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Příloha 1 Kapitoly „acquiscommunitaire“ 

 

1. Volný pohyb zboží 

2. Volný pohyb pracovníků 

3. Právo na usazování a svobodu 

poskytování služeb 

4. Volný pohyb kapitálu 

5. Veřejné zakázky 

6. Právo obchodních společností 

7. Právo duševního vlastnictví 

8. Politika hospodářské soutěže 

9. Finanční služby 

10. Informační společnost a média 

11. Zemědělství 

12. Bezpečnost potravin, veterinární 

a rostlinolékařská politika 

13. Rybolov 

14. Dopravní politika 

15. Energetika 

16. Daně 

17. Hospodářská a měnová politika 

18. Statistika 

19. Sociální politika a zaměstnanost 

20. Politika podnikání a průmyslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Transevropské sítě 

22. Regionální politika a koordinace 

strukturálních nástrojů 

23. Soudnictví a základní práva 

24. Spravedlnost, svoboda a bezpečnost 

25. Věda a výzkum 

26. Vzdělávání a kultura 

27. Životní prostředí 

28. Ochrana spotřebitele a ochrana zdraví 

29. Celní unie 

30. Vnější vztahy 

31. Zahraniční, bezpečnostní a obranná 

politika 

32. Finanční kontrola 

33. Finanční a rozpočtová ustanovení 

34. Instituce 

35. Ostatní otázky



Příloha 2 Finanční rámec 2007-2013 (v mil. euro, ceny roku 2004) 

 

Závazky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Udržitelný rozvoj 58 735 61 875 64 895 67 350 69 795 72 865 75 950 

1a. Konkurenceschpnost 

pro růst a zaměstnanost 
12 105 14 390 16 680 18 965 21 250 23 540 25 825 

1b. Soudržnost pro růst a 

zaměstnanost  
46 630 47 485 48 215 48 385 48 545 49 325 50 125 

Zachování a řízení 

přírodních zdrojů 
57 180 57 900 58 115 57 980 57 850 57 825 57 805 

z toho: podpora trhu se 

zemědělstvím a přímá podpora 

plateb 

43 500 43 673 43 354 43 034 42 714 42 506 42 293 

Občanství, svoboda, 

bezpečnost a spravedlnost 
2 570 2 935 3 235 3 530 3 835 4 145 4 455 

EU jako globální partner  11 280 12 115 12 885 13 720 14 495 15 115 15 740 

Administrativa 3 675 3 815 3 950 4 090 4 225 4 365 4 500 

Kompenzace 120 60 60 0 0 0 0 

Závazky celkem 133 560 138 700 143 140 146 670 150 200 154 315 158 450 

Zdroj: Europa, 2013 (vlastní úprava) 

  



Příloha 3 Pozitiva a negativa politiky rozšiřování 

 

  Negativa Pozitiva 

Výdaje 
Rozšiřování EU je pro členské státy 

poměrně nákladné. Výkonné země s 

ještě více stanou plátci Evropy 

Bohaté zdroje ze strukturálních a 

zemědělských fondů přitečou zpět do EU. 

Členské státy s vysokým exportem budu 

značně profitovat na kupní síle 

podporovaných zemí. 

Pracovní 

trh 

Vzhledem k přesunu společnosti do 

střední a východní Evropy zmizí 

nabídka práce v aktuálních 

lokalitách. 

Vzhledem k úvahám o nákladech, mnoho 

společností již dnes vyrábí nebo přenesla 

část své výroby do kandidátských zemí. 

Nadnárodní rozdělení pracovního trhu 

zvyšuje konkurenceschopnost firem, a tak i 

tvorbu nových pracovních míst. 

Kriminalita 
Rozšiřování EU vede k růstu 

organizovaného zločinu 

Mezinárodní propojení a spolupráce policie 

a justice na základě společných principů 

výrazně posílila boj proti organizovanému 

zločinu. To se týká pašování drog, 

obchodování s lidmi, praní špinavých peněz, 

krádeží aut a boje s terorismem. 

Ochrana 

životního 

prostředí 

Ochrana životního prostředí v 

kandidátských zemích silně 

pokulhává za standardy EU 

Znečištění prostředí nezná státní hranice. 

Proto se veškeré investice do zlepšení a 

udržování životního prostředí v nových 

členských zemích vrátí všem Evropanům. 

Členské státy mohou navíc poskytnout 

potřebné technologie. 

Migrace 

Diference v prosperitě v Evropě 

povede k vysoké imigraci z nově 

přijatých členských států, což ohrozí 

jak pracovní, zdravotní a sociální 

politiku, tak společenský klid a 

pohodu v současných členských 

zemích. 

Každé nové rozšíření EU provázel stejný 

strach. Nicméně lepší ekonomická situace 

vyplývající z přijetí pokaždé vytvořila 

mnoho nových pracovních příležitostí v 

přijatých zemích. Vlna strachu doprovázející 

imigraci tedy nakonec nenastala. 

 

Zdroj: Rozšíření EU o země západního Balkánu: nebojte se zapojit i vy!, Evropská komise, 

(vlastní úprava) 

  



Příloha 4 Silné a slabé stránky obchodní spolupráce ČR a Chorvatska 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Výhodná geografická poloha v jednodenní 

dojezdové vzdálenosti z České republiky. 

Přetrvávající předsudky o poměrech na trhu, 

některé předchozí negativní obchodní zkušenosti. 

Vzájemná historická i lidská blízkost, 

dlouhodobá vývozní tradice, znalost 

chorvatského trhu, znalost potřeb chorvatských 

partnerů. 

