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Pravdivá slova nebývají líbivá, 

líbivá slova nebývají pravdivá. 

Co je dobré, nepotřebuje obhajoby, 

Co potřebuje obhajoby, není dobré. 

Kdo ví, nepotřebuje vědomosti, 

kdo potřebuje vědomosti, neví. 

Moudrý nehromadí. 

Tím, že vše činí pro druhé, 

sám stále více získává, 

tím, že vše dává druhým, 

sám stále více dostává. 

Takové je tao nebes: 

prospívá – a nikdy neškodí. 

Takové je tao moudrého: 

jedná – a nikdy nesoupeří.1 
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Úvod  

Politický, ekonomický a společenský vývoj po roce 1989 vyústil v členství České 

republiky v Evropské unii v roce 2004. Toto nové uspořádání umožnilo České republice plně 

využívat peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů. Pro mě osobně 

tato společenská změna znamenala novou pracovní příležitost. V polovině roku 2006 jsem 

nastoupila na Ministerstvo financí na odbor 11 Státní rozpočet, kde se až dosud zabývám 

metodikou rozpočtování programů EU/FM. Patřím tak do jedné z osob a jiných jednotek, které 

se ve státní správě poskytováním peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů 

zabývají. Těmi dalšími osobami a jinými jednotkami jsou poskytovatelé, příjemci, kontroloři, 

účetní a statistici. V současné době jsou z výdajů státního rozpočtu ve většině případů nejdříve 

projekty realizovány a teprve poté obdrží státní rozpočet platbu z rozpočtu EU/FM za tyto výdaje 

do příjmů. Navíc vládní instituce mohou být také příjemci tedy realizátoři projektů EU/FM. My 

všichni řešíme vynakládání peněžních prostředků ze státního rozpočtu respektive jejich přijímaní 

z rozpočtu EU a finančních mechanismů. Základním rozpočtovým předpisem na národní úrovni, 

který naše postupy upravuje a který rozvíjí a doplňují další právní předpisy, je zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech. Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM se však 

řídí i dalšími pravidly, které vyplývají z evropského práva a právního rámce finančních 

mechanismů. Tyto dva okruhy pravidel se s různou mírou úspěšnosti postupem času propojily 

nebo existují vedle sebe. 

Impulsem pro výzkum, jehož finálním výstupem je tato disertační práce, bylo zjistit, zda 

není možné složitě nastavené postupy v oblasti rozpočtování, účtování, poskytování a kontroly, 

které se promítají do práva, zjednodušit a zpřehlednit. Přestože panuje obecná kritika týkající se 

nastavení systému poskytování prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů, výzkum z 

pohledu rozpočtového práva a dalších souvisejících podoborů finančního práva ještě nebyl 

realizován. Ve své disertační práci se snažím tuto mezeru vyplnit. 

Abych získala odstup od své agendy a potřebný nadhled, rozhodla jsem se oslovit 

kolegyně a kolegy z ostatních výše zmíněných osob a jiných jednotek a nabídnout jim svoje 

znalosti na mnou organizovaných seminářích konaných v lednu až březnu roku 2018. 

Následovala pozvání na semináře, jednání a konference od kolegyň a kolegů, které jsem oslovila.  

Kromě národní úrovně jsem navázala kontakty během mé stáže v Evropské komisi v 

červenci roku 2018. Prezentovala jsem vybrané problémy související s grantovými dohodami, 

finančním partnerstvím, zjednodušeným vykazováním, „soft law“, postupy při průběžném 

proplácení prostředků poskytovatelem a problémy spojené s odměňováním s cílem získat názor z 
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pozice Evropské komise. Debata byla dále zaměřena na nové finanční nařízení a návrh Evropské 

komise, ve kterém představuje víceletý finanční rámec 2021–2027.  

 Celá moje snaha o vytvoření sítě lidí ve státní správě, která bude společně, ne jen ve své 

oblasti, řešit problematiku nastavení poskytování prostředků EU/FM, vyústila v konferenci na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy v květnu 2019. Konference zajímala 150 kolegyň a kolegů 

ze státní správy i mimo ni. Znalosti, které jsem tehdy prezentovala, se ještě posunuly a závěry 

jsem pro výslednou práci upravila. 

Kromě výše uvedeného čerpám z půlroční stáže v OECD zaměřené na cílově orientované 

rozpočtování a několikaleté praxe na Ministerstvu financí. Teoretické znalosti jsem prohlubovala 

studiem právní literatury a pramenů práva, účastí na přednáškách, konferencích a seminářích 

během svého doktorského studia v oboru Finanční právo a finanční věda. Nutno ovšem přiznat, 

že odborná literatura se tomuto tématu zatím příliš nevěnovala. Takto získané poznatky jsem 

podrobila právnímu výzkumu.  

 Přála bych si, aby má disertační práce přispěla ke snížení administrativní zátěže, která z 

pravidel poskytování peněžních prostředků EU/FM často vyplývá, a to nejen pro příjemce ale i 

pro všechny zmiňované osoby a jiné jednotky v rámci veřejné správy.  

Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o systematice právních aspektů 

finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních 

mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva, zhodnotit tyto aspekty z pohledu právních 

principů pomocí metod interpretace práva, konfrontovat je se skutečnými potřebami praxe a 

navrhnout možné řešení problémových oblastí do budoucna, které by mohlo být podkladem pro 

změnu právní úpravy de lege ferenda. 

Výzkumná otázka, kterou si pokládám, zní: Jak zlepšit kvalitu finanční informace? Pro 

účely mého výzkumu definuji finanční informaci v první části a vycházím zde z vymezení 

obsahu, předmětu a adresátů finančního práva. V počátcích svého výzkumu jsem uvažovala o 

hypotéze, která měla komplexitu postupů souvisejících s poskytováním peněžních prostředků z 

rozpočtu EU a FM potvrdit nebo vyvrátit. V průběhu svého výzkumu jsem ale dospěla k závěru, 

že se jedná o všeobecně známou skutečnost, kterou není třeba dokazovat. Proto se ve výzkumné 

otázce zabývám tím, jak tento stav zlepšit. 

Výzkum lze vymezit dle charakteru zdrojů jako teoreticko-empirický. Ke sledované 

oblasti přistupuji jak deskriptivně, tak normativně. Zaměřuji se na to, jak reálný stav právní 

regulace poskytování prostředků z rozpočtu EU a FM odpovídá teoretickým právním premisám a 
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zároveň potřebám ve společnosti a dále, jak by tyto teoretické právní premisy a potřeby ve 

společnosti mohly být v budoucí právní regulaci lépe zohledněny.  

Logické metody, jako jsou analýza, abstrakce, dedukce a syntéza tvoří hlavní myšlenkové 

postupy disertační práce. Obsahová a srovnávací analýza především pramenů poznání práva je 

klíčovou metodou druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté části. Pomocí této metody analyzuji formu a 

obsah finanční informace, která prostupuje právními normami. Pro správné postupy nalézání 

platného práva a justifikaci konkrétních argumentů ve všech výše uvedených částech použiji 

právní metodologii. 

Disertační práce je rozdělena do šesti částí. 

 První část vymezuje téma práce v rámci teorie práva podřazením právních aspektů 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM pod vybrané právní pojmy, jako jsou 

normy, principy, kategorie, instituty. Dále se zabývám tím, jak poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu EU a FM prostupuje právní řádem a podobory fiskální části finančního 

práva, jako jsou rozpočtové právo a dotační právo. Zmiňuji také vztah k účetnímu a mzdovému 

právu. V této části definuji finanční informaci, kterou  hledám v pramenech práva a formách 

realizace práva, a hodnotím její kvalitu. 

 Druhá část zkoumá právní ukotvení poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU v 

primárním a sekundárním právu EU, analyzuje principy (zásady) vztahující se k výdajové straně 

rozpočtu EU, hodnotí právní sílu tzv. „soft law“, zkoumá finanční informaci, vymezuje roli 

konkrétních adresátů finančního práva a představuje základní prvky zjednodušeného vykazování 

včetně problémů s finanční statistikou EU.  

Třetí část se zaměřuje na mezinárodněprávní vztahy, do kterých veřejné právnické osoby 

vstupují v případě poskytování prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů. Analyzuji 

právní rámec finančních mechanismů a právní jednání stricto sensu s mezinárodním a 

soukromoprávním prvkem. Hodnoceny jsou také možnosti uzavírání smluv dle českého právního 

řádu případně právního řádu jiného členského státu, i nejednoznačnost zařazení takových smluv 

dle metody právní úpravy pod soukromé či veřejné právo a konsekvence z toho vyplývající.  

Právní regulace na národní úrovni je tématem čtvrté části. Zkoumám přímý účinek práva 

EU, evropeizaci rozpočtového práva, specifika finančních mechanismů. Dále hodnotím vybrané 

právní principy a jejich odraz v rozpočtových právních předpisech vztahujících se k tématu 

práce. Zabývám se také „soft law“ a „kvazisoft law“ a obecně kvalitou finanční informace. V 

této části práce shrnuji roli veřejné správy při poskytování prostředků a vyzdvihuji některé 
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problémy z pohledu konečných příjemců. Znovu upozorňuji na problémy spojené se 

zjednodušeným vykazováním a jeho použitím v praxi.  

Pátá část je zaměřena na klíčové informační systémy, které se v souvislosti s 

poskytováním peněžních prostředků používají v rozpočtové/účetní, projektové a kontrolní 

oblasti, jak na národní, tak evropské úrovni. 

 Závěrečná šestá část představuje možná řešení problémových oblastí ve třech variantách 

včetně úvahy, jak náročné by byly legislativní úpravy de lege ferenda u každé z variant.  

Shrnutí pak uzavírá komplexní pohled na právní aspekty poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů odpovědí na základní výzkumnou otázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

1. Vymezení tématu prostřednictvím vybraných právních pojmů 

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů znám 

z rozpočtového hlediska. To obnáší metodicky řídit rozpočtové postupy za tuto oblast v době 

přípravy státního rozpočtu a v průběhu rozpočtového roku v souladu s rozpočtovými pravidly.2 

Za dobu své praxe na Ministerstvu financí jsem byla konfrontována s mnoha situacemi, kdy 

národní způsob rozpočtování ne zcela vyhovoval představám útvarů rozpočtových jednotek 

státu3, které plnily roli v rámci systémů řízení, kontroly a statistických sledování. Na druhou 

stranu jsem se setkala i s problémy, které řeší rozpočtové jednotky státu, ale i místní rozpočtové 

jednotky4, které byly sami příjemci tedy realizátoři projektů.  

 Problémy vyplývaly ze „střetu kultur“ míněno střetu požadavků národního rozpočtového 

práva a práva EU a FM.  Výsledkem pak byla úprava rozpočtových pravidel nebo třeba vznik 

metodického pokynu.  Hodnota diskusí na příslušné téma a finální úprava byla přímo úměrná 

znalosti, kterou zástupci národního systému a zástupci systému evropského a finančních 

mechanismů disponovali. Pochopila jsem, že nestačí dobře ovládat svou agendu. Je naprosto 

nezbytné se v takto komplexních systémech jako je poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

EU a finančních mechanismů snažit orientovat i v ostatních činnostech. Jen tak lze kvalifikovaně 

posoudit oprávněnost úpravy rozpočtových pravidel. Především co všechno je třeba sledovat a 

evidovat pro účely rozpočtování, poskytování a kontrolu peněžních prostředků z rozpočtu EU a 

FM včetně evaluace a statistických šetření. Neméně podstatná je ochota spolupracovat. 

Komplexita postupů souvisejících s mým tématem se logicky odrazila do práva. Vlastně se svět 

praxe a pozitivně vymezených pravidel ovlivňuje navzájem. Když se totiž znalost o řešení 

určitého problému nedostane těm, kteří řeší podobný problém, vytváří se různá pravidla pro 

regulaci analogického chování a to dle mého názoru právo „zapleveluje“. 

 V první části jsem se zaměřila na obecné pojmy z teorie práva, které mi pomohou hledat 

finanční informaci v právu. Patří mezi ně právní normy, metanormativní prvky, právní principy a 

autonomní normy. Dále vymezuji oblast pramenů práva a formy realizace práva pro účely mé 

disertační práce. Finanční podpora z rozpočtu EU a FM je regulována souborem právním norem 

patřících do systému práva. Systém práva lze třídit na základě různých hledisek. Sledované téma 

                                                 
2
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

3
 „Subjekty rozpočtového práva, které jsou napojeny na určitý veřejný rozpočet, hospodaří s prostředky tohoto 

rozpočtu, přičemž je nerozhodné, zda jsou či nejsou právnickými osobami. Patří mezi ně organizační složky 

státu (např. ministerstva), státní příspěvkové organizace, státní fondy, ostatní veřejnoprávní korporace.“ In: 

MARKOVÁ, Hana a BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 82. ISBN 

978-80-7179-551. 

4
 Tamtéž, s. 81–82. 
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zařadím do systému práva z hlediska metody právní regulace a předmětu právní úpravy Dále 

chci právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM zmapovat ve vztahu 

ke třem právním systémům – evropského práva, mezinárodního práva a vnitrostátního práva. 

Upozorním na znalostní management, který by měl prostupovat souborem pramenů poznání 

práva v souladu s principem řádného finančního řízení. Závěrem této části definuji pojem 

finanční informace, který budu při analýzách především právních předpisů a právních jednání 

largo sensu používat. 

 

1.1. Právní normy, metanormativní prvky, právní principy a normy autonomní  

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů je regulováno 

pravidly. Nejmenším elementem v objektivním pozitivním právu, který je nositelem pravidla, je 

právní norma. Charakteristickými rysy právní normy jsou závaznost, formální určitost, 

obecnost a vynutitelnost. Norma má preskriptivní charakter, tedy stanoví, že něco má být. 

Způsoby regulace chování se nazývají mody. Dělíme je na objektivní mody z hlediska 

normotvůrce – příkaz, zákaz a dovolení z nich vyplývají subjektivní mody z hlediska adresátů 

norem – povinnosti, práva/oprávnění, pravomoci (z příkazu a zákazu plynou povinnosti, 

z dovolení pak právo, pravomoc, oprávnění).5 Chování, které tyto způsoby regulace – mody 

usměrňují a které je tudíž předmětem práva, je dare – něco dát, facere – něco konat, 

omittere/non facere – nekonat a pati – strpět.6 Tradiční právní norma má trichonomickou 

strukturu. Strukturálními elementy právní normy jsou: 7 

 hypotéza – podmínky, za nichž nastane dispozice případně sankce, je zde vymezen okruh 

adresátů, předmět, časová působnost a právní skutečnosti, s nimiž norma spojuje vznik, 

změnu a zánik subjektivních práv a právních povinností  

 dispozice – je jádrem normy, jehož obsahem jsou mody – způsoby regulace chování 

z hlediska normotvůrce (příkaz, zákaz, dovolení) a mody z hlediska adresáta (oprávnění, 

právo, povinnost)   

 sankce – zde je stanovena újma (postih) za porušení podmínek.  

Toto tradiční pojetí logickými argumenty vyvrací Knapp, který v této struktuře vidí 

několik nepřesností. Prvně dokazuje skutečnou čtyřdílnost normy (tetrachomická struktura) 

navzdory zakotvené trojdílnosti, dále upozorňuje, že pouze dispozice a sankce jsou skutečnými 

                                                 
5
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 31–32. ISBN 978-80-7380-454-1. 

6
 KNAPP, Viktor. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck 1995. s. 76–77. ISBN 80-7179-028-1. 

7
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 36–39. ISBN 978-80-7380-454-1. 
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normami, protože hypotéza a negace dispozice jsou pouze skutkové podmínky. Norma úplná či 

norma podmíněně perfektní je pak ve skutečnosti složena ze dvou norem a ze dvou skutkových 

podmínek.8  

Autoři učebnic Teorie práva se v dělení právních norem více méně shodují. Od Čapka 

vybírám třídění podle povahy pravidel stanovených právní normou obvykle s klasickou 

kondicionální strukturou: 9  

 kogentní (není prostor na projev odchylné vůle subjektů právního vztahu, ani jiných 

subjektů – typické pro oblast práva veřejného). 

 dispozitivní (subjekty právního vztahu mají prostor k úpravě práv, oprávnění, povinností 

v rámci jiných kogentních norem). 

 opravňující a zavazující (v textu normy je stanoveno buď oprávnění, právo či povinnost 

s tím, že neuvedená povinnost u normy opravňující či právo, oprávnění u normy zavazující 

musí být ze smyslu textu dovoditelné).  

Gerloch řadí mezi zvláštní normy, tedy normy bez klasické struktury: 10 

 normy blanketové (nevyplněné) – sama norma neobsahuje pravidlo chování, ale zmocňuje 

prováděcí orgán k vydání prováděcího předpisu, které není contra legem (proti zákonu) ani 

praeter legem (mimo zákon), ale pouze secundum et intra legem (na základě a v mezích 

zákona). Je třeba odlišit normu blanketovou od odkazujícího ustanovením, které odkazuje na 

již platný právní předpis.  

 kolizní normy – jsou náplní mezinárodního práva soukromého a řeší určení právního řádu, 

podle kterého bude právní vztah s cizím prvkem řešen. 

 kompetenční normy – stanoví kompetence, to znamená, že vymezují rozsah pravomoci a 

působení orgánů veřejné moci. 

 teologické (finální normy) – opakem kondicionálních, vytyčují cíle, aniž by normovali 

způsob, jak k cíli dospět – typické pro směrnice sekundárního evropského práva. 

 doporučující normy – kvazinormy, které stanoví doporučení žádoucího chování ale ne 

závazné pravidlo.  

Podle kritéria právní síly dělíme normy na ústavní, zákonné, podzákonné – platí, že 

právní norma nižší právní síly nemůže odporovat právní normě s vyšší právní silou, a že norma 

                                                 
8
 KNAPP, Viktor. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck 1995. s. 154–156. ISBN 80-7179-028-1. 

9
 ČAPEK, Jiří kap. IV Právní normy. BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří a GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. vyd. 

Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 88–90. ISBN 80-7357-030-0. 

10
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 102–103. ISBN 978-80-7380-454-1.  
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může být změněna nebo zrušena pouze normou stejné nebo vyšší právní síly (lex superior 

derogat lex inferiori ).11  

Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM z pohledu 

právních norem vymezuji následovně: subjektivní mody (způsoby regulace) z hlediska adresátů 

norem – oprávnění, pravomoci a povinnosti regulují poskytování peněžních prostředků 

z rozpočtu EU a FM. Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM zařazuji pod 

chování dare – něco dát a facere – něco konat. Tyto způsoby regulace jsou jádrem právních 

norem tedy dispozicí. Domnívám se, že při regulaci poskytování peněžních prostředků převládají 

kogentní normy nad dispozitivními. Častěji se vyskytují normy zavazující. Vedle norem 

perfektních se objevují především normy imperfektní, tzn. bez některého z prvků normy třeba 

bez sankce. Normy bez klasické struktury, jako jsou normy teologické, blanketové, kompetenční, 

doporučující „soft law“ i kolizní, jsou také při regulaci poskytování prostředků z rozpočtu EU a 

FM používány. Hierarchické uspořádání norem při poskytování že poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu EU a FM ovlivňují vztahy mezi právem vnitrostátním, evropským a 

mezinárodním. Právní normy lze dělit i dle kritérií uplatňovaných v souvislosti s dělením 

systému práva na odvětví. Těmto kritériím se věnuji v kapitole 1.4.  

Metanormativní prvky, jako jsou definice, explikace, legislativní zkratky případně 

preambule, jsou prvky práva či výčet určitých znaků právního pojmu, které mohou mít na kvalitu 

finanční informace vliv, proto je do svého sledování také zahrnuji. Příkladem může být 

vymezení příjmů a výdajů, které lze považovat za příjmy a výdaje určité rozpočtové jednotky. 

Flexibilitu výkladu určuje úplnost či neúplnost výčtu tzv. taxativní či demonstrativní výčet. 

Právo jako normativní systém tedy i normativní systém poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů sjednocují právní principy, které utvářejí a 

udržují jeho základní hodnotové rysy. Právní principy jsou charakteristické svou univerzálností, 

pravdivostí prověřenou staletími a použitelností napříč státy se stejnou právní kulturou například 

s kořeny v římském právu.12 Právní principy mají stejně jako právní normy preskriptivní 

charakter. Od právních norem se ale odlišují tím, že z právních principů nevyplývají 

bezprostředně práva a povinnosti. Navíc pokud je určité chování právní normou povoleno, 

nemůže být to samé chování jinou normou zakázáno. Jedna norma musí pozbýt platnosti. Na 

                                                 
11

 Tamtéž, s. 49–51. 

12
 BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří a GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2.vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 285–

290. ISBN 80-7357-030-0. 
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rozdíl od právních norem se ale právní principy nevylučují, nýbrž poměřují.13 Dále jsou právní 

principy daleko více abstraktní než právní normy.14 Tyto kvality právních principů jsou 

využívány při tvorbě, dotváření práva interpretací, interpretaci, realizaci, aplikovatelnosti a 

působnosti práva. Regulaci poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM ovlivňují 

obecné právní principy, ale i principy rozpočtové. Z obecných principů vybírám princip 

enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, princip legální licence, princip právní jistoty, princip 

souladu s veřejným zájmem, princip přednosti, princip přímého účinku, princip proporcionality. 

Z rozpočtových principů je to především princip řádného finančního řízením, princip úplnosti 

veřejných rozpočtů a princip dlouhodobé vyrovnanosti. Tak jako právní principy prostupují 

právním řádem, tak právní principy a tudíž celé právo vede spravedlnost jako smysl a cíl 

jakéhokoliv práva.15 Právním principům se věnuji detailně v dalších částech. 

V této kapitole v souvislosti se sledovaným tématem zmiňuji ještě autonomní normy. 

Osoby mají subjektivní právo (oprávnění) vytvářet autonomní právo v souladu s právem 

objektivním heteronomním tedy secundum et intra legem (na základě a v mezích zákona) a 

praeter legem (mimo zákon). Nikdy ne však contra legem (proti zákonu).16 Na rozdíl od práva 

heteronomního, které působí vůči všem, autonomní právo působí mezi těmi, kdo takové právo 

vytvářejí. Nejmenším elementem autonomního práva je autonomní norma. Může být 

konkretizací právní normy heteronomní, nebo může nová práva a povinnosti zakládat, jako je 

tomu v případě nepojmenovaných smluv17 Charakteristickými rysy autonomní normy jsou 

závaznost, specifičnost v limitech obecnosti stanovených objektivním heteronomním právem a 

vynutitelnost. Tato pravidla upravují vznik, změnu a zánik konkrétních právních vztahů na 

příklad mezi příjemci jednoho grantu viz další části. 

 

1.2. Prameny práva 

Význam pojmu prameny práva odráží jeho smysl, ten je trojí: 

 ve formálním smyslu vyjadřují vnější formu právních norem a jsou jimi obecně závazné 

normativní právní akty, soudní precedenty, normativní právní smlouvy, právní obyčeje a 

jiné prameny práva 

                                                 
13

 MARKOVÁ, Hana. kap. 3.2 Právní principy a jejich role ve finančním právu. In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. 

Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 35. ISBN 978-80-7552-935-0. 

14
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 34. ISBN 978-80-7380-454-1. 

15
 Tamtéž. 

16
 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck 1995. s. 52. ISBN 80-7179-028-1. 

17
 § 1746 odst. 2 zákon č. 82/2012 Sb., občanský zákoník. 
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 v materiálním smyslu determinují jejich obsah a jsou jimi potřeby společnosti. 

 v širším gnozeologickém pojetí jimi rozumíme veškeré informace o právu a jeho působení 

(rozhodnutí orgánů veřejné moci individuální povahy tj. individuální právní akty, judikaturu, 

smlouvy, právní literatura apod.) 

Analýze podrobuji normativní právní akty, kterými se právo převážně tvoří a normativní 

právní smlouvy. Čerpám informace ze soudních rozhodnutí v oblasti evropského práva, která 

mají charakter soudních precedentů a soudních rozhodnutí ve vnitrostátním právu. Zabývám se 

také smyslem tzv. „soft law“ tedy právně nezávaznými akty s právními účinky.  

Chci ještě upozornit obsahovou a rozsahovou rozdílnost mezi pramenem práva a právní 

normou. Je výjimečné, aby se pramen práva obsahově i rozsahem kryl s právní normou, často 

jeden pramen práva obsahuje více norem nebo naopak více pramenů práva obsahuje jednu 

normu.18 

 

1.3. Formy realizace práva 

Právní skutečnost je spolu s právní normou způsob/právní důvod/právní titul vzniku, 

změny a zániku právních vztahů. Obecně dělíme právní skutečnosti na:19 

 právní/protiprávní jednání – fyzické či právní osoby jednají s vůlí uskutečnit právní 

následky/ projev vůle, kterým je porušena či nedodržena právní povinnost, 

 právní událost – mimovolní skutečnost v souladu s právem (narození člověka) 

 protiprávní stav – mimovolní skutečnost v rozporu s právem (živelní pohroma) 

 Z forem realizace práva se zabývám právním jednáním largo sensu. Jedná se o druh 

právní skutečnosti, kterými se aplikuje objektivní heteronomní právo secundum et intra legem 

(na základě a v mezích zákona) a tvoří autonomní právo v souladu s právem objektivním 

heteronomním, tedy secundum et intra legem (na základě a v mezích zákona) a praeter legem 

(mimo zákon). Nikdy ne však contra legem (proti zákonu). 

Právní jednání largo sensu se dělí na: 

 právní jednání stricto sensu: dvoustranné (vícestranné) projevy vůle – smlouvy a 

jednostranné projevy vůle – například podání žádosti o dotaci/ grant  

 individuální právní akty – akty aplikace práva, které jsou projevem vůle veřejné moci. Platí 

zde presumpce správnosti (domněnka správnosti) – pokud není dokázán pravý opak, je akt 

platný. 

                                                 
18

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 102–103. ISBN 978-80-7380-454-1. 

19
 Tamtéž, s. 145–149. 
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Ve své disertační práci studuji individuální právní akty konstitutivní povahy, kterými jsou 

například grantová dohoda, rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí dotace, 

dohoda o přiznání příspěvku. Tyto akty aplikace práva působí ex nunc (od nyní). Dále se 

zabývám právními jednáními stricto sensu jako je dohoda o partnerství, konsorciální smlouva 

apod. 

 

1.4. Systém práva 

Systém práva jako ucelený soubor norem lze dělit podle různých kritérii. Vybírám třídění 

podle předmětu a metody regulace. Podle metody regulace podřazuji poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu EU a FM pod právo veřejné ale i právo soukromé. Podle předmětu 

regulace spadá pod právo finanční, především pak pod jeho podobory fiskální části a těmi jsou 

rozpočtové a dotační právo. Navíc poskytování prostředků z rozpočtu EU a FM prochází dvěma 

systémy práva. V případě peněžních prostředků z rozpočtu EU to je evropské právo a vnitrostátní 

právo. Poskytování peněžních prostředků z FM se řídí právem mezinárodním a právem 

vnitrostátním. 

  

1.4.1. Právo veřejné a právo soukromé 

V právních aspektech poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a 

finančních mechanismů v České republice převládá veřejné právo vyjadřující nadřazenost 

veřejné moci20. Rozpočtové jednotky ovšem nevystupují pouze vrchnostensky, vně realizace 

projektu v roli poskytovatelů, ale také se plnění cílů politik EU a FM aktivně účastní v roli 

příjemců projektů. Obecně ze způsobu nastavení celého systému poskytování prostředků 

z rozpočtu EU a FM vznikají veřejnoprávní finanční vztahy a soukromoprávní finanční vztahy. 

Autonomie vůle při vzniku těchto „soukromoprávních“ vztahů je jednou z dílčích otázek, které 

ve své práci dále analyzuji.  

 

1.4.2. Právo evropské, právo mezinárodní, právo vnitrostátní 

Právo EU reguluje poskytování prostředků z rozpočtu EU v obou úrovních unijního 

práva. Nejvýše v hierarchii pramenů práva z hlediska právní síly stojí primární právo. Finanční 

činnost (poskytování prostředků z rozpočtu EU) je v primárním právu ovlivňována přímo i 

nepřímo. Pramen primárního práva s přímým vlivem na finanční činnost je především Smlouva o 

                                                 
20

 BOGUSZAK, Jiří. kap. V §3 Právo veřejné  a soukromé. In: BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří a GERLOCH, Aleš. 

Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 100. ISBN 80-7357-030-0. 
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fungování EU, která obsahuje finanční ustanovení týkající se rozpočtu EU, víceletého finančního 

rámce, principu řádného finančního řízení a stanovuje formu finančních pravidel jako pramene 

sekundárního práva21. Dále jsou zde prameny primárního práva s nepřímým vlivem na finanční 

činnost. Zde je třeba zmínit Smlouvu o Evropské unii a v ní vymezení pravomocí EU a principů 

subsidiarity a proporcionality, jimiž se jejich výkon řídí22. Dalším důležitým nepsaným 

pramenem primárního práva jsou principy pro aplikaci unijního práva v členských státech, jako 

jsou princip přednosti unijního práva před právem vnitrostátním, princip přímého účinku 

unijního práva či princip odpovědnosti členského státu za porušení unijního práva, které 

formuluje Soudní dvůr EU ve své judikatuře23. Druhou příčku na stupnici hierarchie právní síly 

pramenů práva zaujímá sekundární právo. Unijní orgány jsou smlouvami primárního práva 

zmocněny k přijímání závazných právních aktů v určitých oblastech a za určitých podmínek 

souladu s primární právem, považují se tedy za právo odvozené od práva primárního. Základních 

pět typů právních aktů: nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska je uvedeno 

v Smlouvě o fungování EU24. Klíčovým obecně závazným a přímo použitelným pramenem 

sekundárního práva je nařízení. Poskytování prostředků z rozpočtu EU se řídí finančními 

pravidly pro souhrnný rozpočet Unie, jejichž formu v podobě nařízení25 stanovuje SFEU. 

Informaci o poskytování prostředků z rozpočtu EU dále hledám v sektorových nařízeních 

případně dalších právně závazných aktech a tzv. soft law, které sice patří mezi právně nezávazné, 

ale v praxi se často vykládá jako právně nezávazné právo a s právními účinky, což je podpořeno 

i rozhodnutími Soudního dvora EU. 

Prameny mezinárodního práva veřejného vytvářejí právní rámec pro finanční 

mechanismy. Jedná se o dohody uzavřené s členskými státy Evropského sdružení volného 

obchodu (ESVO). Pro prameny mezinárodního práva je charakteristická rovnocennost na rozdíl 

od hierarchického uspořádání norem práva vnitrostátního. Obecně existují dvě pojetí vztahu 

mezi mezinárodním právem a právem vnitrostátním. První dualistické pojetí chápe systém práva 

mezinárodního odděleně od systému vnitrostátního. Zatímco monistické pojetí nahlíží na oba 

systémy jako na jeden právní systém. Dualistické pojetí akcentuje roli národního práva při 

                                                 
21

 Čl. 310, čl. 312 až 322 SFEU. 

22
 Čl. 5 SEU.  

23
 Věc 26/62, Van Gend & Loos, ECLI:EU:C:1963:1. Věc 6/64, Costa v.ENEL,ECLI:EU:C:1964:66. Spojené věci 

C-6/90 a C-9/90, Francovich a Bonifaci, ECLI:EU:C:1991:428. 

24
 Čl. 288 SFEU.  

25
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 
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zajišťování souladu mezi národním a mezinárodním právem. Přiznání nadřazenosti 

mezinárodního práva nad vnitrostátním právem v ustanoveních ústavy vychyluje tradiční 

dualistické pojetí směrem k monistickému. Mezinárodní právo soukromé se týká jak projektů 

realizovaných s podporou z rozpočtu EU tak prostřednictvím finančních mechanismů. 

Mezinárodní právo soukromé je ovšem součástí práva vnitrostátního. Dohody uzavírá 

koordinátor-příjemce a partnery-příjemci v případě realizace projektu EU/FM s mezinárodním 

prvkem. Jedná se například o konsorciální smlouvy.  

Ústavní zákon č. 395/2001 Sb. řeší vztah práva mezinárodního a práva ČR doplněním čl. 

1026 ale i unijního práva a práva ČR doplněním čl.10a v Ústavě ČR v roce 2002.27  

Zcela zásadním momentem pro vymezení poskytování peněžních prostředků EU a FM 

v rámci vnitrostátního práva bylo rozhodnutí, že prostředky z rozpočtu EU budou zahrnuty jako 

příjmy a výdaje do státního rozpočtu. Takový postup byl aplikován i pro projekty finančních 

mechanismů, tam kde je stát (organizační složky státu) příjemcem případně poskytovatelem 

prostředků na projekty finančních mechanismů. Tím, že se prostředky poskytnuté z rozpočtu EU 

a finančních mechanismů staly příjmem a výdajem státního rozpočtu, podléhají pravidlům 

v pramenech rozpočtového práva. 28 Nejvyšší stupeň právní síly mají v ČR ústavní zákony a tím, 

který vymezuje tzv. ústavní pořádek je Ústava ČR. Jelikož ústavní zákony upravují samotné 

základy právního státu v rovině zákonodárné, výkonné a soudní je logické, že rozpočtověprávní 

institut rozpočet29 je ustanoveními Ústavy upravován. Čl. 42 upravuje legislativní proces při 

schvalování státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, čl. 101 přiznává územní 

samosprávným celkům samostatnost stran hospodaření se svým vlastním rozpočtem a právo mít 

majetek. Posledním důležitým článkem souvisejícím s tímto institutem je čl. 97, který upravuje 

výkon kontroly hospodaření se státním rozpočtem, tím, že vymezuje působení Nejvyššího 

kontrolního úřadu.30 Nejvýznamnějšími vnitrostátními prameny rozpočtového práva, na základě 

kterých je řízeno rozpočtové hospodaření a rozpočtový proces, jsou zákon č. 218/2000 Sb., o 

                                                 
26

 Podle čl. 10 Ústavy ČR jsou všechny vyhlášené smlouvy, k jejichž ratifikaci dal souhlas parlament ČR, součástí 

právního řádu ČR; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 

27
 Čl. 10a Ústava ČR zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů (1) Mezinárodní smlouvou mohou být 

některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.(2) K ratifikaci 

mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že 

k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. 

28
 Změna č. 479/2003 a 26/2008 Sb. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

29
 MARKOVÁ, Hana a BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. 1. Vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 88. ISBN 978-80-

7179-551-3. 

30
 VYBÍRAL, Roman a NOVOTNÝ, Petr. kap. 5 Prameny finančního práva. In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie 

finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 79. ISBN 978-80-7552-935-0. 
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rozpočtových pravidlech, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

a každoročně přijímaný zákon o státním rozpočtu. Z pohledu nastavení toků poskytování 

prostředků z rozpočtu EU jsou neméně důležité zákony upravující jednotlivé státní fondy či 

zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a jiné. Zajímá mě také finanční 

informace v metodických pokynech tzv. „kvazisoft law“. Jedná se o metodické pokyny, které 

mohou být schváleny usnesením vlády. Podle těchto usnesení se ale řídí pouze ministerstva31, pro 

ostatní orgány státní správy mají pouze doporučující význam. 

 

1.4.3. Finanční právo, rozpočtové právo, dotační právo a specifické oblasti práva 

Studiem finančního práva jako vědního oboru se zabývá věda o finančním právu. 

V souladu s předmětem a hlavními úkoly vědy o finančním právu32 se můj výzkum zaměřil na 

sledování a hodnocení působení právních aspektů poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

Evropské unie a finančních mechanismů v České republice v praxi a působení praxe na právní 

aspekty.  

Samotné poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních 

mechanismů v České republice lze chápat jako nadnárodní, mezinárodní a národní finanční 

činnost.33 Prostřednictvím této činnosti realizuje Evropská unie, státy ESVO cíle svých politik 

v oblastech, které soukromý sektor považuje za rizikové. Tak jako peníze obecně stanovují cenu 

a tím srovnatelnost hodnoty všech statků a výrobních faktorů ve společnosti, jsou i peněžní 

prostředky poskytované z rozpočtu EU a finančních mechanismů jedním z klíčových měřítek 

významnosti a ceny, jež Evropská unie a státy ESVO politikám, na které peněžní prostředky 

poskytují, přisuzují. Jedná se o nenávratnou metodu finanční činnosti.34 

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů dále 

podřazuji pod finanční kategorii veřejné finance, které jsou definovány jako souhrn peněžních 

vztahů souvisejících s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů ve veřejném sektoru.35 

                                                 
31

 § 21 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

32
 KARFÍKOVÁ, Marie. kap. 2.3 Věda o finančním právu. In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva 

a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 26–27. ISBN 978-80-7552-935-0. 

33
 KOTÁB, Petr a BAKEŠ, Milan. kap. 1.1 Finanční činnost. In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního 

práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 5. ISBN 978-80-7552-935-0. 

34
 Tamtéž.  

35
 KOTÁB, Petr a BAKEŠ, Milan. kap. 1.3 Finance. In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a 

finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 9. ISBN 978-80-7552-935-0. 
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Sledované téma přímo nebo nepřímo ovlivňuje i právo mzdové36, právo veřejných zakázek37 a 

účetní právo.38  

V neposlední řadě poskytování prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů 

významně ovlivňuje svou činností veřejná správa jak ve své roli normotvorné, finanční i 

dozorové. Na nadnárodní úrovni takto působí především Evropská komise, Evropský účetní dvůr 

a Soudní dvůr EU. 

 Na mezinárodní úrovni to jsou Výbor pro Finanční mechanismus a Ministerstvo 

zahraničních věcí Norska, kterým při řízení pomáhá Kancelář finančních mechanismů. Kancelář 

finančních mechanismů je administrativně součástí Evropského sdružení volného obchodu 

(ESVO). Dále sem patří subjekty například mezinárodní organizace, kterým jsou práva a 

povinnosti veřejné správy z nadnárodní úrovně delegovány.  

Na národní úrovni prostředky z rozpočtu EU a FM spravují především veřejné právnické 

osoby jako je stát, státní fondy, státní příspěvkové organizace. Na národní úrovni ovlivňují 

činnost veřejné správy svými rozhodnutími soudy, především Nejvyšší správní soud a Ústavní 

soud. Vliv na činnost veřejné správy mají také kontrolní zjištění orgánů finanční a daňové 

kontroly a Nejvyššího kontrolního úřadu. Rozpočtové jednotky státu plní úkoly v rámci 

kompetencí stanovených ve veřejné správě, ale také v rámci kompetencí stanovených z pozice 

členského státu EU ve sdíleném řízení případně kompetencí v rámci nepřímého řízení. Dále plní 

řídící a kontrolní role přijímajícího státu v rámci systému finančních mechanismů.  

