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Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a 

finančních mechanismů v České republice  

Abstrakt 

 

Tato disertační práce zkoumá právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a 

finančních příspěvků zemí ESVO (finanční mechanismy) v České republice. Hlavní cíl je 

rozdělen do několika dílčích záměrů. Prvním z nich je poskytnout celkový přehled o systematice 

právních aspektů finančních vztahů mezi adresáty finančního práva. Za druhé se snažím tyto 

aspekty hodnotit z hlediska právních principů pomocí interpretačních metod, jako jsou jazykový, 

historický nebo teologický výklad. Za třetí konfrontuji tyto právní aspekty se skutečnými 

potřebami praxe. Nakonec navrhuji řešení problematických oblastí.  

Abych mohla tento cíl splnit, potřebovala jsem najít něco, co by spojovalo právnické 

osoby a jednotky zapojené přímo či nepřímo do procesu poskytování peněžních prostředků 

z rozpočtu EU a finančních příspěvků zemí ESVO. Z toho důvodu pro účely své disertační práce 

vymezuji finanční informaci jako informaci o právech, pravomocích a povinnostech adresátů 

finančního práva, které vznikají při plánování a poskytování prostředků z rozpočtu EU a FM a 

informaci o sekundárním předmětu finančněprávních vztahů, kterým jsou peněžní prostředky 

z rozpočtu EU a FM. Dále jsem porovnala finanční pravidla pro rozpočet EU a rozpočtová 

pravidla pro státní rozpočet, jakož i formy realizace práva na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. 

Finanční informaci zkoumán v systému práva EU, mezinárodního práva a vnitrostátního práva. 

Výzkumná otázka zní: Jak zlepšit kvalitu finanční informace? 

Hlavní zjištění jsou: neopodstatněné rozdíly mezi metodami plnění rozpočtu EU; problém najít 

všechny poskytovatele konkrétního programu či fondu EU v rámci Evropské komise; 

nedostatečný znalostní management na úrovni EU jakož i na vnitrostátní úrovni mezi adresáty 

finančního práva v oblasti řízení programů, kontroly, sestavování rozpočtu a statistiky; právní 

nejistota, zda právo finančních mechanismů má přednost před vnitrostátním právem; méně 

flexibilní rozpočtová pravidla na vnitrostátní úrovni, nedostatečně využívaný systém účtů v 

rámci Státní pokladny; soukromoprávní dohody při kaskádovitém poskytování grantů a dotací; 

právní účinky "soft law" a "kvazisoft law" v právním systému v České republice; problémy s 

projektovým řízením a mezinárodním partnerstvím při realizaci projektů rozpočtových jednotek; 

násobení kontroly; zaměřování se na vytváření složitých systémů metodických pokynů a malý 

pokrok v nastavení transparentních, snadno použitelných a stabilních pravidel pro příjemce. Na 

konci své práce navrhuji tři možnosti, které by podle mého názoru mohly zefektivnit systém 

financování EU a finančních příspěvků ze zemí ESVO v České republice v souladu se zásadou 
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řádného finančního řízení, veřejného zájmu a právní jistoty. Tento návrh možných řešení do 

budoucna by mohl být podkladem pro změnu právní úpravy de lege ferenda. 
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