálních a investičních fondů – Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. 
Pro programové období 2014-2020 se jedná o programy:
• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP 

PIK), řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), řízený 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; 
• OP životní prostředí (OP žP), řízený Ministerstvem 

životního prostředí;
• OP Doprava (OP D), řízený Ministerstvem dopravy;
• Integrovaný regionální OP (IROP), řízený Ministerstvem pro 

místní rozvoj;
• OP Technická pomoc (OP TP), řízený Ministerstvem pro 

místní rozvoj;

• OP Zaměstnanost (OP Z), řízený Ministerstvem práce 
a sociálních věcí;

• OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR), řízený Magistrátem 
hlavního města Prahy;

• Program rozvoje venkova (PRV), řízený Ministerstvem 
zemědělství;

• OP Rybářství (OP Rybářství), řízený Ministerstvem 
zemědělství;

Hlavní prioritní oblasti EÚS a jejich vazby na programy cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost
ČR se bude v období 2014–2020 v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce (EÚS) účastnit programů přeshraniční spolupráce 
ČR – Polsko, Slovensko – ČR, Rakousko – ČR, Svobodný 
stát Bavorsko – ČR a Svobodný stát Sasko – ČR, programů 
nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 a Dunajský 
program a programů meziregionální spolupráce INTERREG 
EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III a URBACT III.

OPERAČNí PROGRAMY PROGRAMOVACíHO OBDOBí 2014-2020

Téma

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Alokace do operačních programů v EUR

Operační program Tematické cíle (TC) Fondy Alokace
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost TC 1, 2, 3, 4, 7 EFRR 4 331 062 617
Výzkum, vývoj a vzdělávání TC 1, 9, 10 EFRR, ESF 2 779 600 572
životní prostředí TC 4, 5, 6 EFRR, FS 2 636 592 864
Doprava TC 7 EFRR, FS 4 695 769 435
Integrovaný regionální program TC 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 EFRR 4 629 160 909
Technická pomoc N/A FS 223 704 582
Zaměstnanost TC 8, 9, 11 ESF, IZM 2 145 737 492
Praha - pól růstu ČR TC 1,4,8,9,10 EFRR, ESF 201 590 104
Program rozvoje venkova TC 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 EZFRV 2 170 333 996
Rybářství TC 3, 6 ENRF 31 108 015
Celkem 23 844 660 586

Zdroj: Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020; pozn. EFRR - Evropský fond pro regionální rozvoj; FS - Fond 
soudržnosti; ESF - Evropský sociální fond; EZFRV - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova; ENRF - Evropský námořní 
a rybářský fond; IZM - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost je dosažení konkurenceschopné 
a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. 
Operační program je zaměřen na:
(1) Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň 
dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž 
důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, 
vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním 
prostředím. (2) Rozvoj podnikání a inovací v oborech 
s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na 
podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně 
rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody 
jednotlivých firem v mezinárodním prostředí. (3) Posun 
k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství 
spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti 
podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů 
energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění 
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
surovin. (4) Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu 
ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního 
přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních 
a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost 
informační společnosti je založena právě na efektivním 
využívání moderních služeb ICT. 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní 
ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti 
a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os 
(PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, 
pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový 
vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň 
podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění 
vzdělávacího systému ČR. Intervence v oblasti vzdělávání 
budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které 
směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země.
Oblasti intervencí OP VVV zahrnují:
(1) podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání; (2) rozvoj lepších 
kompetencí pro trh práce; (3) posílení kapacit pro kvalitní 
výzkum a jeho přínos pro společnost. 

OP Zaměstnanost
Cílem OP Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu 
obyvatel ČR a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků 
konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat 
značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním 
světě obstát. OP Z je zaměřený na podporu zaměstnanosti, 
rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců 
a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování 

Téma

Měsíčník EU aktualit ▪ říjen 2014

Programy Evropských strukturálních a investičních fondů - alokace v mil. EUR
Název OP Celkem 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 4 331,1 582,6 594,2 606,1 618,2 630,6 643,2 656,1