Realizaci politik EU a finančních mechanismů prostřednictvím finanční podpory chápu 

v širším slova smyslu. Zahrnuji do ní činnosti, které realizaci předcházejí. Tím myslím plánování 

zdrojů v rozpočtu. Dále se zajímám o informace o plnění této finanční podpory, které jsou 

využívány pro rozpočtové, kontrolní, evaluační a statistické činnosti. Mapuji právní tituly, na 

základě kterých vznikají, mění se a zanikají práva a povinnosti mezi adresáty finančněprávních 

vztahů. Sleduji finančněprávní vztahy v heteronomním případně autonomním právu. Zajímám se 

také o povinnosti rozpočtových jednotek nebo osob, které souvisejí s poskytováním peněžních 

prostředků z rozpočtu EU a FM, ale nevyplývají z finančněprávních vztahů.  

                                                 
36

 NOVOTNÝ, Petr a VYBÍRAL, Roman. kap. 7 Mzdové právo. In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního 

práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 328. ISBN 978-80-7552-935-0. 

37
 BOHÁČ, Radim. kap. 4 Právo veřejných zakázek. In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a 

finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 308. ISBN 978-80-7552-935-0. 

38
 KOTÁB, Petr a VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. kap. 3. Účetní právo. In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie 

finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 299. ISBN 978-80-7552-935-0. 
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1.5. Znalostní management  

Na webových stránkách jsem našla následující definice. 

„Management znalostí (angl. knowledge management) jako pojem obsahuje řízení 

organizace, resp. lidské činnosti obecně, na bázi využití znalostí jako nového produktivního 

ekonomického zdroje. Je to efektivní propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují, a to 

přeměnou osobních (převážně skrytých čili tacitních) znalostí na znalosti organizační (převážně 

explicitní), neboli formální, a to formou komunikace, zapojení a sdílení.“39 

„Řízení znalostí (anglicky Knowledge Management) je o zvyšování znalostí organizace. 

Kombinuje vytěžování dat, informací ze systémů (z podnikových aplikací, z internetu, atd.) s 

rozvojem znalostí lidí (pomocí vzdělávání, zvyšování praktických zkušeností, předávání znalostí 

a dovedností mezi pracovníky atd.). Patří se ale i obyčejné sdílení zkušeností na poradách. Je to 

souhrnný výraz pro to „vědět víc a stále se učit”.40 

Znalostní management je obvykle zmiňován v souvislosti s řízením podniku. Není ovšem 

důvod, proč by znalostní management neměl být použit při tvorbě právního rámce poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM. Znalostní management je přesně to, co podpoří smysl 

právních norem a kvalitu finanční informace, která je tím konkrétním sdělením jedné nebo více 

právních norem. Poté skutečně dojde k „efektivnímu propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří 

vědět potřebují“. Tuto myšlenku dále rozvedu v souvislosti se způsoby plnění rozpočtu EU a 

řízení finančních mechanismů. 

 

1.6. Definice pojmu finanční informace 

Finanční informaci definuji 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 finančního práva, kterými jsou tyto peněžní prostředky 

z rozpočtu EU a FM.   

Finanční informace se skládá ze tří prvků: 

 adresáti finančního práva 

 práva, pravomoci a povinnosti adresátů finančního práva   

 sekundární předmět finančního práva – peněžní prostředky z rozpočtu EU a FM 

 

                                                 
39

  Znalostní management. In cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Management_znalost%C3%AD. 

40
  Řízení znalostí. In managementmania.com [online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/rizeni-znalosti. 
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Zajímám se o požadované kvality této informace pro rozpočtování, kontrolu a evaluaci 

včetně statistických šetření. Jinak řečeno, co všechno by měla finanční informace obsahovat pro 

zajištění kvalifikovaného plánování (rozpočtování) výše prostředků, auditní stopy, a 

nezkresleného hodnocení včetně statistických šetření a jaké z toho vyplývají práva, pravomoci a 

povinnosti pro adresáty finančního práva. Analyzuji právní tituly (právní důvody), na základě 

kterých vznikají, mění se a zanikají finančněprávní vztahy tedy právní závazky a na ně 

navazující rozpočtové závazky. 

Poskytování prostředků EU a FM souvisí sice především s rozpočtovým právem, ale také 

s právem dotačním i právními vztahy, které do dotačních vztahů nepatří, a to jsou vztahy mezi 

partnery projektu, případně vztahy na základě udělení grantu, dohody o přiznání příspěvku apod. 

Také se tato činnost váže na oblasti, které mají vztah k finančnímu právu a to je právo účetní, 

mzdové, ale také právo o veřejných zakázkách.41 Z výše uvedených důvodů, proč jsem se 

rozhodla vymezit pojem finanční informace a ne rozpočtová informace. 

 

1.7. Metody interpretace 

Pro interpretaci práva jsem si vybrala ustanovení, která v praxi představují komplikaci, 

aplikační problém. Dále jsem se snažila logickými úvahami, přemýšlením o smyslu celého 

systému dojít po prostudování pramenů práva k právním normám, které by pozitivně ovlivnily 

spolupráci mezi Evropskou komisí a členskými státy. Využila jsem k práci s právními předpisy 

jazykový, historický, ale především teologický výklad. 

 

1.8. Shrnutí 

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM je regulováno souborem právních 

norem v rámci systému práva. Tento systém práva vznikl z potřeby lidí regulovat své chování 

v zájmu udržení stability ve společnosti. Stabilita ve společnosti může být dlouhodobě zajištěna 

pouze spravedlivým uspořádáním poměrů. Spravedlnost je tedy cílem a smyslem systému práva 

v každé z jeho nejmenších jednotek, kterými jsou právní normy. V první části jsem systematiku 

právních asketů vymezila prostřednictvím právních norem a právních principů. Pojmenovala 

jsem prameny práva a formy regulace práva, které budou předmětem mé analýzy. Dále jsem se 

zaměřila na zařazení právních aspektů poskytování peněžních prostředků EU a finančních 

mechanismů dle metody a předmětu právní úpravy. Dále bylo nutné uvést, že právní aspekty 

                                                 
41

 Právem o veřejných zakázkách se nicméně v disertační práci nezabývám. 
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poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM ovlivňují hned tři systémy práva, a to 

nadnárodní evropské, mezinárodní a vnitrostátní.  
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2. Právní regulace poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU na 

nadnárodní úrovni  

Česká republika oslavila v květnu 2019 15 let od vstupu do Evropské unie. Stala členem 

organizace, která vybočuje z rámce běžných mezinárodních organizací.42 Evropská unie je 

označována jako nadstátní organizace, mezinárodní organizace vládní povahy, nadnárodní 

uskupení či integrační organizace a to proto, že disponuje rozsáhlými pravomocemi v oblasti 

legislativní, výkonné a soudní. Tyto pravomoci jí svěřily členské státy. Evropská unie má navíc 

právní osobnost.43  

Paralelně prakticky od vzniku potřeby spolupráce mezi evropskými státy po II. Světové 

válce jsou politické, integrační a federalizující tendence umírňovány důrazem na hospodářskou 

spolupráci při zachování suverenity jednotlivých států. Tyto dvě tendence se promítly i do 

schvalování Smlouvy o EU, která v době svého vzniku měla ambici stát se první federální 

ústavou EU. Paradoxem je, že právě tato smlouva nakonec obnáší ve svém čl. 50 ustanovení, 

které explicitně připouští možnost členského státu vystoupit z EU a upravuje i potřebné 

náležitosti takového aktu. Domnívám se, že to jen potvrzuje vyrovnanost výše uvedených 

protichůdných tendencí ve vývoji EU. Vnímání Evropské unie jako integrovaného právního 

celku míněno jednoho právního systému výrazně ovlivnilo a ovlivňuje rozhodnutí Soudního 

dvora EU.44 

V této části se nejdříve věnuji právním principům, které by měly dle mého názoru nejvíce 

ovlivňovat poskytování peněžních prostředků EU na této úrovni respektive na úrovni národní. 

Poté se zaměřuji na jednotlivé prvky finanční informace jak v normativních právních aktech, tak 

v právních jednáních largo sensu. Dále se zabývám oblastí, která se zdá být ve své myšlence 

přínosem, ale její praktické uchopení a nedostatečná provázanost s ostatními požadavky Komise 

na členské státy působí problém. Tou je zjednodušené vykazování. Následně se zaměřuji na 

pramen práva zvaný „soft law“ a jeho vymahatelnost. V závěrečné kapitole se teologickým 

výkladem snažím interpretovat postavení rozpočtové politiky v EU.   

 

                                                 
42

 ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 23. ISBN 

978-80-7380-506-7. 

43
 SLADKÝ, Pavel. kap. 36 Partikulární mezinárodní organizace. In: DAVID, Vladislav, BUREŠ, Pavel, FAIX, 

Martin, SLADKÝ, Pavel a SVAČEK, Ondřej. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Praha: Leges 2011, s. 

231. ISBN 978-80-87212-86-8. 

44
 MALENOVSKÝ, Jiří. kap. 3.2 Mezinárodně právní rozměr základních zásad unijního práva. In: TOMÁŠEK, 

Michal, TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. 1.vyd. Praha: Leges, 2013, s. 78–87. ISBN 978-80-87576-

53-3. 
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2.1. Právní principy v právu EU 

Na nadnárodní úrovni poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU rezonují dle 

mého názoru tři skupiny právních principů vedle základního principu spravedlnosti. Do první 

skupiny patří obecné principy, které by měl splňovat každý právní řád. Tyto základní představy o 

právu a spravedlnosti pomáhají odvodit pravidla pro řešení problému i na úrovni EU. 45 Z nich 

vybírám princip právní jistoty. Dále to jsou principy, které souvisí s existencí evropského 

právního řádu zvané strukturální principy. Sem patří zásady svěření pravomocí a zásady pro 

aplikaci unijního práva.46 V neposlední řadě to jsou principy, kterými se řídí rozpočet EU. Na 

rozdíl od právních norem právní principy nejsou utříděny podle důležitosti, protože v sobě 

dimenzi důležitosti již nesou47, jsou nástrojem k usměrňování kreativní role soudců při 

interpretaci a dotváření práva.48 V případě své disertační práce sleduji, jak právní principy 

prostupují platnou právní regulací poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU. Dále mě 

zajímá, jak se tyto principy odrážejí do reálných postupů, které se touto regulací řídí.  

Mezi obecné zásady (principy), které jsou nepsaným pramenem, patří zásada právní 

jistoty. Jejími součástmi jsou zásada legitimního očekávání, zásada jasnosti právní úpravy a 

zásada zákazu retroaktivity.49 Pokud lze při nalézání práva v právních předpisech takové zásady 

dovodit, právní subjekty svá práva a povinnosti jednoznačně rozpoznají a mohou je očekávat a 

postupovat podle nich. K zákazu retroaktivity dodávám, že v unijním právu je zpravidla 

zakázaná v českém právu označovaná pravá retroaktivita, která je v unijním právu označovaná 

pouze jako retroaktivita. Pojem nepravá retroaktivita se v unijním právu nepoužívá.50 Ve 

finančních pravidlech je staven princip zákazu retroaktivity v souvislosti s udělováním grantů. 

Spočívá v tom, že je zakázáno udělit grant na již ukončené akce.51 Na již zahájené akce jej lze 

udělit, jen když žadatel prokáže, že akce musela být před schválením grantu zahájena. V rámci 

sdíleného řízení u evropských strukturálních a investičních fondů se používá termín zpětná 

                                                 
45

 BORCHART, Klaus-Dieter. ABC práva EU. str. 96. In bookshop.europa.eu [online]. [cit. 2018-08-19]. Dostupné 

z: www.bookshop.europa.eu/cs/home. 

46
 TÝČ, Vladimír. kap. 4.1 Primární právo. In: TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. 

1.vyd. Praha: Leges, 2013, s. 106. ISBN 978-80-87576-53-3. 

47
 DWORKIN, R. Když se práva berou vážně. 1.vyd. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 49 ISBN 80-7298-022-X . 

48
 TÝČ, Vladimír. kap. 2.3.4 Časová působnost unijního práva. In: TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír a kol. 

Právo Evropské unie. 1.vyd. Praha: Leges, 2013, s. 103 ISBN 978-80-87576-53-3. 

49
 Tamtéž, s. 105. 

50
 PETRLÍK, David. kap. 4.1 Primární právo. In: TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. 

1.vyd. Praha: Leges, 2013, s. 106. ISBN 978-80-87576-53-3. 

51
 Čl. 193 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 
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způsobilost. Jedná se tedy o použití retroaktivity u aktů aplikace práva. Obecně se domnívám, že 

právní nejistotu může vyvolávat frekvence změn, které se odehrávají v početně bohatém 

doporučujícím právu „soft law“. Také se domnívám, že změna pravidel pro žadatele a příjemce 

v průběhu realizace projektu právní nejistotu také negativně ovlivňuje. Nepravá retroaktivita ve 

prospěch příjemců je dle mého názoru akceptovatelná. Cílem je, aby rozsah subjektivních práv a 

povinností byl vždy v zásadě stejný pro všechny právní subjekty a odpovídal aktuálnímu stavu 

právního řádu. 

Zásada svěření pravomocí, zásada subsidiarity a zásada proporcionality patří mezi 

takzvané strukturální zásady, které jsou kodifikovány a upřesněny v primárním právu konktrétně 

v SEU52. Dále mezi strukturální zásady (principy) patří zásada přednosti unijního práva před 

právem vnitrostátním, zásada přímého účinku unijního práva a zásada odpovědnosti členského 

státu za porušení unijního práva.  

S ohledem na interpretaci vymezení pravomoci v souvislosti s rozpočtovou politikou 

v poslední kapitole této části uvádím záměrně druhy a oblasti pravomocí Unie tak, jak jsou 

uvedeny v primárním právu. Druhy a oblasti pravomocí vymezuje SFEU53, jsou to výlučné (celní 

unie, pravidla hospodářské soutěže, měnová politika, zachování biologických zdrojů v rámci 

společné rybářské politiky, společná obchodní politika), sdílené s členskými státy (vnitřní trh; 

částečně sociální politika; hospodářská, sociální a územní soudržnost; zemědělství a rybolov; 

životní prostředí; ochrana spotřebitele; doprava; transevropské sítě; energetika; prostor svobody, 

bezpečnosti a práva; veřejné zdraví), pravomoc vyvíjet činnost v oblasti výzkumu, 

technologického rozvoje a vesmíru, pravomoc vyvíjet činnost a provádět společnou politiku 

v oblasti rozvojové spolupráce a dále pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje 

nebo doplňuje činnosti členských zemí (ochrana a zlepšení lidského zdraví; průmysl; kultura; 

cestovní ruch; všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport; civilní ochrana; 

správní spolupráce). Všechny pravomoci kromě výlučných jsou pak podrobeny principu 

subsidiarity, kdy se zkoumá, zda je nutné přijmout právní úpravu na úrovni EU, aby bylo 

dosaženo cílů EU. Forma a obsah právní úpravy na úrovni EU nesmí překročit hranici 

nezbytnosti pro dosažení cílů smluv s pomocí principu proporcionality. Dodržování těchto zásad 

je kontrolováno vnitrostátními parlamenty. Důležitá je také informace o řádné správě věcí 

veřejných a transparentnosti54.  

                                                 
52

 Čl. 3 odst. 6, čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1 až 4 SEU.  

53
 Čl. 2 až 6 SFEU.  

54
 Čl. 15 SFEU.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
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Mezi zásady pro aplikaci unijního práva, které zformuloval ve svých rozhodnutích soudní 

dvůr EU, patří zásada přednosti unijního práva před právem vnitrostátním, zásada přímého 

účinku unijního práva a zásada odpovědnosti členského státu za porušení unijního práva.55  

Princip přednosti unijního práva před právem vnitrostátním tak naplnil princip právní síly – Lex 

superior derogat lex inferiori (právní předpis vyšší právní síly ruší nižší právní předpisy) jako 

základní vlastnost právních norem v rámci jednoho právního řádu. Unijní právo se tak stalo 

součástí právních řádů členských států. Pozici unijního práva dále upevňuje jeho  přímý účinek a 

naplňování principu odpovědnosti členského státu za porušení unijního práva. Evropský soudní 

dvůr tím položil základy Evropského státu z pohledu práva 

V neposlední řadě se v primárním právu SFEU zmiňuje o klíčovém principu finančního 

práva a tím je princip řádného finančního řízení.56 Je to jediný rozpočtový princip, který je 

explicitně uveden v primárním právu. Zásada řádného finančního řízení je následně spolu 

dalšími rozpočtovými principy (zásadami), jako je zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu, 

zásada ročního rozpočtu, zásada vyrovnanosti, zásada zúčtovací jednotky, zásada univerzálnosti, 

zásada specifikace, zásada výkonosti, zásada transparentnosti, rozpracována v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie.  

Nyní stručně k jednotlivým rozpočtovým principům. Zásada jednotnosti a správnosti 

ročního rozpočtu – rozpočet zahrnuje veškeré příjmy a veškeré výdaje, které jsou roztříděny na 

příslušné položky rozpočtu, rozpočet se sestává z rozlišených prostředků, což jsou prostředky na 

závazky a prostředky na platby a nerozlišených prostředků, zásada ročního rozpočtu – prostředky 

se schvalují na období jednoho kalendářního roku; zásada vyrovnanosti – skutečný přebytek či 

deficit se připisuje k následujícímu rozpočtu jako příjem (přebytek) a výdaj (deficit); zásada 

zúčtovací jednotky – rozpočet musí být sestavován v jedné měně; zásada univerzálnosti – 

celkové příjmy pokrývají celkové výdaje s výjimkou účelově vázaných příjmů na určité typy 

výdajů; zásada specifikace – určuje věcné členění rozpočtu sestupně do hlav, kapitol, článků a 

bodů; zásada transparentnosti – rozpočet, opravné rozpočty stejně tak jako konsolidované roční 

uzávěrky se uveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie a zásada řádného finančního řízení a 

výkonnosti – plnění rozpočtu v souladu s principem hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti tedy, 

                                                 
55

 Věc 26/62, Van Gend & Loos, ECLI:EU:C:1963:1.  

Věc 6/64, Costa v. E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66.  

Spojené věci C-6/90 a C-9/90, Francovich a Bonifaci, ECLI:EU:C:1991:428.  

56
 Čl. 310 odst. 5 SFEU.  
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že využívání prostředků soustředěných v rozpočtu EU je efektivně řízeno a tím je dosaženo cílů 

za přiměřenou (odpovídající) cenu. I na úrovni EU je patrná snaha získat prostřednictvím 

rozpočtu také nefinanční informaci v podobě sledování cílů pomocí ukazatelů výkonnosti. 

Zatímco rozpočtové principy jednotnosti a správnosti rozpočtu, ročního rozpočtu, vyrovnanosti, 

zúčtovací jednotky, univerzálnosti, specifikace a transparentnosti vymezují vhodné postupy při 

sestavování, změnách a závěrečném hodnocení rozpočtu, tedy řeší především tvorbu a 

rozdělování peněžního fondu na úrovni EU z procesního hlediska, rozpočtový princip řádného 

finančního řízení a výkonosti lze charakterizovat jako vůdčí ideu při poskytování prostředků 

z rozpočtu EU, tedy činnosti spočívající v používání peněžního fondu vytvořeného na úrovni 

EU. 

 

2.2. Finanční informace ve vybraných pramenech primárního a sekundárního práva  

Finanční informace prostupuje primárním i sekundárním právem EU. Z hlediska 

finančních pravidel je v primárním právu klíčová Smlouva o fungování EU a v sekundárním 

právu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie tzv. finanční nařízení. Na tyto dva prameny práva 

EU navazují další právně závazné či nezávazné akty, které postupy dále specifikují. 

 

2.2.1. Adresáti finančního práva 

Klíčovým nadřazeným adresátem finančněprávních vztahů, které vznikají při poskytování 

prostředků z rozpočtu EU, je Evropská komise. Jako hlavní výkonný orgán Unie je vymezena 

v SEU57 i SFEU58. Podporuje zájmy EU, podává legislativní podněty, disponuje kontrolními 

pravomocemi a kromě dalšího Evropská komise plní rozpočet a řídí programy. 

 Evropská komise dále v souladu s nařízením Rady (ES) č. 58/2003 zřizuje výkonné 

agentury, které EK pověří k řízení vybraných programů.  Evropská komise nemá právní 

osobnost, tou je nadána Evropská unie, jejímž jménem Evropská komise vystupuje. Evropská 

komise má způsobilost vystupovat v právních vztazích a je subjektem práva aniž by měla právní 

osobnost. Je jednou z organizačních jednotek EU.59Výkonné agentury zřízené EK již právní 

osobnost mají.  

                                                 
57

 Čl. 17 SEU. 

58
 Čl. 244 až 250, čl. 290 až 291 SFEU.  

59
 Podobnost s organizačními složkami státu v ČR. 
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Evropská komise, delegace Unie (velvyslanectví EU) a výkonnými agenturami jsou 

nadřazení adresáti, kteří na úrovni EU poskytují prostředky přímým řízením.60Evropská komise a 

ostatní výše uvedené jednotky tak plní funkci schvalující osoby.61 Na druhé straně takového 

právního vztahu stojí konečný příjemce, který sám realizuje projekt podporovaný z rozpočtu EU, 

případně konečný příjemce v roli lídra/hlavního partnera/koordinátora projektu v případě, že 

jeden projekt realizuje více příjemců.  

Evropská komise dále plní rozpočet EU nepřímým řízením a především sdíleným 

řízením. V případě nepřímého řízení i sdíleného řízení vstupuje mezi subjekty právních vztahů 

kromě konečného příjemce ještě další adresát v podřazeném vztahu vůči Evropské komisi a 

ostatním jednotkám na nadnárodní úrovni a nadřazeném vztahu vůči konečnému příjemci. 

Evropská komise sdílí řízení pouze s členským státem EU. V případě nepřímého řízení je to 

skupina subjektů vyjmenovaných v čl. 62 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU, Euratom) 2018/1046. V nepřímém řízení EK pověří tyto subjekty úkoly souvisejícími 

s plněním rozpočtu EU. Tímto adresátem může být třetí země62, mezinárodní organizace, EIB, 

EIF, subjekty PPP, veřejnoprávní subjekty, včetně organizací členských zemí, soukromoprávní 

subjekty pověřené výkonem veřejné služby apod.  

Kdo poskytuje prostředky v rámci Komise, tedy které ředitelství má na starosti jaký 

program/fond/ aktivitu, není z dostupných pramenů vždy zcela zřejmé. Jeden program může 

prostupovat více generálními ředitelstvími, jako je tomu například u Horizontu 2020 (Generální 

ředitelství Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé středí podniky; Zemědělství a rozvoj venkova; 

Mobilita a doprava; Výzkum a inovace a další). Komise se skládá z 31 Generálních ředitelství, 6 

výkonných agentur a 16 servisních oddělení63. Ve schváleném rozpočtu64 lze nalézt výdaje 

komise, které se dělí na 34 hlav, z nichž většina názvem koresponduje s generálními 

ředitelstvími, ale hlavy na ně neodkazují, vnitřní klasifikace poté zmiňuje příspěvky do 

výkonných agentur. 

 

                                                 
60

 Čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 

61
 Čl. 73 až 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým 

se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 

62
 Země, která není členem EU a není zároveň členem ESVO. Občan třetí země. In mvcr.cz [online].[cit. 2020-01-

21] Dostupné z:https://www.mvcr.cz/clanek/kdo-je-obcan-treti-zeme.aspx.  

63
 Departments. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/departments_en 

64
 Přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie (EU, Euratom) 2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platností. 
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Tabulka č. 1 Srovnání názvů Generálních ředitelství s Hlavami (tříděním – nomenklaturou) ve schváleném 

rozpočtu EU na rok 2019. 

  

2.2.2. Roční rozpočet Evropské unie 

Poskytování prostředků z rozpočtu EU je podmíněno schválením prostředků na dobu 

jednoho roku. Děje se tak v souladu s výše uvedenými rozpočtovými principy, v limitech 

víceletého finančního rámce a systémem vlastních zdrojů, aby bylo zajištěno financování 

ročního rozpočtu EU. Dále se postupuje v souladu s interinstitucionální dohodou mezi 

Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni. Tento postup je ukotven 

v SFEU65 a rozpracován v rozhodnutí66, v nařízeních (finanční pravidla67, víceletý finanční 

                                                 
65

 Čl. 295, 310 až 316 SFEU.  

66
 Čl. 1 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.  

67
 Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 

Generální ředitelství Schválený rozpočet oddíl 3 Komise

1 Daně a celní unie Hlava 01: Hospodářské a finanční záležitosti

2 Energetika Hlava 02: Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

3 Eurostat – Evropské statistiky Hlava 03: Hospodářská soutěž

4 Evropská politika sousedství a jednání o rozšíření Hlava 04: Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 

5 Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů Hlava 05: Zemědělství a rozvoj venkova 

6 Hospodářské a finanční záležitosti Hlava 06: Mobilita a doprava 

7 Komunikační sítě, obsah a technologie Hlava 07: Životní prostředí 

8 Pro Informatiku Hlava 08: Výzkum a inovace 

9 Lidské zdroje a bezpečnost Hlava 09: Komunikační sítě, obsah a technologie

10 Mezinárodní spolupráce a rozvoj Hlava 10: Přímý výzkum 

11 Migrace a vnitřní věci Hlava 11: Námořní záležitosti a rybolov 

12 Mobilita a doprava Hlava 12: Finanční stabilita 

13 Námořní záležitosti a rybolov Hlava 13: Regionální a městská politika

14 Obchod Hlava 14: Daně a celní unie

15 Oblast klimatu Hlava 15: Vzdělávání a kultura

16 Překlady Hlava 16: Komunikace 

17 Rozpočet Hlava 17: Zdraví a bezpečnost potravin

18 Regionální a městská politika Hlava 18: Migrace a vnitřní věci

19 Pro Komunikaci Hlava 19: Nástroje zahraniční politiky

20 Společné výzkumné středisko Hlava 20: Obchod

21 Spravedlnost a spotřebitelé Hlava 21: Mezinárodní spolupráce a rozvoj 

22 Tlumočnická služba Hlava 22: Sousedství a jednání o rozšíření

23 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Hlava 23: Humanitární pomoc a civilní ochrana 

24 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Hlava 24: Boj proti podvodům

25 Výzkum a inovace Hlava 25: Koordinace politiky Komise a právní poradenství 

26 Vzdělávání, mládež, sport a kultura Hlava 26: Administrativa Komise

27 Zdraví a bezpečnost potravin; Hlava 27: Rozpočet

28 Zemědělství a rozvoj venkova Hlava 28: Audit

29 Životní prostředí Hlava 29: Statistika

30 Hospodářská soutěž Hlava 30: Důchody a související výdaje

31 Pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci Hlava 31: Jazykové služby

Výkonné agentury Hlava 32: Energetika

1 Ochrana spotřebitele, veřejné zdraví, zemědělství a bezpečnost potravin Hlava 33: Spravedlnost a spotřebitelé

2 Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum Hlava 34: Oblast klimatu .

3 Výkonná agentura pro inovace a sítě

4 Výkonná agentura pro malé a střední podniky

5 Výkonná agentura pro výzkum

6 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
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rámec68) a dohodě69. Výsledný právní akt, který stanoví roční rozpočet EU je nazván „Přijetí 

souhrnného rozpočtu Evropské unie (EU, Euratom)“ a není explicitně podřazen pod žádný 

z uvedených právních aktů unie v SFEU. 

 Hledala jsem, jaký druh legislativního aktu přijetí souhrnného rozpočtu je. Odpověď 

jsem našla až v příspěvku De Witteho70, který srovnává právní nástroje před a po Lisabonské 

smlouvě. Z definice pojmu rozhodnutí v čl. 288 SFEU, které zní „Rozhodnutí je závazné v celém 

rozsahu. Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro ně.“ vyplývá 

sloučení dvou typů rozhodnutí, z nichž pouze rozhodnutí přímo aplikovatelné pro vymezený 

okruh adresátů bylo původně obsaženo v čl. 249 SES. Druhý typ rozhodnutí tzv. sui generis 

rozhodnutí, kde není vymezen okruh adresátů, se používá mimo jiné pro schválení rozpočtu EU. 

Z nové definice se dovozuje, že existují také rozhodnutí, kde není vymezen okruh adresátů. 

Hranice mezi takovým rozhodnutím a nařízením není ostrá. 71 Na snahu ukončit rozlišování mezi 

těmito dvěma typy rozhodnutí v podobě přijaté souhrnné definice v čl. 288 SFEU upozorňuje 

také Best.72 Faktem nicméně zůstává, že právní akt „Přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie 

(EU, Euratom)“73 ve svém názvu „Rozhodnutí“ nemá. Shrnuji, že jak definice rozhodnutí v čl. 

288 SFEU, tak její implementace je dle mého názoru velmi nejasná. Tolik k základnímu 

právnímu aktu, podle kterého se v rozpočtovém roce čerpají prostředky EU. 

 Jak je to s konkrétním určením, na co budou prostředky v roce vynakládány. Nejdříve je 

třeba zdůraznit, že rozpočet EU je sestavován jak v platbách, tedy hotovostním plnění, tak 

v závazcích. Není-li uvedeno jinak, částky jsou vyjádřeny v eurech. V tom je rozdíl od státního 

rozpočtu, který je sestavován pouze hotovostně.  V úvodní části schváleného ročního rozpočtu je 

plán výdajů v členění na 6 výdajových okruhů stanovených ve víceletém finančním rámci, 

v tomto období na léta 2014–2020. Těchto 6 okruhů odpovídá prioritám EU a jejím oblastem 

činnosti. U vyrovnávacích plateb výdajový okruh č. 6 je uvedena zkratka „p.m.“, která znamená 

                                                 
68 

Nařízení rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec 

na období 2014–2020 

69 
Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 2013/C 373/01 

70
 DE WITTE, Bruno. Legal Instruments and Law-Making in the Lisbon Treaty. In: Griller S., Ziller J. (eds) The 

Lisbon Treaty. Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft für Europaforschung (ECSA Austria) / 

European Community Studies Association of Austria Publication Series, vol 11. Springer, Vienna, (2008), s. 

81, 82 a 95. Zasláno elektronicky autorem dne 25. 10. 2019. 

71 
Tamtéž, s. 95 

72 
BEST, Edward. Legislative Procedures after Lisbon: Fewer, Simpler, Clearer? In Maastricht Journal of European 

and Comparative Law. [online]. 2008, 15(1), s. 87–88. [cit. 2019-10-23]. ISSN 1023263X.  

73
 Přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie (EU, Euratom) 2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platností.  
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„pour memoir“. Tato zkratka je použita v případě, že částky nejsou při přípravě/schválení 

rozpočtu ještě známy a budou vyčísleny později. 

Tabulka č. 2 Prostředky, jež mají být pokryty v rozpočtovém roce 2019 v souladu s článkem 1 rozhodnutí 

Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie Výdajové 

okruhy schválený rozpočet EU na rok 2019. In Přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie (EU, Euratom) 

2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platností str. 15  

 

V části Výkazu příjmů a výdajů podle sekce, v sekci 3 Komise se pak nalézá jiné třídění 

dle nomenklatury rozpočtu EU74 v dělení sestupně na hlavu, kapitolu, článek a bod. Vždy první 

kapitola obsahuje administrativní výdaje (zaměstnanci, IT, vybavení apod.) a ostatní kapitoly již 

dělí výdaje dle zaměření konkrétních aktivit (fondy, programy apod.). 34 výše uvedených hlav 

určují také oblasti činnosti EK. 

Tabulka č. 3 Celkový součet položek (2019 a 2018) a plnění (2017). In Přijetí souhrnného rozpočtu Evropské 

unie (EU, Euratom) 2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platností str. 401 

 
                                                 
74

 Rozpočtová nomenklatura. Viz čl. 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 

18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 
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Tabulka č. 4 Ukázka třídění – nomenklatury v rámci jedné Hlavy. In Přijetí souhrnného rozpočtu Evropské 

unie (EU, Euratom) 2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platností str. 905 

 

 

Časově velmi náročným prohledáváním webové stránky EK zjišťuji, že EK nabízí 

 Sledování rozpočtového cyklu v jednotlivých letech.75 

 Plnění rozpočtu v průběhu roku. Zde je ale patrná nesrovnalost, protože avizovaná měsíční 

plnění nejsou k dispozici. Za rok 2019 lze například dohledat pouze zprávu o plnění 

rozpočtu  publikovanou v červenci. 76  

 Dostupná je zpráva za celkové plnění rozpočtu EK v roce 2018 a dříve. Zde se prezentuje 

rozpočet v třídění na programy dle okruhů schválených ve víceletém finančním rámci.77 

Toto třídění nekoresponduje se schváleným rozpočtem. 

 Evropskou komisí je nabízen interaktivní graf a tabulka s možností získat informaci o plnění 

jednotlivých programů, v dělení na členské země vždy za jeden rok.78 

 Na závěr zjišťuji, že existuje ještě aplikace Finanční transparentní systém,79 kde je možné 

získat nejčerstvější data za rok 2018 a zde je možné konečně dohledat i generální ředitelství 

či agenturu, která prostředky z rozpočtu EU na jednotlivé programy poskytuje. Zároveň se 

potvrzuje, jeden program může být řízen více útvary EK. 

 

                                                 
75

   Annual life cycle. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/budget/graphs/annual_life_cycle.html. 

76
 Monitoring and forecast budget implementation 2019. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-08-19]. Dostupné 

z:https://ec.europa.eu/info/publications/active-monitoring-and-forecast-budget-implementation-2019_en. 

77
 Annual budget 2018. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/about- 

european-commission/eu-budget/documents/annual-budget/2018_en#accounting-and-reporting. 

78
  Revenue expenditure. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-08-19]. Dostupné 

z:https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html. 

79
 Budget. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm. 
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 Výdajové limity jsou dále stanoveny v právních aktech obvykle nařízeních k jednotlivým 

programům a měly by být nějakým způsobem promítnuty do strategických dokumentů Komise, 

kterými jsou jednak pracovní program Komise schvalovaný na 12 měsíců a dále každý útvar 

zpracovává strategické nebo řídící plány a na závěr roku poté zprávy o ročních aktivitách a 

dosažených cílech. Díky formě, kterou EK zvolila při promítnutí bezpochyby prospěšných 

trendů orientovaných na výkon a hodnocení plnění stanovených cílů jednotlivých aktivit, je 

bohužel jasná finanční informace obtížně dohledatelná. 

 

2.2.3. Způsoby plnění rozpočtu a z nich vyplývající právní jednání largo sensu 

Finanční nařízení vymezuje tři formy plnění rozpočtu EU80 – přímé řízení, sdílené řízení a 

nepřímé řízení. Jak z označení způsobu vyplývá, pouze v případě přímého plnění je EK 

respektive její útvary a ostatní jednotky na nadnárodní úrovni jsou jediným poskytovatelem 

prostředků z rozpočtu EU. Finanční nařízení stanovuje podmínky pro vznik, změnu a zánik 

finančněprávních vztahů i v případě sdíleného a nepřímého řízení, ale zároveň odkazuje u 

sdíleného řízení na doplňková ustanovení obsažená v odvětvových pravidlech (míněno v 

odvětvových nařízeních a dalších aktech).81Podobný obecný odkaz na odvětvová pravidla u 

přímého a nepřímého řízení jsem ve finančním nařízení nenašla.  Přesto odvětvová pravidla pro 

tyto dva způsoby řízení existují a finanční nařízení na nutnost souladu s těmito pravidly 

upozorňuje v souvislosti s formou příspěvků Unie v čl. 125. Tento článek bude předmětem 

analýzy v kapitole věnované zjednodušenému vykazování.  

Základním předpokladem pro samotnou výdajovou operaci z rozpočtu EU je rozhodnutí o 

financování, což bývá roční nebo víceletý pracovní program.82  

V případě přímého řízení jsou pak na financování akcí (projektů) na podporu určitého 

politického cíle EU nebo podporu subjektu, který cíl EU naplňuje (provozní náklady), uzavírány 

grantové dohody. Grantům je věnována Hlava VIII finančního nařízení, v dělení na následující 

kapitoly: 1) oblast působnosti a forma grantů, 2) zásady, 3) řízení o udělení grantu a grantová 

dohoda a 4) provádění grantů. Hlava VIII se vztahuje pouze na granty udělené v přímém řízení.  

Nepřímému řízení je ve finančním nařízení věnována Hlava VI. Se subjekty v rámci 

nepřímého řízení uzavírá EK dohodu o přiznání příspěvku se všemi subjekty vyjmenovanými 

                                                 
80

 Čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 

81
 Čl. 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 

82
 Čl. 110 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 
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v čl. 62 odst. 1 písmeno c) bod ii) až bod viii). Dohodu o financování pak EU uzavírá se třetími 

zeměmi, které jsou jako subjekt uvedeny v čl. 62 odst. 1 písmeno c) bod i).  

V případě nepřímého řízení je uvedeno v čl. 154 odst. 3, že EK posuzuje soulad 

s postupy, pravidly a systémy organizace členského státu a že se poté na tyto postupy spoléhá, 

pokud posouzení ze strany Komise vyzní kladně. Ve skutečnosti tomu tak vždy není. Do hry 

totiž vstupují odvětvová nařízení, která mohou obsahovat ustanovení, jež s ohledem na přímý 

účinek a nadřazenost z pohledu právní síly tohoto pramene evropského práva budou na národní 

úrovni upřednostněna a platné národní postupy nebudou pro tento případ aplikovány. Příkladem 

může být nařízení k programu Erasmus+ konkrétně ustanovení v čl. 28 odst. 5 určující, že 

„Národní agentura poskytne grantovou podporu příjemcům prostřednictvím grantové dohody 

nebo rozhodnutí o grantu, jak pro dotčenou akci v rámci programu specifikuje Komise.“83 

V České republice byl touto národní agenturou určen Dům zahraniční spolupráce, což je státní 

příspěvková organizace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, která nemá oprávnění 

poskytovat dotaci. V tomto případě tedy grant jako dotaci nechápeme, protože jinak by Dům 

zahraniční spolupráce vůbec národní agenturou nemohl být. 

Co se týká sdíleného řízení zásadám, plnění, kontrole, vykazování, odkazu na detail 

odvětvových pravidel, je věnován čl. 63 finančního nařízení. Forma individuálního právního 

aktu při poskytování prostředků orgánům členského státu a poté dále konečným příjemcům zde 

není uvedena. V tzv. obecném nařízení č. 1303/2013  stanovujícím pravidla pro aktivity 

související s politikou soudržnosti je v čl. 66 uvedeno, že fondy ESI (evropské strukturální 

investiční) se používají pro poskytování podpory mimo jiné ve formě grantů84. V tomto případě 

je ovšem obecně platný výklad pro aplikaci tohoto nařízení v České republice takový, že tyto 

granty jsou vlastně dotace poskytované ze státního rozpočtu případně ze státních fondů či 

územně samosprávných celků. Dopadům, které tato různá interpretace pojmu grant má na výkon 

práva na národní úrovni se budu věnovat v čtvrté části. 

 

 

 

                                                 
83

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program 

„Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.  

