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Víme, o čem budeme hlasovat?

KVĚTNOVÝ GRAF CEPU
Rozdíl dotací z EU a odvodů do EU

v eurech na obyvatele za rok 2001

Pro ČR se jedná o maximální možnou čásku dosažitelnou v r. 2005

▲

Vstup do EU může být zkou-

mán z různých hledisek.

Zdánlivě neutrálním analytic-

kým přístupem je porovnávání

tzv. nákladů a výnosů členství.

Převládajícím názorem veřejné

debaty je, že výnosy z členství

v EU pro ČR vysoce převyšují

náklady. My tvrdíme, že vyčer-

pávající analýza nákladů a vý-

nosů členství v EU je – vzhle-

dem ke složitosti vztahů v EU

a vzhledem k nejisté budouc-

nosti – nemožná. Z toho mála,

co o Evropské unii víme, se

však zdá, že výhodnost vstupu

žije spíše v představách vlád-

ních politiků než v realitě.

Ztráta státní suverenity
Pokud po referendu v České

republice, po referendech

v ostatních kandidátských ze-

mích a po souhlasu stávajících

15 zemí EU vstoupí Přístupová

smlouva v platnost, stane se

Česká republika 1. května 2004

členem Evropské unie.

Přístupovou smlouvou by ČR

převzala povinnosti ze všech

smluv, které zakládají EU

(Maastrichtská, Amsterdamská

atd.). Závazné pro ČR by se

staly i smlouvy, které orgány

EU uzavřely nebo uzavřou

s třetími stranami. Vstupem do

EU bychom se dále zavázali

akceptovat nejen existující ev-

ropskou legislativu, ale i všech-

nu další legislativu, která

vznikne po našem případném

vstupu.

Fakt, že po vstupu do EU
bychom automaticky přijali
zákonodárnou i výkonnou
pravomoc evropských insti-
tucí a že by v nich Česká re-
publika mohla být v mno-
ha oblastech přehlasována,
svědčí o ztrátě státní suvere-
nity České republiky. Jak

uvádí oficiální publikace Ev-

ropské komise, „EU se naprosto
liší od obvyklých mezinárod-

ních společenství států v tom,
že členské státy předaly unii
některé své suverénní pravomo-
ci a daly jí pravomoci jednat
nezávisle na vůli členských stá-
tů. Při výkonu těchto pravomo-
cí má EU kapacitu vydávat su-
verénní právní normy, které
mají stejnou závaznost jako
zákony jednotlivých států.“
(The ABC of Community Law,

Evropská komise. Brusel 2000,

str. 7)

Vystoupit z EU nelze, leda

další dohodou se všemi členy,

s nimiž bychom byli vstupem

do EU smluvně vázáni. Vy-

stoupit z EU lze teoreticky

i jednostranným porušením

Přístupové smlouvy. Z té ale

vyplývají tisíce závazků a jejich

porušení se nemusí setkat s po-

chopením ostatních členů.

Nadcházející referendum je

proto vpravdě osudový krok,

kterým Česká republika určí

svoji budoucnost na dlouho

dopředu.

Rozhodování v EU
Fakt, že vstupem do EU by-

chom byli vázáni evropským

právem, by byl do určité míry

kompenzován získáním hlaso-

vacích práv v evropských insti-

tucích. Ovšem zatímco dnes si

o své legislativě rozhodujeme

ze 100 % sami, v Evropském

parlamentu bychom dispono-

vali pouze 3,3 % a v Radě 3,7 %

mandátů. Okruh věcí, u nichž

platí pravidlo jednomyslnosti,

se stále v EU zužuje a v bu-

doucnu se může vztahovat jen

na změny smluv zakládajících

EU.

Jak ukazuje tabulka č. 1 (viz

str. 2), podíly kandidátských

států na mandátech Evrop-

ského parlamentu i Rady jsou

zanedbatelné, snad s výjimkou

Polska, které má disponovat

7,4 % křesel v EP a 8,4 %

v Radě. Podíly všech dosavad-

ních členů by po rozšíření EU

klesly, ovšem rozdílnou měrou:

relativně nejvíce by ztratily ma-

lé státy (Rakousko, Belgie,

Nizozemí apod.), nejméně by

ztratily velké státy, zejména

Německo.

Při většinovém hlasování

v Evropském parlamentu či

hlasování v Radě by po případ-

ném vstupu ČR do EU bylo dů-

ležité, jakou sílu mají nové

členské země celkově. Tyto stá-

ty s relativně nižší ekonomic-

kou úrovní mohou mít společ-

né zájmy vůči stávajícím čle-

nům. Podíl všech nových dese-
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ti členů na mandátech EP by či-

nil 162 ze 732 (22,5 %), o něco

lepší situace by byla v Radě –

84 z 321 (26,2 %). Staré země

by kdykoliv mohly přehlasovat

nové členy pohodlnou kvalifi-

kovanou většinou.

Demokratický deficit EU
Již Montesquieu definoval

princip dělby moci v demokra-

tických státech jako rovnováhu

moci zákonodárné, výkonné

a soudní. Zákonodárnou moc

představuje demokraticky zvo-

lený parlament, který schvaluje

legislativu. Exekutivu předsta-

vuje vláda, která obvykle čerpá

legitimitu od parlamentu. Soud-

ní moc je nezávislá. Všechny tři

složky se vzájemně kontrolují

a usměrňují. Realita současné

EU je bohužel odlišná.

Klíčovým zákonodárným
orgánem není Evropský
parlament, jak by se mohl
laik domnívat, nýbrž Rada.
Rada EU přitom není institu-
cí volenou lidem. Její členové

jsou zástupci vlád členských

států – premiéři, ministři zahra-

ničí či rezortní ministři. Ačkoli

Rada není volena obyvatel-

Zdroj: Přístupová smlouva

stvem unie, má zákonodárnou

pravomoc – schvaluje nařízení

a směrnice, které bu� platí

okamžitě, nebo jsou členské

státy povinny vtělit je do svého

právního řádu.

Dalším legislativním orgá-

nem se zvláštní působností je

Komise. Skládá se z nevole-

ných úředníků, kteří skládají

přísahu věrnosti EU a jsou po-

vinni konat výhradně ve pro-

spěch integrace, nesmějí proto

přijímat pokyny od své vlády

ani od jiné instituce. Odpo-

vědností vůči Evropskému par-

lamentu Komise trochu připo-

míná „vládu“. Ani její mandát

nemá souvislost s vůlí občanů.

Reálná síla občana ovlivnit roz-

hodování Evropské komise je

mizivá.

Evropský parlament (EP) je

jediný demokraticky volený or-

gán EU. Pravomoci tohoto or-

gánu jsou zatím slabé, jeho

souhlas se vyžaduje u důleži-

tých mezinárodních smluv,

rozšíření EU a pro jmenování

předsedy a členů Komise.

I u něj se však hovoří o demo-

kratickém deficitu, a to kvůli

nízké účasti při volbách do EP,

která v některých zemích spad-

la na 15 %.

Kdyby chtěla EU demokra-

tický deficit odstranit tím, že by

rozhodovací pravomoci předa-

la demokraticky volenému Ev-

ropskému parlamentu, dočkala

by se pravděpodobně jen ne-

končících národních sporů.

Evropská unie totiž není tvoře-

na jedním politickým národem,

ale mnoha národy s odlišnými

zájmy.

Jaký vztah evropských insti-

tucí převládne do budoucna,

ukáže čas. Německo s Francií

prosazují posilování role Ev-

ropského parlamentu, nebo�

v něm je síla velkých zemí

podstatně větší než v Radě

a Komisi. Současně podporují

rozšiřování většinového rozho-

dování v Radě. Není divu, ne-

bo� při stanoveném počtu hla-

sů by několik velkých států

mohlo přehlasovat země malé

a prakticky rozhodovat o tom,

co se děje v celé unii.

Do budoucna nelze vyloučit,

že se z EU stane federální stát.

Patří-li k definičním znakům

státu společná obrana, společ-

ná zahraniční politika, společ-

né základní zákonodárství

a společná měna, pak přinej-

menším dva poslední znaky již

EU splňuje. Pokud by k tomu

došlo (a o otázkách zahraniční

politiky a obrany by rozhodo-

vala Rada většinou, by� kvalifi-

kovanou), změnila by se Ev-

ropská unie možná ne v su-

perstát, ale ve stát určitě.

Zde je důležité připomenout,

že nové členské státy včetně

ČR si již na rozdíl od starých

členů (např. Dánska či Bri-

tánie) nebudou moci vybrat,

zda vstoupit či nevstoupit do

EMU. Otázkou je pouze nača-

sování vstupu do eurozóny,

které má proběhnout po splně-

ní maastrichtských kriterii. Je-li
tedy někdo proti zavedení
eura v ČR, měl by hlasovat
proti vstupu do EU již nyní.

Nadřazenost práva EU
Právo EU dnes tvoří na

80 000 právních dokumentů.

Každý den vznikají nové. Ani

právní profesionálové člen-

ských zemí nejsou s právem

EU dostatečně obeznámeni,

a tak vzniká neprůhledná změ�

předpisů, kterým nikdo nero-

zumí. Malá průhlednost záko-

nodárného procesu na úrovni

EU, nedostatečná demokratic-

ká kontrola a nesrozumitelnost

jeho produktů je ústředním

problémem legislativy EU.

Právní základ evropské integ-

race tvoří tzv. primární a se-
kundární právo Evropských

společenství. Prameny primár-

ního práva jsou především čtyři

zakládající smlouvy (o ESUO,

EHS, Euroatomu a EU) v plat-

ném znění. K nim bývají řazeny

i smlouvy mezi EU a třetími stá-

ty. Tento systém dohod tedy již

dnes tvoří jakousi „Ústavu EU“.

Sekundární právo je tvořeno

právními akty přijímanými spo-

lečnými institucemi EU. Těmito

akty jsou nařízení, směrnice,
rozhodnutí, stanoviska a dopo-
ručení. Nařízení jsou právní

akty, které jsou všeobecně

a přímo závazné. Pokud jsou

v rozporu se zákony některého

členského státu, mají přednost.

Mají podobu jakýchsi „zákonů“

EU. Každý soudce v kterékoli

členské zemi EU by měl znát

normy evropského práva, ne-

bo� je musí aplikovat přednost-

ně před normami práva svého

státu.