Výzkum, vývoj a vzdělávání 2 779,6 373,9 381,4 389,0 396,8 404,7 412,8 421,1
životní prostředí 2 636,6 352,4 360,8 369,2 377,1 384,5 392,8 399,9
Doprava 4 695,8 627,9 642,6 657,5 671,5 684,8 699,4 712,1
Integrovaný regionální OP 4 629,2 622,6 635,1 647,8 660,8 674,0 687,5 701,3
Technická pomoc 223,7 29,9 30,6 31,3 32,0 32,6 33,3 33,9
Zaměstnanost 2 145,7 294,4 298,5 298,4 304,4 310,4 316,7 323,0
Praha - pól růstu ČR 201,6 27,1 27,7 28,2 28,8 29,4 29,9 30,5
Program rozvoje venkova 2 170,3 314,3 313,0 311,6 310,1 308,7 307,1 305,5
Rybářství 31,1 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6
Celkem 23 844,7 3 229,4 3 288,1 3 343,4 3 404,1 3 464,3 3 527,3 3 588,1

Zdroj: Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020

ČR se v rámci cíle EÚS plánuje zaměřit na spolupráci se 
zahraničními partnery v následujících prioritních oblastech:
• Výzkum, vývoj a inovace 
• Prevence, monitoring a řízení rizik 
• životní prostředí a účinné využívání zdrojů 
• Kulturní a přírodní dědictví 

• Doprava 
• Zaměstnanost  
• Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení 
• Právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany 

a institucemi 
• Podpora podnikání 
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a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné 
správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce 
a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního 
začleňování a veřejné správy.

OP Doprava
Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je 
zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně 
postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ 
zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí 
národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny 
oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. 
Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro 
zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i jeho regionů. 
Její nerovnoměrná kvalita je i jednou z příčin územních rozdílů.
Podpora v rámci tohoto OP bude hlavně zaměřena na výstavbu 
a modernizaci železničních tratí, silnic a dálnic, vnitrozemských 
vodních cest, multimodální dopravu, infrastrukturu drážních 
systémů městské a příměstské dopravy, zavádění ITS, 
environmentálně čistý dopravní park či rozvoj napájecích stanic 
alternativních energií. 

OP životní prostředí
Hlavním cílem Operačního programu životní prostředí (OP 
žP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život 
obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání 
zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní 
prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP žP navazuje 
na stejnojmenný OP z programového období 2007–2013. 
Vychází ze strategických dokumentů EU i ČR i analýzy potřeb 
pro programové období 2014–2020. 

Integrovaný regionální operační program
Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje 
na sedm regionálních operačních programů a částečně 
na Integrovaný operační program z programového období 
2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje 
území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. IROP 
bude zaměřen na snižování územních rozdílů, zkvalitnění 
infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech, 
posílení veřejných služeb, podporu vzdělanosti jako 
jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílení 
institucionální kapacity veřejné správy.

OP Praha – pól růstu
Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
(OP PPR) pro programové období je zajistit plnění Tematických 
cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, 
které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako 
rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života 
obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí 
a podpora vzdělání a vědy tak musí směřovat k naplnění 

role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Přitom 
je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami 
zdrojů - pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi 
i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování 
jejich vzájemných vazeb.
Mezi intervence a oblasti, které budou v dalším období pro 
Prahu určující a které budou podporovány prostřednictvím OP 
PPR, patří využití kvalitního lidského a inovačního potenciálu 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; podpora malých 
a středních podniků; energetické úspory a podpora posunu 
směrem k nízkouhlíkovému hospodářství; podpora vzdělávání 
a rovných příležitostí. 

OP Rybářství
Globálním cílem Operačního programu Rybářství (OP 
Rybářství) je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura 
založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech 
a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu 
ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek 
sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném 
sortimentu včetně diverzifikace akvakultury (rybníkářství) pro 
zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně 
je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních 
chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění 
k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které 
budou pořizovány pro produkci lososovitých popř. dalších 
druhů ryb k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě. 

Program rozvoje venkova
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je obnova, 
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství 
prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále 
investice pro konkurenceschopnost zemědělských podniků, 
podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná 
infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci 
ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet 
nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován 
bude Komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, 
která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby 
daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na 
místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí 
a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím 
a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví. 

OP Technická pomoc
Smyslem Operačního programu Technická pomoc (OP TP) je 
financování administrativy, podpory absorpční a administrativní 
kapacity a doplňkových činností nutných pro zdárný chod 
celého systému čerpání z ESI fondů v programovém období 
2014–2020. OP TP bude stěžejní pro zajištění úspěšného 
působení Národního orgánu pro koordinaci i jiných orgánů. 
Cílem OP TP je, aby prostředky z ESI fondů byly využity v co 
nejvyšší míře a co nejefektivněji. 