84
 Čl. 66 a čl. 67 Nařízení Evropského parlamentu A Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 

Evropském námořním a rybářském fondu. 
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2.2.4.  Práva, pravomoci a povinnosti – pravidla  

V SFEU je uložena povinnost Evropskému parlamentu a Radě stanovit řádným 

legislativním postupem a po konzultaci a Účetním dvorem formou nařízení finanční pravidla 

stanovující zejména podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání 

účetnictví a jeho auditu.
 85

  Role Evropského parlamentu a Rady je normotvorná a Evropská 

komise disponuje právem legislativního podnětu. 

 Samotné finanční nařízení pak vymezuje 1) společná pravidla pro přímé, nepřímé a 

sdílené řízení86 2) pravidla pro přímé a nepřímé řízení87 3) pravidla pro přímé řízení88 a 4) 

pravidla pro nepřímé řízení89.  

ad 1) Společná pravidla se týkají formy příspěvku (bude rozebráno dále), určuje právo 

Komise spoléhat se na vlastní posouzení či posouzení jiného subjektu. Komise, Evropský 

parlament, Účetní dvůr a auditní orgány členských zemí mají právo na zpřístupnění závěrů 

nezávislého auditora. Dále je stanovena povinnost využívat informace o stejné věci od všech 

orgánů Unie, řídících orgánů a jiných subjektů, kteří tuto informaci mají s cílem minimalizovat 

zatížení konečného příjemce. Právo na přístup k informacím ohledně čerpání má OLAF, Účetní 

dvůr, a vnitrostátním orgány pro konání jejich pravomocí v oblasti kontroly. V neposlední řadě 

je zde stanovena povinnost pro konečné příjemce spolupracovat při ochraně zájmů Unie  

ad 2) Pravidla pro přímé a nepřímé řízení řeší postupy a řízení v oblasti rámcového 

finančního partnerství (s touto formou jsem se ve své praxi nesetkala). Stanoven je dále postup 

při řešení nesrovnalostí a to pozastavení, ukončení a snížení. Vymezují se povinnosti příjemců 

v oblasti vedení záznamů ale také povinnosti Komise vytvořit systém včasného odhalování rizik 

a vylučování hospodářských subjektů a dále jsou stanoveny postupy stran řízení operací, výměny 

informací prostřednictvím systémů informačních technologií a elektronické veřejné správy. 

ad 3) Pravidla pro přímé řízení definují roli hodnotící komise při posuzování žádosti o 

grant, možnosti opravy žádosti a také vymezuje záruky.  

                                                 
85

 Čl. 322 SFEU.  

86
 Čl. 124 až 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. V Společná pravidla kap. 1 Pravidla pro 

přímé, nepřímé a sdílené řízení. 

87
 Čl. 130 až 149 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. V Společná pravidla kap. 2 Pravidla pro 

přímé a nepřímé řízení. 

88
 Čl. 150 až 153 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. V Společná pravidla kap. 3 Pravidla pro 

přímé řízení. 

89
 Čl. 154 až 159 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. červnece 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. VI Nepřímé řízení. 
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ad 4) Pravidla pro nepřímé řízení vymezují a práva, pravomoci a povinnosti EK a 

subjektů na něž bylo delegováno nepřímé řízení. Tato práva, pravomoci a povinnosti jsou dále 

rozpracována v odvětvových nařízeních. Klíčovou pravomocí EK je posuzovat soulad systémů, 

pravidel a postupů u delegovaných subjektů, které mají povinnost toto posouzení podstoupit.90 

Pravidla týkající se výše uvedených způsobů plnění obsahují i další články finančního 

nařízení mimo hlav V a VI. Finanční nařízení vymezuje pravomoc EK finanční prostředky 

z rozpočtu EU poskytovat, případně tuto pravomoc delegovat na jiný subjekt nebo ji sdílet 

s ostatními členskými státy. 91 Dále v případě sdíleného řízení odkazuje na práva a povinnosti EK 

a ostatních subjektů za poskytování, kontrolu a hodnocení plnění prostředků poskytnutých 

z rozpočtu tímto způsobem stanovených v odvětvových pravidlech.92 Doplňuji, že samostatně 

mimo pravidla pro přímé řízení jsou v hlavě VIII všechny náležitosti týkající se grantů v rámci 

přímého řízení.93 

 

2.2.5. Nesplnění povinností – porušení pravidel  

Možné porušení pravidel lze chápat jako nesrovnalost, podvod a porušení povinností. 

Nesrovnalost jako výraz se vyskytuje ve finančním nařízení na 53 místech, ale samotná definice 

tohoto výrazu není uvedena. Nesrovnalost je dále často součástí fráze „nesrovnalost, podvody a 

porušení povinností“. V souvislosti s granty přímého řízení je také jeden článek věnován 

způsobilým výdajům. 94 

Ve finančním nařízení je definován pojem „kontrola“.95 Na kontrole celého systému 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU se podílí EK a ostatní k tomu pověřené orgány 

                                                 
90

 Čl. 154 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. VI Nepřímé řízení.  

91
 Čl. 56 až 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým 

se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. IV Plnění rozpočtu kap. 1 Obecná ustanovení. 

92
 Čl. 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018 ze dne 18. 

července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. IV Plnění rozpočtu kap. 2 

Způsoby plnění rozpočtu.  

93
 Čl. 202 až 205 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. VIII Granty kap. 4 Provádění grantů.  

94
 Čl. 186 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. VIII Granty kap. 1 Oblast působnosti a forma 

grantů.  

95
 Čl. 2 bod 19) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. I Předmět, definice, a obecné zásady. 
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EU nehledě na způsob řízení. Povinnost spolupracovat na ochraně zájmů Unie mají kromě výše 

uvedených orgánů také subjekty, kterým jsou peněžní prostředky z rozpočtu EU poskytovány.96  

Předcházení porušení pravidel, jejich nápravu a regulaci zastřešuje vnitřní kontrola plnění 

rozpočtu.97 Pro předcházení nebo snižování nesrovnalosti, podvodů a nedosažení cílů předkládá 

EK vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo členský stát 

finanční výkaz, kde se uvádějí informace o zavedeném systému vnitřní kontroly, odhad nákladů 

a přínosů kontrol, které takový systém obnáší, posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb a 

informace o stávajících a zamýšlených opatřeních pro předcházení podvodům a ochranu proti 

nim.98 Tento výkaz je předkládán při každém návrhu s dopadem na rozpočet EU také pro 

vyhodnocení nezbytnosti akce. 

Podle způsobu řízení je pak za předcházení nesrovnalostem a podvodům a jejich 

odhalování a nápravu odpovědná EK, OLAF, Evropský účetní dvůr v případě přímého řízení, 

členské státy v případě sdíleného řízení a delegované subjekty v případě nepřímého řízení. EK 

navíc posuzuje a hodnotí aktivity, které předcházejí nesrovnalostem u delegovaného subjektu 

v rámci nepřímého řízení či členského státu v rámci sdíleného řízení.  

Dále jsou zavedeny postupy související se zjištěním nesrovnalostí, podvodů či porušení 

povinností – pozastavení, ukončení a snížení.99 Tyto postupy jsou dále zmíněny v souvislosti s 

prováděním grantů.100 Pravomoc tyto postupy provádět má příslušná schvalující osoba. Finanční 

nařízení obsahuje ustanovení týkající se práva Účetního dvora na přístup k informacím a 

podporu od všech subjektů, pokud to pokládá za nezbytné pro plnění svých úkolů při provádění 

externího auditu.101 

                                                 
96

 Čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. V Společná pravidla kap. 1 Pravidla pro přímé, 

nepřímé a sdílené řízení. 

97
 Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. II Rozpočet a rozpočtové zásady kap. 7 Zásada 

řádného finančního řízení. 

98
 Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. II Rozpočet a rozpočtové zásady kap. 7 Zásada 

řádného finančního řízení. 

99
 Čl. 131 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. V Společná pravidla kap. 2 Pravidla pro přímé a 

nepřímé řízení.  

100
 Čl. 202 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. VIII Granty kap. 4 Provádění grantů. 

101
 Čl. 255 až 259 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. XIV Externí audit a absolutorium. 
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V rámci pravidel přímého a nepřímého řízení finanční nařízení ukládá EK povinnost 

zřídit a provozovat systém včasného odhalování rizik, vylučování hospodářských subjektů a 

ukládání peněžitých sankcí, stanovují kritéria pro vyloučení a rozhodnutí o vyloučení.102 V rámci 

ustanovení souvisejících s tímto systémem jsou vymezeny náležitosti ohledně peněžité sankce.103 

Dále na žádost jakéhokoliv řídícího či kontrolního subjektu může být svolán výbor pro řešení 

finančních nesrovnalostí.104 Výbor by měl posuzovat žádosti a vydávat doporučení o potřebě 

přijmout rozhodnutí o vyloučení a uložení peněžitých sankcí, které mu předloží Komise nebo 

jiné orgány a subjekty Unie.  

 

2.3. Finanční informace v právních jednáních largo sensu 

Přímé řízení – zde uzavírá EK a konečným příjemcem dle finančního nařízení grantovou 

dohodu. Finanční nařízení také v čl. 201 stanovuje dvě důležité podmínky 1) granty jsou 

předmětem písemné dohody a 2) zároveň definuje obsah smlouvy v minimálním rozsahu a to a) 

předmět; b) příjemce grantu; c) dobu svého trvání, totiž: i) datum svého vstupu v platnost; ii) 

datum zahájení a dobu trvání akce nebo rozpočtový rok financování; d) popis akce nebo, v 

případě grantu na provozní náklady, pracovního programu spolu s popisem očekávaných 

výsledků; e) maximální výši financování z prostředků Unie vyjádřenou v eurech, odhadovaný 

rozpočet akce nebo pracovního programu a formu grantu; f) pravidla pro podávání zpráv a platby 

a pravidla zadávání veřejných zakázek stanovená v článku 205; g) přijetí povinností uvedených v 

článku 129 příjemcem grantu; h) ustanovení o zviditelnění finanční podpory, kterou Unie 

poskytuje, s výjimkou řádně odůvodněných případů, kdy její prezentace vůči veřejnosti není 

možná či vhodná; i) rozhodné právo, kterým je právo Unie, popřípadě doplněné vnitrostátním 

právem uvedeným v grantové dohodě. V grantových dohodách s mezinárodními organizacemi 

lze stanovit odchylnou úpravu; j) soud či rozhodčí orgán příslušný pro řešení sporů. 

 Na webových stránkách Evropské unie v záložce na portále „Funding & tender 

opportunities“ lze v současné době nalézt seznam programů EU včetně dokumentů, které 

                                                 
102

 Č. 135 až 145 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. V Společná pravidla kap. 2 Pravidla pro 

přímé a nepřímé řízení oddíl 2 Systém včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů. 

103
 Čl. 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.  

104
 Čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.  
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s těmito programy souvisí. 105 Při studiu grantových dohod programu Life, Erasmus +, Horizont 

2020, Hercule, Cosme jsem nejen při své stáži v Evropské komisi kritizovala rozdílný formát 

individuálních právních aktů – grantových dohod. Vytvoření jednoho prostoru pro získání 

informací o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU „Single Electronic Data 

Interchange Area (SEDIA)“ je krokem vpřed. Zjednodušení a zpřístupnění údajů pro uchazeče o 

prostředky z rozpočtu EU stejně tak jako snížení administrativní zátěže považuji za zásadní. 

Moje prvotní nadšení ovšem při hlubším studiu poněkud vyprchalo a toto světlo v tunelu 

převálcovala nejistota ohledně finálních dokumentů a podkladů, které se v rámci programů 

používají. Vysvětlím. 

Nejdříve jsem zjistila, že sestava nabízených dokumentů není u každého programu stejná. 

Mým cílem byl vzor grantové dohody. V několika případech (program Kreativní Evropa, Evropa 

pro občany) ve složce „grantové dohody a kontrakty“ nebo „šablony“ nacházím pouze čestné 

prohlášení a v něm mimo jiné informaci, že grant bude podepsán a řízen prostřednictvím 

zřízeného účtu na Funding & Tenders Portálu. U Externí akce (EU External action - RELEX) nejsou 

vloženy žádné dokumenty. Portál nabízí souhrnnou informaci o 25 programech EU. Celkem je 

jich v současné době 58. Z přímo řízených programů chybí například Nástroj pro propojení 

Evropy – CEF. 106 

                                                 
105

 Funding & tender opportunities - reference documents. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné 

z:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents. 

 
106

 Nástroj pro propojení Evropy je rozdělen do tří oblastí energetika, telekomunikace, doprava. Webové stránky 

nabízí na záložce info koutek pro příjemce vzorové grantové smlouvy, součástí smlouvy je povinnost uzavřít 

dohodu o spolupráci mezi příjemci, pokud je grant poskytován více příjemcům. Nástroj pro propojení Evropy - 

CEF. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-11-2]. Dostupné z:https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-transport/beneficiaries-info-point/background-documents. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/beneficiaries-info-point/background-documents
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/beneficiaries-info-point/background-documents
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Dále jsem si všimla, že několik programů má jeden společný vzor grantové dohody. 

Například programy Life, COSME a Evropský námořní a rybářský fond mají jeden vzor nebo 

Třetí akční program v oblasti zdraví a program Spotřebitel mají svou dohodu nebo Azylové a 

migrační fondy včetně Fondu pro vnitřní bezpečnost. Na úvodní straně jsou loga všech 

programů, které grantovou dohodu používají společně.  

Po další analýze grantových dohod napříč programy docházím k závěru, že vlastně 

všechny mají (až na drobnosti) stejnou strukturu. Dohodu uzavírá na jedné straně EU 

reprezentovaná Evropskou komisí reprezentovaná zástupcem generálního ředitelství, případně 

výkonná agentura pověřená Evropskou komisí reprezentovaná zástupcem výkonné agentury a na 

druhé straně jedním příjemcem nebo více příjemci, z nichž jeden je poté v roli koordinátora. 

Samotná smlouva pro jednoho případně více příjemců je pak rozdělena do několika částí: 

  Termíny a podmínky 

1. Obecně předmět dohody 

2. Akce, doba trvání, celkový rozpočet, případně výše přesunů rozpočtu ostatním příjemcům 

Grant (výše, forma, procentuální výše proplacení výdajů a forma výdajů) 

3. Práva a povinnosti stran 

4. Role a odpovědnosti příjemce (nastavení vztahů mezi příjemci – konsorciální smlouva) 

5. Odmítnutí výdajů, snížení grantu, vymáhání, sankce, škody, pozastavení, ukončení, vyšší 

síla „force majeure“ 

6. Závěrečná ustanovení 

 Příloha 1 Popis akce 

 Příloha 2 Odhadovaný rozpočet akce 

 Příloha 3 Přístupový formulář – v případě grantu pro více příjemců 

 Příloha 4 Model finančních výkazů 

 Příloha 5 Model certifikátu finančních výkazů  

 Příloha 6 Model certifikátu metodologie 

 

Lze také říci, že tato forma naplňuje minimální požadavky uvedené v čl. 201 finančního 

nařízení. Kladně hodnotím, že v případě grantové dohody s více příjemci jsou tito uvedeni přímo 

v grantové dohodě. Dále jsou zde v části 4 stanoveny i základní požadavky na formu smlouvy 

mezi partnery. Jsem překvapená, že je ve všech případech grantové dohody s více příjemci 

uvedena povinnost uzavřít smlouvu konsorciální a dále je také uvedeno, že je tato smlouva 

řízena dle práva EU případně doplňkově dle práva belgického. Závěrem zjišťuji, že na portále 
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„Funding & tender opportunities“ je vlastně použita jako vzor grantová dohoda programu 

Horizont 2020 pro všechny programy, pokud se v záložce v dokumentech u nich grantová 

dohoda vyskytuje.  

Poté mě zajímalo, zda na stránkách programu LIFE najdu vzory grantové dohody stejné 

jako na portále „Funding & tender opportunities“. Také jsem si chtěla ověřit, zda v případě 

realizace projektů s více partnery bude uzavírána konsorciální smlouva, protože historicky jsem 

našla smlouvu o partnerství „Partnership agreement“ v rozsahu 8 stránek. Dokáži si představit, 

že takto minimalisticky řešená smlouva o partnerství musela příjemce potěšit. Na odkazu 

k programu LIFE 107 je ovšem jiný vzor grantové smlouvy než je uváděn na portále „Funding & 

tender opportunities“. Navíc původní smlouva o finančním partnerství je zachována. Dále 

kontroluji webové stránky pro Erasmus+.108 V odkaze modelové grantové smlouvy je pouze 

příloha k této smlouvě všeobecné podmínky. Znovu jiná struktura a rozsah než na portálu 

„Funding & tender opportunities. Ještě zkouším webové stránky pro Horizont 2020.109 Pouze zde 

je grantová smlouva identická s portálem „Funding & tender opportunities“ a webové stránky 

pro Horizont 2020 přímo na portál a „reference documents“ odkazují. Portál „Funding & tender 

opportunities“ je dle mého zjištění nejvíce provázán s Horizontem 2020.  

V této fázi musím konstatovat, že nevím, které informace mám považovat za platné, zda 

ty z portálu „Funding & tender opportunities“ či informace poskytované na oficiálních stránkách 

k jednotlivým programům. Pokud bych ale hledala jako žadatel možnosti podpory 

prostřednictvím konkrétního programu, za pravé a ověřené informace bych považovala 

informace uváděné na oficiálních stránkách programu.  

Nepřímé řízení – v případě tohoto způsobu řízení uzavírá EK s delegovaným subjektem 

dohodu o přiznání příspěvku110 (dříve pověřovací dohoda111). Pokud je delegovaným subjektem 

třetí země, pak je to dohoda o financování.112 Obsah smluv v minimálním rozsahu, tak jako je 

                                                 
107

 Life. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné z:https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life- 

contract-financial-aspects#inline-nav-1. 

108
 Erasmus +. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné z https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/applicants/grant-agreement_en. 

109
 Horizont 2020. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné 

z https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding. 

110
 Čl. 2 odst. 18) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.  

111
 Čl. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/ 2012 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 

112
 Čl. 158 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. VI Nepřímé řízení.  
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tomu u grantové smlouvy v rámci přímého řízení, finanční nařízení nestanovuje. Nejblíže 

k základnímu vymezení jak dohody o přiznání příspěvku tak dohody o financování má 

ustanovení čl. 155 odst. 6. „ Dohody o přiznání příspěvku, dohody o financování a záruční 

dohody jednoznačně stanoví odpovědnost a povinnosti osoby nebo subjektu vynakládajících 

finanční prostředky Unie, včetně povinností stanovených v článku 129113, a podmínky pro 

vyplacení příspěvku. V těchto dohodách se rovněž případně vymezí vzájemně dohodnutá 

odměna, jež je úměrná podmínkám, za nichž jsou akce prováděny, s náležitým ohledem na 

situace krize a nestability, a je-li to vhodné, může být založena na výkonnosti. Tyto dohody 

obsahují rovněž pravidla pro podávání zpráv Komisi o plnění úkolů, očekávané výsledky, včetně 

ukazatelů pro měření výkonnosti, a povinnost osob nebo subjektů vynakládajících finanční 

prostředky Unie oznámit Komisi neprodleně případy odhalených podvodů a nesrovnalostí a 

přijatá následná opatření.“ V čl. 158 odst. 2 se navíc uvádí, že dohoda o financování stanoví 

„jednoznačně úlohu a povinnosti třetí země a Komise při vynakládání finančních prostředků. 

Dohoda o financování určuje rovněž pravidla a postupy, které třetí země uplatňuje při 

vynakládání finančních prostředků Unie.“  

V přechodných ustanoveních čl. 279 nového finančního nařízení je v odst. 3 uvedeno, že 

„ Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 se 

nadále použijí na právní závazky přijaté před vstupem tohoto nařízení v platnost. Stávající 

posouzení pilířů, šablony „dohod o přiznání příspěvku114“ a dohody o finančním rámcovém 

partnerství mohou zůstat v platnosti i nadále a budou přezkoumány dle potřeby.“ Šablonu nebo 

zmínku o pověřovací dohodě či nově dohodě o přiznání příspěvku jsem na stránkách generálního 

ředitelství Mezinárodní spolupráce a rozvoje115 ani na stránkách generálního ředitelství Evropská 

politika sousedství a jednání o rozšíření116 ani na webových stránkách k Erasmu+ nenašla.
117

 To 

jsou tři oblasti, o kterých mi je známo, že jsou v České republice realizovány nepřímo. Na 
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 Spolupráce při ochraně finančních zájmů Unie.  

114
 Myslí se tím zřejmě pověřovací dohoda, protože tak byl tento typ dohody pro nepřímé řízení nazýván ve starém 

finančním nařízení. 

115
 Mezinárodní spolupráce a rozvoj. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné 

z:https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/how-do-we-offer-funding_en. 

116
 Evropská politika sousedství a jednání o rozšíření. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné 

z:https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/key- 

documents_en?f%5B0%5D=field_document_repository_filter%3A317&f%5B1%5D= 

field_document_repository_filter%3A292. 

117
 Erasmus +. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné z:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/contact/national-agencies_en. 
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vyžádání mi byla šablona dohody o přiznání příspěvku pro rozvojovou spolupráci s EK/vnější 

akce a zohledňující již nové finanční nařízení platné od července 2018 kolegy z EK zaslána. 

Pověřovací dohoda stále existuje pro implementaci Erasmu+ Národní agenturou v České 

republice – Domu zahraniční spolupráce s účinností od května 2019 do června 2023. Tato 

dohoda je dostupná na portále Registrů smluv.118 Prověřovala jsem, zda kromě ustavení ve 

starém finančním nařízení, jsou 1) povinnost tuto smlouvu uzavřít v případě nepřímého řízení 

prostřednictvím národní agentury a 2) ustanovení určující její obsah uvedeny v Nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“. 

Pouze nepřímo lze nutnost její existence dovodit z ustanovení k národní agentuře v čl. 28 a 

odkazu na finanční nařízení v něm. Minimální obsah pověřovací smlouvy jsem v nařízení 

nenašla. 

Co se týká samotné dohody o financování,119finanční nařízení uvádí v 94. bodě 

odůvodnění „Komise navazuje se třetími zeměmi partnerství prostřednictvím dohod o 

financování. Je důležité objasnit obsah těchto dohod o financování, zejména pro ty části akce, 

které provádí třetí země v nepřímém řízení.“  V praxi jsem se s touto dohodou nesetkala. 

Porovnání dohody o přiznání příspěvku (vnější akce) a pověřovací dohody (Erasmus +) 

lze shrnout následovně: u dohody o přiznání příspěvku EK zde vystupuje jako veřejný zadavatel 

„contracting authority“, tento status EK používá dle finančního nařízení v případě zadávání 

veřejných zakázek. To považuji za matoucí.  Stran struktury vzor dohody o přiznání příspěvku 

na rozdíl od pověřovací dohody připouští možnost uzavřít dohodu s více partnery, kteří jsou ve 

smlouvě uvedeni. Forma dohody mezi jednotlivými partnery však není specifikována.  

Obě dohody (dohoda o přiznání příspěvku, pověřovací dohoda) jsou děleny na zvláštní a 

obecné podmínky a další přílohy v různém pořadí. Nechybí účel a doba trvání, výše příspěvku, 

forma plateb, reportingu a kontroly, postupy v případě pochybení, způsob komunikace, hájení 

zájmů EU, ochrana dat a odkaz na použití práva EU a doplňkově, pokud je to nutné, práva 

belgického.  

Sdílené řízení je způsob plnění rozpočtu EU, kterým je vydáváno nejvíce prostředků 

z rozpočtu EU. Jedná se například o fondy politiky soudržnosti – Evropské strukturální a 

investiční fondy, společnou zemědělskou politiku a azylovou a migrační politiku.  Postup 

v uzavírání strategických dokumentů je v každé z těchto oblastí jiný.  

                                                 
118

 Delegation agreement – pověřovací smlouva. In smlouvy.gov.cz [online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné 

z:https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=delegation+agreement. 

119
 Nejedná se o dohodu o financování při zřizování finančního nástroje. 
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Nejvíce prostředků dostává Česká republika z Evropských strukturálních a investičních 

fondů. Každý členský stát připraví dohodu o partnerství. Náležitosti související s dohodou o 

partnerství jsou ukotveny v Obecném nařízení.120 Dohoda je vypracovaná na celé programové 

období 2014–2020 a několikrát revidovaná. Dohoda byla vytvářena v České republice 

Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s partnery v rámci územní samosprávy, sociální a 

hospodářské oblasti. Procházela připomínkovým řízením v rámci státní správy a její návrh byl 

schválen vládou formou usnesení.121 Revize této dohody byly projednány vládou pro informaci. 

Dohoda byla dále připravovaná v dialogu s Komisí. 5. Revize Dohody o partnerství byla 

Evropskou komisí schválena 29. dubna 2019.122 

 Z obecného nařízení čl. 52 vyplývá povinnost předkládat Evropské komisi zprávu o 

pokroku při provádění Dohody o partnerství.  Za celé programové období 2014–2020 jsou 

zpracovávány dvě zprávy o pokroku a předkládány Evropské komisi v roce 2017 (stav k 31. 12. 

2016) a v roce 2019 (stav k 31. 12. 2018) vždy do 31. 8. daného roku. V roce 2019 byla tato 

zpráva předložena vládě dne 22.7. 

 Dohoda o partnerství se skládá z pěti částí: 1) Zajištění provázanosti se strategií Evropa 

2020, 2) Opatření k zajištění účinné implementace podle čl. 15 odst. 1 písm. b) obecného 

nařízení; 3) Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo 

shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 

odst. 2 písm. a) obecného nařízení; 4) Opatření k zajištění efektivní implementace Dohody a 

programů podle čl. 15 odst. 2 písm. b) obecného nařízení; 5) Hodnocení naplňování předběžných 

podmínek. Čl. 15 obecného nařízení vymezuje obsah dohody o partnerství. 

Z názvů jednotlivých částí nelze příliš vyčíst, ale lze shrnout, že tento dokument jednak 

analyzuje hospodářský stav členského státu a dále stanovuje, jaké oblasti se budou z fondů 

politiky soudržnosti rozvíjet. Na tyto oblasti jsou pak zaměřeny jednotlivé operační programy. 

Součástí tohoto materiálu je také tabulka přídělů prostředků z Evropských strukturálních a 

investičních fondů v dělení na jednotlivé roky programového období 2014–2020 a operační 

programy (str. 148 –150 materiálu). V České republice je v současné době schváleno 8 

                                                 
120

 Čl. 14 až 17 nařízení Evropského parlamentu A Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 

Evropském námořním a rybářském fondu. 

121
 Usnesení vlády č. 242/2014 Dohoda o partnerství pro programové období let 2014 až 2020. In apps.odok.cz 

[online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné z:https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9J7AJS6D. 

122
 Dohoda o partnerství. In dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-10-30]. Dostupné z:https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-

fondy-v-CR/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi. 

https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi
https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi
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operačních programů a i ty jsou jednotlivě schvalovány Evropskou komisí. Pouze Dohoda o 

partnerství má kolem 350 stran včetně přílohy. Každý programový dokument má více než 200 

stránek.  Strategické dokumenty v rámci ESI fondů jako je dohoda o partnerství a na ní 

navazující dokumenty k operačním programům jsou počtem slov objemné materiály, ve kterých 

finanční informaci, konkrétní jasná práva a povinnosti EK a členských států, nacházím omezeně. 

I finanční plány a příděly na jednotlivé operační programy jsou v rovině indikativní. Mají malou 

přidanou hodnotu pro praktické použití ve srovnání s dohodou o přiznání příspěvku v rámci 

nepřímého řízení.  

V rámci společné zemědělské politiky vytvoření dohody podobného typu, jako je dohoda 

o partnerství, není požadováno a nevyplývá ani z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky.  Zvláštní postavení 

má Program rozvoje venkova, který zároveň patří pod Evropské strukturální a investiční fondy 

tedy politiku soudržnosti a společnou zemědělskou politiku. Program rozvoje venkova obsahuje 

povinné náležitosti dle čl. 27 obecného nařízení (EU) č. 1303/2013 ale také dle čl. 8 nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 

venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Střetává se zde 

pragmatičtější přístup v rámci společné zemědělské politiky s administrativně náročným 

přístupem v rámci politiky soudržnosti. Postupy spojené s finančním řízením, kontrolou 

transparentností jsou dále rozvedeny v prováděcích nařízeních Komise nebo v nařízeních 

Komise v přenesené působnosti.123 

V případě azylové a migrační politiky dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

č. 514/2014, o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu 

a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti 

trestné činnosti a řešení krizí také není uzavírána dohoda o partnerství, ale vede se dle článku 13 

Politický dialog „Dialog se zaměří na celkové výsledky, jichž má být prostřednictvím národních 

                                                 
123

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém 

a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na 

rozvoj venkova a podmíněnost. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým 

se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 

o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost. Nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci. Nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční 

řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. 

srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, 

pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost.  
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programů dosaženo, s cílem zabývat se potřebami a prioritami členských států v oblastech 

intervence upravených ve zvláštních nařízeních s přihlédnutím k výchozí situaci v dotčených 

členských státech a k cílům zvláštních nařízení. Výsledky dialogu budou vodítkem pro 

vypracovávání a schvalování národních programů a budou zahrnovat uvedení data, k němuž se 

očekává předložení národních programů členskými státy Komisi a které umožní včasné přijetí 

daného programu.“ Článek 14 tohoto nařízení určuje náležitosti související s vypracováním a 

schvalováním národních programů. 

 

2.4. „Soft law“ a jeho vymahatelnost   

Myslím, že z nejen výše uvedeného je patrné, že evropské právo je složité. Navíc 

s argumentem, že primární a na něj navazující sekundární právo je příliš obecné, EK disponuje 

celou řadou právně nezávazných aktů, kterým se obecně říká měkké právo „soft law“ a to proto, 

že by ustanovení v nich měla být návodná, doporučující a dovysvětlující to, co je obecně 

stanoveno v právně závazných aktech. Tím systematika práva EU ještě více bobtná.  

Zdá se mi, že jeho existence přímo odráží složitost doby, ve které žijeme. Informace je 

hlavní komoditou. Její dostupnost a schopnost jedinců či skupin rozpoznat v pravý čas její 

hodnotu a adekvátně ji využít, rozhoduje o postavení těchto jedinců a skupin ve společnosti. 

Právní řád obecně čelí enormní tvorbě pravidel, která se s ohledem na proměnlivost vztahů ve 

společnosti trvale mění a standardní legislativní postupy je nestačí zachytit. 

 V případě „soft law“ se ale zdůrazňuje, že se nejedná o nová pravidla, ale postupy 

upřesňující právní normy stanovené objektivním právem. Van Dam dělí „soft law“ vytvářené  

EK do pěti skupin: Interpretační, implementační, vysvětlující a technické průvodce a šíření dobré 

praxe. Zároveň přiznává, že hranice mezi jednotlivými typy není ostrá. Přesto, že využívání soft 

je všeobecně vnímáno jako významný a užitečný nástroj práva EU, které jej zpřesňuje a 

zpřehledňuje, Van Dam připouští, že velmi záleží, jak je na úrovni členských státu používáno 

národními autoritami a soudy. Otázkou také je, zda „soft law“ skutečně zlepšuje konzistentnost, 

transparentnost a právní jistotu v implementačních procesech nebo zda tyto principy spíše 

nepodrývá a tím i samotnou zákonnost evropské a národní správy.124  

                                                 
124

 VAN DAM, Clara. Guidance documents of the European Commission: a typology to trace the effects in the 

national legal order. In: Review of European Administrative Law. Vol. 10, NR. Paris Legal Publishers 2017, 

s.75–91. Zasláno autorkou elektronicky dne 27. 7. 2018. Také k dispozici na In openaccess.leidenuniv.nl 

[online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné 

z:https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/71435/REALaw_Article-CvD. pdf?sequence=1. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/71435/REALaw_Article-CvD.%20%20pdf?sequence=1
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 Senden dělí „soft law“, které nazývá post-legislativní akty, na výkladové a rozhodovací. 

U výkladového „soft law“ EK zpřesňuje, jak by měla být opatření vykládána a interpretována. U 

rozhodovacího „soft law“ v oblastech, kde byly implementační pravomoci svěřeny EK 

vysvětluje, jakým způsobem bude aplikovat právo EU v individuálních případech. Novou 

podkategorií rozhodovacího „soft law“ je snaha EK  poskytnout návod členským státům jakým 

způsobem používat své diskreční pravomoci (správní uvážení) při implementaci práva EU.125 

Martucci upozorňuje na zvětšování se šedé zóny mezi právně závaznými a právně 

nezávaznými právními akty, kterou chápeme jako „soft law“ práva EU a která souvisí 

s narůstající diskreční pravomocí a soudní mocí126 

Využívání „soft law“ Soudním dvorem EU127 při interpretaci a hledání práva v případech, 

kdy právně závazné akty neposkytují dostatek informací, a je nutné prohloubit znalosti pro 

kvalitní řešení problému, podporuje podle Mehdiho pragmatismus, který boří vytvořená 

schémata. Byť „soft law“ spadá do právně nezávazných aktů, jeho právní účinky jsou 

nesporné.128 

Michal Bobek ve svém stanovisku Generálního advokáta
129 

zmiňuje „ (Nejen) v unijním 

právu existuje celá řada nástrojů, používaných pod různými názvy a v různých formách 

(směrnice, sdělení, kodexy jednání, oznámení, doporučení, stanoviska, meziinstitucionální 

dohody, závěry, vyjádření, usnesení a podobně), které se označují jako nástroje „soft law“. 

                                                 
125

 SENDEN, Linda. Soft Law in European Community Law. Oxford: Hard Legal Publishing 2004, s. 120. ISBN 1-

84113-432-5. 

126
 MARTUCCI, Francesco. La soft law dans la structure constitutionnelle de l ҆ Union, une lecture contentieuse. In: 

DEUMIER, Pascale et SOREL, Jean-Marc. Regards croisés sur la soft law en droit interne, européen et 

international. Issy-les-Moulineaux Cedex: LGDJ, Lextenso éditions, 2018, s. 155–175. ISBN: 978-2-275-

05723-1. 

127
1. STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA NILSE WAHLA přednesené dne 18. února 2016 Žádost 

o rozhodnutí o předběžné otázce od Ustavno sodišče (Ústavní soud, Slovinsko)] Věc C‑526/14, Kotnik a další. 

Bod 25 „Jak navíc vysvětluji níže, akty „soft law“ (například sdělení o bankovnictví) sice nejsou závazné pro 

jednotlivce, mohou však nicméně mít jiné druhy právních účinků. Soudní dvůr proto v mnoha případech 

poskytl odpověď na předběžné otázky položené vnitrostátními soudy, pokud jde o ustanovení aktů „soft law“. 

2014/59/EU“ ECLI:EU:C:2016:102; 2. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA EU (třetího senátu) 27. října 2016 

* Ve věci C-613/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 

SFEU, podaná rozhodnutím Supreme Court (Nejvyšší soud, Irsko) ze dne 19. prosince 2014, došlým 

Soudnímu dvoru dne 30. prosince 2014, v řízení James Elliott Construction Limited proti Irish Asphalt 

Limited. Bod 35 „Soudní dvůr mimoto rovněž uvedl, že skutečnost, že akt unijního práva nemá závazné 

účinky, není překážkou toho, aby Soudní dvůr v rámci řízení o předběžné otázce rozhodl na základě 

článku 267 SFEU o výkladu uvedeného aktu (rozsudek ze dne 21. ledna 1993, Deutsche Shell, C-188/91, 

EU:C:1993:24, bod 18)“ ECLI:EU:C:2016:821.  

128
 MEHDI, Rostane. La soft law devant les juges européens, Se saisir de l ҆ insaisissable. In: In: DEUMIER, Pascale 

et SOREL, Jean-Marc. Regards croisés sur la soft law en droit interne, européen et international. Issy-les-

Moulineaux Cedex: LGDJ, Lextenso éditions, 2018, s. 370–386. ISBN: 978-2-275-05723-1. 

129
 Body 81–83 Stanovisko Generálního advokáta přednesené dne 12. prosince 2017 k věci C-16/16 P Belgické 

království proti Evropské Komisi. ECLI:EU:C:2017:959.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1993%3A24&locale=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1993%3A24&lang=CS&format=pdf&target=CourtTab
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1993%3A24&lang=CS&format=html&target=CourtTab&anchor=#point18
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Takové nástroje lze přijmout v jakékoli oblasti ve všech možných fázích procesu rozhodování, ať 

už jde o raná jednání mezi zainteresovanými osobami nebo o pozdější provádění legislativních 

aktů. Takové nástroje mohou být stejně tak pre-legislativní jako post-legislativní.  Obecná shoda 

panuje patrně u dvou prvků jinak velmi odlišných pojetí nástrojů „soft law“: zaprvé nástroje 

„soft law“ nezapadají snadno do binárního, černobílého rozlišení mezi závaznými a nezávaznými 

právními účinky. Zadruhé v posledním desetiletí či dvou je patrný nástup takových nástrojů, 

které se používají častěji než dříve. Otázka šíření „soft law“ a (absence) soudního přezkumu 

takových nástrojů se tak stala předmětem pozornosti nejen akademické literatury, ale také orgánů 

Evropské unie.“  

Pro koho je „soft law“ při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU určeno? A 

kdo jej vytváří? V případě přímého řízení je primárně určeno příjemcům prostředků, kteří 

dostanou grant na aktivitu spojenou s plněním cílů politik EU. Dále je určeno útvarům EK či 

výkonným agenturám, kteří prostředky na dané aktivity svých programů poskytují. Tyto útvary 

„soft law“ také vytvářejí. „Soft law“ je dále používáno jako podpůrný pramen práva při 

interpretaci práva EK, OLAF, EÚD a SDEU.  

V případě sdíleného řízení do hry navíc vstupuje struktura zprostředkovatelů, která se 

vytváří na úrovni členského státu. U nepřímého řízení určité povinnosti při poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu EU převezme subjekt delegovaný EK.  

S ohledem na skutečnost, že tato doporučení uvedená v průvodcích „guidelinech“ jsou po 

konečném příjemci, členském státu či jiném subjektu vyžadována a navíc jsou předmětem 

kontroly a jejich nesplnění může být sankcionováno, jsou jejich účinky právně závazné.  

Argumentem pro jeho existenci je názor, že právo nestačí reagovat na měnící se situaci ve 

světě a že legislativní proces je obvykle tak zdlouhavý, že pravidlo v něm obsažené přichází 

pozdě a tak nereflektuje potřebu v reálném čase. Tuto mezeru tedy pomáhá „soft law“ vyplnit a 

poskytuje požadované pravidlo včas. Na druhou stranu tato praxe naráží na princip právní jistoty 

a rozšiřuje přímý účinek a nadřazenost evropského práva i na prameny, které by právními účinky 

neměly disponovat. 