Německo 99 15,8 99 13,5 10 11,5 29 9,0

Francie 87 13,9 78 10,7 10 11,5 29 9,0

Velká Británie 87 13,9 78 10,7 10 11,5 29 9,0

Itálie 87 13,9 78 10,7 10 11,5 29 9,0

Španělsko 64 10,2 54 7,4 8 9,2 27 8,4

Nizozemí 31 5,0 27 3,7 5 5,7 13 4,0

Řecko 25 4,0 24 3,3 5 5,7 12 3,7

Belgie 25 4,0 24 3,3 5 5,7 12 3,7

Portugalsko 25 4,0 24 3,3 5 5,7 12 3,7

Švédsko 22 3,5 19 2,6 4 4,6 10 3,1

Rakousko 21 3,4 18 2,5 4 4,6 10 3,1

Dánsko 16 2,6 14 1,9 3 3,4 7 2,2

Finsko 16 2,6 14 1,9 3 3,4 7 2,2

Irsko 15 2,4 13 1,8 3 3,4 7 2,2

Lucembursko 6 1,0 6 0,8 2 2,3 4 1,2

Polsko 0 0 54 7,4 0 0 27 8,4

ČR 0 0 24 3,3 0 0 12 3,7

Ma�arsko 0 0 24 3,3 0 0 12 3,7

Slovensko 0 0 14 1,9 0 0 7 2,2

Litva 0 0 13 1,8 0 0 7 2,2

Lotyšsko 0 0 9 1,2 0 0 4 1,2

Slovinsko 0 0 7 1,0 0 0 4 1,2

Estonsko 0 0 6 0,8 0 0 4 1,2

Kypr 0 0 6 0,8 0 0 4 1,2

Malta 0 0 5 0,7 0 0 3 0,9

CELKEM 626 100,0 732 100,0 87 100,0 321 100,0

EVROPSKÝ PARLAMENT RADA

Dnes Dnes (%)
Po

rozšíření

Po
rozšíření

(%)
Dnes Dnes (%)

Po
rozšíření

Po
rozšíření

(%)

Tabulka 1: 
Síla zemí v Evropském parlamentu a Radě

▲
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Směrnice jsou právní akty,

které zavazují členské státy vtě-

lit jejich základní principy do

domácího právního řádu.

Směrnice dnes regulují praktic-

ky všechno: hospodářskou

soutěž, sociální politiku, země-

dělství, dopravu, audiovizi, ži-

votní prostředí, telekomunika-

ce, veřejné zakázky, finanční

služby, ochranu osobních úda-

jů, právo společností, účetnic-

tví, občanské právo, vzájemné

uznávání odborné kvalifikace,

duševní, průmyslové a ob-

chodní vlastnictví, energetiku,

celní unii, nepřímé daně,

„ochranu spotřebitelů“ atd.

EU každoročně vydává tisíce

směrnic, nařízení a rozhodnutí.

Jen za posledních deset let

(1993-2002) EU vydala 919

směrnic a 28 817 rozhodnutí

a nařízení. Nařízení v oblasti

zemědělství jsou odhlasovává-

na prostou většinou, cla nebo

regulace hospodářské soutěže

kvalifikovanou většinou a jed-

nomyslnost se požaduje např.

u daní. Jak ukazuje graf č. 1

a graf č. 2, každoročně vznikne

kolem stovky nových směrnic

a přes dva tisíce nových naří-

zení.

Proces permanentního při-

způsobování národních legisla-

tiv evropskému právu je ozna-

čován jako harmonizace práv-

ních řádů. Ani stávající členské

státy ji neprovádějí absolutně,

vždy existuje určitá „legislativní

mezera“ mezi platnými směrni-

cemi a implementovanými (viz

graf č. 3). Ke konci února se

počet neimplementovaných

směrnic pohyboval ve člen-

ských zemích od 48 v Dánsku

po 89 ve Francii. Za „neuzáko-

nění“ směrnic hrozí členským

zemím sankce, ty ale v praxi

uplatňovány nejsou. Kandidát-

ské státy plní směrnice EU

mnohdy lépe než samotní čle-

nové. Např. ČR již implemento-

vala 99 % směrnic v oblasti

vnitřního trhu, zatímco členové

EU v této oblasti dodržují pou-

ze 93 %. Česká republika je zde

tedy „evropštější“ než samotná

Evropská unie.

Existuje argument, že harmo-

nizaci právního řádu ČR již

z drtivé většiny provedla, takže

vstup do EU již žádné další ná-

klady v legislativní oblasti ne-

přináší. To však není úplně

přesné. Instituce EU vydávají

každý den další desítky práv-

ních norem. Nevstoupení do

EU by nám umožnilo uchránit

se před právními akty, které

unie teprve přijme. Dlouho-

době by nevstoupení do EU

umožnilo odbourat evropskou

legislativu, která České republi-

ce nevyhovuje.

Při rozhodování v referendu

nelze brát v úvahu jen součas-

ný stav, ale i trendy. Pokud by

zvítězil federální model EU,

pak by se z norem EP, Rady

a Komise staly federální záko-

ny, vyhlášky a nařízení. O tom,

co je normou EU a co tedy mu-

sí členské země vtělit do ná-

rodního právního řádu, rozho-

duje Společenství už dnes. Je
naprosto legitimní zvažovat,
zda máme vstoupit do spole-
čenství, jehož legislativy se
již po vstupu nikdy nezbaví-
me a jen minimálně ji bude-
me moci změnit.

Fiskální varování
Po uzavření předvstupních

jednání loni v Kodani se čeští

negociátoři pyšnili tím, že vy-

jednali naší zemi takové finanč-

ní podmínky vstupu do EU,

které zajiš�ují, že minimálně do

roku 2006 bude naše země tzv.

„čistým příjemcem“ evropské-

ho rozpočtu – tj. že do společ-

ného rozpočtu EU bude

v součtu platit méně peněz než

z něj bude dostávat. Tato zavá-

dějící kalkulace však nepočítá

s dodatečnými náklady na spo-

lufinancování evropských pro-

jektů, s pravděpodobnými do-

datečnými přímými platbami

Graf 2:
Počet nařízení a rozhodnutí vydaných EU v letech 1993–2002

Graf 1:
Počet směrnic vydaných EU v letech 1993–2002

Graf 3:
„Legislativní mezera“ členských zemí: Počet platných

a počet implementovaných směrnic (průměr EU)

Zdroj: Úřední věstník EU (Official Journal) a EUR-LEX

Zdroj: Evropská komise (Application of Community law in Member States)

zemědělcům z českého rozpo-

čtu, s náklady na kapitálový

vstup do Evropské investiční

banky, se ztrátou cel a hlavně

s nestejnou kvalitou peněz,

které by ČR měla odvádět do

EU, a které by měla z EU do-

stávat. Celkový dopad naše-
ho vstupu do EU na české
veřejné finance by byl cel-
kově negativní a finanční to-
ky mezi našimi veřejnými
rozpočty a rozpočtem EU by
přispívaly k růstu schodko-
vosti veřejných rozpočtů
v příštích letech.

Proč tomu tak je? Je nutné si

uvědomit, že už v roce 2004

bychom měli do rozpočtu EU

zaplatit zhruba 19 miliard ko-

run. Náš příspěvek do rozpo-

čtu EU by byl přímým výdajem

státního rozpočtu (do EU se

odvádí například veškerý vý-

nos z cel či část nepřímých da-

ní). Avšak peníze, které by-

chom dostávali zpět z EU (v ro-

ce 2004 asi 24 miliard korun),

by už z větší části nebyly pro-

středky, které by šly přímo do

státního rozpočtu. Nebylo by

tedy možné o nich politicky

diskutovat, přerozdělit je v jed-

notlivých letech podle aktuál-

ních domácích politických pre-

ferencí a vést v parlamentu dis-

kusi, zda tyto příjmy z EU vě-

novat v daném roce spíše na

školství či raději na posílení

policie. Prostředky z EU jsou

z nadpoloviční většiny „penězi

s doručenkou“. Jsou to bu� pe-

níze určené na přímé platby

zemědělcům, nebo na předem

definované typy projektů

schválených samotnou Evrop-

skou unií a to v několika kon-

▲
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Dojednané výjimky 
a přechodná období

Trvalé výjimky
• Trvalá výjimka pro firmy s obratem nižším než 35 000

eur/rok z povinnosti registrovat se jako plátce DPH.

• Trvalá výjimka na nižší spotřební daň pro „domácí“ pálení

slivovice a dalších ovocných destilátů.

• Trvalá výjimka pro vinaře z povinnosti destilovat odpad

z výroby vína

Přechodná období:
• Občané jiných zemí EU nebudou moci po 7 let po vstupu

do EU nakupovat v ČR půdu a lesy, toto ochranné období

lze prodloužit ještě o 3 roky.

• Rekreační obydlí nebudou v ČR volně prodávána občanům

jiných zemí EU 5 let po vstupu.

• Do konce roku 2007 zůstane zachována nižší sazba DPH na

teplo a stavební práce pro účely bydlení.

• Spotřební daně na tabákové výrobky dosáhnout harmonizo-

vané úrovně EU až na konci roku 2007.

• Prodloužení možnosti podporovat hutě ze státních prostřed-

ků až do roku 2006, při dodržení schválených programů re-

strukturalizace, omezení výroby a zvýšení produktivity.

• Liberalizace trhu s plynem až od roku 2005.

• Odklad platnosti některých ekologických požadavků: recyk-

lace obalů (2005), čistírny odpadních vod v obcích mezi

10000-2000 obyvateli (2010), aplikace směrnice IPPC na dva

vybrané podniky (2007).

• Platnost hygienických norem EU pro masokombináty a mlé-

kárny až od roku 2007.

• Standardní klece pro slepice až od roku 2010.

• Předepsaný objem státních nouzových zásobníků ropy

a ropných produktů až od roku 2005.

Přechodná omezení ČR:
• Omezení volného pohybu české pracovní síly po EU po do-

bu 2 let, s možností prodloužení jednotlivými členskými stá-

ty až na celkem 7 let.

• Postupné zvyšování přímých plateb českým zemědělcům

z rozpočtu EU až na 100 % úrovně dnešní EU v roce 2013.

• Do roku 2006 strop pro prostředky z rozpočtu EU na rozvoj

regionů ve výši 120 euro/obyvatele.

• Omezení služby kabotáže českých dopravců v jiných člen-

ských zemích EU 2 roky po vstupu s možností prodloužení

jednotlivými státy EU až na celkem 5 let.

Pramen: Přístupová smlouva

krétních resortech (zeměděl-

ství, doprava, místní rozvoj, ži-

votní prostředí a průmysl a ob-

chod), které navíc vyžadují

spolufinancování z české stra-

ny ve výši 25–50 %. Aby Česká

republika přislíbené peníze

z EU vůbec dostala, musí veřej-

ná správa splnit dva domácí

úkoly:

- předložit dostatečné množ-

ství projektů zpracovaných

podle pravidel Unie,

- najít prostředky k jejich

spolufinancování.

Zatímco tedy česká roční

platba do rozpočtu EU ve výši

zhruba čtyř ročních rozpočtů

ministerstva zahraničí by přímo

snížila celkové zdroje státního

rozpočtu o 19, respektive 29

miliard korun, příjmy z EU by

takto vzniklou rozpočtovou dí-

ru přímo nekompenzovaly.

Peníze z EU mají totiž směřovat

na projekty jdoucí většinou

nad rámec dnes běžných výda-

jů státu, zatímco běžné potřeby

našeho státu se vstupem do EU

téměř jistě nijak nesníží. Jinými

slovy, platba do rozpočtu EU

jde na vrub všech rozpočto-

vých kapitol, zatímco příjem-

cem většiny prostředků z EU

bude zejména ministerstvo ze-

mědělství a dalších pět Unií

preferovaných resortů.