Poměrně byrokratický systém řízení spojený s 

vysokou korupcí. 

Vysoká intenzita vzájemných vztahů na všech 

úrovních. 

Pomalá privatizace velkých státních podniků 

především v oblasti dopravní infrastruktury. 

Zkušenosti českých podniků s místním trhem. 

Stagnace průmyslové výroby i hospodářského 

vývoje celkem, růst lze očekávat až po vstupu 

země do EU a přílivu přímých zahraničních 

investic. 

Očekávaná intenzifikace hospodářského rozvoje 

po vstupu Chorvatska do Evropské unie. 
Značné rozdíly v rozvoji jednotlivých regionů. 

  
Relativně slabě rozvinutý soukromý sektor (nízký 

počet prosperujících malých a středních podniků). 

  

Poměrně značný stupeň centralizace a monopolu 

státu v některých oblastech hospodářství 

(dopravní infrastruktura, vodní hospodářství). 

Zdroj: Businessinfo,2013 (vlastní úprava) 

  



Příloha 5 Silné a slabé stránky obchodní spolupráce ČR a Chorvatska  

Příležitosti Hrozby 

Očekávaný ekonomický růst po vstupu do EU. Dosud ne zcela standardní tržně-ekonomické prostředí. 

Privatizační proces u mnoha velkých státních 

společností není ukončen, což znamená šanci pro 

české investory. 

Celkové podnikatelské klima není dosud zcela 

standardní, naproti tomu se může očekávat již jen jeho 

zlepšování. 

V důsledku státního monopolu v mnoha oborech se 

ostrá konkurence teprve rozvíjí. 
Nejasnost a nekoncepčnost privatizace státních podniků. 

U většiny zahraničních společností nadále přetrvává 

určitá obava investovat v regionu, to zvyšuje možnosti 

českých firem. 

Přetrvávající netransparentnost při zadávání a 

vyhodnocování státních zakázek. 

V průběhu posledních cca 20 let se v důsledku 

politických problémů do ekonomiky minimálně 

investovalo, což vyvolává potřebu zrychlené 

investiční aktivity. 

Při výměně státní administrativy i orgánů měst a obcí 

dochází často k rušení či změně dosavadních zakázek či 

rušení chystaných nebo již realizovaných projektů. 

Existují reálné předpoklady zvýšení spotřeby 

veřejného i soukromého sektoru v nejbližším období. 
  

Velké možnosti pro české firmy se rýsují zejména v 

oblastech železniční, turistické a městské 

infrastruktury. 

  

Nutné zlepšení ochrany životního prostředí v 

souvislosti s rozvojem prioritní oblasti – cestovního 

ruchu - znamená šanci pro projekty v této oblasti. 

  

Možnosti podpory vybraných velkých projektů v 

rámci zasedání Smíšeného výboru a pracovních 

skupin realizovaných na základě Memoranda o 

spolupráci. 

  

Možnost využít spolupráce měst a regionů pro 

intenzifikaci ekonomických vztahů. 
  

Možnost zapojit českou menšinu do projektů českých 

firem. 
  

Možnost participace českých podnikatelských 

subjektů na projektech financovaných z EU. 
  

Zdroj: Businessinfo,2013 (vlastní úprava) 



Příloha 6 Zástupci pracovních skupin 

 

Pracovní skupina Jmenovaní zástupci 

1. Volný pohyb zboží mr.Sc. M.Sc. Plese 

2. Volný pohyb pracovníků mr.Sc. John Vukorepa 

3. Právo na usazování a svobodu poskytování služeb prof. Dr.. Základní 

4. Volný pohyb kapitálu John Biluš 

5. Veřejné zakázky Teja Kolar 

6. Právo obchodních společností Dr. Davor Babic 

7. Právo duševního vlastnictví Prof Dr.. Igor Gliha 

8. Politika hospodářské soutěže mr.Sc. Marijana Liszt 

9. Finanční služby Martina Drvar 

10. Informační společnost a média mr.Sc. Nina Obuljen 

11. Zemědělství Miroslav Bozic 

12. Bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská politika Dr. Mate Brstilo 

13. Rybolov prof. Dr.. John Katavić 

14. Dopravní politika DrazenBreglec 

15. Energetika doc. Dr.. Tomsic 

16. Daně mr.Sc. DubravkaSekulicGrgic 

17. Hospodářská a měnová politika Ljubinko Jankov 

18. Statistika DarkoJukic 

19. Sociální politika a zaměstnanost Inga Zic 

20. Politika podnikání a průmyslu Alan Žepec 

21. Transevropské sítě Romana Palcic 

22. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů NatasaMikus 

23. Soudnictví a základní práva GordanaDemšer 

24. Spravedlnost, svoboda a bezpečnost MSc Filip Dragovic 

25. Věda a výzkum prof. Dr.. Mladen Petrovečki 

26. Vzdělávání a kultura Nina Obuljen 

27. Životní prostředí doc. Dr.. Nenad Mikulic 

28. Ochrana spotřebitele a ochrana zdraví prof. Dr.. Vesna Tomljenovic 

29. Celní unie Vesna Kadic 

30. Vnější vztahy John Sucic 

31. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika InesTrohaBrdar 

32. Finanční kontrola mr.Sc. LidijaPernar 

33. Finanční a rozpočtová ustanovení Zdravko Maric 

34. Instituce prof. Dr.. Sinisa Rodin 

35. Ostatní otázky InesTrohaBrdar 

 

Zdroj: Republika Hrvatska – Ministarstvovanjskih i europskih poslova, 2013 (vlastní úprava) 

 

 