Při existenci aparátu EK, který čítá více než 20 tis. zaměstnanců, OLAF kolem 300 

zaměstnanců, EÚD více než 700 zaměstnanců, kteří se samozřejmě všichni nezabývají přímo či 

nepřímo aktivitami souvisejícími s poskytováním peněžních prostředků EU, ale kolik jich má 

tuto agendu na starosti, bylo nad mé síly z dostupných materiálů zjistit, mě napadají slova strach 

z řízení a odpovědnosti. Evropská správa a její působení je odrazem nejistých právních základů, 

na kterých je budována. EU tak žije ve dvou paralelních světech, které se jen obtížně mohou 
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potkat a to federace s jednotným právním řádem a mezinárodní organizace s právními řády 

jednotlivých členských zemí, které spolu v určitých pevně daných oblastech spolupracují. 

Protože toto rozhodnutí o jasném směřování EU nepadlo, Evropská správa se vyčerpává na 

aktivitách, které pro občany a subjekty EU jako konečné příjemce mají malý význam. 

 Domnívám se, že charakter finanční aktivity poskytování prostředků z rozpočtu EU 

celospolečenským změnám nepodléhá. V případě nenávratné metody bude vždy vykonavatel 

veřejné moci v nadřazené pozici, který v rámci veřejného zájmu bude poskytovat prostředky 

příjemcům, kteří budou cíle veřejného zájmu naplňovat. Naplnění povinností příjemce a 

smysluplné využití prostředků je pak třeba zkontrolovat. Kreativita se ovšem objevuje ve 

způsobech plánování, evidence, kontroly a vykazování toho, na co a v jaké výši se prostředky 

poskytují a v rozložení pravomocí mezi EK a ostatní subjekty ve všech způsobech řízení. V tom 

spatřuji základní problém. Pokud by bylo „soft law“ nahrazováno právními akty v přenesené 

působnosti či prováděcími akty přijímanými EK je nutné zlepšit kontrolní roli členských států 

Rady a parlamentu EU. Jak upozorňuje Curtin, zvýšení parlamentní odpovědnosti bylo hlavním 

cílem tvůrců Lisabonské dohody. Bohužel neformální praktiky po Lisabonské dohodě jsou často 

formálním pravidlům vzdáleny.130 

 

2.5. Zjednodušené vykazování a finanční statistika EU 

Evropská přidaná hodnota, výkonnostní ukazatele, cílově orientované výkonnostní 

rozpočtování, snížení administrativní zátěže, zjednodušení poskytování prostředků z rozpočtu 

EU, to jsou hlavní priority, které prorůstají všemi způsoby řízení plnění rozpočtu. Tyto priority 

odráží  princip/zásada  řádného finančního řízení, který je zmiňován ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie čl. 310 odst. 5 a dále uveden ve finančním nařízení, kde je jedním z bodů čl. 2 

definice a poté je mu věnována samostatná kapitola finančního nařízení č. 7 zásada finančního 

nařízení a výkonnosti. V tomto kontextu lze zjednodušené vykazování chápat jako nástroj pro 

naplnění výše uvedených priorit. 

Zjednodušenému vykazování jsou věnovány úvodní body odůvodnění č. 127 až č. 131 

finančního nařízení 

Bod č. 127 chválí zkušenosti s použitím zjednodušeného vykazování, protože 

zjednodušují administrativní postupy a snižují riziko chyb. Zjednodušené vykazování je 

podporováno u standardizovaných, opakujících se akcí jako jsou vzdělávací činnosti, či 

                                                 
130

 CURTIN, Deirdre. Legislative Acts and Democratic Accountability. CREMONA, Marise, KILPATRICK, Claire 

(eds) EU legal Acts Challenges and Transformations. Oxford: Oxford University Press 2018, s. 21–29. ISBN 

978-0-19-881746-8. 
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institucionální spolupráce. Tento způsob je vnímán jako cesta k efektivitě a podmínky pro 

zjednodušené vykazování by měly být flexibilnější. Velmi důležité jsou tři poslední tři věty 

tohoto bodu, ve kterých je uvedeno, že „Je nutné výslovně umožnit stanovení jednorázových 

částek pokrývajících způsobilé náklady akce nebo pracovního programu v plné výši. Na podporu 

zaměření se na výsledky by mělo být mimoto upřednostněno financování založené na výstupech. 

Jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální sazby založené na vstupech by měly 

představovat alternativní možnost v případě, není-li použití jednorázových částek, jednotkových 

nákladů a paušálních sazeb založených na výstupech možné nebo vhodné.“ Jestliže, uvážím, že 

vstupem jsou právě finanční prostředky, zaměstnanci, zboží atd. prostě náklady na realizaci 

výstupu tedy služby, aktivity, projektu řízené veřejnou správou pro splnění cílů ve jménu 

veřejného zájmu, pak zjednodušené financování je vnímáno nejen jako nástroj pro snížení 

administrativní zátěže jak na straně orgánů implementační struktury, tak na straně konečných 

příjemců ale také nástroj pro ohodnocení požadovaných výstupů, výsledků, cílů finančně 

podporované aktivity. 

 Bod č. 128 apeluje na zjednodušení administrativních postupů při povolování 

zjednodušeného vykazování svěřením pravomoci udělit toto povolení schvalujícím osobám EK a 

další. Bod č. 129 nabádá využít odborných posudků jako kompenzaci nedostatečné dostupnosti 

údajů používaných ke stanovení jednorázových částek, jednotkových nákladů a paušálních 

sazeb. Na upozornění na dodržování zásady řádného finančního řízení, zákazu dvojího 

financování a nutnost opření forem zjednodušeného financování o statistické, účetní či jiné 

objektivní ukazatele upozorňuje bod č. 130 v úvodní důvodové části finančního nařízení. 

Důležité sdělení o nastavení zjednodušeného financování poskytuje také bod č. 131, kde je 

zdůrazněno, že v případě zjednodušeného financování tedy jednorázových částek, jednotkových 

nákladů nebo paušálních sazeb se kontrola zaměřuje na splnění podmínek pro proplacení 

zjednodušeného financování a ne na skutečné náklady, které byly vynaloženy.  

 Zásadním článkem finančního nařízení ve vztahu k zjednodušenému vykazování je čl. 

125, který stanovuje formy příspěvků Unie takto:  Příspěvky Unie v přímém, sdíleném a 

nepřímém řízení podporují dosažení některého politického cíle Unie a stanovených výsledků a 

mohou mít jednu z těchto forem: a) financování, které není spojeno s náklady na příslušné 

operace, na základě: i) splnění podmínek stanovených v odvětvových pravidlech nebo 

rozhodnutích Komise, nebo ii) dosažení výsledků měřených pomocí předem stanovených 

milníků nebo ukazatelů výkonnosti; b) úhrada způsobilých nákladů, které skutečně vznikly; c) 

jednotkové náklady, které pokrývají všechny nebo některé konkrétní kategorie způsobilých 
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nákladů, jež jsou předem jednoznačně vymezeny, pevnou částkou na jednotku; d) jednorázové 

částky, které pokrývají všechny nebo některé konkrétní kategorie způsobilých nákladů, jež jsou 

předem jednoznačně vymezeny, celkovou pevnou částkou; e) paušální financování, které 

pokrývá konkrétní kategorie způsobilých nákladů, jež jsou předem jednoznačně vymezeny, 

určitým procentním podílem; f) kombinace forem uvedených v písmenech a) až e). Dále se zde 

zdůrazňuje, že v případě sdíleného řízení je třeba postupovat v souladu s odvětvovými pravidly a 

v případě přímého a nepřímého řízení s čl. 181 s odvětvovými pravidly nebo rozhodnutím 

Komise. 

Finanční statistika EU – jak už bylo řečeno, Evropská komise je složena z generálních 

ředitelství a dalších servisních útvarů. Kromě generálních ředitelství zaměřených na plnění 

rozpočtu při naplňování cílů politik EU je zde také generální ředitelství zaměřené na statistické 

vykazování Eurostat – statistické vykazování. Posláním Eurostatu – statistického úřadu EU je 

poskytovat vysoce kvalitní statistiky na evropské úrovni, která umožní srovnání mezi zeměmi a 

regiony jednak pro ty, kteří činí rozhodnutí na úrovni EU, v členských státech, v místní správě a 

v podnikání ale také pro veřejnost a média obecně pro utvoření si přesného obrazu současné 

společnosti. Klíčovou úlohou Eurostatu je poskytovat statistiky dalším generálním ředitelstvím a 

poskytovat Komisi a jiným evropským orgánům údaje, aby mohly definovat, provádět a 

analyzovat politiky Společenství. 131  

Data pro Evropský statistický úřad sbírají statistické úřady jednotlivých členských zemí. 

Pro zachycení veřejných financí se používá metodika ESA 2010.
132 

Operace jsou zachycovány 

na bázi akruálního principu
133

. Při aktualizaci (notifikaci) vládního dluhu a deficitu v akruálním 

vyjádření, kterou členský stát předkládá Eurostatu nejpozději k 1. dubnu a 1. říjnu běžného roku 

134
 se vychází z hotovostního salda příjmů a výdajů státního rozpočtu, státních fondů a místních 

rozpočtů. K prostředkům poskytovaným z rozpočtu EU se dále v Metodické příručce Fiskálního 

výhledu ČR z prosince 2013 uvádí, že „Speciálním požadavkem metodiky ESA je, aby časový 

nesoulad mezi výdaji z prostředků EU (včetně předfinancování z národních zdrojů) a příjmy z 

                                                 
131

 Eurostat. In ec. europa.eu [online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview. 

132
 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému 

národních a regionálních účtů v Evropské unii. 

133
 Akruální princip znamená, že ekonomické transakce jsou zachycovány tehdy, kdy se ekonomická hodnota 

vytváří, transformuje nebo zaniká, nebo když se pohledávky a závazky zvyšují či snižují bez ohledu na to, kdy 

bude realizovaná transakce peněžně uhrazena In www.mfcr.cz [online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2012/metodicka- prirucka-k-fiskalnimu-vyhledu--7375. 

134
 Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, 

připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství. 

 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2012/metodicka-%20%20prirucka-k-fiskalnimu-vyhledu--7375


 

53 

 

 

 

EU ve výchozím cash saldu neovlivňoval výsledné akruální saldo. Proto je též prováděna 

korekce v tomto smyslu. Základním okamžikem, ke kterému se váže též vznik nároku na dotaci, 

je uskutečnění výdaje konečným příjemcem. Pro zacházení s EU toky je nutné rozlišit situaci, 

kdy konečný příjemce je ve vládním sektoru či mimo vládní sektor. V obou případech nejprve 

dochází k očištění příjmové strany vládního sektoru o veškeré hotovostní příjmy z fondů EU 

(resp. Národního fondu). Dále jsou výdaje očištěny o průtokové dotace jednotkám mimo sektor. 

Systém ESA tak průtokové EU toky nezachycuje a nezamlžuje tím dotační vztahy mezi subjekty. 

V případě, že konečný příjemce je ve vládním sektoru, je následně na příjmovou stranu 

připočtena dotace ve výši daného výdaje (pouze části, která bude refundována ze zdrojů EU). V 

konečném důsledku to tedy znamená, že EU příjmy se v systému ESA rovnají EU výdajům a 

nedochází ke zkreslování salda.“ 

Tento výše uvedený postup ovšem nezmiňuje skutečnosti, které způsobí, že výdaje na 

projekt EU uskutečněné konečným příjemcem se nebudou rovnat příjmům z rozpočtu EU. 

Nejdříve jsou zde dodatečně zjištěné nezpůsobilé výdaje – ty vzniknou tak, že konečný příjemce 

při realizaci projektu nesplní požadované poskytovatelem prostředků z rozpočtu EU, případně 

při kontrole kontrolních institucí na národní či evropské úrovni je zjištěna nesrovnalost, která 

vyvolá krácení původní výše plánované podpory z rozpočtu EU na projekt. Pochybení se ovšem 

nemusí týkat pouze konečných příjemců a konkrétních jednotlivých nesrovnalostí. EK, EÚD, 

mohou odhalit systémové chyby v celém nastavení jednotlivých programů, které postihuje 

implementační řídící strukturu, tedy poskytovatele na národní úrovni. To se týká sdíleného 

řízení, kde se kompetence dělí mezi EK a členské země, s tím, že EK je nadřazený ne 

rovnocenný adresát tohoto finančněprávního vztahu. Metodika Eurostatu dodatečně zjištěné 

nezpůsobilé výdaje zmiňuje na rozdíl od zjednodušeného vykazování a zpětné způsobilosti135. 

Problémem je tak právě Evropskou komisí prosazovaný zjednodušený způsob financování 

popisovaný výše. Pokud nejsou prostředky propláceny na základě skutečně vydaných 

prostředků, ale na základě předem stanovené jednotky (předem stanovené ceny za určitou 

aktivitu), procenta či pevně stanovené částky ze skutečně realizovaných výdajů, nebo na základě 

splnění podmínek či ukazatelů výkonnosti, celkové výdaje, které vznikly při realizaci projektu, 

se nikdy nerovnají příjmům proplaceným z rozpočtu EU, i kdyby vše co bylo realizované 

v rámci projektu bylo uznáno způsobilým, tedy hodným proplacení. 

Jednou z hlavních úloh Eurostatu je poskytovat statistiky dalším generálním ředitelstvím 

a poskytovat Komisi a jiným evropským orgánům údaje, aby mohly definovat, provádět a 

                                                 
135

 Zpětné způsobilosti v souvislosti se zákazem  retroaktivity ( čl. 193 finančního nařízení) se věnuji v dalších 

částech. 
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analyzovat politiky Společenství. Na druhou stranu Evropská komise zastoupená útvary, které 

politiky EU realizují, prosazováním zjednodušeného vykazování přesnou korekci toků 

z rozpočtu EU, aby nedocházelo ke zkreslování akruálního salda vládního sektoru, vylučuje. 

Propracovaná metodika ESA se zjednodušeným vykazováním vůbec nepočítá a nechává na 

členských státech, jak nerovnost výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU způsobenou výše 

uvedenými skutečnostmi metodicky uchopí a zároveň stále trvá na postupech své metodiky. 

Dopady této situace na rozpočtování, a následné statistické vykazování na národní úrovni popíši 

v části č. 4. 

 

2.6. Praktické použití právní metodologie – rozpočtová politika/ finanční pravidla 

Při interpretaci práva byl použit teologický výklad.136 

Hledání práva při odpovědi na otázku: „Je oprávněné považovat rozpočtovou politiku za 

výlučnou pravomoc Unie137?“ 

Evropská unie sleduje své cíle na základě pravomocí, které jí byly svěřeny.138 Rozpočtová 

politika mezi oblastmi, na které se vztahují pravomoci výlučné, sdílené či pravomoci doplňující a 

koordinační, není uvedena.139 Oblasti, skrze které je naplňován obecný zájem Unie a její cíle jsou 

podporovány a realizovány Komisí.140 Prostřednictvím Komise si Unie zajistí prostředky na 

plnění svých cílů a pro realizaci svých politik.141 Plnění rozpočtu EU je pak realizováno na 

základě předchozího přijetí právně závazného aktu Unie a v souladu se zásadou řádného 

                                                 
136

 Zaměřený na smysl a účel norem evropského práva a promítnutí tohoto smyslu a účelu do reálného života. 

137
 Čl. 2 odst. 1 SFEU Část První - Zásady; Hlava I – Druhy a Oblasti Pravomocí Unie; 1. Svěřují-li v určité oblasti 

Smlouvy Unii výlučnou pravomoc, může pouze Unie vytvářet a přijímat právně závazné akty a členské státy tak 

mohou činit pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií zmocněny nebo provádějí-li akty Unie. 

138
 Čl. 6 odst. 6 Primární právo - SEU Hlava I – Společná ustanovení; Unie sleduje své cíle vhodnými prostředky na 

základě pravomocí, které jsou jí Smlouvami svěřeny. 
139

 Čl. 3 až 6 SFEU Část První - Zásady; Hlava I – Druhy a Oblasti Pravomocí Unie; Unie má výlučnou pravomoc 

v oblastech celní unie, pravidel hospodářské soutěže, měnové politiky, zachování biologických zdrojů v rámci 

společné rybářské politiky a společné obchodní politiky. Sdílenou pravomoc má EU s členskými státy 

v oblastech vnitřního trhu; částečně sociální politiky; hospodářské, sociální a územní soudržnosti; zemědělství 

a rybolovu; životního prostředí; ochrany spotřebitele; dopravy; transevropských sítí; energetiky; prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva; veřejného zdraví. Dále má EU pravomoc vyvíjet činnost v oblasti výzkumu, 

technologického rozvoje a vesmíru, pravomoc vyvíjet činnost a provádět společnou politiku v oblasti rozvojové 

spolupráce a dále pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských 

zemí v oblastech ochrany a zlepšení lidského zdraví; průmyslu; kultury; cestovního ruchu; všeobecného 

vzdělávání, odborného vzdělávání, mládež a sport; civilní ochrany; správní spolupráce.  

140
 Čl. 17 SEU Hlava III - Ustanovení o orgánech; 1. Komise podporuje obecný zájem Unie a k tomuto účelu činí 

vhodné podněty. Zajišťuje uplatňování Smluv a opatření přijatých orgány na jejich základě. Pod kontrolou 

Soudního dvora Evropské unie dohlíží na uplatňování práva Unie. Plní rozpočet a řídí programy. 

141 
Čl. 311SFEU Kapitola 1; Vlastní Zdroje Unie; Unie si zajistí prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro 

úspěšné provádění svých politik. 
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finančního řízení. 142 Při plnění rozpočtu Komise spolupracuje s členskými státy a členské státy 

spolupracují s Komisí, aby zajistily využití prostředků. Plnění rozpočtu i využití prostředků musí 

být v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Komise plní rozpočet na vlastní 

odpovědnost a v limitech přidělených prostředků. Finanční pravidla formou nařízení stanoví 

povinnosti kontroly a auditu pro členské státy a z toho vyplývající odpovědnosti. Dále stanoví 

povinnosti a odpovědnosti pro každý orgán, který se podílí na provádění výdajů a zejména 

stanoví podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho 

auditu.143  

Rozpočtová politika není v primárním právu explicitně zmiňována. Němeček definuje 

rozpočtovou politiku jako cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, 

rozdělováním a užitím rozpočtového fondu, který je tvořen příjmy státního rozpočtu.144 Cílem 

rozpočtové politiky je vyrovnaný rozpočet.145 Rozpočtová politika neboli správa veřejných 

financí zajišťuje, aby byl dostatek prostředků na politiky, které EK nehledě na druh pravomoci 

rozhodne podporovat. Objemy prostředků na jednotlivé programy poskytují obraz o preferencích 

a prioritách EU.  V primárním právu je zmíněn princip řádného finančního řízení i povinnost 

stanovit finanční pravidla formou nařízení. Dále je zde upozorněno na potřebu spolupráce 

členských zemí při naplńování principu řádného finančního řízení. EU poskytuje prostředky, a 

tedy logicky určuje pravidla hry. Domnívám se, že u poskytování prostředků z rozpočtu EU jde o 

to, aby bylo jasné, kdo je poskytuje, jaké jsou povinnosti příjemce a poté je třeba činnost 

poskytovatele i přijemce zkontrolovat. Jen tak je možné udržet dostatečnou auditní stopu. Proto 

                                                 
142

 Čl. 310 odst. 3 a 5 SFEU Část Šestá - Institucionální a Finanční Ustanovení; Hlava II - Finanční Ustanovení; 3. 

Uskutečnění výdajů zapsaných v rozpočtu vyžaduje předchozí přijetí právně závazného aktu Unie, který stanoví 

právní základ pro její činnost a pro uskutečnění odpovídajících výdajů v souladu s nařízením podle článku 322, 

s výjimkou případů stanovených tímto nařízením. 5. Rozpočet je plněn v souladu se zásadou řádného 

finančního řízení. Členské státy a Unie spolupracují, aby zajistily využívání prostředků zapsaných v rozpočtu v 

souladu s touto zásadou. 

143
 Čl. 317 SFEU Kapitola 4; Plnění Rozpočtu a Absolutorium; Komise plní rozpočet ve spolupráci s členskými státy 

v souladu s finančním nařízením přijatým na základě článku 322 na vlastní odpovědnost a v mezích 

přidělených prostředků, v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Členské státy spolupracují s Komisí, 

aby zajistily využití rozpočtových prostředků v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Uvedené 

nařízení stanoví pro členské státy povinnost kontroly a auditu při plnění rozpočtu, jakož i z toho vyplývající 

odpovědnosti. Stanoví rovněž odpovědnosti a podrobná pravidla, podle kterých se každý orgán podílí na 

provádění svých výdajů. Čl. 322 odst. 1SFEU Kapitola 5; Společná ustanovení; 1. Evropský parlament a Rada 

stanoví řádným legislativním postupem a po konzultaci s Účetním dvorem formou nařízení: a) finanční 

pravidla stanovící zejména podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a 

jeho auditu. 

144
 NĚMEČEK, Eduard. kap. 4 Rozpočtová politika. In: NĚMEČEK, Eduard a kol. Úvod do studia finanční vědy a 

českého finančního práva. Praha: Všehrd, 1994. s 48. ISBN 80-85305-26-7. 

145
 MARKOVÁ, Hana a BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 24–25. ISBN 

978-80-7179-551. 
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by to mělo být jasně stanoveno, že za finanční pravidla EU je nutné členskými státy a dalšími 

subjekty dodržovat a nehledat alternativní varianty řešení toků. Na národní úrovni by se těmto 

pravidlům měl přizpůsobit i národní podíl ze státního rozpočtu, ale zároveň by měly být 

rozloženy síly mezi kontrolující orgány, aby se svými činnostmi nepřekrývaly. Považuji 

výlučnou pravomoc EU v oblasti rozpočtové politiky a finančních pravidel poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu EU za oprávněnou. 

 

Rozbor následujících ustanovení z hlediska struktury právní normy 

SFEU Část Šestá – Institucionální a Finanční Ustanovení; Hlava II – Finanční 

Ustanovení; Článek 310 odst. 3 a odst. 5 

 3. Uskutečnění výdajů zapsaných v rozpočtu vyžaduje předchozí přijetí právně 

závazného aktu Unie, který stanoví právní základ pro její činnost a pro uskutečnění 

odpovídajících výdajů v souladu s nařízením podle článku 322, s výjimkou případů stanovených 

tímto nařízením.  

5. Rozpočet je plněn v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Členské státy a 

Unie spolupracují, aby zajistily využívání prostředků zapsaných v rozpočtu v souladu s touto 

zásadou. 

Kapitola 5; Společná ustanovení; Článek 322 bod 1 

1. Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem a po konzultaci s 

Účetním dvorem formou nařízení: a) finanční pravidla stanovící zejména podrobnosti týkající se 

sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu;146 

Ve výše uvedených ustanoveních lze nalézt tyto části právní normy: Hypotézou tedy 

podmínkami pro jádro normy – dispozici ( plnění rozpočtu neboli uskutečnění výdajů zapsaných 

v rozpočtu) je 1) přijetí právně závazného aktu Unie 2) zásada řádného finančního řízení a 3) 

finanční pravidla. Dále do hypotézy patří právní subjekty, jimiž jsou EU a členské státy. Dle 

klasifikací a kritérii právních norem se jedná se o normu kondicionální a neúplnou. Sankce 

v těchto ustanoveních chybí. Z hlediska míry abstraktnosti formulace strukturálních částí je 

norma relativně konkrétní. Hypotéza má kumulativní charakter. Z hlediska kritéria povahy 

regulativního působení normy se jedná se normu zavazující, přikazující a kogentní. 

V ustanoveních lze vysledovat odkazující ustanovení na finanční pravidla. Z hlediska předmětu, 

metody a účelu právní regulace se jedná o normu veřejnoprávní, procesní a nadnárodní.  
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Hledání práva při odpovědi na otázku č. 2: „Lze ve způsobech plnění rozpočtu 

definovaných v článku 62 Finančního nařízení vysledovat analogické elementy finanční 

informace?“  

Rozbor následujících ustanovení z hlediska struktury právní normy 

Sekundární právo – Finanční nařízení Hlava IV– Plnění rozpočtu; Článek 63 – Sdílené 

řízení s členskými státy; bod 1 

1. Plní-li Komise rozpočet ve sdíleném řízení, jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu 

pověřeny členské státy. Komise a členské státy dodržují zásady řádného finančního řízení, 

transparentnosti a zákazu diskriminace a zajišťují viditelnost činnosti Unie při správě jejích 

finančních prostředků. Za tímto účelem Komise a členské státy plní své povinnosti spojené s 

kontrolou a auditem a přebírají z toho vyplývající odpovědnost stanovenou tímto nařízením.  

Finanční nařízení HLAVA VI – Nepřímé řízení Článek 154 Nepřímé řízení; bod 2 

2. Osoby a subjekty pověřené vynakládáním finančních prostředků Unie nebo využíváním 

rozpočtových záruk Unie podle čl. 62 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) dodržují zásady 

řádného finančního řízení, transparentnosti, zákazu diskriminace a viditelnosti činnosti Unie. 

Ze studia finančních pravidel docházím k závěru, že sdílené a nepřímé řízení je v 

mnohém stejné. Navíc oba způsoby řízení přejímají postupy, které byly zavedeny na úrovni EU. 

V rámci finančního nařízení jsou v článcích 124 až 129 stanovena společná pravidla. 

Týkají se formy příspěvků Unie, pravidla jednoho auditu a spoléhání se na audity, využívání 

dostupných informací a spolupráce při ochraně finančních zájmů. Obdobné postupy lze najít 

v ustanoveních týkajících se vyhlášení výzev, jednání poskytovatele, kontrolních postupů, 

způsobů proplácení prostředků a elektronické výměny dokumentů. Odpověď tedy zní ano. 

Postupy jsou v zásadě nastaveny obdobně a na tom by se mělo stavět.  

 

2.7.  Shrnutí  

Na evropské úrovni je patrná snaha o zjednodušení poskytování prostředků z rozpočtu 

EU, která se projevila sloučením dvou nařízení řešících finanční pravidla do jednoho147, 

prosazováním zjednodušeného vykazování, výkonnosti, křížového spoléhání se na audity a 

zjištění ostatních kontrolních orgánů v souladu s principem jednoho auditu a řádného finančního 

                                                 
147

 Původně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 

EURATOM) č. 1268/2012, o prováděcích pravidlech, sloučeno do nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 1046/2018 se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 
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řízení. Evropská komise dále prosazuje doplňkovost mezi programy a zajištění synergie. Při 

výběru oblastí, které je nutné z úrovně EU podpořit sleduje evropskou přidanou hodnotu. 

Zdá se mi však, že když už by mohlo být nastavení finančních toků zpřehledněno a 

hlavně požadovaný záměr dokončen, vstoupí do tohoto úsilí jiná skupina se svým nápadem na 

zjednodušení a tím se celá snaha o transparentní, efektivní a jednoznačné řízení poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu EU znovu naruší. Usuzuji, že se tak může dít i proto, že selhává 

znalostní management, který by umožnil propojit informační základnu a pomáhal tak tvorbu 

těchto oddělených skupin usměrňovat a tím řídit. 

Například EK prosazuje zjednodušené vykazování a zároveň požaduje, aby byl 

eliminován vliv toků EU na vládní deficit. Některé členské státy stejně jako Česká republika 

předfinancovávají projekty EU prostřednictvím svých veřejných rozpočtů. Jelikož se v případě 

zjednodušeného vykazování skutečně vydané prostředky na projekt nikdy nebudou rovnat 

proplaceným prostředkům z rozpočtu EU, bude docházet a dochází ke zkreslování hodnot 

vládního deficitu, i kdyby byly v ideálním případě projekty realizovány bez dodatečných 

nesrovnalostí.  

 Nastavení poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU nehledě na zvolený přístup 

řízení (přímé, nepřímé, sdílené) vychází z jednotných ověřených postupů, na které je třeba klást 

důraz a trvat na jejich dodržování.  Jde jen o to, aby se členský stát případně vybraný delegovaný 

subjekt opíral o přímo aplikovatelná finanční pravidla a také aby se nepřepisovaly postupy 

spojené s vyhlášením výzvy, plněním a kontrolou prostředků do odvětvových nařízení nebo se 

nevymýšlely jiné postupy. Odvětvová nařízení a na ně navazující prováděcí akty, právně závazné 

či doporučující, by měly řešit konkrétní politiku EU, kterou chce programem Evropská unie 

podpořit, ne nastavení finančněprávních vztahů mezi adresáty.  

Jasná finanční pravidla by podpořily formalizované dohody, které by byly součástí 

finančního nařízení v přílohách. Jedná se o vzor grantové dohody, dohody o přiznání příspěvku, 

dohody o partnerství. Domnívám se, že by se sdílené řízení a nepřímé řízení mělo sloučit. Pokud 

by se tak stalo, v příloze finančního nařízení by zůstala pouze dohoda o přiznání příspěvku. Ve 

finančním nařízení dále chybí informace o dohodách o partnerství mezi partnery jednoho 

projektu. S ohledem na princip řádného finančního řízení a finančního zájmu EU bych tento 

soukromoprávní vztah s výraznými veřejnoprávními prvky také formalizovala ve finančním 

nařízení. Rozpočtová politika včetně finančních pravidel zajištuje, aby byl dostatek prostředků 

na cíle a politiky EU. Výše těchto prostředků poté určuje cenu, kterou EU vybraným politikám 
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přisuzuje. Rozpočtová politika spolu s finančními pravidly, které regulují její nástroj rozpočet 

tak dle mého názoru patří mezi výlučné pravomoci EU.  
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3. Právní regulace poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM na 

mezinárodní úrovni  

V této části se věnuji dvěma oblastem. Jednak jsem se zaměřila na právní rámec 

finančních mechanismů. Poté rozebírám právní skutečnosti – právní jednání, které nastávají při 

realizaci samotných projektů. V první kapitole popisuji systematiku mezinárodních smluv, na 

základě kterých se peněžní prostředky z finančních mechanismů poskytují. Druhá kapitola se 

zabývá hierarchií právních jednání při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a 

finančních mechanismů. V kapitole věnované právní metodologii hledám odpověď na otázku 

možného přímého účinku a aplikační přednosti práva finančních mechanismů. 

Úvodem vybírám z teorie mezinárodního práva některé pojmy, vztahy a souvislosti, které 

později konfrontuji s konkrétními problémy právní regulace poskytování prostředků z rozpočtu 

EU/FM na této úrovni. Mezinárodní právo lze definovat mnoha způsoby. Autoři přitom 

vycházejí z různých předpokladů. Ondřej uvádí, že za mezinárodní právo lze „chápat právní 

normy, které upravují společenské vztahy, překračující rámec jednoho státu“.148 V souvislosti 

s poskytováním prostředků z rozpočtu EU/FM se zajímám o mezinárodní právo veřejné a 

soukromé. Definici mezinárodního práva veřejného jako „souhrnu právních pravidel, jež 

upravují vzájemné vztahy rovných subjektů, zpravidla států“ zvolil David.149 

 Rozdílnosti mezi mezinárodním právem veřejným a právem vnitrostátním jsou 

následující: Mezinárodní právo veřejné je projevem společné vůle států, kdežto vnitrostátní 

právo je projevem suverenity státu. Pro mezinárodní právo veřejné jsou typické vztahy založené 

v souladu se zásadou svrchované rovnosti. Svrchovanost vyjadřuje nezávislost moci státu uvnitř i 

navenek a rovností se rozumí rovnost formální tedy právní. Připouští se ovšem i právní 

nerovnost z důvodu zajištění efektivního a účelného fungování vztahů mezi státy. Pro 

vnitrostátní právo jsou charakteristické vztahy nadřízenosti a podřízenosti a je výrazem 

svrchovanosti státu. V mezinárodním právu neexistuje hierarchie norem. Prameny 

mezinárodního práva, jako jsou mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje jsou rovnocenné.  

Pronikání mezinárodního práva do oblastí dosud upravovaných právem vnitrostátním je trend, 

který se začal výrazněji projevovat po druhé světové válce a přetrvává až do současnosti.150 
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 ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 23. ISBN 

978-80-7380-506-7. 
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 DAVID, Vladislav. Definice mezinárodního práva veřejného. In: DAVID, Vladislav, BUREŠ, Pavel, FAIX, 

Martin, SLADKÝ, Pavel a SVAČEK, Ondřej.: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Praha: Leges 2011, s. 

75. ISBN 978-80-87212-86-8. 
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 ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 23–27. ISBN 
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Dle teorie práva rozlišujeme dvě koncepce vztahu práva mezinárodního a vnitrostátního, 

a to dualistickou a monistickou. Dualistická mezinárodní právo a vnitrostátní právo odděluje a 

zachází s nimi jako se dvěma právními systémy. Naopak monistický přístup vnímá vnitrostátní 

právo pouze jako autonomní část práva světového.151 Posun od dualistické koncepce je patrný i 

přijetím č. 10 Ústavy ČR, ve které je stanoveno, že „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ Tyto 

smlouvy jsou označovány za tzv. prezidentské. Na smlouvy vládní či resortní se ovšem čl. 10 

Ústavy ČR nevztahuje. Ty vznikly na základě rozhodnutí prezidenta o sjednávání smluv č 

144/1993 Sb. Jedná se zde o přenesení pravomoci sjednávat, schvalovat a přijímat mezinárodní 

smlouvy, které nevyžadují souhlas Parlamentu, na vládu. Tyto smlouvy se mohou stát součástí 

právního řádu například novelizací zákona. Nelze jim tedy přiznat přednostní postavení před 

zákonem.152 

Mezinárodní právo soukromé je součástí vnitrostátního práva a od ostatních odvětví 

vnitrostátního práva se odlišuje mezinárodním prvkem. Hradilová a Svobodová zmiňuje, že 

„přítomnost cizího prvku v právním vztahu vzniká zpravidla v důsledku toho, že určité právní 

skutečnosti zakládající vznik, změnu a zánik právního vztahu nastaly v cizině nebo subjekty 

právního vztahu nebo některý ze subjektů daného vztahu má vztah k cizímu státu nebo předmět 

právního vztahu je v cizině“. 153 Jestliže se v právním vztahu projevuje zákonodárství nejméně 

dvou států, lze jej považovat za mezinárodní. Kritéria teritoriální povahy, personální povahy a 

přítomnost elementů, které se dotýkají nejméně dvou právních řádů, jsou rozhodující pro 

vydefinování mezinárodního prvku v právním vztahu.154 

 V souvislosti s mezinárodním právem soukromým je třeba zmínit použití kolizní a přímé 

normy. Kolizní norma nastupuje všude tam, kde nejsou přímé normy. Přímé normy mají povahu 

zvláštních norem, tedy mají před kolizními normami chápanými ve vztahu k přímým normám 

jako obecné normy přednost. Pravidlo, které se při rozhodování použití norem přímých a 

kolizních aplikuje, je lex specialis derogat generali (zvláštní zákon má přednost před obecným). 
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Kolizní norma určuje, které z právních řádů se použije pro úpravu soukromoprávních vztahů 

s mezinárodním prvkem. Přímá norma již sama obsahuje úpravu práva a povinností adresátů 

soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem.155 Rozhodné právo je tedy právo, podle 

kterého se bude soukromoprávní vztah řídit. 

Pro úplnost uvádím, že základním pramenem českého mezinárodního práva soukromého 

je zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, obecně 

známé jako Nařízení Řím I, je pak jedním z evropských právních předpisů, které se evropským 

mezinárodním právem soukromým zabývají. Vymezení smluv, kterými se tyto prameny práva 

zabývají (pojistné, spotřebitelské, pracovní smlouvy, rodinné právo apod.) ovšem neodpovídá 

sledovanému tématu mé disertační práce. 

 

3.1. Právní rámec poskytování peněžních prostředků z finančních mechanismů 

Poskytování peněžních prostředků z finančních mechanismů je jednou z povinností 

Islandu, Lichtenštejnského knížectví a Norského království za možnost přístupu na Evropský 

jednotný trh. Poskytování peněžních prostředků ze Švýcarska není součástí finančních 

mechanismů EHP/Norska. V národním rozpočtovém právu nicméně zahrnujeme pod legislativní 

zkratku „finanční mechanismy“ i Program švýcarsko-české spolupráce. Možná by bylo dobré 

souhrnně tyto toky označit jako „finanční podpora států ESVO“, ale pokud bych to použila, 

nikdo by nevěděl, o čem je řeč. Finanční mechanismy mají za cíl snížit hospodářské a sociální 

rozdíly v Evropském hospodářském prostoru. Tento úkol má i politika soudržnosti EU. Lze říci, 

že členské státy, které získávají podporu z finančních mechanismů, jsou zároveň příjemci 

prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů politiky soudržnosti. Koordinace 

těchto podpor s ohledem na podobné zaměření je žádoucí. 

Z historických reálii souvisejících s Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) 

vybírám následující: Tato organizace měla být původně protipólem Evropského hospodářského 

společenství. Byla založena v roce 1960 a vůdčí zemí se stalo Spojené království. Později v roce 

1973 právě Spojené království a Dánsko vstoupili z ESVO do Evropského společenství a 

následovalo je Portugalsko v roce 1986. Rakousko, Švédsko a Finsko pak z ESVO přestoupily 

v roce 1995 již do vzniklé Evropské unie. V současné době má ESVO čtyři členy Norsko, Island, 

Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Tři z těchto zemí Norsko, Island a Lichtenštejnsko uzavřely 
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s Evropskou unií v roce 1992 dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP)
156

. Díky této 

dohodě mají výše uvedené státy zaručenu svoboda pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. 

Švýcarsko do EHP nevstoupilo byť je také členem ESVO a přístup k Evropskému jednotnému 

trhu si zajištuje bilaterálními dohodami s EU. 

V následujícím vymezení právního rámce poskytování prostředků z finančních 

mechanismů představím tři soubory na sebe navazujících pramenů práva. Dva z těchto souborů 

souvisí s finančními mechanismy a třetí se týká podpory ze Švýcarska. 

 

3.1.1. Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru 

 Dohoda o Evropském hospodářském prostoru157 

 Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským 

královstvím o finančním mechanismu EHP  2014–2021158  

 Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP mezi Islandem, 

Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím a přijímajícím státem – v našem případě 

Českou republikou159 (ve sbírce mezinárodních smluv)160 

 Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP 2014–2021161 

 Dohody o programech162 

 Metodické pokyny provádějící Nařízení o implementaci163 

Pojícím prvkem této soustavy pramenů práva jsou protokoly dohody o EHP. Obsahují 

ustanovení, kterými se finanční mechanismy řídí (finanční informaci). Dohodou o finančním 

mechanismu se pro každé programové období upravuje dohoda o EHP, konkrétně čl. 117, který 
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na protokoly odkazuje. Součástí dohody o finančním mechanismu je pak příloha s novým 

protokolem na stanovené programové období. V současnosti jsou do čl. 117 dohody o EHP, 

doplněny k původnímu protokolu 38 protokoly 38a, 38b, a 38c pro období 2014–2021. 