Téma

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Alokace do operačních programů pro programové období 
2014-2020 překročily 22 miliard eur. Nejedná se tedy v žádném 
případě o malou částku a to jsou ještě  plánovány investice 
do rozvoje zemědělství a venkovských oblastí z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova ve výši zhruba  
2,2 miliard eur a dalších 31,1 miliónů eur do oblasti rybářství 
v OP Rybářství. 

Samotné. operační programy byly vymezeny v návaznosti 
na 8 tématických okruhů stanovených na národní úrovni 
představující určitý převodník mezi úrovní rozvojových 
priorit a cílů prioritních os jednotlivých programů. Určité 
zjednodušení a snížení počtu operačních programů by mělo 
zpřehlednit celý systém, tak se to snad využije pro efektivnější 
čerpání a smysluplné projekty.

Téma

Měsíčník EU aktualit ▪ říjen 2014

OP Prioritní osy

OP PIK

Rozvoj a výzkumu a vývoje pro inovace; Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem;  
Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových  
technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin; Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí  
k internetu a informačních a komunikačních technologií.

OP VVV Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; Rovný  
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

OP Z Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly; Sociální začleňování a boj s chudobou; Sociální inovace  
a mezinárodní spolupráce; Efektivní veřejná správa.

OP D Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu; Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná  
infrastruktura pro čistou mobilitu; Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T.

OP ŽP Zlepšení kvality vody a snižování rizika povodní; Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; Odpady  
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Ochranu a péči o přírodu a krajinu; Energetické úspory.

IROP Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro  
obyvatele regionů; Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.

OP PPR Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; Udržitelná mobilita a energetické úspory;  
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě; Vzdělávání a vzdělanost.

OP
Rybářství

Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na  
znalostech a účinně využívající zdroje; Podpora provádění společné rybářské politiky; Podpora uvádění na trh 
a zpracování Veškeré financování v OP Rybářství bude čerpáno z EZFRV.

PRV

Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech; Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora  
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů; Podpora organizace potravinového  
řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat  
a řízení rizik v zemědělství; Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím; 
Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství,  
potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu; Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby  
a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

OP TP

Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství - vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství  
a koordinace řízení; zajistit včasnou přípravu nového programového období 2021+; zajistit informovanost o ESIF  
u cílových skupin; podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni; Jednotný monitorovací systém  
zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. Veškeré  
finanční prostředky budou čerpány z FS.

Zdroj: Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020; pozn.: součástí jednotlivých operačních programů je ještě prioritní 
osa Technická pomoc

PRIORITNí OSY OPERAČNíCH PROGRAMů

ZÁVěR

Přehled prioritních os u operačních programů pro období 2014-2020
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Průvodce 
podnikáním

Rubrika Průvodce podnikáním je součástí poradenského programu 
„Průvodce podnikáním v zahraničí“, který nabízí EU Office České 
spořitelny. V rámci programu poskytujeme zdarma našim klientům 
z řad malých a středních podniků informace, jak úspěšně 
expandovat do zahraničí a jaké je zde čeká podnikatelské 
prostředí. Více informací naleznete: www.csas.cz/eu. V říjnovém 
Měsíčníku EU aktualit Vás blíže seznámíme s podnikatelským 
prostředím Švédska.

Základní údaje
Oficiální název Švédské království
Počet obyvatel 9 555 893 (2013)
Rozloha 450 295 km2

Měna SEK (Švédská koruna) 
Úřední jazyk Švédština

Zdroj: Eurostat
Švédské království se nachází na severu Evropy mezi 
Finskem a Norskem. Skládá se z 21 hrabství, tvořících 
8 regionů soudržnosti typu NUTS 2. Švédsko je konstituční 
monarchií s jednokomorovým parlamentem voleným na 4 roky. 
Předsedou vlády je od roku 2006 Frederik Reinfeldt z liberálně 
konzervativní strany. Hlavou státu je král Karel XVI. Gustav od 
roku 1973. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Tvorba hrubého domácího produktu je ve Švédsku téměř 
totožná s průměrem EU. Zemědělství tvoří 1,5 % HDP, průmysl 
necelých 25 % HDP a služby téměř 75 % HDP. U pracovní 
síly je situace trochu odlišná. Zemědělství zaměstnává pouze 
2,2 % pracovní síly, průmysl necelých 21 % a ve službách 
pracuje 77 % švédské pracovní síly (o 5,5 p. b. více než průměr 
Evropské unie). 
Hlavními exportními partnery Švédska jsou Norsko (10,4 %), 
Německo (10,3 %) a Spojené království (8,1 %). Vyváží se 
především strojírenské výrobky (více než třetina celkových 
exportů), automobily, papírnictví a dřevo. 
Hlavními dovozci do Švédska jsou Německo (17,4 %), Dánsko 
(8,5 %) a Norsko (8,4 %). Nejvýznamnější importní komodity 
jsou stroje, ropa a ropné produkty a chemikálie.