Pokud ČR do unie vstoupí,

musí svůj příspěvek platit bez

dalších podmínek. Z Unie má

však naše země dostávat pro-

středky z hlediska volnosti s je-

jich nakládáním „méně kvalit-

ní“. Jsou to peníze „s doručen-

kou“ a navíc z definice též pe-

níze „podmíněné“ – tj. bez spl-

nění náležitostí nařízených Unií

nemusí Česká republika dostat

celý jejich objem dohodnutý

v Kodani, ale pouze jejich část

a klidně se tak může dostat do

situace, kdy se fakticky stane

čistým plátcem EU. Problém

nestejné kvality peněz mířících

do EU a z EU zpět se lépe vy-

jasní, uvědomíme-li jak velký

by byl pro každého z nás roz-

díl dát někomu 19 000 korun

přímo na ruku bez dalšího

omezení, a za ně dostat příslib

možnosti utratit 24 000 korun,

ovšem za předem vybrané zbo-

ží v předem určených prodej-

nách a to navíc jen za předpo-

kladu, že z uvedených 24 000

korun zaplatíme nejprve 4 000

korun ze svého.

Jednoduchý výpočet nega-

tivního fiskálního dopadu vstu-

pu do EU je proveden v tabul-

ce č. 2. Např. v r. 2004 bychom

do EU odvedli přímo ze státní-

ho rozpočtu 19 miliard korun.

Z Unie sice máme dostat zpět

až 24 miliard korun, ovšem

pouze 9 miliard z nich by šlo

přímo do státního rozpočtu ja-

ko tzv. rozpočtová kompenza-
ce. Rozpočtová kompenzace je

jediná část prostředků EU, kte-

ré zároveň nemají „doručen-

ku“, nevyžadují spolufinanco-

vání a EU nijak nezasahuje do

způsobu, jakým budou utrace-

ny. Stát navíc přijde o určitý vý-

nos z cel (v r. 2004 odhadem

3 miliardy) z nadále cly už ne-

zatíženého dovozu z 24 no-

vých členských zemí EU. Takto

by v rozpočtu vznikla díra

13 miliard korun.

Další peníze bude muset stát

vynaložit na spolufinancování

evropských projektů a téměř ji-

stě i na navýšení přímých pla-

teb zemědělcům. V roce 2004

odhadem 12 miliard korun.

Díra v rozpočtu se tak může

vyšplhat v r. 2004 až na 25 mi-

liard korun. Naši vyjednavači,

jak známo, dohodli, že ČR mů-

že v roce 2004 „dorovnat“ pří-

mé platby zemědělcům až do

výše 55 % běžných plateb

v rámci EU, ovšem pouze

z vlastních českých rozpočto-

vých zdrojů. Každá koruna na-

víc na spolufinancování a kaž-

dá koruna navíc zemědělcům

z našeho rozpočtu negativní

dopad vstupu do EU na domá-

cí veřejné rozpočty prohlubuje.

Zbylých 15 miliard korun

příjmů z EU, tedy jejich větší

část, by byla do značné míry

mimo moc domácího přeroz-

dělení a šlo by o výše popsané

„méně kvalitní“ peníze (přímé

platby zemědělcům, peníze ze

strukturálních a kohezních fon-

dů apod.). I kdyby tyto peníze

částečně nahradily některé vý-

daje státu plánované bez ohle-

du na členství v Unii, což by

bylo žádoucí, celková bilance

pro státní rozpočet by zůstala

stále hluboce záporná. Právě

s vědomím problému nestejné

kvality rozpočtové kompenza-

ce a ostatních peněz přicházejí-

cích z EU, vyjednala polská de-

legace v Kodani přesun 1 mi-

liardy eur příjmů ze struktur-

ních fondů přímo do rozpočto-

Pozn.: Částky v r. 2004 jsou nižší, protože ČR by byla členem EU jen část roku.

Tabulka 2:
Dopady vstupu na český státní rozpočet (mld. Kč)

2004 2005 2006
A. Platba České republiky do rozpočtu EU -19 -29 -29

B. Ztráta cel z vnitřního obchodu v rámci rozšířené EU -3 -5 -5

C. Rozpočtová kompenzace České republice (peníze „bez doručenky“) +9 +8 +5

D. Přímý negativní dopad vstupu do EU na český státní rozpočet (C-B-A) -13 -26 -29

E. Předpokládané náklady spolufinancování a navýšení přímých plateb zemědělcům -12 -14 -16

F. Předpokládaný celkový dopad vstupu do EU na české veřejné finance (D+E) -25 -40 -45

▲

Peníze z EU „s doručenkou“, které mohou, ale nemusí přijít +15 +30 +33
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vé kompenzace (ČR vybojovala

přesun 100 milionů eur, ostatní

země nic). To, že Polsko i ČR

musely tento přesun na EU tvr-

dě vybojovat, je nepřímým dů-

kazem výše popsané rozdílné

„kvality peněz“ směřující do EU

a z EU.

V celé naší kalkulaci jsme

navíc pominuli, že Česká re-

publika se podle předvstupní

smlouvy zavázala i k dalším

platbám, například k uhrazení

části základního jmění a rezerv

Evropské investiční banky ve

výši asi 800 milionů korun roč-

ně až do roku 2009. Dále je

velmi pravděpodobné, že by

Česká republika ani celkový

dohodnutý rámec strukturál-

ních plateb nezískala. Např.

Rakousku se v první rok vstu-

pu podařilo získat pouze 37 %

„nabízených“ evropských ze-

mědělských fondů a od té do-

by EU přidělovací pravidla dále

zpřísnila.

Podtrženo a sečteno, náš
vstup do EU by znamenal
pro veřejné rozpočty jen
v letech 2004-2006 celkovou
díru v rozsahu 68–110 mi-
liard korun. Z čistě fiskálního

hlediska se tedy vstup do EU

jako příliš výhodný nejeví. Zdá

se totiž, že sám vstup do EU

jen prohloubí těžkosti, které již

dnes české veřejné rozpočty

mají. Je nutné uvědomit si, že

vstupem do EU musejí čeští da-

ňoví poplatníci živit o jeden

veřejný rozpočet víc.

Je také dobré vědět, že pozi-

ce České republiky by v tomto

ohledu byla v rámci celé EU

netypická a druhořadá. Z ta-

bulky č. 3 je zřejmé, že zatímco

bohaté země na EU doplácejí,

chudé Portugalsko, Španěl-
sko a Řecko získávají ročně
zejména díky strukturálním
dotacím EU stovky euro na
osobu na rok. Irsko je v po-
zici čistého příjemce, ačko-
liv jeho HDP na hlavu přesa-
huje průměr EU. ČR, která je
chudší, má vyjednáno maxi-
málně pouhých 26 � na hla-
vu (viz graf na titulní straně).

Velká Británie není ve finan-

cích EU v záporné pozici díky

pravidelné dojednané kom-

penzaci. Tato „britská sleva“ je

částka, která Velké Británii od

90. let zaručuje, aby nebyla

v unii čistým plátcem. Na tuto

slevu se skládají ostatní členské

země. Náš příspěvek na tuto

kompenzaci pro Velkou

Británii by činil mezi roky

2004–2006 celkem 7 miliard

korun.

Česká republika s EU žád-

nou podobnou kompenzaci ja-

ko Velká Británie nedojednala

a mohlo by se tak snadno stát,

že by Česká republika jako

členská země doplácela na ce-

lou řadu bohatších zemí EU.

Daně
Evropská unie přímo stano-

vuje a vybírá daně na dovoz

zboží – cla. Jedná se o jediný

přímý výnos rozpočtu Evropské

unie (kromě pokut, které EU

Zdroj: Allocation of 2001 EU operating expenditure by Member State,
str. 128. European Commission, September 2002

Zdroj: MFČR. *Pro přepočet minimálních sazeb EU použit kurs 33,905 Kč/� 

Tabulka 3:
Čistá platba nebo čistý příjem z rozpočtu EU v r. 2001 (roz-
díl mezi tím, co země platí do EU a co získává na dotacích)

Tabulka 4:
Sazby vybraných spotřebních daní

uděluje firmám v rámci regulace

hospodářské soutěže). Další

prostředky získává EU od člen-

ských států vypočtené jako po-

díl na vybrané dani z přidané

hodnoty a jako dopočet podle

hrubého domácího produktu

země. Celkový příspěvek člen-

ských států do rozpočtu EU činí

v současnosti 1,2 % HDP, což je

asi 3 % národních státních roz-

počtů. V Evropské komisi vzni-

kl návrh na zavedení přímé da-

ně, kterou by platili všichni ob-

čané EU, a která by byla pří-

mým zdrojem evropského roz-

počtu. O tomto návrhu však ne-

bylo zatím rozhodnuto.

Vstupem do EU by Česká re-

publika přejala celní sazebník

Evropské unie. Protože 80 %

zahraničního obchodu České

republiky je realizováno se stá-

ty EU nebo s kandidátskými

zeměmi, vztahovalo by se celní

zatížení jen na zhruba 20% za-

hraničního obchodu se zbyt-

kem světa (zejména USA, Asií

a Ruskem). Cla, která by naši

občané platili v cenách zboží

dováženého ze zámoří, by po

vstupu do EU putovala přímo

do Bruselu. Např. dovoz jízd-

ních kol z Asie EU zatěžuje

51 % clem, dovoz banánů

z Jižní Ameriky clem ve výši 22

korun na kilogram. Celkově by

občané v cenách zboží odvá-

děli do Bruselu kolem deseti

miliard korun ročně.

V oblasti spotřebních daní

Evropská unie stanovuje ze-

jména minimální sazby u daní

z benzínu a topných olejů, al-

koholu, piva, vína a cigaret.

Výnos těchto daní jde do ná-

rodních rozpočtů a EU je regu-

luje z důvodu zabránění mezi-

národní daňové konkurenci

uvnitř EU. Přehled minimálních

sazeb předepsaných Evrop-

skou unií a platných sazeb

v České republice ukazuje ta-

bulka č. 4. Podle nedávného

návrhu směrnice Evropské ko-

mise by se minimální sazby da-

ní z benzínu a nafty měly dále

zvyšovat.

V oblasti sazeb DPH Ev-

ropská unie nařizuje, že zá-

kladní sazba nesmí být menší

než 15 procent a zároveň sta-

novuje, které zboží a služby

nemohou být zatíženy sníže-

nou sazbou. V České republice

existuje několik položek, které

jsou ve snížené sazbě, a které

by se vstupem do EU musely

být přesunuty do základní vyš-

ší sazby. Jedná se např. o tele-

komunikační služby, dodávky

tepla, stavební práce, výrobu

a prodej softwaru a pohostin-

ství. EU rovněž reguluje okruh

plátců DPH: EU nám stanovila

práh ročního obratu, kdy se fir-

ma již musí registrovat jako

plátce DPH na 35 000 � (cca

1 mil. Kč) a mnoho drobných

podnikatelů by muselo začít

vést agendu DPH.