Jaké informace protokol 38c  obsahuje? Dozvíme se, že státy ESVO (donorské státy) 

přispějí ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a 

k posilování svých vztahů s přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků. Stanovuje 

se zde procento podpory z finančního mechanismu EHP na program. 

 V protokolu 38c jsou vyjmenovány prioritní oblasti a) inovace, výzkum, vzdělávání a 

konkurenceschopnost; b) sociální začleňování, zaměstnanost mladých lidí a snižování chudoby; 

c) životní prostředí, energetika, změna klimatu a nízkouhlíkové hospodářství; d) kultura, 

občanská společnost, řádná správa věcí veřejných, základní práva a svobody; e) spravedlnost a 

vnitřní věci.  

Jsou zde určeny částky podpory v dělení na jednotlivé přijímající země i celková částka. 

Je zde uvedena povinnost dodržovat pravidla státní podpory. Přihlíží se k potřebám jednotlivých 

států. Zmiňuje se koordinace s příspěvkem z finančního mechanismu Norska. Stanovuje se 

povinnost pro přijímající státy nastavit stejné postupy podávání žádostí a jejich provádění u obou 

mechanismů.  

Dále je zde povinnost uzavřít s každým přijímajícím státem memorandum o porozumění, 

které stanoví víceletý programový rámec a řídící a kontrolní struktury. Dále se zde uvádí 

povinnost stanovit programy. Ty mohou být na žádost donorských států či přijímajících států 

prověřeny EK stran slučitelnosti s politikou soudržnosti.  

Dále se zde uvádí, že prostředky budou uvolňovány na projekty s přeshraničním 

přesahem. Odpovědnost za realizaci programů a řádné nastavení řídících a kontrolních systémů 

mají přijímající státy. Donorské státy mohou kontrolovat, pozastavovat či požadovat vrácení 

prostředků v případě nesrovnalostí. V protokolu je uvedena nutnost partnerské spolupráce 

v rámci veřejné správy při přípravě, provádění, sledování a hodnocení finančního příspěvku. 

Celkové řízení finančního mechanismu zastřešuje výbor, který státy ESVO zřídí. 

Státy ESVO ještě před podpisem memorand o porozumění vypracují po konzultaci s 

přijímajícími státy, jimž může být nápomocna Evropská komise, další ustanovení pro provádění 

finančního mechanismu EHP.  

Pro případný přesun prostředků se provádí přezkum využívání prostředků uprostřed 

programového období. Na konci období se v souladu s článkem 115 dohody o EHP přezkoumá 

potřeba řešit hospodářské a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru. 
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Na závěr zmiňuji nutnost uplatnit ve všech fázích provádění nejvyšší míru 

transparentnosti, odpovědnosti a nákladové efektivnosti, jakož i zásadu řádné správy věcí 

veřejných, partnerskou spolupráci a víceúrovňovou správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj a 

rovnost žen a mužů a nediskriminaci. 

Memorandum o porozumění s přijímajícím státem vymezuje mimo jiné právní rámec 

finančního mechanismu, kterým je protokol 38c, nařízení o implementaci, dohody o programech 

a jakékoliv metodické postupy v souladu s nařízením. 

Nařízení pak detailně řeší práva, pravomoci a povinnosti adresátů finančněprávních 

vztahů, řídící, kontrolní, finanční systémy. Také určuje rozhodné právo a soudní příslušnost. 

Rozhodným právem spolupráce mezi finančním mechanismem a přijímajícími státy, výkladu 

dohody o programu a nařízení je právní řád Norského království.  I nařízení je vymezen právní 

rámec, kterým je protokol 38c, memorandum o porozumění, dohody o programech a další 

pokyny přijaté výborem finančních mechanismů po konzultaci s přijímajícími státy. V příloze 

nařízení je mimo jiné vzor memoranda o porozumění a vzor dohody o programu. S řízením 

finančních mechanismů pomáhá Výboru pro finanční mechanismus EHP Kancelář finančních 

mechanismů. V názvu nařízení je uvedeno „dle článku 10 odst. 5 protokolu 38c k Dohodě o EHP 

a potvrzené stálým výborem ESVO“. 

 

3.1.2. Finanční mechanismus Norska  

 Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na 

období 2014–2021164  

 Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska 2014–2021 

mezi Norským královstvím a přijímajícím státem165 – v našem případě Českou republikou (ve 

sbírce mezinárodních smluv)166 

 Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska 2014–2021167 

 Dohody o programech168 
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informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542. 

168
   Programové dohody. In eeagrants.cz [online].[cit. 2019-12-28]. Dostupné 

z:https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/programove-dohody. 
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 Metodické pokyny provádějící Nařízení o implementaci169 

 

Většina prostředků v rámci finančního mechanismu EHP je poskytována Norskem. 

Norsko mělo navíc zájem individuálně spravovat svůj finanční mechanismus. Norsko uzavírá s 

EU separátní dohodu o finančním mechanismu na stejná programová období, jako je tomu u 

finančního mechanismu EHP. Většina ustanovení této dohody je stejná včetně povinnosti uzavřít 

memorandum o porozumění a ustanovení týkajících se vztahu k EK a povinnostem přijímajících 

zemí, úzké koordinace s finančním mechanismem EHP a vymezení prioritních oblastí (pouze 

v jedné z oblastí je navíc vložena dílčí téma sociální dialog–důstojná práce). Rozdílnosti jsou ve 

výši celkové částky i v rozdělení příspěvků mezi přijímající země. Chybí odkaz na smlouvu o 

EHP a protokol 38c. Celkovou odpovědnost za řízení finančního mechanismu Norsko má Norské 

království. 

Memorandum o porozumění pak vymezuje právní rámec, který zahrnuje dohodu mezi 

Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–

2021, nařízení o implementaci, dohody o programech a jakékoliv metodické pokyny v souladu 

s nařízením. 

Nařízení o implementaci finančního mechanismu Norska je přijaté Ministerstvem 

zahraničních věcí Norska. Kancelář finančních mechanismů pomáhá i Ministerstvu zahraničních 

věcí Norska s řízením finančního mechanismu Norska. Ustanovení jsou strukturována obdobně 

včetně právního rámce a určení rozhodného práva, kterým je opět právní řád Norského 

království. Příloha také obsahuje mimo jiné vzor memoranda o porozumění a vzor dohody o 

programu. V názvu nařízení je uvedeno „dle článku 10 odst. 5 Dohody mezi Norským 

královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021“. 

 

3.1.3. Program švýcarsko-české spolupráce 

 Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou spolkovou 

radou o příspěvku Švýcarské konfederace na snižování hospodářských a sociálních 

rozdílů v rozšířené Evropské unii170 (EUR-lex přístup k právu EU – nalezen pouze návrh 

rozhodnutí s memorandem v příloze 171) 

                                                 
169

 Metodické pokyny. In eeagrants.cz [online].[cit. 2019-12-28]. Dostupné z:https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-

informace/zakladni-dokumenty/pokyny. 

170
   Memorandum. In eda.admin.ch [online].[cit. 2019-12-28]. Dostupné 

z:https://eda.admin.ch/dea/en/home/bilaterale-abkommen/abkommen-

umsetzung/abkommenstexte/beitrag.html. 
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 Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci 

implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních 

rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie 
172

(ve sbírce mezinárodních smluv173) 

 Metodické dokumenty174 

 

Švýcarsko se jako člen ESVO účastnilo jednání o Dohodě o EHP, kterou podepsalo dne 

2. května 1992. Švýcarská vláda ještě tentýž měsíc předložila žádost o přistoupení k EU. Občané 

se ale na konci roku vyjádřili proti účasti v EHP, a tak se přestala Švýcarská federální rada o 

členství v EU a EHP usilovat. Aby Švýcarsko zachovalo hospodářskou integraci s EU, buduje 

historicky vztahy s EU na základě bilaterálních dohod.175Zaměření bilaterálních dohod jsou velmi 

různorodá a nevztahují s pouze na čtyři svobody.176  

V současné době poskytování peněžních prostředků z Programu švýcarsko-české 

spolupráce neprobíhá. Bilaterální vztahy byly v roce 2014 narušeny. Protiimigrační iniciativa z 

února 2014 vedla ke zpochybnění zásad volného pohybu a jednotného trhu. Usuzuji, že i tento 

faktor mohl přispět k tomu, že stanovení nového finančního příspěvku na snížení hospodářských 

a sociálních rozdílů v některých členských státech je stále ve fázi vyjednávání177  

Poslední Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou 

spolkovou radou o příspěvku Švýcarské konfederace na snižování hospodářských a sociálních 

rozdílů v rozšířené Evropské unii bylo uzavřeno v roce 2006. Finanční podpora se zaměřila na 

bezpečnost stabilitu a podporu reforem, životní prostředí a infrastrukturu, podporu soukromého 

sektoru a lidský a sociální rozvoj. V memorandu je stanoven celkový objem prostředků, výše 

částek, které jsou přiděleny jednotlivým zemím. Je zde stanovena povinnost uzavřít s každým 

dotčeným členským státem dohodu o podmínkách švýcarského příspěvku. Je zdůrazněno sdílení 

                                                                                                                                                             
171

  COM/2005/0468 final - CNS 2005/0198. In eur-lex.europa.eu [online].[cit. 2019-12-28]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52005PC0468. 

172
 Rámcová dohoda. In swiss-contribution.cz [online].[cit. 2019-12-28]. Dostupné z:https://www.swiss-

contribution.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty. 

173
 65/2008. In aplikace.mvcr.cz [online].[cit. 2019-12-28]. Dostupné z:https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2008&typeLaw=mezinarodni_smlouva&what=Rok. 

174
 Metodické dokumenty. In swiss-contribution.cz [online].[cit. 2019-12-28]. https://www.swiss-

contribution.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty. 

175
 EHP, Švýcarsko a sever. In europarl.europa.eu [online].[cit. 2019-12-28]. Dostupné 

z:http://europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/169/evropsky-hospodarsky-prostor-ehp-svycarsko-a-sever. 

176
 Bilaterální dohody s EU In eda. admin.cz [online].[cit. 2019-09-28] Dostupné z: 

https://eda.admin.ch/dea/en/home/bilaterale-abkommen/abkommen-umsetzung/abkommenstexte.html 

177
 Tamtéž. 
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informací mezi Spolkovou radou a EK ohledně slučitelnosti s cíli ES. Dále se připouští možné 

spolufinancování týchž projektů také z nástrojů Společenství. Podporovat lze projekty 

vnitrostátní i s přeshraničním přesahem, do nichž je zapojeno více příjemců. V příloze 

memoranda je poté stanoven obsah rámcových dohod mezi Švýcarskem a přijímajícími 

členskými státy.  

Rámcová dohoda výrazněji v porovnání s memorandy finančních mechanismů 

zdůrazňuje nutnost dobré informovanosti tedy znalostního managementu s cílem předejít 

duplicitám při poskytování prostředků z rozpočtu EU. V Rámcové dohodě je odkaz na 

Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou spolkovou radou. 

Nedílnou součástí Rámcové dohody jsou tři přílohy, které plní funkci implementačních nařízení 

finančních mechanismů a to příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce, 

příloha 2: Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce a příloha 3: Pravidla a 

postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na 

stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Nenašla jsem zde určení rozhodného 

práva při řešení sporů. Je pouze uvedeno, že jakékoliv spory budou řešeny diplomatickou cestou. 

Pro vymezení právního rámce finančních mechanismů včetně Programu švýcarsko-české 

spolupráce jsem popsala tři skupiny pramenů práva. V každé z těchto skupin figurují nejméně 

dvě mezinárodní smlouvy. Domnívám se, že tyto smlouvy patří pod mezinárodní právo veřejné. 

Rovnocennost typickou pro prameny mezinárodního práva veřejného nemohu zcela potvrdit. 

První smlouva totiž podmiňuje existenci smlouvy následující. Dle mého názoru tak tyto tři 

skupiny vykazují také hierarchické prvky typické pro právo vnitrostátní. Velmi zvláštní 

postavení mají nařízení o implementaci finančních mechanismů EHP/Norska blíží se přímo 

aplikovatelným právním předpisům známým z práva EU. Obsahují také rozhodné právo pro 

případ sporů. Rámcová smlouva v případě švýcarského příspěvku zmiňuje pouze možnost řešení 

sporů diplomatickou cestou. Zde by tedy bylo třeba použít kolizní normu pro určení rozhodného 

práva. Otázka možného přímého účinku práva finančních mechanismů bude analyzována 

v poslední kapitole této části. 

V souvislosti s následující kapitolou upozorňuji na zjištění týkající se projektů 

s mezinárodním přesahem. Všechny tři systémy poskytování peněžních prostředků z finančních 

mechanismů včetně Programu švýcarsko-české spolupráce tuto možnost ukotvují ve svých 

základních smlouvách tedy dohodách o finančních mechanismech EHP a Norska a memorandu o 

porozumění v případě švýcarského příspěvku. Nařízení o implementaci finančních mechanismů 

EHP/Norska obsahují ustanovení týkající se obsahu smlouvy o projektu čl. 7.6, dohody o 
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partnerství čl. 7.7 a způsobilosti partnerů projektu čl. 7.2 Jednou z povinných stanovení je jak u 

smlouvy o projektu tak dohody o partnerství řešení sporů. Smlouva o projektu navíc musí 

stanovit soudní příslušnost. V případě finančních mechanismů včetně Programu švýcarsko-české 

spolupráce se poskytuje grant. 

 

3.2. Smlouvy s mezinárodním prvkem  

V druhé části mé disertační práce jsem analyzovala právní regulaci poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu EU na nadnárodní úrovni. V předchozí kapitole jsem se 

věnovala právnímu rámci finančních mechanismů na mezinárodní úrovni. Oba systémy se 

vyznačují víceúrovňovými strukturami, které tvoří jak poskytovatelé, tak příjemci. 

 V této kapitole se zabývám právními jednáními stricto sensu, které vznikají mezi 

příjemci (poskytovateli) jednoho grantu z rozpočtu EU či finančních mechanismů. Do tohoto 

bodu zahrnuji i smlouvy o finančním partnerství v rámci sdíleného či nepřímého řízení. Dále mě 

zajímá, zda právní regulace na národní úrovni ovlivňuje možnost účasti státu jako veřejné 

právnické osoby v těchto smlouvách. V posledním bodu této kapitoly se budu věnovat otázce 

pozitivního vymezení obsahu smluv a charakteru finančněprávních vztahů, které při uzavírání 

těchto smluv vznikají. 

 

3.2.1. Příjemci (poskytovatelé) v partnerství 

Domnívám se, že je sdružování několika subjektů za účelem plnění cílů politik EU a 

finančních mechanismů podporováno. Usuzuji, že tento trend souvisí s přidanou hodnotou, 

kterou spolupráce mezi zeměmi v rámci i vně Evropského prostoru178 přináší. Lze předpokládat, 

že jeden kvalitně provedený partnerský projekt s přeshraničním přesahem dosáhne většího 

synergického efektu, než několik projektů realizovaných několika subjekty individuálně.  

Dosud jsem se v praxi setkala s  případy partnerství v rámci projektů v oblasti výzkumu 

vývoje a inovací, životního prostředí, přeshraniční spolupráce, zdravotnictví, infrastruktury, 

energetiky, telekomunikace, celní správy, azylové a migrační politiky, statistických šetření a 

vzdělávání. Vyskytovaly v rámci všech forem řízení (přímého, sdílené a nepřímého) při plnění 

rozpočtu EU i u finančních mechanismů. 

                                                 
178

 Především členské státy EU, země ESVO případně třetí země, které mají se zeměmi EU (ESVO) společnou 

hranici. 
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Co se týká návaznosti na grantovou smlouvu, nastavení finančněprávních vztahů, obsahu, 

názvu, formátu, oprávnění a povinností, rozhodného práva, odpovědnosti za vyrovnání vratek 

shrnuji své dosavadní poznatky následovně: 

 Grantová smlouva může být podepsána za všechny příjemcem koordinátorem (po obdržení 

zmocnění od ostatních příjemců), anebo jsou na grantové smlouvě uvedeny podpisy všech 

příjemců. 

 Náležitosti týkající se dohody o partnerství mohou být uvedeny v článku nebo příloze 

grantové smlouvy v podmínkách, případně v samostatném manuálu pro konkrétní program. 

Lze vyhledat také vzor dohody. Pro ukázku uvádím manuál „Jak sestavit konsorciální 

smlouvu pro program Horizont 2020“179, vzor dohody o partnerství LIFE180 a jeden ze vzorů 

konsorciální dohody181 

 V nedávné době se na webových stránkách Evropské komise objevila složka „Funding & 

tender opportunities Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)“, která prezentuje 

některé přímo řízené programy EU. V odkazu na dokumenty k těmto programům je vzorová 

grantová smlouva, která vychází z grantové smlouvy programu Horizont 2020. V této 

grantové smlouvě je uvedena konsorciální smlouva jako typ dohody o partnerství a jsou zde 

vymezeny oblasti, které by měla pokrývat. 182 To ovšem, jak zmiňuji v druhé části mé 

disertační práce, neodpovídá formulářům, které jsou uvedeny na webových stránkách 

jednotlivých programů. 

 Povinný obsah dohody o partnerství jsem našla pouze v nařízeních o implementaci 

finančních mechanismů. 

 V případě evropských programů nejsou tyto smlouvy obvykle regulovány přímo 

aplikovatelnými právními předpisy. Velmi obecné vymezení jsem nicméně našla v nařízení –

                                                 
179

 Guidance How to draw up your H2020 consortium agreement. In ec.europa.eu [online].[cit. 2020-01-21] 

Dostupné z:  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-

signature/grant-preparation_en.htm. 

180
 LIFE. In ec. europa.eu [online].[cit. 2020-01-21] Dostupné z: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-

contract-financial-aspects#inline-nav-1. 

181
 Například DESCA 2020 Model Consortium Agreement. In desca-2020.eu [online].[cit. 2020-01-21] Dostupné z: 

http://desca-2020.eu/about-desca/. 

182
 SEDIA. In ec. europa.eu [online].[cit. 2020-01-21] Dostupné z:https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents. 
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pravidlech pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro 

výzkum a inovace (2014–2020)“.183 

 Setkala jsem se s uzavíráním partnerství na základě memoranda o porozumění, dohod o 

partnerství, dohod o finančním partnerství, dohod o interní spolupráci a konsorciálních 

smluv.   

 Grant může být určen pro několik příjemců, kterým jsou prostředky individuálně zasílány 

EK. Dohoda o finančním partnerství neobsahuje ustanovení týkající se přesunů finančních 

prostředků. Je zaměřená na věcné plnění a rozdělení úkolů při realizaci projektu. 

 Pro poskytování prostředků byl mezi příjemci určen koordinátor, který prostředky od EK 

přijal a dále přeposílal dalším příjemcům. 

 Odpovědnost za vyrovnání nesrovnalostí mají buď všichni příjemci bezvýhradně, nebo je 

každý odpovědný za svůj podíl. 

 Prostředky mohou být koordinátory-příjemci zasílány partnerům-příjemcům zálohou, 

průběžně s možností snížení následující částky v případě zjištění nesrovnalostí. Závěrečná 

platba je zasílána až po konečném vyúčtování projektu. 

 Kromě prostředků přeposílaných od koordinátora, mohou být zároveň stanoveny příspěvky 

od jednotlivých příjemců zpět koordinátorovi na pokrytí administrativních nákladů 

souvisejících s rolí koordinátora. 

 Na dohody o partnerství mohou navazovat další dohody, které uzavírají příjemci s tzv. 

třetími osobami (stranami), pro plnění specifických úkolů pro příjemce. Tyto třetí osoby 

nejsou součástí smluvního vztahu s EK tedy grantové dohody. 

 Třetí osoby (strany) mohou být vyjmenovány v grantové smlouvě, ale nepodepisují ji. 

 Možnost poskytnou finanční podporu třetím osobám (stranám) je uvedena ve finančním 

nařízení.184 

 Rozhodné právo bylo v mnou prostudovaných dohodách vždy stanoveno. V případě sporů 

apod. se obvykle postupuje buď podle právního řádu státu koordinátora, nebo podle 

belgického práva. 

 Vztah, který na základě dohody o partnerství vzniká, je chápán jako soukromoprávní. 

                                                 
183

 Čl. 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví 

pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace 

(2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006. 

184
 Čl. 204 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, 

(EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) 

č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 
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 Pouze v případě plnění cíle Evropská územní spolupráce v rámci podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj jsem našla ustanovení v přímo aplikovatelném evropském 

právním předpisu zastřešující spolupráci auditních orgánů při kontrole projektů.185 

 V případě přímého a nepřímého řízení jsem se setkala s partnerstvím a konsorciem na úrovni 

poskytovatelů. To znamená, že toto sdružení subjektů nerealizovalo projekt, ale získalo 

podporu z programu EU na poskytování prostředků příjemcům vybraným členy partnerství 

(konsorcia) v jednotlivých členských státech. Jednalo se o nástroje vnější spolupráce a 

program Horizont 2020. 

 Český subjekt je obvykle v roli partnera-příjemce. 

 Může se jednat granty čítající desítky příjemců, na něž jsou dalšími smluvními vztahy 

napojeny třetí strany. Jeden projekt tak mohou realizovat kaskádou transferů subjekty 

několika členských zemí ve významném počtu. 

 

3.2.2. Účast státu jako veřejné právnické osoby 

Všechna zjištění uvedená v předchozím bodě vycházejí ze smluv, v nichž jeden ze 

adresátů finančněprávních vztahů byla veřejná právnická osoba stát. V těchto finančněprávních 

vztazích organizační složky státu, které za stát jednají, nevystupují vrchnostensky. Jsou jedním 

z realizátorů projektu. Výjimečně jsem se setkala se situací, kdy by stát respektive organizační 

složka státu byla zároveň koordinátorem projektu. Rozhodným právem, kterým se stát v těchto 

vztazích řídil, bylo právo jiného členského státu, ze kterého pocházel adresát finančněprávního 

vztahu v roli koordinátora. Jednalo se obvykle o projekty podporované z přímo či nepřímo 

řízených programů EU. V porovnání s objemem prostředků na realizaci politiky soudržnosti a 

společné zemědělské politiky nebyla finanční podpora nijak významná. Výjimkou byly dopravní 

projekty v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Vyjednávání objemů prostředků pro nový 

víceletý rámec 2021+ nejsou u konce, ale již nyní je zřejmé, že finanční podpora rezervovaná pro 

přímo řízené programy EU bude daleko významnější. Také Česká republika se ekonomicky 

natolik posunula, že tradiční politiky jako jsou politika soudržnosti či společná zemědělská 

politika budou postupně ztrácet na významu a to ovlivní i výši poskytovaných prostředků. 

Proč by se měly organizační složky státu na realizaci projektů s mezinárodním prvkem 

podílet? Organizační složky státu, kterými jsou ministerstva a jiné správní úřady disponují 

lidským potenciálem, který by mohl být přínosem pro administrativní projektové práce i věcnou 

                                                 
185

 Čl. 20 a čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 

ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 

spolupráce. 
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stránku projektu. Tyto projekty jsou a budou orientované na výzkum a vývoj, vzdělávání, 

bezpečnost, infrastrukturu apod. Všechny tyto oblasti jsou státem řízeny, podporovány a 

analyzovány. Znalostní management organizačních složek státu by mohl být prostřednictvím 

účasti na těchto projektech ještě více akcentován. 

Co brání většímu zapojení organizačních složek státu do těchto projektů? Nejdříve je 

nutné odpovědět na otázku, zda vůbec stát jako veřejná právnická osoba může uzavírat dohody o 

partnerství především jeden typ dohody o partnerství tzv. konsorciální smlouvu. Tato smlouva je 

povinně uzavírána v případě projektů v rámci programu Horizont 2020. Program Horizont 2020 

je zaměřený na výzkum, vývoj a inovace. Konsorciální smlouvy obsahují kromě nastavení 

finančních, řídících a kontrolních vztahů mezi partnery ujednání o odpovědnosti, odškodnění a 

důvěrnosti mezi účastníky. Dále obsahují ustanovení týkající se přístupových práv k využití 

výsledků, vlastnictví výsledků, ochrany duševního vlastnictví či převodu vlastnických práv 

k výsledkům. Navíc z referenčních dokumentů k programům EU v rámci přímého řízení 

prezentovaných na webových stránkách EK je patrné, že konsorciální smlouva se stává vzorem 

pro dohody o partnerství i u ostatních programů.  

Termín „konsorciální smlouva“ český právní řád nezná. Existuje však právní názor, že 

konsorciální smlouva je vlastně smlouva o společnosti (§ 2716 až 2746 občanského zákoníku). 

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích stát se nemůže sdružit do společnosti. 

Další problémem je poskytování prostředků do zahraničí a jejich následná kontrola. 

Obecně organizační složky státu vydávají prostředky v souvislosti se svou činností. Buď 

prostředky státního rozpočtu spotřebovávají na vlastní provoz a další aktivity nebo dle § 14 odst. 

2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako ústřední orgány státní správy a další 

vyjmenované organizační složky státu poskytují dotaci či návratnou finanční výpomoc ze 

státního rozpočtu. Zasílání prostředků od koordinátora-příjemce partnerovi-příjemci nelze 

klasifikovat jako poskytnutí dotace, kde organizační složka vystupuje vrchnostensky. V případě 

kontroly zahraničního partnera neexistuje evropskými předpisy zastřešená spolupráce mezi 

kontrolními institucemi jednotlivých členských zemí. Případné vymáhání prostředků lze řešit 

pouze soudně v případě, že je přímo ve smlouvě určeno rozhodné právo. Jinak je nutné použít 

kolizní normu. Současná národní legislativa tak neposkytuje dostatečnou právní jistotu pro 

použití českého právního řádu v případě, že by organizační složka státu měla ambici stát se 

koordinátorem projektu s mezinárodním prvkem. Používání právních řádů jiných členských států 

přináší rizika spojená s pochopitelnou neznalostí těchto právních řádů.  
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3.2.3.  Pozitivní vymezení obsahu smluv/dohod  

Základní oblasti, které by dohody o partnerství měly obsahovat, jsem objevila z programů 

EU u programu Horizont 2020 v přímo aplikovatelném právním předpisu. Nařízení o 

implementaci finančních mechanismů jej také obsahuje. Zároveň ale metodické manuály 

upozorňují, že se jedná o soukromoprávní vztah mezi příjemci grantu, za který nenese 

poskytovatel, ať je to EK či v rámci sdíleného řízení členský stát nebo jiný subjekt v případě 

nepřímého řízení, odpovědnost. 

Pro posílení principu právní jistoty, jednotného přístupu, řádného finančního řízení, 

transparentnosti a zajištění kvalitní auditní stopy by tato dohoda o partnerství měla být zastřešena 

právem EU nejlépe ve finančním nařízení. Je naprosto nezbytné, aby tato kaskáda právních 

jednání počínaje grantovou smlouvou a konče smlouvou s třetí osobou byla provázána odkazy. 

Finanční nařízení vymezuje podmínky finanční podpory třetím osobám.186 Zajímavé je, že 

podmínkou pro poskytnutí finanční podpory třetím osobám je neexistence prostoru pro volné 

uvážení příjemcem grantu. Aby příjemce prostor pro volné uvážení neměl, ustanovení čl. 204 

finančního nařízení dále specifikuje, co musí grantová dohoda určit, aby byla finanční podpora 

třetí osobě poskytnuta. Náležitosti mezičlánku mezi grantovou dohodou a dohodou příjemce 

s třetí osobou tedy dohody o partnerství v případě více příjemců chybí. 

Z výše uvedeného docházím k závěru, že v případě dohod o partnerství a dohod s třetí 

stranou není hranice mezi soukromoprávním jednáním a veřejnoprávním jednání ostrá. Dohoda o 

partnerství není pouze projev vůle mezi subjekty práva v mezích práva objektivního. Dle mého 

názoru je to spíše povinnost, která  vyplývá z právní normy. Ochrana finančních zájmů Unie, 

princip řádného finančního řízení by měly jednoznačně v těchto složitě vytvářených vztazích 

převládat. V případě poskytnutí finanční podpory třetím stranám je navíc volné uvážení 

příjemcem grantu plně potlačeno v ustanoveních finančního nařízení. Spolupráce mezi 

kontrolními orgány zastřešená ve finančním nařízení by pomohla při vymáhání prostředků 

v případě zjištěných nesrovnalostí. Inspirací mohou být programy přeshraniční meziregionální a 

nadnárodní spolupráce, kde je tato spolupráce ukotvena v přímo aplikovatelném evropském 

právním předpisu, jak uvádím v bodě 3.2.1.  

                                                 
186

 Čl. 204 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, 

(EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) 

č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 
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Jak už jsem zmínila, vrchnostenské chování organizačních složek státu, které za stát 

jednají, se při realizaci projektu s několika partnery proměňuje na spolupráci a vztah mezi 

partnery-příjemci je rovnocenný. Pokud by byla organizační složka státu koordinátor-příjemce 

nebo uzavřela dohody s třetími osobami, její pozice nebude dle mého názoru nadřazená 

(vrchnostenská), protože nestojí vně projektu. Spíše se blíží vztahu nadřízenosti a podřízenosti, 

který vyplývá z projektového řízení a její role uvnitř projektu.  

Finančně právní vztahy, které uzavřením dohod o partnerství a dohod s třetími osobami 

vznikají, bych charakterizovala jako vztahy soukromoprávní s veřejnoprávními a mezinárodními 

prvky. Partnerství mezi subjekty na území České republiky při poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu EU/FM se budu věnovat ve čtvrté části.  

 

3.3. Praktické použití právní metodologie – právo finančních mechanismů 

S využitím jazykové a teologické metody hledám odpověď na otázku možného přímého 

účinku a aplikační přednosti práva finančních mechanismů. Pro úplnost uvádím, že přímá 

aplikovatelnost finančních mechanismů včetně Programu švýcarsko-české spolupráce byla dosud 

odmítána. Důvodem je to, že se za rozhodující pramen práva považují tyto vládní smlouvy: 

 Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP mezi Islandem, 

Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím a ČR, 

 Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska 2014–

2021mezi Norským královstvím mezi a ČR,  

 Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci 

implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních 

rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie 

Vládní smlouvy nejsou automaticky součástí právního řádu a nemají aplikační přednost. 

Paradoxně se ale daleko více upravoval národní systém poskytování prostředků z důvodu toků 

z rozpočtu EU, i když zde přímá použitelnost a aplikační přednost existuje. U finančních 

mechanismů jsem se zase setkala přímým použitím nehledě na pravidla vyplývající z českého 

rozpočtového práva. 

Studiem práva finančních mechanismů jsem došla k závěru, že pravidla, na kterých je 

tento systém postaven, má charakteristiky mezinárodního práva veřejného stejně tak jako 

vnitrostátního. Je totiž zastřešen mezinárodními smlouvami, které jsou mezi sebou provázány 

ustanoveními připomínajícími hierarchickou strukturu práva vnitrostátního. Právní rámec 
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Finančních mechanismů EHP/Norsko je dle mého názoru lépe propracován než právní rámec 

Programu švýcarsko-české spolupráce. Více se také přibližuje systému práva EU.  

Za základní prameny práva finančních mechanismů nejvyšší právní síly považuji čtyři 

mezinárodní smlouvy: Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, Dohodu mezi Evropskou 

unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu 

EHP 2014–2021, Dohodu mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním 

mechanismu na období 2014–2021 a Memorandum o porozumění mezi Evropským 

společenstvím a Švýcarskou spolkovou radou o příspěvku Švýcarské konfederace na snižování 

hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii. 

Finanční mechanismus EHP pak navíc oproti Finančnímu mechanismu Norska, vychází 

z Dohody o EHP. Ustanovení vztahující se na finanční mechanismus jsou obsažena v článcích 

115 až 117 Dohody o EHP. Čl. 115 zní „ S cílem podporovat trvalé a vyvážené posilování 

hospodářských a obchodních vztahů mezi smluvními stranami, jak to stanoví článek 1, se smluvní 

strany dohodly na potřebě snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi svými regiony. Za tímto 

účelem berou v úvahu související ustanovení obsažená jinde v této dohodě a v připojených 

protokolech, včetně některých ustanovení týkajících se zemědělství a rybolovu.“ Čl. 116 zní 

„Státy ESVO vypracují finanční mechanismus, aby v rámci EHP přispěly a doplnily úsilí, které v 

tomto ohledu již vyvíjí Společenství, k cílům stanoveným v článku 115.“ Čl. 117 zní „Ustanovení, 

kterými se řídí tento finanční mechanismus, jsou uvedena v protokolu 38.“ Z článku 128 této 

dohody navíc vyplývá povinnost členského státu EU stát se stranou této dohody. Čl. 128 zní „ 

Každý evropský stát, který se stane členem ES, požádá, a Švýcarská konfederace nebo každý 

evropský stát, který se stane členem ESVO, může požádat, aby se stal stranou této dohody“.  

Dohoda o EHP a Dohody o finančních mechanismech a patří mezi tzv. asociační dohody 

tedy dohody o přidružení a byly uzavřeny v souladu s článkem 217 SFEU (bývalý čl. 310 

Smlouvy o ES). Memorandum o porozumění mezi ES a Švýcarskou spolkovou radou o 

švýcarském příspěvku mezi asociační dohody nezařazuji.187 Dle čl. 216 SFEU jsou dohody 

uzavřené Unií závazné i pro členské státy. Pokud jsou jejich ustanovení přesná, jsou i přímo 

účinná.  

V ustanoveních lze nalézt normy imperfektní, kogentní, blanketové a teologické. Na 

základě těchto norem jsou pověřené subjekty (donorské státy ESVO a přijímající členské státy 

                                                 
187

 Spolupráce na základě tohoto memoranda skončila a nový švýcarský příspěvek nebyl vyjednán. Spolupráce 

Švýcarska s EU je charakteristická souborem bilaterálních obchodních vztahů. Poslední tři roky lze 

zaznamenat pozitivní dynamiku směrem k dohodě o institucionálním rámci. In europarl. europa.eu 

[online].[cit. 2020-01-21] Dostupné z:http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/169/evropsky-

hospodarsky-prostor-ehp-svycarsko-a-sever 
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EU) povinny uzavřít další smlouvy. V případě České republiky jsou to tři výše uvedené vládní 

smlouvy.  

Dále jsou pro členské státy přiděleny objemy prostředků. Jsou seznámeny se základní 

rámcem implementace, který je dále podrobněji upraven v memorandech, implementačních 

nařízeních, dohodách o programech a dalších manuálech. Nově vzniklý pramen práva vždy 

rozpracovává obecná ustanovení pramene předchozího. 

 Zvláštní postavení mají v případě Finančních mechanismů EHP/Norsko implementační 

nařízení. Nařízení o implementaci jsou vytvořena v souladu s čl. 10 odst. 5 Protokolu 38c 

k Dohodě o EHP (Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a 

Norským královstvím o finančním mechanismu EHP  2014–2021) a čl. 10 odst. 5 Dohody mezi 

Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021 

a zároveň jsou součástí právních rámců finančních mechanismů uvedených v čl. 2 v obou 

Memorandech o porozumění pro finanční mechanismy.  

Memoranda FM a Rámcovou dohodu o Programu švýcarsko-české spolupráce (vládní 

smlouvy) a nařízení o implementaci FM chápu jako prováděcí nástroje přímo účinných 

mezinárodních smluv. Pokud budou ustanovení v těchto prováděcích nástrojích přesná a 

v požadovaném detailu, lze dle mého názoru dovodit jejich přímý účinek a přednost před 

zákonem. 

 

3.4. Shrnutí  

Finanční mechanismy včetně Programu švýcarsko-české spolupráce vycházejí 

z mezinárodních smluv. Právní základ poskytování peněnžních prostředků z finančních 

mechanismů se tak odlišuje od právního základu poskytování peněnžních prostředků z rozpočtu 

EU. V této kapitole jsem se pokusila analyzovat právní rámec finančních mechanismů a 

argumentovat ve prospěch přímého účinku podmíněného dostatečným detailem v jeho 

ustanoveních.  Druhým tématem byly dohody uzavírané mezi členskými státy při realizaci 

partnerského projektu.  Myslím, že spolupráce mezi členskými zeměmi má nejen dopad na 

plnění cílů politik EU a finančních mechanismů, ale vidím zde i významný sociologický aspekt. 

Chápu spolupráci subjektů členských států EU a ESVO jako významný nástroj evropské 

integrace. Na kvalitě a smysluplnosti takových projektů bude postavena budoucnost Evropy. 

Proto vnímám regulaci a formátování dohod o partnerství na úrovni EU a ESVO jako 

stabilizační prvek, který umožní zaměřit se plně na věcné cíle projektu a evropskou přidanou 

hodnotu. 
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4. Právní regulace poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM na 

národní úrovni 

Tuto část uvádím popisem situace v poskytování prostředků z rozpočtu EU a finančních 

mechanismů na národní úrovni v době vstupu České republiky do Evropské unie. Poté se již 

budu věnovat současnému stavu.  

Před 15 lety se realizovaly projekty související s předvstupním obdobím především 

programů PHARE, ISPA a SAPARD. S finančními mechanismy nebyly zkušenosti žádné. Byly 

zřízeny mimorozpočtové účty u ČNB, prostřednictvím kterých ČR přijímala prostředky 

z rozpočtu EU a financovala projekty výše uvedených předvstupních programů.  

Neexistoval Integrovaný informační systém státní pokladny. Již nějakou dobu se 

provozoval Informační systém programového financování, který měl a dosud má za cíl plánovat, 

evidovat, řídit a hodnotit investiční akce státu, které obvykle trvají déle než jeden rozpočtový 

rok.  

Nový zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byl v platnosti čtyři roky a za 

tuto dobu prošel 13 změnami. Národní dotace ze státního rozpočtu se poskytovaly na období 

rozpočtového roku. Prostředky, které příjemci dotací dostali předem a nevyčerpali je, byly se 

státním rozpočtem finančně vypořádány každý rozpočtový rok. Nespotřebované prostředky 

v plánovaném rozpočtovém roce byly převáděny na mimorozpočtové účty rezervních fondů, 

kterými disponuje každá organizační složka státu.188 

Bylo zavedeno víceleté plánování rozpočtu tzv. střednědobý výhled (odhad příjmů a 

výdajů státního rozpočtu a státních fondů) a střednědobé výdajové rámce.189 

Konstantou tohoto vývoje je fakt, že čerpání či zlepšení čerpání prostředků z rozpočtu 

EU, bylo vždy vnímáno jako priorita vlády nehledě na vítěze voleb. Příliš se také nesnížil počet 

dokumentů, pracovních skupin, platforem, které řeší zlepšení čerpání prostředků z rozpočtu EU.  

Problémy spojené s podporou z finančních mechanismů nejsou tak častým tématem a 

mnoho lidí ani neví, že Česká republika tyto prostředky čerpá. Přesto nebo právě proto, je třeba 

věnovat pozornost i těmto tokům.  Původně jednodušší pravidla poskytování začínají být více a 

více inspirována postupy při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU. Navíc se 

                                                 
188

 Rezervní fondy stále existují, ale od roku 2008 byl zaveden systém nároků z nespotřebovaných výdajů (§47 

rozpočtových pravidel) a nevyužité prostředky se na účty rezervních fondů již nepřevádějí. 