Makroekonomický výhled
Po dvou slabých letech, kdy 
růst HDP činil okolo 1 % ročně, 
Evropská komise očekává, že letos 
švédská ekonomika zrychlí na 
2,8 % HDP a v roce 2015 na 3 % 
HDP. Tahounem bude soukromá spotřeba a investice, kterým 
pomůže uvolněná monetární politika spolu s fiskálními stimuly. 
Tato pozitivní předpověď je dále podpořena dokončováním 
velkých infrastrukturních projektů. Spotřebu domácností zase 
potáhnou nízké úrokové sazby a rostoucí disponibilní příjmy 
obyvatel včetně klesající nezaměstnanosti.
Veřejný dluh k HDP ve Švédsku za posledních 10 let spíše klesá, 
ovšem minulý rok opět překročil 40% hranici. Státní pokladna je 
v mírném deficitu, který je však bezpečně pod „maastrichtskou“ 
3% hranicí. Zhoršení veřejných financí predikovaných na 
letošní rok půjde na vrub novým vlnám žadatelů o azyl 
(hlavně ze Sýrie) a stárnutí populace. Za očekáváním zůstává 
i příjmová stránka rozpočtu charakterizovaná slabším výběrem 
korporátních daní a nižších dividend státních firem. 

Základní makro ukazatele 2012 2013 2014e 2015e

Růst HDP (%) 0,9 1,5 2,8 3,0
Míra nezaměstnanosti (%) 8,0 8,0 7,7 7,3
Inflace (%) 0,9 0,4 0,5 1,5

Obchodní bilance (% HDP) 2,4 2,2 1,9 1,8

BÚ plat. bilance (% HDP) 6,5 6,6 6,1 6,0

Saldo veř. financí (% HDP) -0,6 -1,1 -1,8 -0,8
Veřejný dluh (% HDP) 38,3 40,6 41,6 40,4

Zdroj: Evropská komise; e - odhad 

Trh práce
Míra nezaměstnanosti se v posledních měsících pohybuje 
okolo 8 % s odhadem na zlepšení situace na trhu práce 
v dalších letech.

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (srpen 2014) 8,0 %

Produktivita práce k Ø EU (2013) 116,9 %

Minimální měsíční mzda (2014) není stanovena

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2013)

Švédsko ČR

Velkoobchod a maloobchod 5 034 € 1 512 €

Zpracovatelský průmysl 5 569 € 1 480 €

Stavebnictví 4 922 € 1 467 €

Informační a komunikační činnosti 6 829 € 2 848 €
Zdroj: Eurostat

ŠVÉDSKO

Sektory národního hospodářství – Švédsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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I přes růst populace včetně pracovní síly se očekává 
zlepšení nezaměstnanosti téměř k 7 %. Cena práce je ve 
Švédsku mnohem vyšší než v Česku. Průměrné náklady 
práce v jednotlivých odvětvích jsou zhruba 3,5x vyšší než 
v tuzemsku. Minimální měsíční mzda zde není stanovena.

Základy pracovního práva
Pracovní smlouva se uzavírá zpravidla písemně. Smlouva 
může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Pracovní doba 
je 40 hodin týdně, včetně přesčasů však nesmí přesáhnout 
48 hodin během 7 po sobě jdoucích dní. Přesčasy nesmí 
přesáhnout 200 hodin za kalendářní rok a jsou ohodnoceny 
50% - 100% příplatkem k hodinové mzdě. Zaměstnanci mají 
také právo na 25 dní placené dovolené.

Základy obchodního práva
Založení společnosti s ručením omezeným může ve Švédsku 
trvat lehce přes 2 týdny a stát okolo 2 000 švédských korun 
(v přepočtu cca 6 000 CZK). Společnost mohou založit 
fyzické i právnické osoby. Podíly vlastníků nemusí být 
splaceny v hotovosti a minimální podíl vlastníka musí činit 
100 švédských korun (cca 300 CZK).
U společnosti s ručením omezeným (Aktiebolag) činí minimální 
základní kapitál 50 000 švédských korun (cca 150 000 CZK), 
u akciové společnosti pak 100 000 švédských korun 
(cca 300 000 CZK).