Pro Českou republiku za-
tím znamenalo přizpůsobo-
vání se evropským daním
zvyšování daní. Pokud by
ČR vstoupila do EU, tento
trend by dále pokračoval.
V případě nevstoupení do EU

by mohl český parlament tyto

daně stanovovat libovolně

euro miliony euro % národního 
na hlavu celkem HDP

Lucembursko -317 -144,1 -0,66 %

Nizozemí -139 -2256,8 -0,54 %

Švédsko -109 -973,3 -0,44 %

Německo -84 -6953,3 -0,34 %

Rakousko -66 -536,4 -0,26 %

Belgie -62 -629,5 -0,24 %

Dánsko -43 -229 -0,13 %

Itálie -34 -1977,9 -0,17 %

Francie -33 -2035,4 -0,14 %

Finsko -29 -150,4 -0,12 %

Velká Británie 12 705,5 0,05 %

Portugalsko 173 1794,2 1,53 %

Španělsko 199 7738,3 1,24 %

Irsko 309 1203,1 1,13 %

Řecko 412 4513,2 3,50 %

Komodita Minimální sazba Sazba 
platná v EU* platná v ČR

benzin olovnatý 0,337 �/litr 11,40 Kč/litr 10,84 Kč/litr

benzin bezolovnatý 0,287 �/litr 9,70 Kč/litr 10,84 Kč/litr

motorová nafta 0,245 �/litr 8,30 Kč/litr 8,15 Kč/litr

lehký topný olej 0,018 �/litr 0,60 Kč/litr 0 Kč /litr

těžký topný olej 0,013 �/kg 0,40 Kč/kg 0 Kč/kg

zkapalněný plyn 100 �/t 3 391 Kč/t 2 850 Kč/t
pro dopravu

stlačený plyn 100 �/t 3 391 Kč/t 0 Kč/t
pro dopravu

líh, lihoviny, 5,5 �/litr 186,5 Kč/litr 234 Kč/litr 
destiláty ethanolu etanolu etanolu

pivo - za každé % 0,748 �/hl 25,4 Kč/hl 24 Kč/hl
extraktu mladiny

cigarety 57 % z ceny, 57 % z ceny, 7,20 Kč
min. 1,2 � min. 40 Kč na 20 cigaret
na 20 cigaret na 20 cigaret a 22% z ceny

▲
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a případně je snížit. V případě

vstupu do EU tyto daně nebude

již možné nezávisle snižovat.

Vzhledem k tomu, že většina

zemí EU uplatňuje vyšší než

minimální sazby, lze očekávat

v EU tlak na další zvyšování

minimálních sazeb.

Společný trh
V r. 1986 tzv. Jednotný ev-

ropský akt definoval „Čtyři svo-

body“: volný pohyb zboží, slu-

žeb, osob a kapitálu, a to

v podmínkách společné relativ-

ně jednotné regulace. V realitě

staré bariéry (dovozní cla a do-

vozní kvóty) byly nahrazeny

novými regulacemi (výrobní

normy a výrobní kvóty). 

Mezi mladými lidmi převládá

představa, že členství v EU

umožním umožní studovat po

celé Evropě. Tento argument je

stejně rozšířený jako zkreslují-

cí. Především: studovat v ze-

mích EU je možné i dnes.

Vyřídit si vízum na ambasádě,

má-li člověk potvrzení o přijetí

od zahraniční univerzity, je

otázkou několika dní. Nej-

důležitější pro vycestování za

studiem není pas, nýbrž finan-

cování. O získání stipendia se

studenti budou muset ucházet

stejně jako dnes. Někteří je do-

stanou, jiní nedostanou.

Podobně zkreslená je před-

stava o svobodné práci v které-

koli členské zemi v EU.

Některé členské země EU si již

od počátku vymínily přechod-

ná období na pohyb pracov-

ních sil. I po jejich ukončení

nemusí být mobilita pracovní-

ků nijak vysoká. Jazykové

a kulturní bariéry neumožní

mnoha lidem pracovat v zápa-

doevropských zemích, jak by si

přáli. Předsudky a kulturní roz-

díly budou přetrvávat po řadu

dalších desetiletí.

Představa o volném trhu

v EU je hodně idealizovaná.

Vzhledem k charakteru evrop-

ské regulace jakož i vzhledem

ke specifickým národním legis-

lativním úpravám i dnes obča-

né a podnikatelé členských ze-

mí stále většinově vnímají myš-

lenku jednotného trhu za spíše

teoretickou nebo jen omezeně

funkční. Národní i evropská

„ochrana“ spotřebitele či hos-

podářské soutěže umožňuje

omezování volné soutěže na

společném trhu, mnohdy ve

prospěch velkých firem z bo-

hatších a silnějších členských

zemí. Regulace jednotného trhu

bývají kompromisním vekto-

rem tlaků zainteresovaných fi-

rem a národních či místních

tlaků, které stojí nikoliv na pre-

ferenci volného trhu a zájmech

občanů členských zemí, ale na

zájmu nátlakových skupin.

Přemíra úprav a předpisů činí

tento trh neefektivní a v globál-

ní ekonomice se neustále vy-

trácí konkurenční schopnost fi-

rem z EU především kvůli

dlouhodobému technologické-

mu i manažerskému zaostávání

nejen za USA, ale i za donedáv-

na málo rozvinutými zeměmi

např. jihovýchodní Asie.

Vstupem do EU by zanikla

prakticky veškerá technická

omezení výměny zboží mezi

ČR a rozšířenou EU. Výjimku

představují přechodná období,

během kterých by čeští občané

potřebovali pro získání práce

ve starých zemích EU povolení

úřadů, jako je tomu dosud.

Tato asymetrie by mohla vést

k zániku řady firem a nárůstu

nezaměstnanosti spolu s pokle-

sem příjmů národního rozpo-

čtu. Situace by připomínala in-

tegraci bývalé NDR do Spol-

kové republiky Německo před

12 roky, ovšem bez dodateč-

ných masivních dotací centra.

Pokud by Česká republika

vstoupila do EU, musela by

v rámci společné obchodní po-

litiky ukončit bilaterální a mul-

tilaterální vztahy k ostatním ze-

mím světa (celkem okolo 350

smluv a dohod), které by na-

hradilo smluvní uspořádání EU

a veškeré tyto vztahy by i za

ČR plně řídila Komise v Bru-

selu. Tam by se např. také roz-

hodovalo o tom, které firmy

dostatečně vyhovují možnos-

tem čerpání množstevních kvót

v rámci společné obchodní po-

litiky na zboží, které bylo do-

posud do ČR dováženo bez ja-

kýchkoliv omezení.

K podstatnému zhoršení ob-

chodních vztahů by došlo na

straně českého vývozu např.

do USA. Vstupem do EU by
Česká republika nejen přišla
o preferenční zacházení ze
strany USA, ale více méně by
vstoupila do obchodní války
mezi USA a EU (ocel, textil

apod.). Podobně by tomu bylo

i ve vztahu k Japonsku, Koreji

a dalším mimoevropským ze-

mím. U tzv. rozvojových zemí

by v podstatě nedošlo ke změ-

ně obchodních podmínek, ale

pouze k výměně obchodních

dohod za jiné s podobným ob-

sahem.

Makroekonomický vývoj EU
Jedním z klíčových argu-

mentů pro vstup do EU je teze,

že členství v EU pozitivně

ovlivní hospodářský vývoj Čes-

ké republiky.

Otázkou je, zda by vstup do

EU napomohl přibližování eko-

nomické úrovně v ČR průměru

EU. Zkušenost mnoha zemí,

které k EU přistoupily dříve,

tento optimismus nepotvrzuje.

Jak ukazuje graf č. 4, Irsko od

vstupu do EU v r. 1973 dlouho

zůstávalo na 65 % průměru EU.

Výrazný růst zaznamenává až

více než deset let po vstupu po

zavedení daňové reformy a vý-

razném přílivu zejména americ-

kého kapitálu. V r. 1997 Irsko

dokonce překonalo průměr

EU. Řecko při vstupu v r. 1981

dosahovalo v HDP na hlavu

53 % průměru EU. Pak řecká

ekonomická úroveň klesala až

na 43 % EU v r. 1998. Od té

doby se pomalu dostává na

úroveň 53 %, kterou mělo při

vstupu. Tato úroveň je ale stále

hluboce pod 60 % EU, kde by-

lo Řecko v r. 1970. Španělsko
a Portugalsko, které vstoupily

do EU v r. 1986 zaznamenaly

po vstupu mírný a trvalý pro-

ces konvergence. Tempo jejich

přibližování ale daleko zaostá-

vá za tempem, kterým srovná-

vala ekonomickou úroveň s EU

Česká republika během po-

sledních 13 let. Rakousko, které

dosahovalo v HDP na hlavu

v r. 1970 úrovně 90 % EU, se

dostalo při vstupu do EU

v r. 1995 na úroveň 126 % EU.

Od vstupu do EU trvale jeho

pozice klesá až na dnešních

110 % EU. HDP ostatních zemí

se vyvíjel zhruba stejně jako

evropský průměr.

Vstup do EU by mohl ovliv-

nit objem zahraničních inves-

Zdroj dat: The World Economic Outlook, Mezinárodní měnový fond.
HDP v USD je vztažen k průměrnému HDP v 15 zemích tvořících dnes EU.

Zdroj dat: The World Economic Outlook, Mezinárodní měnový fond. Růst
v EU je reálný růst v 15 zemích tvořících dnes EU

Graf 4:
Vývoj HDP na hlavu jako % průměru EU

Graf 5: 
Průměrný hospodářský růst v EU a ve Spojených státech

▲
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tic. Optimisté předpokládají, že

rozšíření EU do zemí střední

a východní Evropy znamená

garanci příznivého institucio-

nálního prostředí, kvůli němuž

bude do ČR připlouvat ještě ví-

ce zahraničních investic než

dnes. Pesimisté se naopak obá-

vají, že pro investory je důleži-

tá nejen značka „EU“, ale

i hmatatelné faktory jako daňo-

vá zátěž, regulace pracovního

trhu apod.

Česká republika by vstoupila

do mnohem regulovanější

Evropské unie, než do jaké

vstoupilo Irsko, Řecko, Španěl-

sko či Portugalsko. Tyto země

navíc dostávaly po celou dobu

členství masivní dotace z Bru-

selu ve výši 1–5 % HDP ročně

oproti částce, kterou do EU

platily. Řada dopravních staveb

tak byla zaplacena z peněz ze-

jm. německých daňových po-

platníků a tyto země mohly mít

nižší daně. ČR od EU žádné ta-

kové částky dostávat nebude.

Pozitivní vliv členství v EU na

českou ekonomiku je tak spíše

zbožným přáním.

Celková průměrná výkon-

nost ekonomiky EU je značně

slabá ve srovnání nejen s jiho-

východní Asií, ale i se Spo-

jenými státy. Jak ukazuje graf

č. 5, zatímco hospodářský růst

ve Spojených státech dlouho-

době přesahuje 3 % ročně, růst

v EU trvale klesá. Podobně mí-

ra nezaměstnanosti je v EU

dlouhodobě zhruba dvojnásob-

ná oproti Spojeným státům.