189
 Postup při výpočtu výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů se od té doby výrazně změnil 

v souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterým Česká republika 

implementovala směrnici Rady 2012/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Stále 

nicméně platí, že se plánuje na dva roky následující po roce, na který se schvaluje státní rozpočet a rozpočet 

státních fondů. 
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všeobecně tvrdí, že přímý účinek práva finančních mechanismů se nedá ani odvodit. To se 

snažila v předchozí kapitole vyvrátit.  

Jaká je tedy současnost? Nejdříve popíši rozpočtové postupy používané za oblast EU/FM 

ve státním rozpočtu. Poté se zmíním o způsobu, jakým jsou prostředky postupně přeposílány 

konečným příjemcům. Dále zhodnotím, jak principy rozpočtového práva prostupují způsoby 

rozpočtování za tuto oblast. Zaměřím se také na evropeizaci rozpočtového práva. Zajímá mě 

finanční informace v právních jednáních largo sensu. Také si kladu otázku, co z finanční 

informace je důležité pro rozpočtování, plnění, kontrolu státního rozpočtu a statistiku EU. 

V poslední kapitole se budu věnovat výkladu používání §14e a 14f a jeho dopad na princip 

řádného finančního řízení. 

 

4.1. Rozpočtové postupy v rámci státního rozpočtu za oblast EU/FM190 

Při nastavování postupů na národní úrovni se v roce 2006 v České republice rozhodlo, že 

realizace projektů EU bude předfinancována ze státního rozpočtu.  Státní rozpočet se tak stal 

nejen základním zdrojem podílu národního spolufinancování, ale také zdrojem evropského 

podílu, který je nejdříve vydán ze státního rozpočtu a poté vykryt příjmy z rozpočtu EU. Při 

řešení realizace projektů finančních mechanismů se postupovalo ve většině případů obdobně, ale 

existuje i poskytování prostředků mimo účty státního rozpočtu z účtů Národního fondu.  

Výše uvedené rozhodnutí ovlivnilo základní přístup národního rozpočtového práva k 

těmto prostředkům, který zní: za předpokladu, že jsou prostředky poskytovány 

prostřednictvím státního rozpočtu, je třeba s nimi zacházet obdobným způsobem jako s 

ostatními prostředky státního rozpočtu nebo poskytovanými ze státního rozpočtu. 

 Dle rozpočtové skladby191 jsou zatříděny mimo jiné v rámci zdrojového členění, které se 

sestává z třídění podkladového, prostorového a nástrojového. Takto stanovené třídění poskytuje 

informaci o tom, zda jsou prostředky rozpočtovány, nebo pocházejí z mimorozpočtových zdrojů, 

případně, zda jsou zapojeny do rozpočtu z úspor z minulých let. Dále lze ve státním rozpočtu 

dohledat prostřednictvím jakého programu/ projektu EU jsou evropské politiky realizovány a 

jaká výše náleží výdajům krytým příjmy z rozpočtu EU tzv. podíl rozpočtu EU a kolik 

prostředků je v rámci státního rozpočtu vyčleněno na národní spolufinancování. Zdrojové třídění 

bylo v rozpočtové skladbě vytvořeno na základě požadavku ČSÚ, který se tak snažil splnit 

                                                 
190

 VÁLKOVÁ, Irena. Analýza realizace evropských politik prostřednictvím státního rozpočtu na základě 10 

principů správného rozpočtového řízení. Daně a finance. Comenius Print , 2017, vol. 25, s. 20–28. ISSN 1801-

6006. 

191
 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 



 

81 

 

 

 

požadavek EK (DG Eurostat)192 na očistění toků EU, aby se nezkreslovala výše deficitu  

veřejných rozpočtů193. Obdobně jsou tříděny finanční mechanismy. 

V současné době přijímá státní rozpočet, tedy organizační složky státu (OSS) na své 

příjmové účty státního rozpočtu, prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů 

z následujících míst (účtů): 

 V rámci sdíleného řízení jsou prostředky z fondů politiky soudržnosti (ESI fondy) 

přijímány na mimorozpočtové účty Národního fondu. Platebním a certifikačním orgánem, který 

tyto prostředky spravuje, je Ministerstvo financí.  Ministerstvo financí prostřednictvím 

Národního fondu spravuje také prostředky poskytnuté ze zemí ESVO, na podporu projektů 

finančních mechanismů včetně Programu švýcarsko-české spolupráce. Dále jsou prostředky 

z rozpočtu EU přijímány přímo na příjmové účty státního rozpočtu z EK v rámci přímého řízení 

nebo sdíleného řízení v případě společné zemědělské politiky. Z mimorozpočtových účtů je 

využíván pro příjem prostředků z rozpočtu EU účet rezervního fondu a pro azylové a migrační 

politiky byl určen účet cizích prostředků. Především v případě partnerství mezi příjemci lze 

obdržet prostředky od koordinátora projektu, který je přijímá prostředky přímo z EK. Často se 

jedná o komunitární programy. 

 

Schéma č. 1 Místa (účty), ze kterých OSS přijímá prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů 

 

                                                 
192

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května o Evropském systému národních a 

regionálních účtů v Evropské unii. 

193
 Manual on Government Deficit and Debt implementation of ESA 2010 In ec.europa.eu [online]. [cit. 2020-01-

16]. Dostupné z:https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-

N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c. 

Národní fond 

•Strukturální / investiční fondy a Fond soudržnosti 2004-2006/2007-2013/2014-2020 

•Zvláštní účet s dispozičním právem MMR pro Přeshraniční spolupráci ČR-Polsko 

•  Finanční mechanismy 

•  Transition facility 

•  Fond solidarity 

Evropská komise 

•  Společná zemědělská politika 2004-2006/2007-2013/2014-2020 

•  Komunitární programy 

•  Ostatní 

Rezervní fond 
•  Komunitární programy 

•  Ostatní 

Účet cizích prostředků  •  Azylové a migrační fondy - MV 

Účty ostatních členských 
států/federálních spolkových 

orgánů/ cizích územně 
samosprávných celků 

•  Přeshraniční spolupráce jiná než ČR PL  

•  OP nadnárodní spolupráce 

•  OP meziregionální spolupráce 

•  Ostatní 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c
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Co se plánuje do státního rozpočtu? Do připravovaného rozpočtu se promítnou 

programy/projekty EU, o kterých se předpokládá, že se budou realizovat. Výše výdajů krytých 

z rozpočtu EU vždy zohledňuje možnost využití rozpočtového opatření souvztažného navýšení 

příjmů a výdajů dle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které se 

vztahuje na vybranou skupinu programů/projektů EU vymezených v § 3 písm. j) téhož zákona, 

dále se bere v potaz dosavadní čerpání rozpočtovaných prostředků na tyto programy/ projekty 

EU a stav nároků z nespotřebovaných výdajů (úspor) z předchozích let. Zároveň platí pravidlo 

rovnosti rozpočtovaných výdajů ze státního rozpočtu s rozpočtovanými příjmy z rozpočtu EU, 

které tyto výdaje kryjí. Rozpočtuje OSS, která realizuje program/projekt EU nebo na něj 

poskytuje dotaci. Ta je také povinna zajistit podíl spolufinancování ze státního rozpočtu, pokud 

je třeba. V případě finančních mechanismů se plánuje optimistický odhad, protože nelze využít 

souvztažné navýšení příjmů a výdajů v průběhu roku, tak jak je tomu u ESI fondů a azylových a 

migračních fondů. Následující schéma nabízí průřez rozpočtovým rokem ve sledování změn a 

finálního plnění. 

 

Schéma č. 2 Prostředky předfinancované ze státního rozpočtu včetně změn v průběhu rozpočtového roku 

 

 

 Jak se řeší situace, kdy ve státním rozpočtu nemáme naplánovány prostředky? Pokud se 

v průběhu rozpočtového roku schválí nový program/projekt EU, na který se nevztahuje možnost 

souvztažného navýšení příjmů a výdajů z titulu EU dle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových 

pravidlech, a tudíž jej nelze zohlednit v rozpočtu po změnách a zároveň je známo, že bude v tom 

samém roce tento program/projekt EU realizován, lze o výši přijatých prostředků z rozpočtu EU 

schválený 

rozpočet

rozpočet po 

změnách1)

 konečný 

rozpočet 

pouze u 

výdajů 2)

skutečnost 
3)

příjmy 8,5 9 X 4

10 10,8 14,2 7

SR podíl 1,5 1,8 2,2 1

EU podíl 8,5 9 12 6
1) Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů EU podílu o 0,5 mld. Kč (schvaluje Ministr financí) a zajištění SR podílu ve výši 0,3 mld. Kč
2) Zapojení úspor z předchozích let do rozpočtu ve výši 3 mld. Kč EU podíl a 0,4 mld. Kč SR podíl
3) OSS vyčerpala 6 mld. Kč výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a k tomu spolufinancovala ve výši 1 mld. Kč. Na příjmový 

účet byly přijaty 4 mld. Kč. Zbytek může OSS vykázat jako nároky a použít v následujích letech.

EK poskytne prostředky na EU podíl na příjmový účet OSS ex-ante nebo ex-post.

výdaje celkem

Přímo z EK, přes Národní fond, účet 
cizích prostředků, od jiného státu

o přijaté prostředky nelze překročit rozpočet výdajů
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na příjmový účet OSS překročit rozpočet výdajů OSS. Toto rozpočtové opatření se projeví na 

straně příjmů OSS ve skutečnosti a na straně výdajů OSS v konečném rozpočtu výdajů a 

skutečnosti. Případné nevyčerpané prostředky může OSS vykázat jako nároky 

z nespotřebovaných výdajů a použít v následujících letech. Popsaný postup dokládá schéma č. 3. 

 

Schéma č. 3 Prostředky nepředfinancované ze státního rozpočtu – příjem na příjmový účet OSS 

 

 

 Posledním případem je situace, kdy ve státním rozpočtu nemáme naplánovány 

prostředky, a není jisté, že se ten samý rok využijí. Pokud se v průběhu rozpočtového roku 

schválí nový program/projekt EU, na který se nevztahuje možnost souvztažného navýšení příjmů 

a výdajů z titulu EU dle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech, a tudíž jej nelze 

zohlednit v rozpočtu po změnách a zároveň není známo, že bude v tom samém roce tento 

program/projekt EU realizován, lze prostředky na program/projekt EU obdržet na účet 

rezervního fondu OSS. V momentě potřeby čerpání OSS zvýší své příjmy o prostředky 

z rezervního fondu a zároveň o ně překročí rozpočet výdajů. V ideálním případě by měly být 

všechny zapojené prostředky z rezervního fondu do státního rozpočtu vyčerpány. Toto 

rozpočtové opatření se projeví na straně příjmů OSS ve skutečnosti a na straně výdajů OSS 

v konečném rozpočtu výdajů a skutečnosti. Případné nevyčerpané prostředky se nevrací zpět do 

rezervního fondu, ale také se mohou vykázat jako nároky z nespotřebovaných výdajů a použít 

v následujících letech. 

 

 

 

 

schválený 

rozpočet

rozpočet po 

změnách *

 konečný 

rozpočet 

pouze u výdajů skutečnost

příjmy 0 0 X 7

výdaje celkem 0 3 10 10

SR podíl 0 3 3 3

EU podíl 0 0 7 7

Přímo EK nebo prostřednictvím např. instituce v jiném státě 

poskytne prostředky na EU podíl na příjmový účet OSS

* Případné spolufinancování musí být zajištěno v rámci rozpočtu.

7 mil. Kč

prostředky poskytnuté ze zahraničí = 
mimorozpočtový zdroj

překračuje se o přijaté prostředky rozpočetvýdajů
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Schéma č. 4 Prostředky nepředfinancované ze státního rozpočtu – příjem na účet rezervního fondu OSS 

 

V současné novele rozpočtových pravidel (sněmovní tisk č. 567) je navrženo rozšíření 

využití souvztažného navýšení příjmů a výdajů dle § 24 odst. 4 rozpočtových pravidel na 

všechny zbývající programy/projekty EU a finanční mechanismy. To by ovlivnilo používání 

způsobů rozpočtování popsaných ve schématech 3 a 4. Zreálnění návrhů při přípravě rozpočtu za 

oblast EU/FM je tento návrh přínosem. Na druhou stranu je tato úprava  pouze dílčím počinem, 

který nebude mít na celý systém poskytování prostředků z rozpočtu EU/FM tak významný 

dopad. 

 

4.2. Toky prostředků z rozpočtu EU/FM  

V této kapitole chci upozornit na skutečnost, že většina toků z rozpočtu EU prochází 

dříve nebo později příjmy a výdaji státního rozpočtu. Je to dáno tím, že státní rozpočet disponuje 

historicky systémem největšího detailu v třídění dle rozpočtové skladby a také skutečností, že 

většina dalších rozpočtových jednotek či osob jsou se stáním rozpočtem spojeny zřizovatelským 

vztahem a deklaruje se tak kontrola nad touto jednotkou či osobou a zároveň se tímto způsobem 

demonstruje transparentnost toků. V případě příspěvkových organizací územně samosprávných 

celků je tento vztah podobný.  

Například společná zemědělská politika se realizuje prostřednictvím Státního 

zemědělského intervenčního fondu (akreditované platební agentury – zprostředkovatelem 

finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů), ale prostředky jsou rozpočtovány a poté 

převáděny z Ministerstva zemědělství formou dotace ze státního rozpočtu do Státního 

zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tato skutečnost se promítla i do § 6a zákona č 

256/2000 Sb. o SZIF, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se v  § 6a písm. e) za finanční 

zdroje fondu považují podpory poskytnuté EU nebo jiným zahraničním subjektem. Domnívám 

účet rezervního fondu OSS

schválený 

rozpočet

rozpočet po 

změnách *

 konečný 

rozpočet 

pouze u výdajů skutečnost

příjmy 0 0 X 7

výdaje celkem 0 3 10 10

SR podíl 0 3 3 3

EU podíl 0 0 7 7

Přímo EK nebo prostřednictvím např. instituce v jiném státě poskytne prostředky 

na EU podíl na účet Rezervního fondu OSS

* Případné spolufinancování musí být zajištěno v rámci rozpočtu.

7 mil. Kč  v roce Nprostředky RF = mimorozpočtový zdroj

7 mil. Kč  v roce  N+1

překračuje se o přijaté prostředky rozpočet výdajů
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se, že s podřazením většiny účtů veřejných institucí194 pod státní pokladnu by bylo vhodné tuto 

skutečnost více využít a nesvírat toky prostředků z rozpočtu EU a FM pouze prostřednictvím 

státního rozpočtu. Dle mého názoru dochází ke zbytečné administrativní zátěži a dvojímu řízení. 

 

Schéma č. 5 – Přesuny prostředků mezi účty podřízenými státní pokladně a ostatními účty 

 

 

4.3. Právní principy v rozpočtovém právu 

Rozpočtové postupy analyzuji prostřednictvím principů rozpočtového práva. Podle 

Boháče195 jsou principy rozpočtového práva členěny na 1) principy při sestavování a schvalování 

veřejných rozpočtů, 2) principy týkající se příjmů a výdajů, 3) principy rozpočtového 

hospodaření, 4) ostatní principy. Tyto principy národního rozpočtového práva často rezonují 

s principy rozpočtového hospodaření a rozpočtového procesu na Evropské úrovni, které jsem 

analyzovala v kapitole 2.1. 

 

ad 1) Principy při sestavování a schvalování veřejných rozpočtů 

                                                 
194

 Veřejná instituce je definována v § 3 zákona č. 23/2000 Sb., o rozpočtové odpovědnosti. Také lze použít 

institucionální jednotka sektoru vládních institucí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. 

195
 BOHÁČ, Radim. kap. 1.1 Rozpočtové právo In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční 

vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 121–127. ISBN 978-80-7552-935-0. 

úroveň č .1
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Princip ročních veřejných rozpočtů – státní rozpočet se sestavuje každoročně a 

rozpočtovým rokem je rok kalendářní. Stejným způsobem jsou do státního rozpočtu zahrnuty i 

výdaje na předfinancování projektů EU/FM včetně podílu spolufinancování. 

Princip včasnosti veřejných rozpočtů – schválení a uveřejnění před začátkem roku tak, 

aby bylo možné plnění schváleného rozpočtu, je běžná rutina státního rozpočtu. Rozpočtové 

provizorium tedy pravidlo pro případné neschválení státního rozpočtu je ukotveno v zákoně č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Na národní úrovni byla použita výjimečně. Z pohledu 

prostředků na projekty EU/FM je vždy prioritou, aby jejich čerpání nebylo ohroženo. 

Rozpočtové provizorium jako jev je daleko častější v územně samosprávných celcích, kde toto 

pravidlo není stanoveno v zákoně196, ale schvaluje jej zastupitelstvo. 

Princip reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů – tento princip příliš nekonvenuje ani 

nemůže konvenovat s praxí, protože charakter prostředků přijatých z rozpočtu EU/FM  neodráží 

ekonomické procesy ve společnosti a na ně plánovaný výběr daní, ale schválený víceletý plán a 

výši celkové alokace, která je členskému státu přidělena. S ekonomickými procesy souvisí 

nepřímo třeba v typu projektů, které se s ohledem na fázi ekonomického cyklu budou realizovat. 

Také již při plánování výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU víme, že výše příjmů nebude plánu 

odpovídat s ohledem na kontrolní a certifikační procedury. 

Princip veřejnosti veřejných rozpočtů – s ohledem na skutečnost, že v rámci rozpočtové 

skladby bylo zavedeno tzv. zdrojové třídění, je z rozpočtové dokumentace patrné jméno 

programu EU/FM i podíl státního a evropského rozpočtu či rozpočtu finančních mechanismů, 

který státní rozpočet předfinancuje. Míra detailu nefinanční informace o výstupech a přidané 

hodnotě projektů EU/FM se blíží nule, diskuse o zahrnutí nefinanční informace do rozpočtu je 

ovšem stále aktuální a to nejen za oblast EU/FM. 

 

ad 2) Principy týkající se příjmů a výdajů 

Princip úplnosti veřejných rozpočtů – princip zahrnutí všech příjmů a všech výdajů do 

rozpočtu. V případě projektů EU se do rozpočtu zahrnují pouze schválené projekty nebo takové 

projekty, u kterých je velmi pravděpodobné, že schváleny budou. Nastává ale běžně situace, že 

projekt je schválen až v průběhu roku a je třeba v tomto směru upravit rozpočet. U projektů 

finančních mechanismů toto opatření v průběhu roku není možné dle rozpočtových pravidel 

nastavit, a proto se obvykle do rozpočtu dává optimistický předpoklad. 
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Princip brutto veřejných rozpočtů – ani u plánování projektů za oblast EU/FM se nedělají 

zápočty příjmů a výdajů, ale obsahem rozpočtu jsou všechny plánované výdaje a všechny 

plánované příjmy. Kdyby se zápočty prováděly, v rozpočtu by se objevil pouze podíl 

spolufinancování, protože v současné době platí pravidlo, že výdaje na předfinancování podílu 

EU/FM jsou plně kryty příjmy z rozpočtu EU/FM. S tímto pravidlem se pracuje při přípravě 

rozpočtu, i když je známo, že zjednodušené vykazování tuto rovnost vylučuje. 

Princip jednotnosti a přehlednosti – shodná klasifikace některých veřejných právnických 

osob je v České republice zajištěna tříděním dle rozpočtové skladby197.  V rozpočtovém světě se 

vyskytují zhruba tři typy klasifikací administrativní – podle toho, kdo prostředky vydává. 

V České republice tomu odpovídá členění odpovědnostní (ministerstva), funkční – podle oblastí 

kam prostředky směřují (třeba vzdělávání) ekvivalentem ČR je odpovědnostní a ekonomické – 

podle druhu ekonomických aktivit v ČR lze tento typ přiblížit ke druhovému třídění (běžné, 

kapitálové). Rozpočtová skladba navíc používá dalších 9 typů členění: konsolidační, podkladové, 

prostorové, nástrojové, doplňkové, programové, účelové, strukturní, transferové. Podkladové, 

prostorové a nástrojové navíc dohromady tvoří třídění zdrojové. Detail jen v samotné rozpočtové 

skladbě je monstrózní. Proto také ne všechny veřejné právnické osoby rozpočtovou skladbu 

používají. Například příspěvkové organizace ať už státní příspěvkové organizace či příspěvkové 

organizace krajů nebo obcí třídění rozpočtové skladby nepoužívají.  

Vedle toho jsou požadavky na třídění projektu EU dle přímo aplikovatelných předpisů 

EU a na ně navazujících metodických pokynů. Indikátory se dle mého názoru přibližují 

funkčnímu členění, dále se projekty třídí dle potřeb kontroly, sledování a hodnocení plnění cílů, 

tedy parametrů projektového řízení. Své vlastní implementační postupy záznamů třídění projektů 

podporovaných z finančních mechanismů má i tato podpora. Vedle toho jsou požadovány 

informace dle systému třídění ESA2010, které používá Eurostat jedno z generálních ředitelství 

EK. Systém třídění je a do budoucna bude ovlivněn také důrazem na výkonnostní rozpočtování a 

zjednodušené vykazování. 

Princip přednosti výdajů před příjmy – primárně by měly být stanoveny cíle a účely, na 

které je potřeba zajistit zdroje. Tedy výdaje na konkrétní cíle, účely by měly mít přednost před 

příjmy. V praxi se na agregované úrovni hlavně řeší, jaká bude predikce výnosu z daní a 

příspěvku na sociální zabezpečení. Zároveň kapitoly státního rozpočtu předkládají své 

požadavky na další rok. Do jaké míry se revize cílů a účelů výdajů na úrovni jednotlivých 

ministerstev provádí, nemohu posoudit.   
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Princip neúčelovosti příjmů a účelovosti veřejných rozpočtů – tento princip není u 

programu EU/FM dodržován. Souvisí to právě se způsobem, jak jsou v České republice projekty 

EU/FM realizovány. Státní rozpočet je hlavní zdroj spolufinancování a zároveň předfinancování 

podílu EU/FM. Navíc se tok prostředků z rozpočtu EU/FM jak na příjmové tak na výdajové 

straně sleduje z důvodu potřeby očisťovat deficit v akruálním vyjádření od těchto toků na 

základě požadavku EK. 

Princip dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů – dlouhodobá nevyrovnanost 

veřejných rozpočtů jistě není žádoucí. Fakt, že prostředky v hotovostním rozpočtu plánovaném 

na jeden rok obsahují i prostředky na předfinancování projektů EU/FM vnáší do hotovostního 

plánování akruální prvek a saldo státního rozpočtu to značně rozkolísává s ohledem na fázi 

programového období, které v návaznosti na víceletý finanční rámec trvá u rozpočtu EU sedm let 

a u finančních mechanismů dříve pět, nyní sedm let. Proto se již po dva roky v rámci plnění 

rozpočtu vykazuje celkové saldo státního rozpočtu a saldo očistěné o vlivy EU/FM. 

 

ad 3) principy rozpočtového hospodaření  

Princip efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů – tento princip je velmi 

populární. Je to princip, ke kterému se upínají veřejné rozpočty obecně. Zabezpečení cílů či 

úkolů za dobrou cenu a ve správnou dobu rezonuje i v principu řádného finančního řízení, který 

je uplatňován na úrovni EU. Z mého pohledu má takový princip smysl v momentě, kdy je jím 

prostoupeno celé řízení poskytování prostředků na projekty EU/FM od poskytovatele přes 

příjemce a následnou kontrolu. Zde znovu dochází k velké rozmanitosti jednak pohledu 

implementační struktury na úrovni EU a na úrovni národní a vedle toho jsou zde postupy v rámci 

národní rozpočtové legislativy. Zajímavé jsou například různé pohledy na porušení tohoto 

principu při kontrole způsobilosti výdajů ze strany poskytovatele tedy řídícího orgánu, auditního 

orgánu, EK, EÚD a AFKOS a vedle toho finančních úřadů, NKÚ. 

Princip časového ohraničení – jeho podstatou je povinnost přijmout příjmy a vynaložit 

výdaje v daném roce. Zde je u prostředků předfinancovaných z rozpočtu EU a FM stanovena 

výjimka z povinnosti vázat prostředky státního rozpočtu, jestliže organizační složka státu neplní 

rozpočtové příjmy198. Prolamuje se tak princip časového ohraničení příjmů. Na straně výdajů 

poté existuje institut zvaný nároky z nespotřebovaných výdajů, prostřednictvím, kterého mají 

organizační složky státu možnost nespotřebované výdaje ze státního rozpočtu evidovat a 

v následujících letech použít na stanovený účel za určitých podmínek tak zvané nároky 
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z nespotřebovaných profilujících výdajů. Poté zde existuje ještě kategorie nároků 

z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, kde účel pevně stanoven není. Jsou také výdaje, které 

není možné do dalších let přesouvat, a to jsou sociální dávky. Nespotřebované výdaje 

předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu na realizaci projektů EU/FM patří mezi 

nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů.199 

Princip omezení přesunů ve veřejných rozpočtech – rozpočtové možnosti přesunu 

prostředků existují i v národní rozpočtové legislativě, protože je jasné, že státní rozpočet je plán, 

který se může od reality lišit. Omezení přesunů v průběhu roku je limitováno ukazateli, jež 

představují sledovaný účel a objem prostředků na tento účel v rámci kapitol státního rozpočtu. 

Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o státním rozpočtu a tím představují nejmenší 

detail na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu, který schvaluje PSP ČR. Každý občan si 

může v zákoně o státním rozpočtu přečíst jaké příjmy a výdaje mají ministerstva a další úřady, 

které mají status kapitol státního rozpočtu. Mezi závaznými ukazateli jsou i ukazatele za oblast 

EU a FM v dělení na podíl státního rozpočtu a podíl EU na výdajové straně a podíl EU a FM na 

příjmové straně. Z evropských prostředků se dále vyčleňuje společná zemědělská politika, která 

je v ukazatelích kapitoly Státního rozpočtu Ministerstva zemědělství. 

 

ad 4) ostatní principy 

Princip zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů – předkladatelé právních 

předpisů mají povinnost vyčíslovat předpokládaný dopad těchto právních předpisů na veřejné 

rozpočty200. Pravdou je, že zvláště v přípravné části finančního rámce EU a FM je velmi důležité, 

aby materiály, které jsou vládě postupně předkládány, uváděly jasnou informaci o plánované 

zátěži státního rozpočtu. Dále se také řeší udržitelnost projektů, které byly realizovány 

prostředky z rozpočtu EU, i zda lze očekávat potenciální dopad na rozpočet. V souvislosti 

s vyjednáváním prostředků, které členské státy dostanou v rámci finančního rámce 2021+, stojí 

Česká republika před situací, že s ohledem na snížený podíl finanční podpory z rozpočtu EU na 

politiku soudržnosti, bude tlak na navýšení prostředků ze státního rozpočtu jako klíčového zdroje 

národního spolufinancování. 

Princip zúčtovací jednotky – je jedním z principů dodržovaných při sestavování rozpočtu 

EU dle finančního nařízení. Fakt, že Česká republika dosud nepřijala euro, má vliv realizaci 
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projektů z rozpočtu EU/FM. Stanovují se pravidla pro přepočet Eura na Kč, je nutné počítat 

v rozpočtu s kurzovými rozdíly. Tyto operace zvyšují administrativní zátěž při realizaci projektů 

EU/FM.  

 

4.4. Evropeizace rozpočtového práva 

Nejdříve obecně k evropeizaci. Podle Večeři bývá evropeizace obecně charakterizována 

tak, že představuje proces ekonomicko-politické regionální globalizace.201 Pokud se evropeizace 

označuje jako varianta globalizace je na místě připomenout charakteristiku Ulricha Becka, že 

„Globalizace není žádnou volbou, globalizace je vládou nikoho. Nikdo ji nezačal, nikdo ji 

nemůže zadržet, nikdo není odpovědný. Slovo globalizace tu ručí za organizovanou 

neodpovědnost.“202 Komplexnější definici nabízí pojetí evropeizace podle Claudia Radaeliho 

„Představuje procesy utváření, rozšiřování a institucionalizace formálních a neformálních 

pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů, způsobů „dělání věcí“ a sdílení názorů a 

norem, které jsou nejprve definovány a konsolidovány v rámci politických procesů EU a po té 

inkorporovány do logiky domácího (národního a subnárodního) diskurzu, politických struktur a 

veřejnoprávních politik“.203  

Evropeizaci chápu jako projev evropské integrace a konvergence. Domnívám se, že 

evropeizace zahrnuje jak proces evropské integrace (spojení) tak konvergence (slaďování, 

přibližování se). Pravidla se slaďují, spojují v jedno a vytvářejí se nová pravidla na evropské 

úrovni. Proč? Chceme v rámci Evropy žít a spolupracovat, ne válčit. Máme oprávněný pocit, že 

jako větší celek máme šanci přežít ve světovém měřítku. 

 Proces evropeizace se nepochybně odráží do práva. V prvé řadě je třeba zmínit princip 

vázanosti všech právních subjektů právními normami, která je promítnuta do SEU odkazem na 

právní stát204. Z pohledu práva pak tento proces zahrnuje především konvergenci národních 

právních řádů členských států ale i států se zájmem o vstup a také formování samotného 

evropského práva. Tradiční představa státu jako národního normotvůrce a regulátora celého 
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právního řádu ustupuje nové nadnárodní evropské normotvorbě. Dalším cílem je sbližovat 

judikatury národních soudů. Významné místo zde hraje soudní dvůr Evropské unie, který 

formuloval dvě základní strukturální zásady a to zásadu přednosti a přímého účinku evropského 

práva. Budoucnost práva EU může jít dvěma směry, buď dojde k postupnému sbližování 

právního řádu EU a s národními až bude dosaženo homogenního právního prostředí tedy jednoho 

evropského právního řádu nebo Evropská unie bude svým právem zastřešovat pouze 

celoevropské potřeby a národní právní řády si zachovají svou jedinečnost.205 

Co se všechno při konvergenci národních právních řádů dle Večeři mění? 1)Mění se 

prameny práva – systém kontinentálního práva je stále méně schopen reagovat na měnící se 

vztahy ve společnosti, i když se snaží častými novelami tuto změnu zachytit. Navíc nejen, že se 

rychlým tempem mění vztahy ve společnosti, na které se snaží právo reagovat i samotné právo 

stanovuje pravidla v paralelních strukturách, tedy narůstá počet paralelně působících pramenů 

práva, což je označováno jako multicentrismus či polycentrismus pramenů práva. Národní 

normotvůrce přechází do role přejímatele, implementátora a vymahatele, což logicky omezuje 

dispozitivní prostor pro národní regulaci právních vztahů. 2)Mění se systémovost práva – 

evropské právo zasáhlo do systémů práva budovaných staletí a narušuje tak konzistentnost a 

ucelenost právního systému. Zde je nutno poznamenat, že i když se právní řád České republiky 

hlásí ke kontinentálnímu právu, jistě nelze o tomto právním systému uvažovat jako o dílu 

několika staletí, když jen ve 20. století se v našem regionu 5krát změnilo státní zřízení, což mělo 

nepochybně vliv i na právní řád. 3)Mění se způsob soudního uvažování – lze pozorovat 

vzrůstající normativní sílu judikátů (precedentů) v kontinentálním právu. 4)Mění se způsob 

interpretace zákonného práva – i zde se prosazují více metody anglosaského právního systému 

založené na úmyslu zákonodárce, systematickém výkladu a účelu právní úpravy před tradičním 

jazykovým výkladem. 5)Mění se „mentalita“ právního systému – právníci nesledují pouze objem 

nashromážděného právního materiálu, ale zaměřují se také na to, jaký by právní systém měl 

být.206 

Velmi se mi v tomto ohledu líbí slovní spojení, jehož autorem je Ulrich Beck zmiňovaný 

v úvodu této kapitoly v souvislosti s termínem globalizace a to je organizovaná neodpovědnost. I 

když Večeřa chápe evropeizaci jako regionální globalizaci a tedy by se dalo říci, že evropeizace 
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jako regionální globalizace ručí organizovanou neodpovědnost zastřešenou právem EU, 

nemyslím si, že toto hodnocení na evropeizaci sedí. Přesto mě tento termín „organizovaná 

neodpovědnost“ inspiroval k následujícímu názoru, který vztáhnu ke zkoumanému tématu, tedy 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU. Domnívám se, že při evropeizaci rozpočtové 

práva na evropské úrovni se EK (tvůrce a předkladatel právních aktů rozpočtového práva) trvale 

„přehřívá“. Je složen z  aktivních lidí, jejichž činnost není dobře řízena. To se projevuje tak, že 

tento orgán chrlí obrovské množství materiálů, ve kterých může být mnoho podnětných nápadů, 

ty ovšem v takovém objemu a bez dostatečného provázání zapadnou.  

Pokud například vznikly tři typy způsobů řízení, které se mohou objevit všechny u 

jednoho programu, nemůže být tento postup obhajován druhy pravomocí EU a rozdělení těchto 

pravomocí mezi EK a členské státy. EK poskytuje prostředky a je jasné, že ona bude určovat 

pravidla hry, proč se násilně snažit hledat soulad s národním rozpočtovým právem? 

 Celá věc se ještě více komplikuje, pokud existuje vytvořená struktura na národní úrovni 

pro implementaci práva EU, v České republice jde především operační programy Politiky 

soudržnosti. Tato struktura se na národní úrovni vyčerpává vytvářením metodického prostředí, 

které je v průběhu programového období mnohokrát aktualizováno. Vytváření těchto metodik je 

vlastně přetavování již existujících metodik, pokynů, postupů, stanovisek, pozicí, sdělení na 

evropské úrovni, do jaké míry je to vůbec v tomto objemu ze strany EK požadované a do jaké 

míry jde o národní tvorbu, je otázkou. V tomto lese administrativních materiálu se tedy národní 

úroveň sdíleného řízení utápí.207 Přemýšlím o tom, co by vlastně mělo potencionálního příjemce 

prostředků z rozpočtu EU motivovat stát se žadatelem a realizátorem projektu EU.  

Vedle sdíleného řízení, pak existují projekty v rámci programů, které jsou řízeny přímo, 

z čehož vyplývá, že národní úroveň, pokud existuje, je obvykle reprezentována pouze 

kontaktním místem, které program na národní úrovni přibližuje. Dále poté nepřímé řízení, které 

stojí na pomezí mezi sdíleným a přímým řízením a EK zkoumá a hodnotí útvar (například 

národní agentura u Erasmu+), který se uchází o pozici v této struktuře řízení, soulad pravidel na 

národní úrovni apod. Lze nicméně říci, že jak nepřímá tak přímá forma řízení je v porovnání se 

sdíleným řízením minimalistická v tvorbě vlastních metodik s jasnější provazbou na přímo 

aplikovatelné právo EU. 

Dovolila bych si tedy původní organizovanou neodpovědnost, za kterou má dle Becka 

ručit globalizace (regionální globalizace – evropeizace) modifikovat na organizované neřízení, 
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 Metodické pokyny. In dotaceeu.cz [online].[cit. 2019-09-22] Dostupné z: https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-

v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu. 
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za kterým se schovává strach z odpovědnosti – to je dle mého názoru, jeden z hlavních rysů 

evropeizace, který se promítá i do práva. A to je škoda, protože se tak mrhá lidským 

potenciálem, kterým nepochybně Evropská komise i státní správa disponuje a zároveň tento stav 

podkopává jedinečnost a sílu konceptu zvaného Evropská unie.  

Ještě bych ráda okomentovala změnu pramenů práva při konvergenci národních právních 

řádů dle Večeři tedy, že narůstá počet paralelně působících pramenů práva, což je označováno 

jako multicentrismus či polycentrismus pramenů práva. Národní normotvůrce přechází do role 

přejímatele, implementátora a vymahatele, což logicky omezuje dispozitivní prostor pro národní 

regulaci právních vztahů. V případě poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU by bylo 

přínosnější, kdyby si implementační struktura vzniklá na národní úrovni byla natolik jistá svým 

posláním a rolí danou přímo aplikovatelným právem EU, že by nebylo nutné být hledat 

zastřešení národním rozpočtovým právem, především zákonem č 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech.  

 

4.4.1.  Přímý účinek a přednost práva  

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU je regulováno nařízeními, které mají ve 

svém vymezení dle čl. 288 SFEU obecnou působnost, jsou závazné v celém rozsahu a přímo 

použitelné ve všech členských státech. Bobek, Bříza a Komárek definovali přímý účinek jako 

způsobilost normy práva EU být přímo (bezprostředně) aplikována na daný případ vnitrostátním 

orgánem práva. Dále uvádějí, že přímý účinek a přednost práva jsou zásady, která jedna druhou 

posilují.208 Na nejednoznačnost ustanovení nařízení v tom smyslu, že plně neunifikují určitou 

oblast, ale ponechávají členským státům značnou míru volnosti a tím stírají rozdíl mezi 

nařízeními a směrnicemi upozorňuje Whelanová.209 Posledních 15 let tedy tři programová období 

2000–2006, ze kterého jsme plně čerpali od roku 2004, 2007–2013 a 2014–2020, se neslo ve 

znamení sdíleného řízení. Tímto způsobem Česká republika získává prostředky na realizací cílů 

politiky soudržnosti, společné zemědělské politiky, a později azylové a migrační politiky a 

evropské pomoci nejchudším osobám. Fondy politiky soudržnosti a společné zemědělské 

politiky jsou co do objemů prostředků, které z rozpočtu EU dostáváme nejvýznamnějšími. Vedle 
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 BOBEK, Michal, BŘÍZA, Petr, KOMÁREK, Jan. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 1. vyd. Praha. C. H. 

Beck, 2011, s. 43. ISBN 978-80-7400-377-6. 

209
 WHELANOVÁ, Markéta. kap. II 3 Legislativní technika EU a úskalí s ní spojená při vnitrostátní implementaci 

unijního práva. In: ZEMÁNEK, Jiří a kol. Tvorba a implementace práva EU z pohledu vnitrostátního. 

Metropolitan University Prague Press, 2012, s. 196–197 ISBN 978-80-86855-81-3. 
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těchto hlavních hráčů jsou realizovány aktivity v rámci programů EU210, které jsou řízeny přímo 

nebo nepřímo. Mezi objemově významné programy, které jsou realizovány prostřednictvím 

státní správy (ústředních vládních institucí) patří Nástroj pro propojení Evropy za přímé řízení a 

Erasmus + za nepřímé řízení. Všechny tyto politiky jsou zastřešeny přímo aplikovatelnými 

právně závaznými akty sekundárního práva – především nařízeními a dále mohou být rozvedeny 

prováděcími akty či právně nezávazným „soft law“ s právními účinky.  