Právní forma Minimální kapitál
Společnost s ručením omezeným  - 
Aktiebolag 50 000 SEK 

Akciová společnost – Publikt aktiebolag 100 000 SEK

Evropská společnost – SE 120 000 EUR
Zdroj: Ministerstvo hospodářství Švédska

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Rezidenti ve Švédsku podléhají dani ze svých celosvětových 
příjmů, nerezidenti jen z příjmů dosažených na území Švédska. 
Sazba daně z příjmu právnických osob je ve výši 22 %. 
Dividendy vyplácené rezidentům nepodléhají srážkové dani, 
ale dividendy vyplácené zahraničním firmám jsou zdaněny 
30% daní. Sazba daně z příjmu jednotlivců je stanovena ve 
výši 20 % a 25 % dle výše příjmu. K tomu se připočítává 
municipální daň o průměrné výši zhruba 31,5 %. Maximální 
možná daňová zátěž jednotlivce je tedy cca 57 %. 
Základní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) je již 25. rokem 
ve Švédsku 25 %. Snížená 12% sazba se vztahuje na hotely 
a potraviny a 6% sazba na knihy, veřejnou dopravu a kulturu. 
Pojištění, finanční služby, medicína a nemovitosti jsou od DPH 
osvobozeny. 
Zaměstnavatelé odvádí na sociální zabezpečení 31,42 % (není 
stanoven strop) hrubé mzdy. 

Zaměstnanec platí pouze 7 % své mzdy na důchodové 
pojištění (strop je stanoven ve výši 459 183 SEK).

Daň/odvod Sazba
korporátní daň 22 %

daň z příjmu jednotlivců až 57 %

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 7 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 31,42 %

DPH 25 % / 12 % / 6 %
Zdroj: webové stránky Ministerstva financí Švédska

Energetika
Cena elektřiny je ve Švédsku o čtvrtinu nižší, než v tuzemsku 
a také poměrně stabilní. Od roku 2009 do roku 2011 sice vzrostla 
o 34 %, od té doby však cena mírně klesá a na konci roku 2013 
platili velkoodběratelé 7,5 eurocentů za kilowatthodinu. 
Cena plynu je v průměru o 53 % dražší než v ČR. Od začátku 
roku 2009 do konce roku 2011 stoupla jeho cena o 50 %, poté 
se však vývoj ceny stabilizoval a na konci minulého roku zaplatil 
velkoodběratel 15,2 €/GJ. Švédsko spoléhá ze 40 % na jadernou 
energetiku a z 56 % na obnovitelné zdroje. Tamější energetika 
je z 36,8 % závislá na dovozu, což z ní dělá 9. nejméně závislou 
zemi v EU.

Investiční pobídky
Švédsko nabízí investorům pobídky ve formě regionálních 
investičních nebo zaměstnaneckých grantů. Investiční granty 
jsou poskytovány na činnosti v oblasti průmyslu, cestovního 
ruchu nebo výstavby budov k pronájmu. Jejich výše pro MSP 
se pohybuje v rozmezí 20-50 % celkových investičních nákladů 
projektu. Investoři mají také nárok na zaměstnanecký grant na 
každého nově zaměstnaného zaměstnance na plný úvazek. 
Maximální výše dotace na zaměstnance činí 120 000 SEK, resp. 
198 000 SEK dle rozvojové oblasti.

Měsíčník EU aktualit ▪ říjen 2014

Průvodce  
podnikáním

Vývoj cen energií – Švédsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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Programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu 
byly zřízeny v souvislosti se vstupem Bulharska, Litvy 
a Slovenska do Evropské unie s cílem zvýšit jadernou 
bezpečnost v těchto zemích. 
Významným podnětem pro jejich vznik byla tragická 
nehoda v Černobylu z roku 1986, která měla přeshraniční 
dopad a vyvolala velké obavy v souvislosti s provozem 
nemodernizovatelných jaderných reaktorů v zemích střední 
a východní Evropy. Zmíněné státy Evropské unie se tak 
zavázaly k předčasnému odstavení a následnému vyřazení 
z provozu celkem osmi jaderných reaktorů. V Bulharsku se 
situace týká reaktoru Kozloduj (bloky 1-4), v Litvě reaktoru 
Ignolina (bloky 1-2) a na Slovensku reaktoru Jaslovské 
Bohunice V1 (bloky 1-2). 
Evropská unie jim ze svého společného rozpočtu na toto 
vyřazení finančně přispívá. Všechny příslušné bloky byly již 
v minulých letech odstaveny z provozu, v současné době 
(resp. v následujícím programovacím období) je potřeba 
důkladně provést činnosti spojené s dekontaminací, demontáží 
bloků a vyřešit nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, aby mohlo dojít ke konečnému vyřazení všech 
zařízení z provozu. Cílem finanční pomoci EU je tedy zejména 
podpora zemí při vyřazování jejich odstavených jaderných 
reaktorů z provozu a také přispění k řešení (zmírnění) následků 
pro životní prostředí, které budou daná odstavení mít.