Zemědělství
Ke zvláštním sektorům eko-

nomiky v EU patří zemědělství.

Zemědělství je významné ani

ne tak národohospodářsky ja-

ko politicky. V roce 1979 před-

stavovaly výdaje na evropské

zemědělství 75 procent roz-

počtu tehdejšího Evropského

hospodářského společenství.

V současné době je vynakládá-

no na Společnou zemědělskou

politiku z rozpočtu Evropské

unie okolo 45 procent, což na-

př. v roce 2001 představovalo

43 miliard eur (1,3 bilionu ko-

run).

Mezi hlavní nástroje Spo-

lečné zemědělské politiky

(CAP) patří přímé platby, kvóty

a intervenční ceny. Brusel dnes

subvencuje farmáře tak, že ga-

rantuje výkup jejich produkce

za minimální, tzv. intervenční

ceny. To spolu s přímými sub-

vencemi vytváří mohutnou

nadprodukci s kopci masa

a obilí a potoky mléka a vína.

Právní normou pro regulaci ze-

mědělství jsou nejčastěji naříze-

ní. Tabulka č. 5 ukazuje, jak

vypadá typická každodenní re-

gulace zemědělského trhu EU.

Z přístupové smlouvy vyplý-

vá, že kandidáti nemohou če-

kat zkrácení desetiletého pře-

chodného období, po které má

nabíhat plná výše přímé země-

dělské podpory. Pouhá čtvrti-

nová podpora zemědělských

dotací novým zemím oproti

stávajícím členům EU znamená

rozdělení Společné zeměděl-

ské politiky do dvou částí –

jednu pro stávající, druhou pro

nové členy. Totéž rozdělení se

týká i strukturálních a dalších

fondů, což fakticky vytváří

v EU členy první a druhé kate-

gorie.

Evropská komise sází na to,

Tabulka 5:
Nařízení EU schválená za jediný den 30. dubna 2003

Zdroj: Úřední věstník EU (Official Journal, L109)

že se v mezidobí unie dohodne

na podstatné redukci společné

zemědělské politiky. Jinými slo-

vy: výše dotací z unie se bude

postupně „narovnávat“, mezi-

tím však systém CAP zeštíhlí,

možná úplně změní svojí podo-

bu. Vidina tučných dotací, o níž

sní dnešní kandidáti, se tak do

deseti let nejspíš rozplyne.

Je možné, že vstup do EU

bude výhodný pro část země-

dělců, kteří mohou získávat –

a� už z českých nebo evrop-

ských zdrojů – tučnější dotace.

Všichni zemědělci se budou

muset po vstupu ale vyrovnat

se silnou dumpingovou konku-

rencí. Z hlediska daňových
poplatníků a spotřebitelů je
společná zemědělská politi-
ka příliš nákladná a pro hos-
podářský vývoj v unii je brz-
dou.

Alternativa členství
13. a 14. června budou obča-

né v referendu odpovídat na

otázku, zda souhlasí s tím, aby

se Česká republika stala podle

Smlouvy o přistoupení České

republiky k Evropské unii člen-

ským státem Evropské unie.

Alternativy existují dvě:

– vstoupit do EU
– nevstoupit do EU.

Pro mnoho občanů se zdá

vstup do EU výhodný. Pro

mnoho jiných se zdá členství

samo o sobě – nebo na zákla-

dě podmínek v Přístupové

smlouvě – nevýhodné. Přes

znalost velké části evropské le-

gislativy a evropských smluv je

představa členství stále zahale-

na velkou mírou nejistoty.

Představa alternativy – zacho-

vání státní suverenity České re-

publiky a nevstoupení do EU –

je mnohem snazší. Je to před-

stava kontinuity současného

vývoje.

Evropská unie nikomu ne-
nařizuje vstoupit a lze exi-
stovat vedle EU jako nezávis-
lý stát, který má s EU pode-
psánu řadu vzájemně vý-
hodných dohod. S jistotou lze

říci, že i po 1. květnu 2004 bu-

dou mimo EU existovat např.

Chorvatsko, Island, Švýcarsko

či Norsko.

Zvolíme-li i my alternativu

nevstoupit, probudíme se

1. května 2004 do dalšího dne

nezávislé České republiky, kte-

rá bude mít s EU nadále plat-

nou dohodu o bezvízovém sty-

ku a nadále platnou dohodu

o téměř bezcelním obchodu.

Mohla by dále využívat celní

„doložku nejvyšších výhod“

v obchodu se Spojenými státy

a volně uzavírat bez ohledu na

EU další dohody o volném ob-

chodu včetně vstupu do

Evropského sdružení volného

obchodu. Nemuseli bychom

přijmout Společnou zeměděl-

skou politiku s desítkami tisíc

nařízení. Jako nečlenové by-

chom nemuseli do EU platit

členské příspěvky a nedostá-

vali bychom z EU dotace.

Zákony bychom nemuseli

schvalovat podle toho, zda od-

povídají normám EU, ale podle

toho, zda je považujeme za ro-

zumné.

Je třeba přiznat, že Evropská

unie může ovlivňovat českou

politiku i tehdy, pokud zůsta-

neme mimo. Otázka je, zda by

EU proti České republice v pří-

padě nevstoupení použila něja-

ké sankce, např. obchodní re-

strikce. Ačkoli existují liberali-

zační dohody v rámci Světové

obchodní organizace, nelze se

na ně stoprocentně spoleh-

nout. Existuje rovněž riziko ne-

tarifního znesnadňování přístu-

pu na evropský trh, např. na

základě rozhodnutí evropské-

ho komisaře pro hospodářskou

soutěž (česká ocel). Tyto ob-

strukce ale českým podnikate-

lům hrozí i uvnitř Evropské

unie.

Existuje obava, že nevstou-

pení do unie představuje za-

hraničně-bezpečnostní riziko.

Toto přesvědčení je však spor-

né. Zajistit mír a bezpečnost

v Evropě především není úko-

lem Evropské unie, nýbrž

Nařízení č. 758/2003 Stanovení standardních importních cen některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení č. 759/2003 Stanovení exportních dotací pro některé mléčné výrobky

Nařízení č. 760/2003 Stanovení exportních dotací pro některé výrobky z cukru

Nařízení č. 761/2003 Schválení mechanismů kontroly pravidel konformity standardů vztahujících se na čerstvé 
ovoce a zeleninu v Indii před dovozem do EU

Nařízení č. 762/2003 Změna Nařízení č. 2368/2002 zavádějící certifikační pravidla pro mezinárodní obchod 
s diamanty

Nařízení č. 763/2003 Změna Nařízení č. 2768/98 ohledně podpory při skladování olivového oleje

Nařízení č. 764/2003 Pozastavení platnosti Nařízení č. 2007/2000 zavádějící mimořádná obchodní opatření pro 
země podílející se na Stabilizačním a asociačním procesu EU na tři měsíce na dovoz cukru 
kód 1701 a 1702 ze Srbska a Černé Hory

Nařízení č. 765/2003 Stanovení importních cel pro rýži

Nařízení č. 766/2003 Stanovení importních cel pro obiloviny

Nařízení č. 767/2003 Změna kompenzačních částek pro dotování obilovin 

Nařízení č. 768/2003 Změna kompenzačních částek pro dotování sladu

Nařízení č. 769/2003 Pozastavení odkupu másla v některých členských státech

▲



NATO. Ačkoli v alianci lze po-

slední dobou zaznamenat jisté

„rozvolňovací“ tendence, NATO

a americká přítomnost v Ev-

ropě stále představují lepší bez-

pečnostní garanci než evropské

branné síly.

Citlivý ze zahraničně-politic-

kého hlediska pro ČR vždy byl

a pravděpodobně zůstane

vztah k Německu. Německo je

demokratický a civilizovaný

stát a je v zájmu všech, aby

dobré sousedské vztahy vydr-

žely co nejdéle. Riziko němec-

ké hegemonie však realistická

česká zahraniční politika ne-

může ignorovat. Je proto zcela

legitimní otázka, zda vliv

Německa na nás bude větší

v EU než mimo EU. Na první

pohled se zdá, že osamocené

postavení ve střední Evropě

(zejména v situaci, kdyby

Poláci, Slováci a Ma�aři do

unie vstoupili a my nikoli), nás

před německým vlivem neo-

chrání (teorie ostrůvku). Na

druhé straně nelze nevidět, že

Německo využívá k prosazová-

ní vlastních zájmů právě ev-

ropské instituce.

Požadavky na zrušení tzv.

Benešových dekretů – pravdě-

podobně nejcitlivější téma –

budou od našich západních

sousedů zaznívat i nadále.

Protože platí zásada nadřaze-

nosti práva EU nad národním

právem, nelze vyloučit, že by
v případě vstupu ČR do EU
Evropský soudní dvůr či jiná
instituce jednou některé
Benešovy dekrety zrušila –
pro neslučitelnost s evrop-
ským právem.

Závěr
Náš článek si v žádném pří-

padě nekladl ambici být vyčer-

pávající analýzou. Ukázal, že
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Je autorem knihy Zapomenutá transformace.
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ny, a.s. V r. 1999 získal titul Mladý ekonom roku udělovaný ČSE.
Petr Adrian je vysokoškolským učitelem a spoluautorem
„Manifestu českého eurorealismu.“

za zdánlivými výhodami vstu-

pu do unie se v řadě oblastí

skrývají úskalí, možná i nebez-

pečí. Fiskální toky, společný

trh, právní normy, daně a poli-

tický vývoj EU ukazují, že

vstup do EU nemusí být zdale-

ka tak výhodný, jak zastánci

vstupu předkládají. Naopak,

autoři této práce se diví, jak

může většina občanů bez vel-

kého rozmyslu chtít hlasovat

pro vstup do EU.

Lidé se zajisté nerozhodují

podle čistě ekonomických fak-

torů, nýbrž zvažují i politická

a další kritéria. Zdá se, že ob-

čané ve své většině považují

vstup do EU za potvrzení Čes-

ké republiky jako součásti

Západu a současně považují za

významné zahraničně-politické

riziko zůstat vně unie. Ke klí-

čovým politickým kritériím ale

patří i otázka státní suverenity,

o níž bychom při vstupu do EU

přišli. Ta je hodnotou natolik

cennou, že nejenže volá po

mezivládním, spíše než fede-

rálním modelu EU, ale mnoho

občanů vybízí hlasovat proti

vstupu do unie. ■

NABÍZÍME

Kniha Evropa pohledem
politika – pohledem eko-
noma je nejkompletnějším

souhrnem textů Václava
Klause, které na téma ev-

ropské integrace napsal od

roku 1993 do roku 2001.

V knize čtenář najde jak au-

torovy názory na otázky ná-

rodní suverenity a identity,

tak i texty zabývající se složi-

tými vztahy monetární a fis-

kální integrace. Klausův pří-

stup lze shrnout jedním slo-

vem – eurorealismus. Kniha

může být cenným zdrojem

informací nejen pro politology a ekonomy, ale pro všechny ob-

čany, kteří jsou ochotni vnímat problémy v celé jejich šíři, rea-

listicky.