V druhé části se podrobně zabývám nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) 2018/1046 kterým se stanoví finanční pravidla pro všechny způsoby řízení (přímé, 

sdílené, nepřímé) s tím, že v případě sdíleného řízení se odkazuje na odvětvová pravidla. Ve 

skutečnosti i ta pravidla, která jsou dle tohoto nařízení určena pouze pro přímé řízení, jsou 

používána v ostatních způsobech řízení. Týká se to grantů, jejich způsobu vyplácení, kontrolních 

postupů.211 Vedle toho se již nyní lze ve finančním nařízení opřít o formy příspěvků Unie a 

ustanovení týkající se zamezení mnohonásobných kontrol u jednoho subjektu od různých 

kontrolních útvarů, i když je znovu upozorněno na potřebu souladu s odvětvovými pravidly a to 

jak pro sdílené tak nepřímé řízení poskytování prostředků z rozpočtu EU, ochrany finančních 

zájmů Unie212 a zásady řádného finančního řízení a výkonnosti213.  

V České republice je interpretace ustanovení nařízení s přímým účinkem práva EU 

závislá na způsobu plnění rozpočtu EU. V případě sdíleného řízení v rámci politiky soudržnosti 

se například pojem grant ukotvený v obecném nařízení214 vykládá jako dotace ze státního 

rozpočtu, dotace ze státního fondu nebo také příspěvek215. Pojem dotace zná národní rozpočtové 

právo a tak se náležitosti poskytnutí grantu v tomto případě dotace nehledě na přímou 

                                                 
210

 Lze zevšeobecnit, že jako programy EU se označují více aktivity, u kterých převládá přímé řízení či nepřímé 

řízení, termín fondy EU se častěji používá při uvolňování prostředků v rámci sdíleného řízení. 

211
 Čl. 180 až 205 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. VIII Granty. 

212
 Čl. 125 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 

stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. V Společná pravidla kap. 1 Pravidla pro přímé, 

nepřímé a sdílené řízení. 

213
 Čl. 33 až 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Hl. II Rozpočet a rozpočtové zásady kap. 7 

Zásada řádného finančního řízení a výkonnosti. 

214
 Čl. 66 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 

Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Hl. VII Finanční 

Podpora z fondů ESI Kapitola III Způsobilost výdajů a trvalost. 

215
 Příspěvek byl v zásadě zaveden proto, aby se nemusel finančně vypořádávat se státním rozpočtem, jako je tomu 

v případě ex-ante dotace. Vyskytuje se například v sociální oblasti.  
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aplikovatelnost nařízení, prováděcích předpisů, metodických pokynů opírají o ustanovení 

národního rozpočtového práva především zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a 

dalších216. Aby tomu tak mohlo být, je třeba přizpůsobit rozpočtové právo potřebám EU. 

Příkladem jsou ustanovení§ 14e a § 14f rozpočtových pravidel. Více k tomu v poslední kapitole 

této části. 

Odlišně se přistupuje k interpretaci grantu v případě programu Erasmus +, zde platí přímo 

aplikovatelné nařízení217, dle kterého Národní agentura poskytuje grantovou podporu. Národní 

agenturou je v ČR Dům zahraniční spolupráce – státní příspěvková organizace, která nemá 

pravomoc poskytovat dotace dle národního rozpočtového práva. Ovšem Dům zahraniční 

spolupráce jako Národní agentura, která přijímá a poskytuje prostředky z rozpočtu EU, se řídí 

dle evropského práva. V tomto případě evropskému právu byla dána přednost v plném rozsahu. 

Poté je zde zkušenost s evropskou politikou sousedství. V tomto případě sice také 

existuje odvětvové nařízení218, ale to nestanovuje grant jako formu podpory z EU. Zde se 

odkazuje na ustanovení čl. 154 odst. 3 a 4 finančního nařízení týkající se povinnosti Evropské 

komise hodnotit, zda subjekt vynakládající prostředky EU způsobem nepřímého řízení disponuje 

postupy, pravidly a systémy, na které se Evropská komise může spolehnout a dále na ustanovení 

čl. 157 odst. 2, podle kterého se na tyto postupy, pravidla a systémy EK po kladném 

vyhodnocení spoléhá u organizací členských zemí. Zahraniční rozvojovou spoluprací se v ČR 

zabývá Česká rozvojová agentura, která je organizační složkou státu zřízená Ministerstvem 

zahraničních věcí. To je tedy ta organizace členské země, která by mohla realizovat aktivity 

v rámci evropské politiky sousedství. Řídí se zákonem č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové 

spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Podle § 8 se pak Česká rozvojová 

agentura zřizuje, stanovuje se její funkce, účetní status a vymezuje se jakou formou a komu bude 

ČRA poskytovat prostředky. Dle §8 odst. 4 písm. c) „poskytuje dotace subjektům v České 

republice v souladu s plánem zahraniční rozvojové spolupráce; jiné dotace může poskytnout 

pouze se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí.“ EK se zde v případě nepřímého řízení může 

opřít dle přímo aplikovatelných předpisů pouze o národní systém. Ve svém „soft law“ ovšem 
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 Především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; ve znění pozdějších přepisů. 

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

217
 Čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se 

zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, Kap. VIII  

Systém řízení a auditu. 

218
 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský 

nástroj sousedství. 
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obecně používá grant a uzavírá se grantová dohoda.219 Pokud by EK vyhodnotila ČRA jako 

vhodnou organizaci, ČRA by postupovala dle platného národního práva.  

Z výše uvedeného pozorování vyplývá, že přímý účinek a přednost práva EU je 

významně ovlivněna rozsahem implementační struktury na národní úrovni a vyhodnocením této 

vytvořené národní implementační struktury orgánů, zda přímo aplikovatelné právní předpisy a na 

ně navazující prováděcí předpisy či předpisy v přenesené působnosti poskytují dostatečnou 

právní jistotu pro vykovávání pravomocí orgánů na národní úrovni v souvislosti s poskytováním 

prostředků z rozpočtu EU.  

 

4.4.2. „Soft law“ a „kvazisoft law“  

Do „soft law“ řadím doporučující prováděcí metodiku, která není zastřešena usnesením 

vlády. Souvisí s přímo nebo nepřímo řízenými programy a je vytvářena pouze na úrovni EU. 

Pokud mají tyto programy kontaktní místa v jednotlivých členských státech i oni překládají a 

přebírají metodické pokyny vytvářené na úrovni EU, případně tvoří své, ale stále v mezích 

daných pravidly na úrovni EU. Vybírám z metodických pokynů programu Erasmus +, Life a 

Horizont 2020.220 Zmiňovala jsem toto „soft law“ třeba v souvislosti s uzavíráním konsorciálních 

smluv nebo s požadavky Eurostatu.  

Druhou skupinu „kvazisoft law“ podstatně objemnější tvoří metodické pokyny, vytvářené 

především v rámci programů politiky soudržnosti. Dále to jsou také metodické pokyny, jsou 

tvořeny v jednotlivých operačních programech.221 Označila jsem je jako „kvazisoft law“, protože 

jsou obvykle zastřešeny usnesením vlády. 222 
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 Practical guide. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+ 

contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+ 

of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&long=50061&header_keywords=ePrag%2C+europa 
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 Erasmus+. In naerasmusplus.cz [online]. [cit. 2019-10-9] ]. Dostupné z: https://www.naerasmusplus.cz/; Life. In 

mzp.cz [online]. [cit. 2019-10-9] ]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life; Horizont 

2020. In h2020.cz [online]. [cit. 2019-10-9] ]. Dostupné z: https://www.h2020.cz/cs/pravni-aspekty/informace. 
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 Guidance. In ec.europa.cz [online]. [cit. 2019-09-16]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/; metodické pokyny oppik. In mpo.cz 

[online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-

2014-2020/metodicke-pokyny-ridiciho- organu-op-pik/metodicky-pokyn-ridiciho-organu-op-pik-k-

podkladum-k-plne-zadosti-o-dotaci-pro-kontrolu- obvyklych-cen-u-stavebnich-praci-a-technologii--168340/. 

222
 Metodické pokyny pro Evrospké strukturální a investiční fondy: Zásady tvorby a používání indikátorů v 

programovém období 2014–2020; Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020; 

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020; Metodický pokyn 

pro přípravu řídicí dokumentace v programovém období 2014-2020; Metodický pokyn pro způsobilost výdajů 

a jejich vykazování v programovém období 2014–2020; Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy 

v programovém období 2014–2020;  Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory v programovém období 

2014; Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014–2020; Metodický pokyn 
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Příkladem toho, jak může „soft law“ ovlivnit poskytování peněžních prostředků, je 

rozhodnutí Tribunálu Soudního dvora EU T-89/10.223 Uvedená judikatura se týká legislativy pro 

programové období 2007–2013, přesto byly principy v ní uvedené promítnuty Evropskou komisí 

do pokynů, účinných a platných pro období 2014–2020.  

Jinak jsem nenašla případ, kdy by se česká judikatura o „soft law“ opírala ve svých 

rozhodnutích.  V českém právním řádu jsou běžné podzákonné právní předpisy, které zákony 

provádějí. Ve veřejné správě to jsou především vyhlášky. V systematice práva EU existují 

nelegislativní akty v přenesené působnosti a prováděcí nelegislativní akty, které doplňují a 

pozměňují nepodstatné prvky, nebo stanovují jednotné podmínky. Patří mezi právně závazné 

akty. Cestou nelegislativních aktů se více ubírá společná zemědělská politika.224 Vedle těchto 

nelegislativních aktů však bují právně nezávazné „soft law“, které má při svých změnách 

výrazné právní účinky. Roztříštěnost v přístupech jednotlivých DG (generálních ředitelství) 

nepřispívá ke stabilizaci právního prostředí. 

 

4.4.3.  Řídící a kontrolní struktura – programy EU 

Rozpočtové jednotky plní úkoly v souladu s kompetenčním zákonem, ale také mohou 

tyto rozpočtové jednotky mít ve své struktuře útvary vzniklé na základě nařízení, které ukládá 

povinnost členskému státu tyto útvary zřídit. Tyto rozpočtové jednotky plní úkoly v rámci 

kompetencí stanovených ve veřejné správě, ale také v rámci kompetencí stanovených z pozice 

členského státu ve sdíleném řízení případně kompetencí v rámci nepřímého řízení i přímého. 

                                                                                                                                                             
pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–

2020; 10. Metodický pokyn řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020; 

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020; Metodické 

doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014–2020; Metodický pokyn 

certifikace výdajů pro programové období 2014–2020; Metodický pokyn monitorování implementace 

Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020; 

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS 2014+; 16. Metodický pokyn pro řízení rizik 

ESI fondů v programovém období 2014–2020; Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích 

orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014–2020; Metodický 

pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014–2020; 19. Metodický pokyn k revizi 

programů pro programové období 2014–2020; Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém 

období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013 In dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-10-9]. Dostupné z: 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu. 

223
 Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 20. září 2012 – Maďarsko v. Komise (Věc T-89/10)„Strukturální 

fondy – Finanční pomoc – Dálnice M43 mezi Szegedem a Makó – DPH – Nezapočitatelné náklady“ 

ECLI:EU:T:2012:451. 

224
 Společná zemědělská politika – legislativa. In: eagri.cz [online]. [cit. 2019-10-9] 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/legislativa/.  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/legislativa/
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V rámci sdíleného řízení je struktura nejčlenitější a nejobjemnější 1) Politika soudržnosti 

– dle obecného nařízení má členská země povinnost zajistit řídící orgán, certifikační orgán, 

auditní orgán a zprostředkující subjekt. Společné nařízení dále ukládá členskému státu různé 

koordinační povinnosti jako vypracování dohody o partnerství, zprávy o pokroku apod. Pro tuto 

činnost ovšem nespecifikuje žádný konkrétní orgán, tuto povinnost má členská země.  

V České republice se tato ustanovení přetavila do následující struktury, která byla 

schválena usnesením vlády č. 448/2013 (Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Platební a certifikační orgán a Auditní orgán – Ministerstvo financí) a č. 867/2012a 

447/2013 (řídící orgány 10 národních operačních programů225, a řídící a koordinační orgány 

programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce)226 2) Řízení a financování 

společné zemědělské politiky je ukotveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky. Spolu s ostatními 

nařízeními vytváří právní rámec pro tuto tradiční politiku EU 1306/2013.227 Členské státy 

akreditují platební agentury a zřizují certifikační subjekt. 3) V rámci azylové a migrační politiky 

(Azylový migrační a intervenční fond a Fond pro vnitřní bezpečnost azylové migrační fondy) 

vytváří členská země dle příslušných nařízení228  národní program, tedy vedle aktivit přímého 

                                                 
225

 Operační programy. In dotaceeu.cz [online].[cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://dotaceeu.cz/cs/. Evropske-

fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy. Národní operační programy Operační program Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu; Operační program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; Operační program Zaměstnanost, 

řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; Integrovaný regionální operační 

program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program Praha-pól růstu ČR, řízený Magistrátem 

hlavního města Prahy; Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační 

program Rybářství 2014–2020, řízený Ministerstvem zemědělství; Program rozvoje venkova, řízený 

Ministerstvem zemědělství. 

226
 Operační programy. In dotaceeu.cz [online]. [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-

fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy - Programy přeshraniční spolupráce, Programy nadnárodní a 

meziregionální spolupráce. 

227
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla 

pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky; Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV); Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty; Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské 

politiky Kap II Platební agentury a další subjekty; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 

ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění 

nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a 

č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014. 

228
 Nařízení č. 514/2014 se zkráceně označuje jako tzv. "Horizontální nařízení", jelikož stanovuje základní pravidla 

pro čerpání z obou fondů. Nařízení č. 513, 515 a 516/2014 se označují jako tzv. "zvláštní nařízení". Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje 

https://dotaceeu.cz/cs/.%20Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy
https://dotaceeu.cz/cs/.%20Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014–2020
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014–2020
https://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy
https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy
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řízení je tato politika plněna v rámci řízení sdíleného a členský stát určuje odpovědný a auditní 

orgán. Odpovědný orgán byl zřízen na Ministerstvu vnitra, zatímco Auditním orgánem je na 

Ministerstvu financí ten samý útvar, který kontroluje operační programy v rámci politiky 

soudržnosti. 4) V případě Operačního programu potravinové a materiální pomoci bylo stejně 

jako u azylové a migrační politiky umožněno, aby řídící orgán byl zároveň orgánem 

certifikačním, dále je nařízením požadován nezávislý auditní orgán.229 Na základě usnesení vlády 

č. 534/2014 bylo ovšem v České republice pověřeno zajištěním funkce řídícího, certifikačního 

ale i auditního orgánu nezávislého na řídícím a certifikačním orgánem pro Operační program 

potravinové a materiální pomoci Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

 V rámci nepřímého řízení je třeba zmínit 5) Erasmus +. Tento program je řízen jak 

nepřímo tak přímo.  V České republice byl v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a 

Rady (EU) č. 1288/2013, kterým se zavádí program „Erasmus zřízen vnitrostátní orgán, národní 

agentura a je zajištěn nezávislý auditor. „Zodpovědným vnitrostátním orgánem nového programu 

Erasmus+ je v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž osobou pověřenou 

celkovou odpovědností za jeho řízení a naplňování evropských cílů programu je náměstek 

skupiny legislativy a strategie. Národní agenturou pro program Erasmus+ byl jmenován Dům 

zahraniční spolupráce (dále jen DZS). DZS bude v roli národní agentury zprostředkovatelem 

finančních prostředků na podporu jednotlivých prioritních oblastí programu a bude také 

zodpovědný za veškeré aktivity spojené s implementací programu Erasmus+.“ Nezávislá auditní 

forma je vybírána MŠMT. 230  

Co se týče přímého řízení, vybírám následující komunitární programy 6) Nástroj pro propojení 

Evropy – podle čl. 22 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se 

vytváří Nástroj pro propojení Evropy, jež stanovuje povinnosti příjemců a členských států, 

členské státy vykonávají technické sledování, finanční kontrolu v souladu s příslušnými pravidly. 

Navíc v nařízení zaměřeném na předmět Nástroje pro propojení Evropy tedy transevropské 

dopravní sítě členské státy mají možnost určit jediný kontaktní orgán pro usnadnění a koordinaci 

postupu udělování povolení pro projekty společného zájmu, a zejména pro přeshraniční projekty, 

                                                                                                                                                             
nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a 

řešení krizí a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro 

vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz; Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond 

229
 Čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské 

pomoci nejchudším osobám. 

230
 Erasmus+. In msmt.cz [online]. [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/rizeni-

programu-na-narodni-urovni. 
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v souladu s platným právem Unie.231 Implementační strukturu v České republice objemově 

nejvýznamnějšího přímo řízeného programu za podoblast dopravu zastřešuje za Ministerstvo 

dopravy ČR, které je vrcholným orgánem ČR odpovědným za koordinaci programu CEF v ČR, 

dále je zde Státní fond dopravní infrastruktury v roli platebního a kontrolního orgánu. Oblasti za 

energetiku a telekomunikaci v rámci Nástroje pro propojení Evropy nejsou zastřešeny žádným 

centrálním orgánem na národní úrovni. 6) Horizont 2020 – je komunitární program zaměřený na 

výzkum a inovace232. Orgány na národní úrovni v těchto nařízeních nejsou určeny. Existují 

ovšem minimální standardy a vůdčí principy, které jsou schvalovány členskými zeměmi a jimiž 

se nastavuje systém národních kontaktních míst233 V České republice je tímto národním 

kontaktním místem Technologické centrum Akademie věd, což je neziskové zájmové sdružení 

právnických osob, jejichž členy jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústav, 

Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární 

genetiky a společnost Technology management, s. r. o.234 7) Life – tento program již ve svém 

zřizovacím nařízení zmiňuje budování kapacit a vnitrostátní či regionální kontaktní místa.235 

V České republice je takovým národním kontaktním místem Ministerstvo životního prostředí236  

V souvislosti s ochranou zájmů Unie je v nařízeních k těmto dvěma komunitárním programům 

odkazováno na finanční nařízení. Kontrolu tak provádí Evropská komise, OLAF, Evropský 

účetní dvůr.  

Kromě výše uvedeného jsou ve státním rozpočtu organizačními složkami státu realizovány a 

v případě existence národního kontaktního místa i částečně administrativně spravovány a řízeny 

ještě další programy EU například za oblast celní správy – program Hercule a Customs, Program 

                                                 
231

 Čl. 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech 

Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě.  

232
 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 

2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový 

program pro výzkum a inovace (2014–2020)“. 

233
 National contact points. In ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp 

[online].[cit. 2019-09-21]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp Guiding principles national contact points. In 

ec.europa.eu/research/participants/data/support/ncp [online].[cit. 2019-09-14]. Dostupné 

z:https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/ncp/h2020-standards- principles_en.pdf. 

234
 Technologické centrum Akademie věd. In tc.cz/cs/o-nas [online].[cit. 2019-09-21]. Dostupné 

z:https://www.tc.cz/cs/o-nas; https://www.tc.cz/cs/o-nas/narodni-informacni-centrum-pro-evropsky-vyzkum 

https://www.h2020.cz/cs. 

235
 Například čl. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013, o zřízení programu pro životní 

prostředí a oblast klimatu (LIFE) Hl. I Program pro životní prostředí a oblast klimatu (Life). 

236
 Národní kontaktní místo – Life. [online].[cit. 2019-09-21].In .program-life.cz, .mzp.cz Dostupné z: 

https://www.program-life.cz/kontakty/ https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life. 
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pro zaměstnanost a sociální inovace (EASY), Evropská migrační síť, za malé a střední podniky – 

COSME, za oblast vzdělávání – Eurostar, 3. Akční program v oblasti zdraví, Statistické 

programy, Program Evropa pro občany, za oblast kultury – Kreativní Evropa či programy 

v oblasti justice a jiné. 

Pokud to shrnu, tak v zásadě vidím dva hlavní problémy přímé aplikovatelnosti práva EU 

při poskytování prostředků z rozpočtu EU, které na sebe navazují a spolu souvisí, protože první 

problém je dle mého názoru produktem problému druhého. Za prvé se jedná o obsah samotných 

právně závazných aktů především nařízení. Myslím, že by finanční informace pro všechny tři 

typy řízení měla být obsažena pouze ve finančním nařízení bez odkazu na další zvláštnosti 

uvedené v nařízeních odvětvových, ta by se měla věnovat pouze věcnému naplnění programů 

EU. Nesouhlasím ani s tím, že finanční informace v přímo aplikovatelných předpisech je příliš 

obecná spíše je zbytečně složitá, komplikovaně rozložená napříč právem EU včetně „soft law“ a 

kreativní v pojmosloví stran implementační struktury a postupů při plnění programu 

prostřednictvím projektů. Ve skutečnosti se nehledě na způsob řízení poskytuje grant Komisí, 

Komisí prostřednictvím struktur členských států, Komisí prostřednictvím ostatních struktur a ti 

všichni jsou povinni respektovat postupy nastavené v nařízeních (finanční, odvětvové) stran 

předběžné, průběžné a konečné platby při realizaci projektu, formy podpory, účetních a 

kontrolních postupů. Navíc ta samá Evropská komise určuje postupy při vykazování 

ekonomického stavu jednotlivých členských zemí, se kterým souvisí i očisťování vlivu realizace 

projektů EU na schodek sektoru vládních institucí.  

Domnívám se, že podstatou a tedy druhým, a fundamentálním problémem je nesprávné 

chápání rozložení pravomocí mezi orgány Evropské unie a členskými státy při poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu EU. Více tento problém rozebírám v kap. 2.6. Myslím si, že 

není v žádném případě v rozporu s principy subsidiarity či proporcionality (čl. 5 SEU) ani 

s ustanoveními týkajících se druhů a oblastí pravomocí Unie (čl. 2 – čl. 6 SFEU) řídit 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU pouze dle práva EU. V této diskusi o rozložení 

sil má převahu logicky Evropská unie, protože ta poskytuje prostředky. Proto také sdílené nebo 

nepřímé řízení je ve skutečnosti nereálné případně uměle vytvářené nebo neadekvátně 

aplikované na národní úrovni. Jestliže se rozpočtovou politikou rozumí využívání práva k 

cílevědomému ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a použitím 

rozpočtového fondu prostřednictvím příjmů a výdajů veřejných rozpočtů237 tak tato politika stojí 

                                                 
237

 KARFÍKOVÁ, Marie. kap. 2 Finanční nauky. In: KARFÍKOVÁ, Marie. A kol. Teorie finančního práva a 

finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 20. a s. 22. ISBN 978-80-7552-935-0. 
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za vším, co se EU v rozmezí svých pravomocí (výlučné, sdílené či koordinační, podpůrné a 

doplňující) rozhodne podporovat z rozpočtu EU. Lze tedy dle mého názoru dovodit, že 

rozpočtová politika při poskytování prostředků z rozpočtu EU patří mezi výlučné pravomoci EU. 

 

4.4.4. Řízení finančních mechanismů  

Obecná implementační pravidla pro finanční mechanismus Evropského hospodářského 

prostoru a pro finanční mechanismus Norska jsou specifikovány v nařízení o implementaci 

Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014–2020 a v nařízení o 

implementaci Finančního mechanismu Norska 2014–2021238.  Řízení projektů realizovaných 

z prostředků finančních mechanismů, tedy prostředků z fondů Evropského hospodářského 

prostoru a Norska je svěřeno hlavnímu koordinátorovi, dále jsou v rámci implementační 

struktury stanoveni zprostředkovatelé, partneři programu a je určen certifikační, auditní orgán a 

orgán pro nesrovnalosti. Dále je vymezen Zprostředkovatel programu, partner programu a 

donorský partner programu. Zprostředkovatel programu má roli obdobnou řídícímu orgánu u 

politiky soudržnosti EU, nese odpovědnost za přípravu a implementaci programu. Partner 

programu, donorský partner programu spolupracuje na řízení programu. Donorský partner může 

být i poradním orgánem v rámci řízení.239  

                                                 
238

 Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2020, 

Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska 2014-2021. In eeagrants.cz [online].[cit. 2019-09-23] 

Dostupné z:https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-

narizeni/narizeni-2542. 

239
 Program Výzkum: zprostředkovatel programu - Technologická agentura České republiky (hrazeno EHP/Norsko), 

partner programu z donorského státu - Research Council of Norway (NFR); Program Vzdělávání: Dům 

zahraniční spolupráce (hrazeno EHP), partner programu z donorského státu - The Norwegian Agency for 

International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (Diku), National Agency for 

International Education Affairs (AIBA), Program Kultura: Zprostředkovatel programu - Ministerstvo financí 

Odbor Mezinárodní vztahy (hrazeno EHP), Partneři programu - Ministerstvo kultury ČR, Institut umění - 

Divadelní ústav, Partneři programu z donorských států - The Icelandic Centre for Research (RANNIS), The 

Norwegian Directorate for Cultural Heritage (RA), The Norwegian Arts Council (ACN), Program Zdraví: 

Zprostředkovatel programu - Ministerstvo financí Odbor Mezinárodní vztahy (hrazeno EHP), Partneři 

programu - Ministerstvo zdravotnictví, Partneři programu z donorských států - Norwegian Institute of Public 

Health (FHI), Program Řádná správa: Zprostředkovatel programu - Ministerstvo financí Odbor Mezinárodní 

vztahy (hrazeno EHP), Mezinárodní partnerská organizace -Rada Evropy (Council of Europe – CoE); Program 

Občanská společnost: Zprostředkovatel programu Konsorcium Nadace Open Society Fund Praha, Výboru 

dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu České republiky (hrazeno EHP); Program Sociální 

dialog: Zprostředkovatel programu - Kancelář finančních mechanismů, zprostředkovatel fondu - Innovation 

Norway (hrazeno Norsko); Program Životní prostředí: Zprostředkovatel programu - Státní fond životního 

prostředí ČR (hrazeno Norsko), Partneři programu - Ministerstvo životního prostředí ČR, Partneři programu 

z donorských států - Norwegian Environmental Agency (NEA); Program Lidská práva: Zprostředkovatel 

programu Ministerstvo financí Odbor Mezinárodní vztah (hrazeno Norsko) Mezinárodní partnerská organizace 

- Rada Evropy (Council of Europe – CoE), European Union Agency for Fundamental Rights (FRA); Program 

Spravedlnost: Zprostředkovatel programu - Ministerstvo financí Odbor Mezinárodní vztah (hrazeno Norsko), 

Partneři programu - Ministerstvo spravedlnost, Mezinárodní partnerská organizace - Rada Evropy (Council of 

Europe – CoE), Partneři programu z donorských států The Norwegian Correctional Service (KDI); Program 

Vnitřní věci: Zprostředkovatel programu Ministerstvo vnitra (hrazeno Norsko), Program Bilaterální spolupráce 
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Jak bylo uvedeno v předchozí části mezi Českou republikou a donorskými státy 

Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem jsou podepisována Memoranda o porozumění. Poslední 

memoranda byla podepsána v roce 2017 pro programové období 2014–2021, tedy třetí 

programové období, kterému předcházela programová období 2004–2009 a 2009–2014.240 Dále 

jsou uzavírány dohody o jednotlivých programech. V České republice je v souladu s Memorandy 

o porozumění241 tímto hlavním koordinátorem Ministerstvo financí. V rámci Ministerstva financí 

je dále zajištěn certifikační a auditní orgán a orgán pro nesrovnalosti. Ministerstvo financí je také 

zprostředkovatelem šesti programů v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.  

V případě podpory ze Švýcarska byla uzavřena Rámcová dohoda mezi vládou České 

republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české 

spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. 

Národní koordinační jednotkou (NKJ) je znovu Ministerstvo financí. Realizace Programu 

probíhá ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty (ministerstva).242 

V rozpočtové dokumentaci na rok 2020 se zmiňuje, že Program švýcarsko-české 

spolupráce byl ukončen v roce 2017. V roce 2017 byla ukončena implementace Programu 

švýcarsko-české spolupráce, ve kterém bylo celkem podpořeno více než 400 projektů částkou ve 

výši 2,6 mld. Kč. V roce 2018 již v rámci programu neprobíhaly žádné transfery. Jelikož 

Švýcarsko dosud nerozhodlo o další podpoře v rámci tzv. Švýcarského příspěvku, lze 

předpokládat, že případná oficiální bilaterální jednání budou zahájena až v roce 2020, a k 

vyhlášení prvních výzev pro předkládání žádostí o grant dojde v roce 2021.243 

                                                                                                                                                             
řídí NKM - programu Ministerstvo financí (hrazeno EHP/Norsko) In eeagrants.cz [online].[cit. 2019-09-21]. 

Dostupné z: https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty. 

240
 V rozpočtové dokumentaci ke státnímu rozpočtu 2020 sněm. tisk č. 605 je uvedeno „ Od roku 2004 finanční 

mechanismy EHP a Norska v České republice podpořily množství projektů za více než 6 mld. Kč na 

revitalizaci kulturního dědictví, na podporu současného umění, ochranu životního prostředí, řešení sociální 

problematiky, zdravotnictví, spolupráci ve vzdělání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či 

spolupráci v justici a boj proti organizovanému zločinu. V roce 2018 bylo oficiálně ukončeno druhé grantové 

období 2009-2014 (ČR vyčerpalo přes 90% z celkové alokace 3,6 mld. Kč), ve kterém bylo podpořeno téměř 

900 projektů. Zároveň v roce 2018 probíhala příprava třetího grantového období 2014– 2021 (pro ČR 

alokováno přes cca 5 mld. Kč), vyhlášení prvních výzev pro předkládání žádostí o grant a zahájení projektů se 

očekává v druhé polovině roku 2019 a zejména v roce 2020.“ In psp.cz [online].[cit. 2019-09-21]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=605.  

241
 Memoranda o porozumění. In www.eeagrants.cz [online].[cit. 2019-09-23] Dostupné 

z:https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/memoranda-

2472. 

242
 Základní informace. In swiss-contribution.cz [online].[cit. 2019-09-23] Dostupné z:https://www.swiss-

contribution.cz/cs/zakladni-informace/kdo-jsme. 

243
 Sněmovní tisk č. 605 návrh SR 2020. In psp.cz [online].[cit. 2019-09-21]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=605. 
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U finančních mechanismů bych ráda poukázala na vývoj, který jsem během studia 

prodělala stran právního základu těchto podpor. V předchozí části jsem pomocí teologického 

výkladu posunula právo FM směrem k přímé aplikovatelnosti za předpokladu, že implementační 

pravidla budou dostatečně konkrétní. Tato skutečnost nabourává původní potřebu upravovat 

národní rozpočtové právo s cílem zajistit dostatečnou právní jistotu při implementaci finančních 

mechanismů v České republice z důvodu neexistence přímo aplikovatelných předpisů. 

Pokud porovnám rozpočtové způsoby zavedené v případě sdíleného řízení u fondů 

politiky soudržnosti, mohu konstatovat, že tyto postupy mají podobné momenty ale také 

rozdílnosti. Dochází k předfinancování prostředků prostřednictvím státního rozpočtu, to je stejné. 

Zároveň jsou ale z mimorozpočtových účtů Národního fondu hrazeny projekty přímo (pouze 

podíl FM), pokud se jedná o příjemce mimo státní rozpočet a zprostředkovatelem programu je 

Ministerstvo financí. Co se týče řídící a implementační struktury, je zavedena jiná terminologie 

orgánů, které řídí realizaci finančních mechanismů a navíc mají finanční mechanismy partnery 

programu a donorské partnery programu. V hrubých rysech se ale poskytování peněžních 

prostředků z finančních mechanismů přibližuje sdílenému řízení jako způsobu plnění rozpočtu 

EU. 

4.4.5. Práva, pravomoci a povinnosti adresátů finančněprávních vztahů 

Na práva a povinnosti adresátů finančně právních vztahů má vliv sektor ekonomiky, ve 

kterém byli tito adresáti zřízeni.  V rámci veřejného sektoru, je pak třeba rozlišit veřejnou 

právnickou osobu stát a ostatní veřejné právnické osoby. V rámci státu existují adresáti 

finančněprávních vztahů v nadřazeném postavení – poskytovatelé ale i v podřazeném postavení 

– příjemci. Ostatní veřejné právnické osoby mohou být jak poskytovatelé  tak příjemci. Osoby 

mimo veřejný sektor jsou v České republice pouze příjemci. 

První dva typy adreasátů tvoří organizační složky státu, které nejsou právnickými 

osobami, ale přesto se těmto jednotkám přiznává právo vystupovat v právních vztazích. 

Organizační složky vymezuje § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích. Hospodaření organizačních složek státu upravuje § 45 až 

§ 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Útvary těchto organizačních jednotek 

státu mohou být řídícími a kontrolními orgány v rámci sdíleného řízení nebo příjemci. Obě dvě 

tyto skupiny jsou v podřazeném vztahu vůči orgánům EU. Řídící a kontrolní orgány na národní 

úrovni pak navíc uplatňují své pravomoci ve vztahu k útvarům těchto rozpočtových jednotek 

v roli příjemců, stejně jako je uplatňují vůči dalšímh rozpočtovým jednotkám a osobám mimo 
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stát v rámci sektoru vládních institucí nebo vůči fyzickým a právnickým osobám mimo vládní 

sektor. 

Adresátům finančněprávních vztahů, útvarům organizačních složek státu v roli řídících 

orgánů obecněji poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu byly nově vymezeny povinnosti 

v souvislosti s použitím správního řádu při vedení řízení dle novely rozpočtových pravidel č. 

367/2017 Sb. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je 

výkonem veřejné správy, a proto se na něj od schválení této novely vztahuje zákon č. 500/2004 

Sb., správní řád správní řád. 

 Nejasnosti vznikají při vydávání aktu aplikace práva a tedy výkonu veřejné správy 

v případě, že je příjemcem projektu organizační složka státu. Jde o to, že vybrané organizační 

složky státu mohou poskytovat dotaci ze státního rozpočtu nikoliv další organizační složce státu. 

Jestliže se rozhodlo, že prostředky poskytované z rozpočtu EU budou dotací a akt schválení 

projektu řídícím orgánem je rozhodnutím o poskytnutí dotace, jak pojmenovat akt schválení 

projektu u OSS? V případě projektů OSS, které jsou investiční, bylo tímto aktem Stanovení 

výdajů. To je způsob schválení všech investičních akcí OSS v rámci státního rozpočtu nehledě 

na to, zda se jedná o projekty EU/FM či národní. Poté je zde větší část neinvestičních projektů a 

v těchto případech se vydává například Oznámení ředitele odboru strukturálních fondů o 

schválení projektu a podobně.  Právní akt schválení projektu mezi organizačními složkami státu 

není v normativních právních aktech jasně vymezen.  

V případě schválení projektu EU/FM si OSS obvykle zajišťuje rozpočtovým opatřením 

podíl státního rozpočtu a podíl EU/FM. Znamená to, že prostředky nejsou fyzicky převáděny 

příjemcům OSS, ale veškeré operace v rámci rozpočtu se řeší rozpočtovými opatřeními. Zde 

dostává prostor pro regulaci Ministerstvo financí, protože v případě, že rozpočtové opatření 

vyvolá změnu závazných ukazatelů schválených zákonem o státním rozpočtu, je nutné, aby toto 

rozpočtové opatření bylo schváleno Ministerstvem financí. Mezi závaznými ukazateli je také 

skupina vztahující se k platové oblasti. Ta je na Ministerstvu financí bedlivě sledována 

v souvislosti se schválenou systemizací. Stává se tedy, že i když je projekt schválen řídícím 

orgánem včetně prostředků na odměňování v rámci projektu, je výše těchto prostředků znovu 

regulována s ohledem na průměrné platy té které organizace či jiných rozpočtových důvodů. 

Stran obsahu nebudou tyto akty mezi organizačními jednotky příliš odlišné od vymezení 

obsahu dotace poskytované ze státního rozpočtu v § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel. Ani na 

národní úrovni neexistuje formátový typ dotace ukotvený v normativním právním aktu. Tím se 

otevírá prostor pro volnou tvorbu v určitých mezích a to považuji za nesystémové.  
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Následná kontrola plnění těchto právních aktů o schválení projektu OSS stojí také za 

zmínku. Projekt realizovaný OSS je složen z výdajů způsobilých, ty jsou děleny na výdaje podílu 

státního rozpočtu a výdaje podílu EU/FM. Tyto podíly se dále dělí na výdaje v režimu a bez 

režimu zjednodušeného vykazování. K tomu může mít OSS doplňkové zdroje, které patří do 

projektu, ale nejsou předmětem kontroly orgánů EU/FM stejně tak jako výdaje v režimu 

zjednodušeného vykazování. Všechny vydané prostředky na projekt nehledě na výžše uvedenou 

strukturu jsou ovšem předmětem kontroly národních kontrolních orgánů. Kromě toho je zde 

možnost zpětné způsobilosti, která je sice dle finančního nařízení zakázána (zákaz retroaktivity), 

ale zároveň je v ustanovení čl. 193 finančního nařízení umožněno příjemci prokázat nutnost začít 

financovat projekt před schválením a poté je na posouzení schvalující osoby, zda výdaje schválí 

či ne. Národní kontrolní orgány však namítají, že kontrolovat vydané prostředky před 

schválením projektu a vydáním závazného aktu s podmínkami je napadnutelné. OSS jako 

příjemce se může bránit, že s podmínkami projektu nebyla seznámena. Z hlediska statistického 

se možností zpětné uznatelnosti zkresluje výše prostředků podílu z rozpočtu EU. V době před 

schválením projektu jsou totiž OSS povinovány tyto výdaje hradit z čistých prostředků státního 

rozpočtu, protože projekt ještě není schválen. Tím se navíc ruší celý smysl zavedení zdrojového 

třídění dle požadavků Eurostatu. 

 V případě dalších rozpočtových jednotek do hry vstupuje zřizovatel. To se týká státních 

příspěvkových organizací a příspěvkových organizací.  Veškeré finanční vztahy se státním 

rozpočtem jsou řešeny přes zřizovatele. Není možné, aby státní příspěvková organizace dostala 

prostředky od jiné organizační složky státu v roli řídícího orgánu, a tak se vlastně vydávají první 

akty dva jedno rozhodnutí o poskytnutí dotace řídícím orgánem a druhé skutečné na základě, 

kterého zřizovatel poskytne prostředky státní příspěvkové organizaci. Orgán zřízený na základě 

přímo aplikovatelného právního předpisu pak nemá přednost ve vykonávání svých pravomocí a 

přizpůsobuje se národním rozpočtovým postupům. 

Co se týká pravidel pro žadatele a příjemce, která jsou součástí aktu aplikace práva, 

neměla by být v průběhu realizace projektu měněna, protože pravá retroaktivita je zakázána. 

Změna ve prospěch příjemců do budoucna pro zajištění srovnatelných podmínek do budoucna 

tedy tzv. nepravá retroaktivita by měla být tolerována. Dalším tématem společným pro všechny 

druhy příjemců je uzavírání dohod o partnerství u projektů s více příjemci. Ještě větším 

problémem se jeví mezinárodní prvek takových partnerství. 