Samotný proces vyřazení jaderných zařízení z provozu je dosti 
zdlouhavý, drahý a zahrnuje různé činnosti, které je zapotřebí 
udělat ještě předtím než dojde ke konečnému odstavení. 
Patří mezi ně např.: vypracování plánů vyřazení z provozu, 
příprava dokumentace potřebné pro získání povolení a projekty 
infrastruktury pro nakládání s odpady. Po odstavení reaktorů 
je zapotřebí se zabývat dalšími činnostmi jako např.: odstranit 
vyhořelé palivové články, dekontaminovat, demontovat nebo 
zdemolovat jaderná zařízení, bezpečně uložit radioaktivní 
odpad a ekologicky obnovit kontaminovaná místa. 

Celý proces je ukončen, když skončí regulační kontrola a dojde 
ke zrušení radiologických omezení.

Hlavní cíle jednotlivých programů: 
Programy pomoci mají především za cíl podpořit vyřazení 
jaderných zařízení z provozu, podílet se na obnově životního 
prostředí, modernizovat konvenční výrobní kapacity, přispívat 
k další modernizaci výroby, přenosu a distribuce energie, 
zvýšit bezpečnost dodávek energie a zlepšit energetickou 
účinnost. 
Slovensko v rámci vlastního přispění k financování elektrárny 
na vyřazení z provozu zřídilo zvláštní daň z přenosu elektřiny. 
Další dvě země žádné takové mechanismy nezavedly. 
Evropská unie na podporu těchto programů vyčlenila pro 
příštích sedm let celkem 1,643 mld. eur ze společného 
rozpočtu (v běžných cenách). 

Bulharsko (Kozloduj) a Slovensko (Bohunice) – Nařízení 
Rady (Euratom) č. 1368/2013
Mezi hlavní priority programů Kozloduj a Bohunice, které bude 
v nejbližších letech financovat EU, patří zejména demontáž 
v turbínových halách bloků a také v dalších souvisejících 
budovách, dále demontáž velkých součástí a zařízení 
v budovách reaktorů a zajištění bezpečného nakládání 
s odpady při vyřazování z provozu. Finanční prostředky určené 
pro oblasti hlavních priorit obou programů činí 518,4 mil. eur 
v běžných cenách, z toho pro program Kozloduj je stanoveno 
293 mil. eur a pro program Bohunice 225,4 mil. eur. 

Litva (Ignalina) – Nařízení Rady (EU) č. 1369/2013 
Finanční prostředky Evropské unie budou v příštích sedmi 
letech směřovat především na odstranění paliva z aktivní 
zóny reaktoru v bloku 2 a také z palivových nádrží bloků 
1-2 do zařízení pro suché skladování vyhořelého paliva, 
na údržbu bloků reaktoru, na demontáž v turbínové hale a 
v souvisejících budovách, nebo pro zajištění bezpečného 
nakládání s odpady. Celkem má Evropská unie na tento 
program a aktivity pro následující období připraveno 450,8 mil. 
eur v běžných cenách. 
Ze zbývajících finančních prostředků určených na jednotlivé 
programy je možné hradit také výdaje spojené s přípravou, 
monitorováním, kontrolou, auditem a hodnocením procesu 
vyřazování jaderných zařízení z provozu. Použity mohou být 
prostředky také na různé studie, jednání odborných skupin, 
informační a komunikační akce, technickou a administrativní 
pomoc apod. 
Evropská komise se zavázala, že nejpozději do konce roku 
2017 spolu se zainteresovanými členskými státy provede 
podrobné hodnocení a posoudí, zda byly splněny nastavené 
cíle a došlo k pokroku v procesu vyřazování zařízení z provozu.

15EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu

Seznamka

PROGRAMY POMOCI PRO VYŘAZOVÁNí JADERNÝCH 
ZAŘíZENí Z PROVOZU

Dalším z programů financovaných Evropskou unií jsou programy 
pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, 
Litvě a na Slovensku. Finanční prostředky na tyto programy 
jsou součástí víceletého finančního rámce Evropské unie na 
období 2014-2020, okruhu 1a: Konkurenceschopnost pro růst 
a zaměstnanost. Více o programech si můžete přečíst  na dalších 
řádcích naší Seznamky.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1409131799232&uri=CELEX:32013R1368R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1409131799232&uri=CELEX:32013R1368R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1409132009945&uri=CELEX:32013R1369
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Statistické okénko zobrazuje vybrané ekonomické ukazatele 
všech 28 členských zemí Evropské unie. Zahrnují srovnatelná 
data z oblasti trhu práce (míra nezaměstnanosti, náklady práce 
k průměru EU v podnikatelské sféře B-N, produktivita práce 
k průměru ČR), či cenové charakteristiky (meziroční inflace na 
bázi indexu HICP, průměrné úročení hypoték, ceny elektřiny 
k průměru EU 1000-2500 kWh). Pro srovnání jsou v tabulce 
i  stejné ukazatele za celou EU. Zdrojem dat je Eurostat a ECB.

Měsíčník EU aktualit ▪ říjen 2014

Belgie 0,8 0,7 0,6 0,4 8,5 8,5 8,4 8,5 148,5 148,6 149,6 150,2
Bulharsko -1,8 -1,8 -1,1 -1,0 12,8 12,9 12,2 11,8 13,4 14,2 14,4 15,4
ČR 0,5 0,0 0,6 0,7 6,9 6,7 6,6 6,2 44,0 44,6 44,8 44,6
Dánsko 0,3 0,4 0,5 0,3 7,2 6,8 6,8 6,4 152,8 152,5 151,5 151,3
Estonsko 0,6 0,4 0,0 -0,2 8,3 8,6 7,9 7,4 34,6 35,3 36,8 39,1
Finsko 1,0 1,1 1,0 1,2 8,1 8,3 8,4 8,6 122,8 122,6 125,1 125,6
Francie 0,8 0,6 0,6 0,5 10,3 10,2 10,2 10,2 133,3 134,1 134,1 132,4
Chorvatsko 0,4 0,5 0,5 0,3 18,1 17,3 17,4 16,6 38,1 38,1 38,1 38,3
Irsko 0,4 0,5 0,5 0,6 12,8 12,2 12,0 11,7 120,4 115,9 116,1 115,0
Itálie 0,4 0,2 0,0 -0,2 12,3 12,5 12,6 12,5 112,8 112,3 112,1 113,0
Kypr -0,1 0,0 0,9 0,8 16,5 16,6 15,7 15,1 72,5 71,8 70,4 66,7
Litva 0,1 0,3 0,5 0,3 11,4 11,2 11,6 11,4 23,7 23,7 24,2 25,5
Lotyšsko 0,8 0,8 0,6 0,8 11,7 11,5 11,4 10,8 26,4 26,6 27,1 27,9
Lucembursko 1,4 1,2 1,2 0,7 6,0 6,1 6,2 6,2 147,0 147,6 147,8 150,5
Maďarsko 0,0 -0,1 0,5 0,3 10,1 9,2 8,0 8,1 36,3 37,3 38,6 38,7
Malta 0,4 0,7 0,6 0,8 6,4 6,5 6,0 5,7 55,3 55,5 56,2 56,8
Německo 0,6 1,0 0,8 0,8 5,3 5,2 5,2 5,0 121,5 121,9 122,8 123,6
Nizozemsko 0,1 0,3 0,3 0,4 7,0 7,0 7,2 7,0 134,3 133,4 133,1 135,0
Polsko 0,3 0,3 0,0 -0,1 10,3 10,0 9,8 9,2 35,2 35,7 36,0 36,7
Portugalsko -0,3 -0,2 -0,7 -0,1 16,0 15,4 14,9 14,4 53,7 52,8 49,1 47,5
Rakousko 1,5 1,7 1,7 1,5 5,0 5,0 5,0 n/a 123,7 124,8 127,5 129,4
Rumunsko 1,3 0,9 1,5 1,3 7,3 7,3 7,2 7,2 22,6 23,5 24,4 24,9
Řecko -2,1 -1,5 -0,8 -0,2 27,8 27,6 27,2 27,1 79,1 72,6 67,0 n/a
Slovensko 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 14,3 14,1 13,9 13,9 34,7 35,2 35,3 35,8
Slovinsko 1,0 1,0 0,3 0,0 9,9 9,7 10,2 10,2 61,2 60,9 60,0 58,4
Španělsko 0,2 0,0 -0,4 -0,5 26,1 25,8 25,3 24,7 89,3 89,4 88,4 87,4
Švédsko 0,1 0,5 0,4 0,2 7,9 8,0 8,1 8,0 152,6 152,6 155,3 155,7
UK 1,5 1,9 1,6 1,5 7,5 7,1 6,7 6,3 115,5 114,7 113,8 113,2
EU 0,6 0,7 0,5 0,5 10,8 10,7 10,5 10,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Klíčové ekonomické ukazatele
 Meziroční inflace Míra nezaměstnanosti Náklady práce k Ø EU
v % V-14 VI-14 VII-14 VIII-14 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 2010 2011 2012 2013