Cena na dobírku: 149 Kč, 224 stran

CEP v květnu vydal speciální sborník „Českoslovenští a čeští prezidenti“

s předmluvou Václava Klause. Publikace obsahuje životopisná data všech

našich prezidentů vybrané projevy prezidentů, ústavní vymezení jejich posta-

vení podle pěti ústav a záznam ze semináře „Čeští prezidenti“ (14. ledna

2003), na němž vystoupili Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes,
Marie L. Neudorflová. Editorem sborníku je Marek Loužek.  Předplatitelé

CEPu dostanou knihu v rámci předplatného.

Cena na dobírku: 89 Kč, 152 stran

V únoru CEP vydal druhé,

doplněné vydání knihy

Úskalí evropské integrace,

jejímž autorem je Petr Mach.

Občané budou v červnovém

referendu hlasovat o tom,

zda ukončí unikátní desetile-

té období, kdy o zákonech

platných na území České re-

publiky rozhodovali, a� dob-

ře či špatně, zástupci volení

výhradně občany České re-

publiky; zda obětují princip

národní suverenity. Tato

knížka by měla přidat do

rozhodování o případném

vstupu do EU argumenty, které se pravděpodobně neobjeví ve

vládní informační kampani před referendem o vstupu do

Evropské unie. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz

NOVINKA



9

NEWSLETTER – květen / 2003

ANKETA

Výhody a nevýhody členství  v EU

Ilona Bažantová 
právník

„Eurorealistický“ postoj k Ev-

ropské unii je nejen legitimní,

ale i nanejvýš rozumný, nebo�

náš uvažovaný vstup do

Evropské unie je obdobou

„manželství z rozumu“. V obou

případech jde skoro (nebo

vždy) o peníze a výhody, pres-

tiž a postavení, ale i pohodl-

nost či strach ze samoty. Každý

musí rozvážit, zda výhody sňat-

ku z rozumu převáží nad ome-

zeními; zda říci „ano“ te�, za

dva roky nebo zůstat sám.

I v našem současném (před-

referendním) vztahu k EU,

a ještě více po našem případ-

ném vstupu, nesmíme spoléhat

jen na city a lásku, ale i na ro-

zum. V předmanželské smlou-

vě, dobrém to právním institutu

opět se navrátivším do našeho

právního řádu, se mimo jiné

tradičně prohlašuje, že ani jed-

na strana neuvádí nepravdivé

či zkreslující údaje a že odpoví-

dají realitě, takže jsou jasně vy-

mezeny mantinely, hmotné za-

bezpečení a vůbec institucio-

nální stav.

Přístupová smlouva k EU ta-

kováto není. Naším referendem

se rozhodujeme stvrdit, že do

EU vstupujeme za podmínek

formulovaných v Přístupové

smlouvě. Ale již te� je jasné, že

hlasujeme o vstupu do EU, kte-

rá v době našeho reálného při-

stoupení v květnu 2004 už bu-

de institucionálně podstatně ji-

ná: Budeme mít „Evropskou

ústavu“? A co v ní bude, na ja-

ké hodnoty se bude odvolávat?

Budeme mít evropského prezi-

denta, kdo jej zvolí a jaké bude

mít kompetence?

Tady vidím – a nikoli první -

necitlivost stávajících členů vů-

či novým zemím ucházejícím

se o vstup do EU: bu� jsou ná-

vrhy předkládané Konventem

životně důležité, a tudíž měly

být zformulovány již před uza-

vřením přístupových jednání, či

lze zatím bez nich žít, a „staré

země“ mohly počkat na plno-

hodnotné členství uchazečů

a na diskusi i v těchto zemích,

která se samozřejmě rozeběhne

až po faktickém vstupu, až si

ho občané plně uvědomí.  

Čím méně bude náš vztah

k EU pouze citový a čím více

bude založen na realistickém

odhadu nákladů a přínosů, na

znalosti faktů, na uvědomění si

mezí a limitů společné Evropy,

tím lépe.

Kamil Janáček 
hlavní ekonom Komerční banky

Náklady a výnosy našeho

členství v Evropské unii mají

různou dimenzi časovou a růz-

né rozložení mezi jednotlivé

ekonomické subjekty.

Z časového hlediska je zřej-

mé, že okamžitě po vstupu se

pro české podnikatele – expor-

téry prakticky příliš mnoho ne-

změní. Bariéry vstupu na jedno-

tný trh byly ve velké většině již

odstraněny, takže skokové zlep-

šení podmínek nelze očekávat.

Postupně se však pro ně budou

otevírat možnosti účastnit se

tendrů, zakládat podniky, a to

tím tempem, jakým budou od-

straňovány diskriminační pře-

chodné podmínky ze strany ně-

kterých stávajících členských

států. Totéž se týká možnosti

studovat a pracovat: postupně

poroste počet Čechů, kteří bu-

dou studovat na universitách

dosavadní patnáctky či pracovat

v zahraničí. Pro podnikatelský

sektor i pro občany tedy po-

stupně členství v EU může při-

nášet více výhod než omezení.

Pro veřejnou sféru tomu tak

nebude – a to jak v krátkém, tak

středním období. Pozice veřej-

ných rozpočtů bude ve vztahu

k rozpočtu EU v příštích pěti le-

tech záporná – naše příspěvky

do rozpočtu EU budou stabilně

převyšovat příjmy veřejných

rozpočtů z rozpočtu EU v rozsa-

hu zhruba 0,75 procenta HDP.

To je dáno tím, že na transfe-

rech z rozpočtu EU budou pro-

fitovat nejen subjekty veřejných

rozpočtů, ale i korporátní sféra,

zatímco transfery  do rozpočtu

EU půjdou výlučně ze státního

rozpočtu ČR. Tedy jedním z nej-

větších a nejviditelnějších nákla-

dů našeho členství v EU bude –

ceteris paribus – prohloubení

deficitu veřejných financí.

Luděk Urban
Jean-Monnet Professor na FSV UK

K otázce nákladů a přínosů

našeho vstupu do EU lze při-

stoupit různým způsobem. Nej-

jednodušším, s nejmenší vypo-

vídací hodnotou, přesto však

hojně používaným je přístup,

který bych nazval „účetnický“:

na jedné straně vyčíslení nákla-

dů, na straně druhé přínosů..

Zjevnou slabinou takového pří-

stupu je to, že ani jedna strana

této „účetní rozvahy“ se nedá

plně kvantifikovat. Jak ocenit

přínos konkurenčního prostře-

dí, jemuž bude česká ekonomi-

ka vystavena?

Většina našich ekonomů se

shodne v tom, že česká ekono-

mika může v delší perspektivě

prosperovat jedině tak, když

bude plně otevřená (a to nejen

v obchodu zbožím), bude-li vy-

stavena silné zahraniční konku-

renci. S tímto „přínosem“ jsou

však zároveň spojeny náklady:

jak u jednotlivých osob (za-

městnanců na úpravu kvalifika-

ce, podnikatelů na trvalou

adaptaci atd.), tak u podniků

(tlak na přizpůsobování neustá-

lým vnějším výzvám, tlak na

pružný management, na mo-

derní marketing atd.), tak ko-

nečně u státu a jeho vlády

(obezřetná fiskální politika,

podpora konkurenční schop-

nosti subjektů tržními nástroji

vytvářející motivující podnika-

telské prostředí atd.).

Hodnocení nákladů a příno-

sů českého vstupu do EU je

zcela legitimní. Neměli bychom

však ztrácet ze zřetele, že za-

tímco většina nákladů na při-

způsobení novému evropské-

mu prostředí se vesměs  týká

kratšího období (a česká eko-

nomika je má z větší části za

sebou), přínosy se týkají střed-

nědobého a perspektivního ob-

dobí. A pouze z tohoto hledis-

ka bych přistupoval k jejich

oceňování. V delší časové per-

spektivě by česká ekonomika

měla profitovat nejen zapoje-

ním do rozsáhlého a rostoucí-

ho evropského vnitřního trhu,

ale především proto, že  se čes-

ké subjekty budou pohybovat

ve srovnatelném právním pro-

středí, které usnadní orientaci

a předvídatelnost našim hospo-

dářským subjektům.

Hlavní přínos členství v EU

nevidím ani tak  v jeho ekono-

mické dimenzi, ale v něčem ji-

ném. ČR se zařadí do stabilní-

ho, funkčního a ověřeného

právního rámce demokratic-

kých a prosperujících evrop-

ských zemí. Důležité je, že ten-

to rámec není něčím definitiv-

ním, není krunýřem, který by

jednou provždy svazoval člen-

ské země, ale je permanentně

upravován spojeným úsilím

všech členských uzemí, což

představuje na evropském kon-

tinentě a v jeho složité historii

zcela ojedinělé novum.

Evropská unie se sice nezba-

vila mnoha svých slabin (např.

současné formy společné ze-

mědělské politiky), avšak na-

lezla mechanismus, jak  kon-

fliktní situace, jež nemohou ne-

vznikat v evropském prostoru

rozděleném na mnoho států

s odlišnou historií a odlišnými

tradicemi, společně řešit. Po ro-

ce 2004, jak doufám, se Česká

republika jako budoucí členská

země, zapojí do tohoto jedineč-

ného procesu.
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Robert Holman
profesor Vysoké školy ekonomické

Lidé obvykle chápou nákla-

dy a výnosy jako „viditelné“

položky nějakého rozpočtu.

Takto se veřejnost dívá i na ná-

klady a výnosy našeho členství

v EU – náklady jsou peníze,

které zaplatíme do rozpočtu

EU, a výnosy jsou peníze, které

náš státní rozpočet od EU zís-

ká. Takové náklady a výnosy

lze propočítávat a usoudit, zda

se nám to „vyplatí“. Jenže více

než peněžní toky mezi českým

a evropským rozpočtem jsou

pro nás důležité „neviditelné“

náklady a výnosy soukromého

sektoru. Ty se ovšem nedají tak

snadno zkalkulovat. Například

po vstupu do EU zrušíme cla,

což sníží příjmy českého státní-

ho rozpočtu. Naši novináři už

tento výpadek příjmů státní po-

kladny pohotově spočítali –

pochopitelně jako naše „nákla-

dy“. Ve skutečnosti zrušení cel

prospěje české ekonomice, je-

jíž efektivnost se díky volnému

obchodu zvýší – takže nejde

o „náklady“ ale o výnosy.

Členstvím v EU získáme vol-

ný přístup na obrovský evrop-

ský trh, což nám nepochybně

prospěje. Může se zdát, že ob-

chod s EU je již dnes značně li-

beralizován. Jenže ve skuteč-

nosti EU klade obchodu s ne-

členskými zeměmi mnoho pře-

kážek, jako jsou nejrůznější

kvalitativní, hygienické, ekolo-

gické a další požadavky. Jak-

mile se staneme členem EU,

zmizí mnoho těchto překážek

ve vzájemném obchodu i v po-

hybu pracovní síly, což zvýší

efektivnost naší ekonomiky.

Kdyby EU zůstala „jen“ spo-

lečným trhem, nepochybně by

výnosy členství daleko převýši-

ly náklady. Jenže tak tomu bo-

hužel není. Vstupem do EU bu-

deme nuceni přijmout také ka-

tastrofální společnou zeměděl-

skou politiku, která konzervuje

neefektivní segmenty zeměděl-

ství a nesmírně zatěžuje ekono-

miky zemí EU. Budeme muset

přijmout euroregulaci a euro-

byrokracii, která brzdí hospo-

dářský růst EU a způsobuje její

zaostávání za USA. A budeme

též nuceni přijmout evropskou

přerozdělovací mašinérii, které

se říká sociální politika a která

udržuje dlouhodobou neza-

městnanost na dvouciferné

úrovni. Tohle již představuje

značné náklady členství v EU.

Kdybychom zůstali mimo

unii, zachovali bychom si dosta-

tečnou politickou a ekonomic-

kou svrchovanost k uskutečnění

vlastních hospodářských refo-

rem, které by mohly odstartovat

rychlý hospodářský růst. Jako

členové EU se této naděje musí-

me vzdát a spoléhat na „miloda-

ry“ z evropských fondů. Další

problém před námi vyvstane, až

před námi bude vstup do mě-

nové unie a přijetí eura. Jakmile

se připravíme o vlastní měnu

a o možnost vlastní měnové po-

litiky, přestaneme být národní

ekonomikou a stane se hospo-

dářským regionem EU. Tím vět-

ší bude naše závislost na

Bruselu a tím menší bude naše

schopnost dohánět hospodář-

skou úroveň vyspělých zemí EU

vlastními silami.

Irah Kučerová
Fakulta sociálních věd UK

Z hlediska klasické input-

output analýzy je i u této strate-

gie rozhodnutí o vstupu nutné

zohlednit časové aspekty. Ne-

zastírám obavy, že zprvu se

mohou jevit náklady vyšší bez-

prostředním výnosům.

Zapojení české ekonomiky

do Unie vidím asi v těchto sou-

vislostech: rychlejší a snad

i efektivnější restrukturalizace

a modernizace ekonomiky, re-

álná ochrana vlastnických práv,

ochrana spotřebitele ex ante

(což je vždy efektivnější než ex

post), vyšší rating ČR pro inves-

tory, nebo� členství v EU by

mělo znamenat vyšší kredibilitu

institucionální i ekonomickou -

by� s jistým časovým zpoždě-

ním. Pro hospodářské subjekty

poklesnou transakční náklady

připojením k vnitřnímu trhu.

Pro české producenty přísluš-

ností ke značce „Made in EU“

by mohlo vzrůst jejich renomé

na třetích trzích. Byl by kladen

silnější důraz na ochranu hos-

podářské soutěže, na její libera-

lizaci jako předpoklad růstu

produktivity práce. Nákladem je

ovšem eliminace neefektivních

firem, růst nezaměstnanosti, vý-

padky v daňových výnosech -

čili možná makroekonomická

destabilizace. Za spíše marginál-

ní přínos členství považuji pří-

stup k příspěvkům ze strukturál-

ních fondů.

Celkově bych naše členství

v Unii spojovala s perspekti-

vou kultivace ekonomického

prostředí, vynucenou vyšší

transparentností v rozhodování

a financování. Zmínit je třeba

i politické aspekty: Eko-

nomická prosperita je zákla-

dem pro sociální a politickou

stabilizaci, což by eminentně

pro nás mělo být mementem.

Nedělám si iluze o našem po-

tenciálním vlivu na celoevrop-

ský vývoj. Jsme malým státem,

resp. ekonomikou s malým

spotřebitelským trhem, což na-

ší reálnou negociační pozici

determinuje, a� už s Unií či bez

ní. Jsem ale přesvědčena, že je

členstvím v EU paradoxně svůj

vliv zvýšíme, než kdybychom

zůstali enklávou ve sjednocují-

cí se Evropě.

Paternalistická Evropská unie

pro mne není ideálem. Evrop-

ská unie přináší sice celou řadu

omezení, ale naopak otevřený

evropský prostor je příležitostí

a hlavně zárukou stability, což

pro kontinent, kde vypukly bě-

hem třiceti let dvě světové vál-

ky je zásadní hodnota. Proto

budu hlasovat pro vstup.

Martin Weiss
publicista

Evropská unie jako instituce

pro mě nemá žádnou přitažli-

vost. Když do Unie vstoupíme,

nebudu se cítit Evropanem

o nic víc a o nic míň než před-

tím. Duch Evropy, který dýchá

z projevů evropských úřední-

ků, z frází o principu subsidia-

rity a o tom, že Unii je třeba

odbyrokratizovat a přiblížit li-

dem, ze summitů, na kterých

politici rozhodují, kolik pracov-

ních míst vytvoří, z kvót na ev-

ropské filmy, z nalepování

předpony euro- ke kdejakému

slovu, tento evropský duch je

mi z duše protivný.

Vadí mi na něm tendence

k neustálé expanzi centrální

moci. Svádět ji na byrokraty je

snadné, jenže ona je založena

hlouběji. Příkladem budiž ná-

vrh evropské ústavy na probí-

hajícím Evropském konventu:

zatímco například americká

ústava v desátém dodatku říká,

že federální vláda má jen

a pouze pravomoci stanovené

v ústavě a vše ostatní je vyhra-

zeno státům a občanům, něko-

lik odstavců z Konventu dává

Unii přednostní kompetence

v oblastech tak široce definova-

ných, že to znamená výzvu

k přisvojování si či vytváření

dalších a dalších kompetencí.

Tato centrální mašinérie přitom

sotva může být demokratická -

neexistuje jednotný evropský

národ, a bez celoevropského

veřejného mínění nemůže exi-

stovat skutečná demokratická

kontrola politické moci.

V neposlední řadě mě odra-

zuje to, že s některými Západo-

evropany žít ve společenství

nechci - například s těmi, kteří

v ulicích francouzských měst

skandují Alláh akbar, Saddám

zvítězí. Člověk se samozřejmě

občas stydí za některé Čechy,

ale tito spoluobčané jsou mi

dáni. Pokud si mohu spoluob-

čany vybírat, lze říci děkuji, ne-

chci.

Co lze vlastně položit na dru-

hou misku vah? Především

strach. Představa, že bychom si

namísto členství mohli s Unií

vyjednat úzké smluvní svazky

po vzoru Norska a Švýcarska,

je iluzorní. Z toho, jakým způ-

sobem Unie vedla jednání

o rozšíření – povinnost převzít

veškeré „acquis“, žádné „opt-

outy“, minimum přechodných

▲
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Benjamin Kuras
publicista, Londýn

Harmonizace všeho možné-

ho má v Evropě úctyhodně

dlouhou tradici už od antické-

ho Říma, jehož nadnárodní im-

periální strukturu se Evropané

opakovaně pokoušejí obnovo-

vat nebo napodobovat: Karel

Veliký, katolický Řím, velkoně-

mectví, Habsburkové, Napo-

leon, Hitler, a byzantským sty-

lem i Stalin. Vždy to s sebou

přináší ideologický glajchšalt

s potlačením disentu a často to

ohrožuje nezávislou existenci

malých národů.

Původní nápad sbližování

poválečné západní Evropy

v jednotný trh dobrovolně spo-

lupracujících národů a býva-

lých nepřátel na život a na smrt

byl teoreticky znamenitý. Do

nesnází se dostává teprve tím,

že si představuje, že nahradí

jednotlivé národní a státní loa-

jality pomyslnou a umělou stát-

ní příslušností evropskou. Dělá

to čímsi, čemu se anglicky říká

„pooling of sovereignty“, což

doslova znamená odevzdávání

suverenity do společné nádrže.

Jenže ta společná nádrž je

uměle vytvářené abstraktum,

které se vyvíjí nebezpečným

směrem.

V původní formě společné

suverenity měl každý členský

stát stejné právo veta, bez ohle-

du na jeho velikost. Všechny

státy tedy byly v rozhodování

rovnoprávné. Od Maastrichtu

se vyvíjí systém rozhodování

většinového, v němž se právo

veta postupně odbourává. Ten

navíc nejnověji dává větším stá-

tům proporčně větší počet hla-

sů než státům menším podle

počtu státních příslušníků.

Takto vznikající nerovno-

právnost se ještě vyhrocuje

v jednání s kandidátskými ze-

měmi, kterým se nabízí příděl

ještě menšího počtu hlasů, než

by proporčně odpovídalo jejich

počtu obyvatel. Jestliže se tedy

například Irsko nebo Dánsko

stávají v rozhodovacích pravo-

mocích státy druhořadými, pak

by Česko a Polsko v evrop-

ském klubu začínaly jako třetí

kategorie. Evropská prosperita

nemohla nikdy vzniknout bez

Marshallova plánu a pomohly jí

společné trhy EHS a EFTA.

Současná harmonizace měny,

daní, bankovnictví a pracovní

legislativy naopak začíná ev-

ropskou prosperitu ohrožovat

poklesem zaměstnanosti, pro-

duktivity a konkurenceschop-

nosti a růstem výrobních i ži-

votních nákladů.

Evropský mír nemá s Evrop-

skou unií nic společného.

Vytvořilo jej NATO a udrželo

by jej i bez EU. Bez něho by

Evropa nikdy neměla podmín-

ky k vytváření společného trhu

a politického sjednocování.

NATO by udrželo mír i bez EU.

A politický vývoj EU, s chysta-

nou evropskou armádou a ne-

zastíraným antiamerikanismem,

naopak hrozí, že NATO oslabí.

Z Evropské unie se stává vláda

byrokracie pro byrokracii, bez

evropského národa, kterému

by byla odpovědná, ale jehož

ideu se snaží nastolit nepřiroze-

nými direktivami. Proto bych

pro vstup do EU nehlasoval.

Seminář „Deflace v ČR – zá-

měr, nebo nechtěné dítě?“ byl

příležitostí diskutovat aktuální

ekonomické téma – již tři měsí-

ce trvávající zápornou míru růs-

tu spotřebitelských cen. Akce,

kterou moderoval prezident

Václav Klaus, se konala

22. dubna 2003 ve Velkém sále

Žofína. Panelisté se většinou

shodovali, že deflace je nebez-

pečný jev, odlišně však hodno-

tili její příčiny a možné způsoby

léčby.

Petr Mach z Centra pro eko-

nomiku a politiku uchopil def-

laci jako peněžní jev. Deflace

podle něj přináší negativní dů-

sledky – ostřejší vytěsňování

soukromých investic a přeroz-

dělování od dlužníků k věřite-

lům. ČNB mate veřejnost, když

inflační cíle soustavně nedodr-

žuje a ztrácí tak kredibilitu. Pro

hospodářský růst je podle refe-

renta prospěšná mírná, nikoli

výrazná ani záporná, inflace

(autor použil pojem „optimální

míra inflace“). Jako léčbu na-

vrhl návrat k monetaristickým

pravidlům řízení měnové poli-

tiky.