Belgie 259,6 257,1 266,6 282,3 n/a n/a n/a n/a 121,0 122,1 116,1 111,5
Bulharsko 33,3 35,2 38,2 40,0 8,8 8,3 7,8 7,6 45,2 43,5 43,9 42,5
ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 4,6 4,2 3,6 3,4 118,9 119,0 113,2 109,4
Dánsko 286,5 283,0 295,4 313,5 4,0 3,5 3,7 3,3 164,5 167,6 160,6 153,3
Estonsko 83,5 85,4 91,1 98,8 3,7 3,1 3,0 3,0 55,2 53,0 55,2 65,4
Finsko 239,6 241,7 251,3 266,6 2,6 2,2 2,2 2,2 94,1 100,7 95,7 94,2
Francie 237,2 235,3 244,0 258,5 4,4 4,5 3,9 3,8 82,7 81,7 78,4 80,8
Chorvatsko 97,1 95,7 100,5 104,8 n/a n/a n/a n/a 62,2 60,8 68,8 69,6
Irsko 279,5 283,2 293,2 n/a 3,5 3,3 3,5 3,3 118,2 125,3 131,8 135,9
Itálie 211,2 207,5 210,5 222,6 3,6 4,3 3,9 3,7 89,2 86,8 94,3 93,2
Kypr 147,2 145,7 153,9 157,6 5,3 5,5 5,4 5,1 106,1 114,9 138,5 122,5
Litva 73,9 79,5 84,9 91,6 4,3 3,3 2,7 3,0 66,5 65,2 62,9 66,0
Lotyšsko 70,4 75,4 83,3 89,2 4,7 3,9 4,1 n/a 57,6 61,1 61,6 59,3
Lucembursko 599,0 599,5 614,3 n/a 2,5 2,4 2,2 2,3 105,5 95,7 92,2 87,2
Maďarsko 84,7 83,6 82,2 85,2 10,6 12,0 9,6 7,8 94,3 87,4 80,8 69,1
Malta 130,8 128,2 131,3 138,4 3,6 3,6 3,4 3,3 110,0 103,2 97,5 94,0
Německo 204,8 204,5 211,0 224,3 4,1 3,2 2,9 2,8 146,2 143,2 140,7 149,2
Nizozemsko 229,6 225,4 230,6 n/a 4,6 4,3 3,9 3,5 52,9 55,0 56,1 55,3
Polsko 76,3 76,8 80,4 85,5 7,1 7,4 5,9 5,6 80,3 78,2 75,1 71,5
Portugalsko 115,6 112,9 116,0 124,6 4,8 4,8 4,3 4,1 100,7 102,6 110,2 109,3
Rakousko n/a n/a n/a n/a 3,4 3,3 2,8 2,8 117,8 113,8 109,1 110,2
Rumunsko 43,6 45,2 45,6 51,8 9,5 8,1 7,6 5,6 57,6 56,8 53,4 62,3
Řecko 156,9 151,0 156,0 159,4 4,7 3,6 3,1 3,2 57,2 56,5 61,2 67,7
Slovensko 94,6 95,9 100,4 106,0 5,2 5,3 4,4 4,0 97,7 98,1 95,1 89,9
Slovinsko 122,4 122,4 122,7 n/a 4,1 3,6 3,5 3,7 92,7 87,1 85,8 90,8
Španělsko 184,1 181,7 190,4 n/a 3,5 3,4 3,2 3,3 111,7 116,4 120,5 114,4
Švédsko 259,0 270,3 289,8 307,7 4,0 3,6 2,8 2,4 113,0 116,2 109,2 106,9
UK 198,6 195,6 215,2 n/a n/a n/a n/a n/a 83,9 84,1 92,4 90,5
EU n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100,0 100,0 100,0 100,0

 Produktivita k Ø ČR Průměrné úročení hypoték Ceny elektřiny k Ø EU
v % 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 1H-14 2010 2011 2012 2013
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