Poslanec Jan Mládek za-

vzpomínal na svá ranná léta

v Prognostickém ústavu. Otáz-

ku na pozvánce přeformuloval

– jaké jsou příčiny deflace v ČR

a do jaké míry se na deflaci po-

dílí ČNB. Na základě složení

spotřebního koše vyvodil, že

deflace je z větší části dovezená

a příspěvek ČNB k ní činí jen

asi jednu třetinu. Za světové

příčiny deflace označil propích-

nutou bublinu „nové ekonomi-

ky“. Podle referenta neexistuje

zázračné řešení deflace, nebo�

jsme osudově závislí na vývoji

v EU a ve světě.

Stanislav Šaroch z katedry

hospodářské politiky VŠE polo-

žil kacířskou otázku, zda ne-

chtěné děti nemohou rovněž

přinášet radost. Konstatoval, že

otec je i zde nejistý, nicméně za

klíčový faktor označil zhodno-

cení koruny vůči euru. Reakční

funkce centrálních bank podle

něj ukazují, že centrální banky

někdy obětují inflační cíl ve

prospěch vyhlazování HDP.

Deflace podle Šarocha nepřiná-

ší v ČR standardní učebnicové

náklady, může být dokonce

pro některé skupiny výhodná,

např. pro zaměstnance či dů-

chodce.

Vladimír Tomšík z Newton

Holding připomněl negativní

důsledky deflace pro podniky.

Rozebral prognózy, skutečnost

a důvěryhodnost ČNB v kon-

textu současného měnového

vývoje. V ČR dochází již delší

dobu k systematickému „pod-

střelování“ inflačního cíle. Jako

řešení Tomšík navrhl rozšíření

pásma pro inflační cíl. Vinu na

současném stavu podle něj ne-

má jen centrální banka, ale

i vláda, která svým smířlivým

postojem k deficitům veřejných

financí nutí centrální banku

k přílišné restriktivnosti.

Přístupy Macha a Mládka

označil Václav Klaus za „ex-

trémně monetaristický“ a „ex-

trémně keynesiánský“ pohled

na deflaci. Petr Mach trval na

nosnosti svého pojmu „optimál-

ní míra inflace“. Jan Mládek

zdůraznil, že větší restriktivní

vliv na úvěrovou politiku bank

než politika centrální banky

mají standardní bankovní regu-

lace. Jediný Stanislav Šaroch

uchopil deflaci neutralisticky –

není ani dobrá ani špatná, def-

lace prostě je. Vladimír Tomšík

diplomaticky potvrdil své po-

chybnosti nad smyslem inflač-

ního cílení.

Marek Loužek

ZPRÁVA ZE SEMINÁŘE CEPu

období - je jasné, že by nás za

naše „ne“ čekalo exemplární

potrestání. Dále budeme muset

přijmout pravidla unijního trhu,

který je te� převážně liberálněj-

ší a lépe regulovaný než náš,

a rigidní makroekonomické

mantinely, která zabrání našim

vládám v nejhorším excesům.

Toto lze ovšem označit za vý-

hodu jen se špatným svědo-

mím. Znamená to totiž přizná-

ní, že se nám povede lépe,

když nám budou vládnout odji-

nud. A nakonec musím říct, že

o určitou formu evropské inte-

grace stojím, by� se o tom v za-

moření evropským duchem

špatně uvažuje. Stojím o inte-

graci v tom smyslu, jak se to

slovo používá v diskusi o rom-

ské menšině: integrace, nikoli

asimilace. A k tomu se druží

naděje, že evropský projekt vy-

myšlený na míru někdejší říše

Karla Velikého v podmínkách

více jak dvaceti států nemůže

přežít a bude se muset změnit

nějakým přijatelným směrem.

Proto bych za přijatelný vý-

sledek referenda považoval těs-

né ano, které nás sice dostane

do EU, ale našim „Hujerům

Evropské unie“ (jak je nazval

Bohumil Pečinka) dá jen slabý

mandát.

Deflace v ČR – záměr, nebo nechtěné dítě?
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NABÍZÍME

Pád komunismu před více

než třinácti lety zrušil jedno

z nejdůležitějších dělítek Ev-

ropy – železnou oponu. To po-

mohlo uvést do pohybu drama-

tický proces otevírání, liberali-

zace a deregulace v zemích

střední a východní Evropy.

Všechny tyto země prošly radi-

kální transformací od komunis-

mu k systému politické demo-

kracie a tržní ekonomiky.

Navzdory mnoha obtížím jsme

zaznamenali rok od roku po-

kroky. Nyní - odvážím se to říci

– jsou základní politické
a hospodářské struktury
středo a východoevropských
zemí již blízko zemím, které
měly to štěstí, že neupadly
do komunistické pasti.

Západní Evropa – nakonec

a s viditelným váháním – uzna-

la tento proces nabídkou člen-

ství v Evropské unii. Bývalé ko-

munistické země tuto nabídku

přijaly, nebo� chtěly být nor-

málními evropskými zeměmi,

což se zdá být nemožné bez

členství v EU. To byl hlavní zá-

klad pro motivaci vstoupit do

EU co nejdříve. O členství ze-
mě požádaly, ačkoli věděly,
že nominální, institucionál-
ní konvergence (přijetí acqu-
is communautaire a jiných
„parametrů“ a politik spoje-
ných s členstvím) v mnoha
ohledech blokuje či odkládá
potřebnou reálnou konver-
genci.

Česká republika je připrave-

na účastnit se evropského inte-

gračního procesu a uskutečnit

všechny nutné požadavky spo-

jené s členstvím. Máme však

pocit, že existuje diskrepance

mezi tím, co dostáváme a co

dáváme. Hospodářské účinky

zrušení všech typů bariér (libe-

ralizace v širokém smyslu) byly

podle mého názoru výhodnější

pro stávající členské země než

pro nás. Doufáme, že postupný

evoluční proces reálné konver-

gence nakonec vytvoří rovno-

váhu mezi náklady a přínosy,

ale bohužel to bude trvat delší

dobu, než se obvykle očekává.

Evropa dnes stojí před vel-

kou výzvou. Musí garantovat

skutečnou svobodu a liberální

demokracii lidem na kontinen-

tu stejně jako vytvořit efektivní

tržní ekonomiku. Obávám se,

že jak svoboda tak efektivnost

jsou v posledních letech a de-

setiletích trvale omezovány.

Znervózňuje mne, že Evropa si

není dostatečně vědoma tohoto

nebezpečí a žije v nirváně rela-

tivní hojnosti, prázdnin v pří-

jemném jižním podnebí, těší se

z neexistence autoritářských či

totalitárních režimů na svém te-

ritoriu, zažívá desetiletí míru

a kladného hospodářského růs-

tu. Měli bychom si uvědomovat

křehkost a zranitelnost těchto

úspěchů. Místo toho evropští

politici předčasně budují celo-

kontinentální entitu s cílem vy-

tvořit postmoderní, post-národ-

ní, post-demokratický, multi-

kulturní, pan-evropský stát a

zrušit tradiční evropské národ-

ní státy.

Aby mi bylo správně rozu-

měno, nekritizuji více či méně

spontánní evropský integrační

proces (pokud je pouze umír-

něně institucionálně podporo-

ván), nýbrž jeho současný uni-

onistický a silně institucionální

charakter. Rozdíl mezi oběma

způsoby organizace kontinentu

není dostatečně vysvětlován

občanům evropských zemí

a „unionisté“ či „federalisté“ se

pokoušejí zastírat tento zjevný

a podstatný rozdíl. Jejich cílem

je zjevně vytvoření kompaktní-

ho evropského superstátu.

Pokoušejí se to však prodávat

pod jinou hlavičkou – jako

otevření evropského kontinen-

tu, jako metodu jak zaručit mír,

jako způsob umožnění svobod-

ného pohybu osob, služeb, pe-

něz a kapitálu, idejí a kultur-

ních vzorců v celé Evropě, což

je projekt, který vždy obhajuji

a podporuji – spolu s nimi.

Řada z nás věří, že skutečná

demokracie nemůže být vytvo-

řena (a udržena) v entitě větší

než je stát. Nevidíme jakýkoli

zdroj demokratické legitimity

vyšší než ústavní demokratický

stát. Řada Evropanů hovoří

EVROPA, GLOBÁLNÍ EKONOMIKA A SPOJENÉ STÁTY

Václav Klaus

o demokratickém deficitu EU,

což je podle mého názoru pou-

ze náhražka za přiznání, že EU

je řízena nezvolenými byrokra-

ty, převážně „mezinárodně“

motivovanými politiky a vírou

ve výhody většinového hlaso-

vání na kontinentální úrovni.

Musíme se ptát sami sebe, zda

je možné si představit rozvoj

demokratických mezinárodních

institucí na této úrovni. Podle
mne pouze státy dávají li-
dem smysl identity a posky-
tují rámec pro individuální
svobodu. Konvent by se měl

věnovat hlavně těmto závaž-

ným problémům, a ne odbíhat

k méně podstatným. Evropané

si to zaslouží a naše dobrá, sta-

rá Evropa rovněž.

Evropa je charakterizována –

nikoli náhodou – vysokými

mandatorními výdaji, uvalený-

mi vládním paternalismem a re-

gulací. Poptávka po veřejných

výdajích patří do kategorie lu-

xusních statků (což znamená,

že roste rychleji než příjem).

Rostoucí výdaje sociálního stá-

tu jsou ale na úkor růstu příj-

mu. Na určité úrovni vysoké
náklady začínají zpomalovat
růst příjmů, čímž vzniká za-
čarovaný kruh. Různé ekono-

mické studie ukazují, že právě

to se stalo Evropě a pokračuje

to navzdory politickým slibům

o zastavení tohoto trendu.

Obávám se, že Evropa musí

rychle reagovat. Efektivní firmy

s nízkými náklady ve zbytku

světa na nás nečekají a bude

jich v blízké budoucnosti ještě

víc. Globalizace – a� už tento

pojem znamená cokoli – bude

pokračovat a nakonec vítězit.

Musíme to přijmout a přizpůso-

bit se.

Spojené státy mají mno-
hem liberálnější ekonomiku
a méně zatěžující sociální
systém než Evropa. USA jsou

také individualističtější, méně

etatistické, více laissez-faire

(a kvůli jejich dynamice dokon-

ce rovnostářštější) než jiné de-

mokracie. To vytváří jejich bo-

hatství a sílu. Potřebujeme udr-

žet fungující transatlantickou

vazbu – z mnoha důvodů, 

z nichž pro mne je nejdůležitěj-

ší transfer idejí a ideologií, ži-

votních stylů a kulturních vzor-

ců, pracovní etiky a workoho-

lismu, odvahy a rozhodnosti.

Módní evropský antiamerika-

nismus, karikatury amerického

života a kultury, evropská ne-

schopnost otevřít se a riskovat

dialog, jsou znepokojující jevy.

Snažil jsem se jim dlouho opo-

novat, leč bez úspěchu. Sluší se

naslouchat druhým. Měli by-

chom o těchto věcech konečně

začít vážně diskutovat.

(Z přednášky na ekonomickém
summitu v Mnichově,

2. května 2003)