Z právních jednání largo sensu zná národní rozpočtové právo rozhodnutí o poskytnutí 

dotace v případě státního rozpočtu, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v případě územně 
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samosprávných celků, dohodu o poskytnutí dotace v případě některých státních fondů. Ve všech 

těchto případech jedná veřejná správa vrchnostensky. 

 Z právního jednání stricto sensu dohody o partnerství vyplvývají práva o povinnosti mezi 

partnery projektu respektive koordinátorem-příjemcem a partnerem-příjemcem. Partnerskou 

dohodu národní rozpočtové právo nijak neupravuje. V případě sdíleného řízení je navíc 

v metodických pokynech k operačním programům uváděno, že za formu ani náležitosti uzavřené 

partnerské dohody nenese řídící orgán odpovědnost. Dohoda o partnerství se více objevuje 

v případě finančních mechanismů nebo projektů EU řízených přímo. Vztah, který mezi adresáty 

finančněprávních vztahů při uzavření dohody vznikne, je charakterizován jako vztah 

soukromoprávní. Dodávám, že ovšem s výraznými veřejnoprávními prvky. 

  

4.5. Finanční informace pro rozpočtování, plnění, kontrolu rozpočtu a statistiku EU  

Nejdříve v poznámce pod čarou poskytuji seznam pramenů práva, normativních právních 

aktů, ve kterých je obsažena finanční informace v právních normách.244 Z vybraných zákonných 
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 Rozpočtová pravidla, porušení rozpočtové kázně, účetnictví, statistika 

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků 

obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu 

a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 356/2015, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního 

závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. 
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a podzákonných právních předpisů je patrné, že metodické pokyny „soft law“, které by 

rozváděly ustanovení zákona, nejsou typickým prvkem právní kultury v České republice. 

Typickým podzákonným právním předpisem upřesňujícím ustanovení zákona je vyhláška. 

V případě poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM navíc existuje Metodický pokyn 

pro přípravu a realizaci rozpočtu za oblast EU/FM, který se zabývá činností rozpočtářů od 

přípravy státního rozpočtu, změn v průběhu roku, plnění rozpočtu až po státní závěrečný účet a 

finanční vypořádání se státním rozpočtem a Národním fondem. Tento pokyn spojuje rozpočtové 

postupy s pravidly a výstupy, které jsou dány právem EU či finančních mechanismů a které 

používá řídící a kontrolní struktura tzv. implementační struktura EU a FM a které je nutné 

zohlednit v rozpočtu. Patří sem například zpětná způsobilost, dodatečně zjištěné nezpůsobilé 

                                                                                                                                                             
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání 

do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních 

záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

Majetek státu 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Správní právo 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Regionální rozvoj 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

Kompetence 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Mzdové právo 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Soukromé právo 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém mezinárodní soukromé právo, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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výdaje, zjednodušené vykazování či přezávazkování. V této kapitole vybírám informace, které 

považuji za důležité pro činnosti související s poskytováním prostředků z rozpočtu EU/FM.  

Povinnosti správců kapitol, státních fondů, krajů a jiných právnických a fyzických osob 

vůči Ministertsvu financí stran předkládání údajů jsou dány vyhláškou č. 133/2013 Sb., na 

základě které výše uvedení adresáti předkládají návrhy svých rozpočtů. V případě poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM by měly všechny osoby a jednotky ctít základní postup, 

zjistit, kolik prostředků bylo na které programy/projekty EU/FM čerpáno a jaká je rezerva 

z předchozích let v nárocích z nespotřebovaných výdajů. Domnívám se, že by bylo také dobré 

vědět, jaké jsou výsledky kontrol při realizaci projektů. Již v době přípravy rozpočtu by bylo 

zřejmé, jaký bude předpokládaný dopad na deficit státního rozpočtu v následujících letech. Dále 

jsou důležité také informace o plnění cílů a úkolů stanovených priorit. Detail těchto informací 

odvisí od úrovně sledování. Manažerská úroveň organizačních složek státu disponuje největším 

detailem. V současné době je předmětem diskusí, co všechno by měla obsahovat Státní pokladna 

pro potřeby Ministertsva financí v souvislosti s identifikací příjemců dotací, zaznamenání celého 

procesu poskytování dotace od vyhlášení výzvy po ukončení projektu a cílově-orientovaného 

rozpočtování.  Hlavním informačním zdrojem byla dosud velmi detailní rozpočtová skladba. 

Příprava státního rozpočtu za oblast EU/FM probíhá od března roku (N-1) předcházejícímu roku 

(N), na který se sestavuje státní rozpočet. Finální výstupy Ministerstvo financí předkládá vládě 

spolu s další rozpočtovou dokumentací do 31.8. roku N-1 v souladu se lhůtami stanovenými 

v rozpočtových pravidlech.  Na úrovni MF se pracuje omezně s alokacemi programů v rámci 

víceletého finančního rámce. Státní rozpočet v systému Státní pokladny je založen 

na hotovostním plnění v dělení na podíl státního rozpočtu a podíl EU/FM a předpokladem pouze 

podílu státního rozpočtu v rámci dvou následujících let střednědobého výhledu. Rozpočtová 

strategie předkládáná Ministerstvem financí v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti ovšem predikuje i podíly EU/FM na následující dva roky střednědobého výhledu. 

Systém plateb a závazků používaný v rozpočtu EU a v implementační struktuře v rámci 

sdíleného řízení není v přípravě státního rozpočtu na úrovni MF zohledněn. Důležité je také 

zmínit, že komplexní obraz hospodaření vybraných účetních jednotek státu na bázi akruálního 

účetnictví za oblast EU/FM není při stávajícím způsobu rozpočtování pro potřeby MF při 

přípravě státního rozpočtu využíván. Rozpočet se tak opírá o hotovotní finanční výkazy, které 

poskytují informaci v požadovaném třídění rozpočtové skladby. Ta je analytikou syntetických 

účtů, které jsou navázány na příjmový a výdajový účet OSS. V případě příjmového účtu OSS to 

je SÚ 222 a v případě výdajového účtu OSS to je SÚ 223.  
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Vyhláška č. 5/2014 Sb. a vyhláška č. 356/2015 Sb. určuje povinnosti rozpočtových 

jednotek a osob v souvislosti s předkládáním údajů pro hodnocení plnění v průběhu 

rozpočtového roku a závěrečného hodnocení.  Pro plnění rozpočtu, tím myslím samotné 

poskytování prostředků, je nutné vědět, jaký je objem prostředků v rozpočtu k dispozici a znát 

základní rozpočtové procesy. Příjemce se chce zaměřit především na věcné plnění cíle smyslu 

dotace, a proto je pro něj klíčové, aby finanční informace byla jasná a pochopitelná. Takto 

kvalitně formulovaná informace musí prostoupit pomínky, na základě kterých příjemci realizují 

projekt, účel projektu a povinnosti/práva příjemce. Tvorba individuálních právních aktů je 

v mezích normativních právních aktů povinností poskytovatele. Srozumitelnost, smysluplnost a 

kontrolovatelnost obsahu aktů aplikace práva případně z nich vyplývajících dohod o partnerství a 

dohod se třetími stranami jsou předpokladem pro objektivní kontrolu. Jánošíková vycházeje 

z ustanovení zákona č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole shrnuje cíle finanční kontroly 

následovně: 1) dodržování právních předpisů, 2) zajištění ochrany veřejných prostředků, 3) 

včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy a 4) hodpodárný, efektivní a 

účelný výkon veřejné správy.245 Pařízková dále dělí kontrolu hospodaření s rozpočtovými 

prostředky na vnitřní a vnější. Zmiňuje také kontrolu průběžnou a následnou. Za průběžnou 

vnitřní kontrolu plnění státního rozpočtu považuje čtvrtletní informaci předkládanou vládě 

Ministerstvem financí a pololetní zprávu předkládanou vládou Poslanecké sněmovně dle 

rozpočtových pravidel. Za následnou pak považuje roční zprávy, které předkládají rozpočtové 

jednotky a osoby. Pod průběžnou vnější kontrolu zařazuje kontrolu prováděnou místně 

příslušnými finančními úřady, jejíž předmětem je dodržování rozpočtové kázně v souladu 

s rozpočtovými pravidly, případně kontrolu prováděnou nezávislým orgánem Nejvyšším 

kontrolním úřadem.246 NKÚ stejně jako EÚD stojí nad všemi ostatními formami kontroly. 

Kontrolu lze také dělit na finanční, daňovou, kontrolu prováděnou NKÚ a kontrolu prováděnou 

útvary v rámci implmentační struktury evropské a finančních mechanismů. Systém finanční 

kontroly se dále dělí na veřejnosprávní kontrolu, vnitřní kontrolní systém a kontrolu podle 

mezinárodních smluv. Veřejnosprávní kontrolu vykonává Ministerstvo financí, správci kapitol 

veřejného rozpočtu a územní samosprávné celky u poskytovatelů veřejné finanční podpory, ale i 

u žadatelů a příjemců projektů EU/FM. Zákon o finanční kontrole používá termín řídící orgán a 

platební agentura a odkazuje přitom na nařízení, tedy přímo alikovatelný právní akt. Vnitřní 
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 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. část 1 – kap. 4.6 Státní dozor a finanční kontrola. In: JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, MRKÝVKA, 

Petr a kol. Finanční právo a daňové právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 59. ISBN 978-80-7380-639-2. 

246
 PAŘÍZKOVÁ, Ivana. část 1 – kap. 6 Rozpočtové právo. In: JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, MRKÝVKA, Petr a kol. 

Finanční právo a daňové právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 73 a s. 83. ISBN 978-80-7380-639-2. 
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kontrolní systém se dále dělí na řídící kontrolu a interní audit. Řídící kontrola probíhá ve třech 

fázích předběžná, průběžná a následná.  Interní audit se dále dělí na audit finanční, systému a 

výkonu. Evropská implementační struktura je tak částečně součástí finanční kontroly (řídící 

orgány, platební agentura). Kontrolní systém a řídící systém programů EU/FM lze dále dělit na 

útvary v rámci rozpočtových jednotek a osob vytvořených na národní úrovni a orgány na úrovni 

evropské a států ESVO. 

Pro statistiku EU se klíčovým jeví typ poskytnuté podpory. Tu dělí na tři skupiny dotace 

mimo vládní sektor, běžné transfery v rámci vládního sektoru a neziskovým organizacím a 

kapitálové transfery v rámci vládního sektoru i mimo vládní sektor. Dále dělí příjemce na 

jednotky vládního sektoru a jednotky mimo vládní sektor. Dalším důležitým jevem je čas 

záznamů poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU. Zohledňuje se i skutečnost, že díky 

administrativním procedurám dochází ke zpozdění proplácení prostředků z rozpočtu EU. V potaz 

se berou také dodatečně vzniklé nesrovnalosti, které ovlivní výši deficitu sektoru vládních 

institucí. Výše uvedené je součástí manuálu Eurostatu247, který vychází z nařízení o evropském 

systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.248 Podle tohoto „soft law“ se řídí národní 

statistické úřady při poskytování požadovaných informací Eurostatem. V České republice je 

tímto úřadem Český statistický úřad. Požadované postupy se tak promítly až do vyhlášky č. 

323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve které ovlivnily zavedení a podobu zdrojového třídění. 

Metodický pokyn Eurostatu se ovšem nijak nezabývá zjednodušeným vykazováním. Díky 

zjednodušenému vykazování v projektech nebude nikdy skutečně vydaná částka odpovídat 

proplaceným prostředkům z rozpočtu EU. Tím bude docházet ke zkreslování deficitu vládního 

sektoru, i kdyby byly projekty realizovány bez dodatečně vzniklých nezpůsobilých výdajů.  

Všechny skupiny by měly zajímat nesrovnalosti, vratky z těchto nesrovnalostí, případně 

výše zápočtu, vratky z ušetřených prostředků, vyhraných nebo prohraných soudních sporů. Z této 

informace lze zjistit, jaká je ve finále zátěž státního rozpočtu z důvodu dodatečně zjištěných 

nezpůsobilých výdajů. Má tedy význam národohospodářský. 
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 Manual on Government Deficit and Debt implementation of ESA 2010. 2.6 In ec.europa.eu [online]. [cit. 2020-

01-16]. Dostupné z:https: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-

N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c.  
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 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému 

národních a regionálních účtů v Evropské unii. 
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4.6. Praktické použití právní metodologie – výběr ustanovení rozpočtových pravidel 

Hledání práva při odpovědi na otázku:  Jak je naplňována ochrana veřejných zájmů a 

řádného finančního řízení při aplikaci § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech ve znění účinném od 20. února 2015? 

Problémy s aplikací § 14e a § 14f jsem se zabývala ve svém příspěvku do konferenčního 

sborníku, který vznikl u příležitosti konference „Currency, Taxes and Other Institutes of 

Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia“ konané 

ve dnech 20. až 21. září 2018. 249 

Aplikace § 14e a § 14f dle současného znění rozpočtových pravidel ovlivnilo nepřímo 

Rozhodnutí NSS č. j. 6 Afs 270/2015-48.250§ 14e rozpočtových pravidel ve znění účinném od 20. 

února 2015 by měl být poskytovateli využíván skutečně pouze ve vztahu k pochybením, jež se 

týkají nevyplacených prostředků. Ve vztahu k pochybením, jež se týkají prostředků již 

vyplacených, je nutno aplikovat § 14f rozpočtových pravidel. 

Současné používání § 14e a 14f také souvisí se zrušením možnosti započtení v §44a odst. 

5 písm. b). Stalo se tak schválením zákona č. 25/2015 Sb., kterým se změnil zákon č. 218/2000 

Sb. Bod 39 důvodové zprávy k tomu uvádí „Z rozpočtových pravidel se vypouští ustanovení o 

tom, že do plnění povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně, kterým je 

neoprávněné použití dotace, se započítávají částky, které poskytovatel dosud nevyplatil, protože 

se domnívá, že byla porušena rozpočtová kázeň. Nově se navrhuje, aby poskytovatel dotace 

mohl nevyplatit její část, pokud se domnívá, že příjemce porušil rozpočtovou kázeň, u všech 

dotací nejen u dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Proto vypouštěné 

ustanovení ztrácí opodstatnění.“   

Nezbytnost úpravy §14e a vložení § 14f a dalších ustanovení bylo v důvodové zprávě 

vysvětleno následovně „ Výše uvedené nedostatky současné právní úpravy nelze odstranit jinak 
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 VÁLKOVÁ, Irena. Legal Aspects of EU Funding Related to State Organisational Units in the Czech Republic. 
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05]. Dostupné z: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14704. 

250
 Rozhodnutí NSS č. j. 6 Afs 270/2015-48 ze dne 18. 4. 2017 In: www. nssoud.cz [online]. [cit. 2019-11-23] 

Dostupné z:http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1 

&rjz_id=11&rok=2015&senat=6&cislo=270&pagesource=0- . Záznam z jednání s poskytovateli 

o problematice dotací 1. 11. 2017 - MD, SFDI Č. j. 123775/17/7500-30091-110148 (Generální finanční 

ředitelství, Oddělení metodiky a koordinace správy odvodů) „Závěry uvedené v usnesení NSS č. j. 6 Afs 

270/2015-48 jsou aplikovatelné i ve vztahu k ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech ve znění účinném od 20. února 2015, však již neobsahují možnost započtení /§ 44a odst. 5 písm. b) 

rozpočtových pravidel/ nevyplacené částky do povinnosti odvodu, tudíž § 14e rozpočtových pravidel ve znění 

účinném od 20. února 2015 by měl být poskytovateli využíván skutečně pouze ve vztahu k pochybením, jež se 

týkají nevyplacených prostředků. Ve vztahu k pochybením, jež se týkají prostředků již vyplacených, je nutno 

aplikovat § 14f rozpočtových pravidel, ve znění účinném od 20. února 2015.  

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1%20%20%20%20%20&rjz_id=11&rok=2015&senat=6&cislo=270&pagesource=0
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1%20%20%20%20%20&rjz_id=11&rok=2015&senat=6&cislo=270&pagesource=0
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a zároveň požadavky ze strany Evropské unie nelze promítnout jinak než navrhovanou 

novelizací rozpočtových pravidel. Požadavky ze strany Evropské unie byly vyjádřeny v Akčním 

plánu ke zlepšení fungování řídících a kontrolních systémů pro strukturální fondy v České 

republice. Splnění požadavků tohoto Akčního plánu bylo podmínkou odblokování plateb na 

operační programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu 

soudržnosti.“ Dále bylo konstatováno, že návrhem není do právního řádu České republiky 

implementováno právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 

Úpravou § 14e byla možnost nevyplatit dotaci nebo její část rozšířena na všechny 

porušení dotace. Dále se tato možnost uplatnila o všech typů dotací ne jen spolufinancovaných 

z rozpočtu EU. Vložením § 14f se posílily pravomoci poskytovatele, který díky této úpravě mohl 

požadovat opatření k nápravě nebo žádat vrácení poskytnuté dotace.  

 Hlavním důvodem vypuštění možnosti zápočtu z §44 odst. 5 je názor, že porušením 

rozpočtové kázně může dojít pouze, pokud jsou prostředky vydané. § 14e (nevyplacení) se tak 

vztahuje pouze k nevyplaceným prostředkům a § 14f (vrácení) se vztahuje k prostředkům již 

vyplaceným. 

 

Tabulka č. 5 Příklad používání § 14e a § 14f dle současného výkladu 

 

 

Domnívám se, že tato aplikace §14e a 14f není v souladu s ochranou finančních zájmů 

státního rozpočtu ani rozpočtu EU ani v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Dle mého 

názoru je logické, že pokud poskytovatel poskytne v několika splátkách dotaci, před každou další 

platbou ověří soulad již vydaných prostředků s účelem, podmínkami a povinnostmi stanovenými 

v rozhodnutí o poskytnutí dotace a případně o zjištěné nesrovnalosti sníží následující platbu tzv. 
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zápočet. Postup, který je nyní prosazovaný, spočívá v tom, že již vydané prostředky jsou 

poskytovatelem zkontrolovány a v případě pochybení požadována vratka od příjemce a zároveň 

je v plné výši poskytována další platba příjemci, protože na ní se pochybebí nevztahuje. 

Hodnocení plnění podmínek etc. jen ve vztahu k již vyplaceným prostředkům a provedeným 

činnostem není dle mého názoru ani v souladu se způsobem pozastavení, ukončení a snížení 

grantu dle čl. 131 finančního nařízení. Je pravdou, že tento článek se vztahuje na přímé a 

nepřímé řízení, ovšem na druhou stranu celý institut posílení role poskytovatele je inspirován 

pravomocemi příslušné schvalující osoby. Role schvalující osoby na úrovni EU je srovnatelná s 

rolí poskytovatele. 

 

4.7. Shrnutí 

Realizace evropských politik a finančních mechanismů prostřednictvím státního rozpočtu 

stále naráží na dle mého názoru zbytečně složité řídcí a kontrolní systémy, které se odrážejí do 

práva. Jednotky a osoby v rámci veřejného sektoru plní roli státní, regionální, ale i evropské 

správy. Navíc tyto jednotky a osoby se stávají příjemci a partnery v rámci projektu. Tyto nové 

prvky vycházejí z ustanovení práva EU či finančních mechanismů. Často ve snaze o podporu 

právní jistoty jsou inkorporovány do národního rozpočtového práva. Děje se tak především 

v souvislosti s postupy v rámci sdíleného řízení. S ohledem na výše uvedené je třeba vést diskusi 

o budoucí podobě realizace evropských politik a finančních mechanismů v České republice. 

Fakt, že především výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU významně ovlivňují saldo státního 

rozpočtu v hotovostním plnění a to jak negativním tak pozitivním způsobem v závislosti na fázi 

sedmiletého programového období EU, by mohl vyústit v nastavení zcela nového systému 

financování evropských politik a finančních mechanismů mimo státní rozpočet, ale v rámci 

souhrnného účtu státní pokladny. Ať už bude směřování financování programů/ projektů EU 

v České republice jakékoliv, případné zlepšení nebude možné bez komplexního pohledu na 

výdajové možnosti rozpočtu EU pro Českou republiku, který bude odrážet nový víceletý rámec. 

Tyto možnosti by měly ovlivnit spolu se současným stavem úpravy v rozpočtových právních 

předpisech.  
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5. Vybrané informačních systémy 

Informační systémy hrají při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a 

finančních mechanismů významnou roli. Za základní atributy, které určují kromě přiměřené ceny 

za výkon kvalitu informačních systémů, považuji věrohodnost a upotřebitelnost dat stejně tak 

jako zefektivnění a zjednodušení pracovních postupů. Finanční informace takto získaná, podává 

obraz o promítnutí finančněprávních norem regulujících poskytování peněžních prostředků 

z rozpočtu EU a finančních mechanismů do reálného života. 

Při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních prostředků je navíc 

nutné zohlednit fakt, že jsou tyto prostředky poskytovány ve větším objemu z veřejných zdrojů 

obvykle na realizaci projektu. Navíc jsou zde národní a evropské historické konsekvence, které 

podobu informačních systémů výrazně ovlivňují. Vybrané informační systémy jsou spravovány 

orgány veřejné správy na národní nebo nadnárodní úrovni.  

Cílem této části je analyzovat využitelnost vybraných informačních systémů pro získání 

požadované finanční informace. Připomínám, že v kapitole 1.6 jsem pojem finanční informace 

pro účely disertační práce definovala jako „Finanční informaci definuji 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.“ Pokusím se také 

odpovědět na otázku, zda ustanovení o elektronické výměně dat v přímo aplikovatelných 

evropských předpisech vyžadují úpravy národních rozpočtových předpisů. 

 

5.1. Vymezení zaměření informačních systémů 

Peněžní prostředky EU/FM včetně ostatních národních zdrojů na realizaci politik EU/FM 

jsou zaznamenány ve veřejných rozpočtech, účetnictví, projektovém řízení a výstupech kontroly. 

Poskytování prostředků z rozpočtu EU/FM je buď jednou z oblastí, které informační systémy 

zpracovávají, nebo byly tyto informační systémy vytvořeny pro potřeby vybrané skupiny 

adresátů. Hranice mezi informačními systémy rozpočtově-účetními, projektovými není ostrá. 

Lze však říci, že existují systémy s převahou rozpočtově-účetních dat a systémy s převahou 

pojetí projektového251. Kontrolní systémy existují samostatně nebo jsou součástí většího celku a 

sledují průběh a výsledek kontroly u konkrétních subjektů a počty uskutečněných akcí. 

 Rozpočtově-účetní systémy jsou informační systémy, ve kterých je zachyceno plánování 

a plnění veřejných rozpočtů a výsledky hospodaření s veřejnými prostředky. Aplikace 

                                                 
251

 Existují ovšem také neprojektová opatření například v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. 
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projektových systémů souvisí se skutečností, že většina prostředků poskytovaných z rozpočtu EU 

a finančních mechanismů je využíváno na realizaci projektů. V těchto systémech se využívají 

principy projektového řízení, průběh projektu může být sledován od vyhlášení výzvy po jeho 

závěrečné zhodnocení a vyúčtování v souladu s projektovým cyklem. Také se plní, sleduje a 

hodnotí nefinanční cíl projektů například dle stanovených indikátorů. Pokud se systém 

projektového řízení doplní o finanční informaci z rozpočtově-účetních systémů, vzniká cílově-

orientované rozpočtování, které je v rozpočtových odborných kruzích na mezinárodní úrovni 

uváděné jako vzor způsobu rozpočtování a řízení veřejných financí. Praktické provedení ovšem 

naráží na obtížně zhodnotitelný nefinanční přínos zejména u neinvestičních veřejných užitků. 

Orientace na výkonnostní, programové (cílově-orientované) rozpočtování je také jedním 

z hlavních trendů při poskytování prostředků z rozpočtu EU.  

Kontrolní systémy poté evidují různé druhy pochybení, které mohou při poskytování 

prostředků nastat podle typu vykonané kontroly252. Kontrolní orgány ovšem vycházejí především 

z dat poskytovaných z předchozích dvou systémů. S daty z rozpočtově-účetních a projektových 

systémů pracují kromě rozpočtářů, účetních, manažerů také statistici při výpočtu deficitu a dluhu 

vládních institucí dle metodiky ESA 2010. Výše uvedené tři druhy systémů existují jak na 

evropské tak národní úrovni. Generální ředitelství Eurostat Evropské komise však vychází z dat 

poskytovaných národními statistickými úřady. Zátěž vyplývající požadovaných úprav především 

rozpočtově-účetních a projektových systémů pro získání potřebných dat dle metodiky ESA 2010 

dopadá na národní úroveň. 

 Dále je nutné upozornit, že vedle více či méně centralizovaných systémů, existují na 

národní i evropské úrovni informační systémy, které zpracovávají pouze dílčí aktivity. Například 

se zaměřují pouze na zpracování žádostí od příjemců či poskytování dotací, nebo jsou vytvořeny 

pouze pro některé aktivity podporované z rozpočtu EU či pro jednotlivé kapitoly státního 

rozpočtu. 

 

5.2. Informační systémy na národní úrovni a jejich právní ukotvení 

Národní úroveň – pro informační systémy, prostřednictvím kterých se rozpočtuje 

(plánuje, plní a hodnotí rozpočet) účtuje, projektuje a kontroluje, je charakteristický „cibulový 

efekt“. Znamená to, že dosud převládala tendence vrstvit a propojovat stávající systémy se 
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 Především daňová, finanční, podle práva EU a FM, NKÚ. 
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systémy novými. Dříve než existoval Integrovaný informační systém státní pokladny
253

 dále jen 

IISSP, kapitoly státního rozpočtu disponovaly svými vlastními informačními systémy254. Ty jim 

ve většině případů zůstaly a data jsou do IISSP z  EKIS přenášena. Legislativa uváděná na 

webových stránkách MF souvisí s vývojem tohoto nástroje řízení veřejných financí, který 

podpořila vláda svými usneseními.255 IISSP je rozdělen na Rozpočtový informační systém RIS a 

Centrálního systému účetních informací státu CSUIS. 

Rozpočtový systém je definován v §3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech. Důležité ustanovení stran pravdivosti dat, která se mohou lišit v závislosti na systém, 

obsahuje § 3a „V případě nesouladu údajů vedených v rozpočtovém systému s údaji vedenými 

mimo rozpočtový systém se považují za správné údaje vedené v rozpočtovém systému.“ Pro 

evidenci v jednotném třídění peněžních prostředků EU/FM bylo zavedeno v rámci rozpočtové 

skladby zdrojové třídění, které se dále skládá z podkladového256, prostorového a nástrojového 

včetně analytiky257. Lze tak zjistit, jestli byly prostředky plánovány v rozpočtu, nebo posílily 

rozpočet z mimorozpočtových zdrojů, na jaký program/projekt EU/FM jsou prostředky 

vydávány a kolik činí podíl poskytovaný z národních zdrojů a jaká je výše podílu EU/FM. Dle 

odpovědnostního třídění lze zjistit, kdo dotaci poskytuje. Souhrnně tříděné právní formy 

příjemce dotace lze dohledat v druhovém třídění258. Nově se rozvíjí funkcionalita, pomocí které 

je možné identifikovat jmenovitě příjemce dotace. Na prostředky EU/FM předfinancované ze 
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 Integrovaný informační systém státní pokladny – je plněn funkční od roku 2013. Na webových stránkách 

Ministerstva financí se uvádí „cílem Ministerstva financí na platformě projektu je implementovat Integrovaný 

informační systém Státní pokladny, a tím získat účinný, transparentní, efektivní a centralizovaný nástroj pro 

řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů 

za veřejnou správu a komplexní přesné a včasné výkaznictví za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními 

standardy, který by umožňoval: efektivně řídit státní finance a dosáhnout transparentnost ve výdajích státních 

prostředků, realizovat cíle fiskální politiky státu, provozovat likviditu státu za minimálních nákladů / 

maximálních výnosů, zajistit platby veřejné správy včetně „Jediného účtu státu“, podporovat řízení státních 

aktiv a pasiv, efektivně připravovat státní rozpočet, transparentně realizovat státní rozpočet, zajistit přesné 

účetní výkaznictví, zavést kontroly výdajů ex-ante a ex-post. Integrovaný informační systém státní pokladny.“ 

In statnipokladna.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: https://www.statnipokladna.cz/cs/o-statni-

pokladne/integrovany-informacni-system-statni-pok. 

254
 EKIS – ekonomický informační systém. Centrálně se používal informační systém Šachmatky pouze pro 

sestavování státního rozpočtu. Data o návrhu rozpočtu byla neveřejná. Systém Šachmatky byl provozován 

Ministerstvem financí. In mfcr.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-

ministerstvu/informacni-systemy/sachmatky 

255
 Usnesení vlády č. 169/2005 k záměru vytvoření Státní pokladny; usnesení vlády č. 561/2007 k vytvoření 

účetnictví státu; usnesení vlády č. 1217/2009 k součinnosti rozpočtových kapitol v další fázi Integrovaného 

informačního systému Státní pokladna. Legislativa. In www.statnipokladna.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. 

Dostupné z:https://www.statnipokladna.cz/cs/o-statni-pokladne/legislativa. 

256
 Toto třídění používá pouze státní rozpočet a rezervní fondy. 

257
 Analytiku nástroje používá jen státní rozpočet a rezervní fondy. 

258
 Ne vždy koresponduje s právní formou dle registrů jako je RES, ARES či ROS, druhové třídění nabízí shrnutí 

vybraných právních forem. 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/sachmatky
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/sachmatky


 

118 

 

 

 

státního rozpočtu včetně podílu spolufinancování ze státního rozpočtu tedy lze aplikovat i 

zbývající druhy třídění rozpočtové skladby.259  

Věrný obraz o hospodaření státu na základě shromážděných účetních záznamů od 

vybraných účetních jednotek, kterými jsou organizační složky státu, státní fondy podle 

rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady 

regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny a účetních jednotek, o 

kterých tak stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo zvláštní právní předpis lze získat z 

Centrálního systému účetních informací státu.260 Technickou formu účetních záznamů určuje 

vyhlášky 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a 

jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a 

smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). 

Lze říci, že účetní akruální pohled na poskytování prostředků z rozpočtu EU/FM je ve 

srovnání s hotovostním pohledem komplexnější ve smyslu zaznamenání informace o 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM  v momentě  vzniku události, jejíž 

existence bude potvrzena v budoucnosti, kdy důvodem takového záznamu je  vznik právního 

závazku (například žádost o poskytnutí dotace, rozhodnutí o poskytnutí dotace, či schválení 

žádosti o proplacení prostředků z rozpočtu EU/FM). Zdrojové třídění dle  rozpočtové skladby 

pro sledování hotovostního plnění příjmů a výdajů státu, územně samosprávných celků,  státní 

fondů a také rezervních fondů OSS pak nabízí detail na programy/projekty EU/FM v dělení 

podílu národního spolufinancování a podílu EU/FM kromě dalších 9 druhů třídění. Data těchto 

dvou pohledu lze propojit zřídkakdy jen za určitých okolností. 

Na Integrovaný informační systém státní pokladny „Státní pokladnu“ je pak napojen 

historicky starší Informační systém programového financování261, který se skládá ze dvou 

modulů Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu EDS/SMVS. 

Programové financování upravuje v §12 a §13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 

financování programů reprodukce majetku. 

Tento systém byl vyvíjen od roku 1994, je k dispozici ve všech organizačních složkách 

státu a slouží k plánování, hodnocení a kontrole investičních dotací a investic realizovaných 
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 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě stanovuje 12 druhů třídění. 

260
 § 1 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

261
 V současné novele rozpočtových pravidel (sněmovní tisk č. 567), která je zařazena na pořad 35. schůze 

k projednání je původní název doplněn o slovo „rozpočtový“ na „rozpočtový informační systém programového 

financování (RISPF)“. 
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státem (organizačními složkami státu) včetně souvisejících neinvestičních. Jednotlivé akce jsou 

projektově řešeny a systém zahrnuje kompletní evidenci o realizaci akce včetně dokumentace, 

plnění cílů dle indikátorů, hodnocení a následné kontroly. Vše se záměrem řídit pomocí tohoto 

systému investiční akce dle principu 3E (efektivně, hospodárně a účelně). 262 Prostřednictvím 

tohoto systému se řídí méně než 10% celkových výdajů státního rozpočtu. Za 25 let své 

existence měl období, kdy byl prakticky před zrušením a poté byl znovu objeven. S tím souvisí i 

skutečnost, že byl hodnocen jako zastaralý a neflexibilní. 

 V současné době se programové financování znovu dostalo do centra zájmu s tím, že 

informační systém, který jej spravuje, by měl být hlavním nástrojem výdajové politiky státu 

(v případě dotací od procesu vyhlášení výzvy).263 Tento „projektově“ orientovaný systém 

zaměřený na investiční často víceleté akce zahrnuje i projekty spolufinancované z rozpočtu 

EU/FM, pokud jsou předfinancovány ze státního rozpočtu. Informační systém programového 

financování je pak napojen kromě IISSP ještě na EKIS a MS2014+. Za oblast investičních dotací 

také na Centrální evidenční dotační systém (CEDR) spravovaný Generálním finančním 

ředitelstvím a DotInfo, který navrhuje Ministerstvo financí zrušit v novele rozpočtových pravidel 

a souvisejících zákonů předložené Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.264 „ Poskytovatelé 

dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu jsou nyní povinni předkládat 

                                                 
262

 Programové financování - zajišťuje dohled nad investičními opatřeními financovanými ze státního rozpočtu. 

Ministerstvo financí (MF) umožňuje prostřednictvím programového financování administrovat také 

neinvestiční akce (projekty), neboť jeho principy (a principy podpůrného informačního systému) lze ve značné 

míře uplatnit i na ně. Programové financování je realizováno rozpočtovým informačním systémem 

programového financování (RISPF). Programové financování In mfcr.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné 

z: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/zakladni-informace. 

263
 „Nejvýznamnější změnou v oblasti programového financování je rozšíření evidence rozpočtového informačního 

systému programového financování (IS) o dotační neinvestiční akce, aby poskytoval ucelený přehled o dotacích 

a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Pro dotační neinvestiční akce je 

přípustná zjednodušená evidence vyžadující pouze základní informace o dotaci nebo návratné finanční 

výpomoci. V případě potřeby správce programu umožní IS podrobnější evidenci i pro dotační neinvestiční 

akce. Ministerstvo financí prostřednictvím těchto změn usiluje o širší využití programového financování, 

respektive podpůrného IS, z důvodu zajištění jednotné evidence prostředků státního rozpočtu, a tím i úspor na 

resortech, které nemusejí vyvíjet vlastní IT řešení.“ písmeno c), bod 2. Odůvodnění hlavních principů 

navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku, Obecná část, 

Důvodová zpráva novely rozpočtových pravidel a souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 567 str. 24. In psp.cz 

[online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=567&CT1=0. 

264
 „Ministerstvo financí navrhuje zrušit informační systém DotInfo zejména z důvodu jeho zastarání v oblasti 

získávání dat, které není možné v řadě případů efektivně zautomatizovat, čímž způsobuje neúměrnou 

administrativní zátěž poskytovatelům dotací. Ministerstvo financí nahradí systém DotInfo novým nástrojem pro 

zveřejňování údajů, který bude získávat údaje ze systému EDS/SMVS.“ písmeno f), bod 2. Odůvodnění 

hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím 

celku, Obecná část, Důvodová zpráva novely rozpočtových pravidel a souvisejících zákonů, sněmovní tisk 

č. 567 str. 25. In psp.cz [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=567&CT1=0. 
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údaje do systému CEDR, do systému DotInfo a v případě dotací na programy (investice) také do 

EDS/SMVS. Po přijetí navržené úpravy budou poskytovatelé dotací a návratných finančních 

výpomocí ze státního rozpočtu předkládat údaje o všech takto poskytnutých prostředcích pouze 

do systému EDS/SMVS, ze kterého přes rozhraní půjdou údaje do systému CEDR.“265 

IS Viola – je informační systém, který spravuje Platební a certifikační orgán (PCO) 

Národní fond. Je to nástroj, prostřednictvím kterého se účtuje o prostředcích EU a finančních 

mechanismů, které jsou přijímány z EK a FM a propláceny do především do státního rozpočtu. 

Dalším zdrojem prostředků na účtech NF jsou vratky z nesrovnalostí, které byly dodatečně 

zjištěny a rovnají se podílu z rozpočtu EU či finančních mechanismů certifikovaných ale i 

necertifikovaných výdajů266.  Slouží tedy k finančnímu řízení prostředků z rozpočtu EU a FM. 

Tento systém je propojen s IS SFC2014 Evropské komise a s MS2014+. Dále existuje interface i 

mezi IS Viola a IS CEDR, IS Viola a Ekonomickým informačním systémem Ministerstva financí 

Avis a také IS Viola a IS CEDR-FM pro EHP a Norské fondy. 

Do kategorie projektových systémů v rámci sdíleného řízení řadím Monitorovací systém 

na programové období 2014–2020 Evropských strukturálních a investičních fondů MS2014+, 

Akreditovaný IS SZIF na platformě SAP pro společnou zemědělskou politiku, IS CEDR-MF- 

EHP a Norské fondy za finanční mechanismy. Tyto systémy byly zřízeny v souladu s přímo 

aplikovatelnými předpisy EU a nařízeními finančních mechanismů. Mohou obsahovat kontrolní 

moduly, které obsahují informaci související s prováděnými kontrolami při poskytování 

prostředků EU/FM. Jsou také propojeny s informačními systémy spravovanými EK a v případě 

finančních mechanismů se systémy spravovanými kanceláří finančních mechanismů. 

MS2014+ je spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, jehož prostřednictvím jsou 

v České republice elektronicky předávána data potřebná pro řízení, monitorování, hodnocení 

Evropských strukturálních a investičních fondů.267 Tento systém disponuje celým procesem od 

vyhlášení výzev k podání žádosti o dotaci až po ukončení projektu, jeho zhodnocení a vymezené 

doby udržitelnosti. Volitelně lze v něm nastavit vybraná třídění dle rozpočtové skladby.  Jak bylo 

                                                 
265

 Zrušení § 18a zákona č. 218/2000 Sb., bod 6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní 

úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí, Obecná část, Důvodová 

zpráva novely rozpočtových pravidel a souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 567 

str. 30. In psp.cz [online]. [cit. 2019-10-

16]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=567&CT1=0. 

266
 V tomto informačním systému lze mimo jiné generovat report o všech druzích vratek, které byly z důvodu 

zjištění nesrovnalostí převedeny na účet PCO. 

267
 MS2014+. In mseu.mssf.cz [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: https://mseu.mssf.cz/. 
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zmíněno, dochází k přenosu dat mezi IS programové financování a MS2014+. Je propojen s IS 

jednotlivých řídících orgánů, pokud existují. K přenosu dat dochází také s IS Viola Platebního a 

certifikačního orgánu a IS Auditního orgánu. Prostřednictvím systému MS2014+ jsou předávána 

data do IS SFC14 Evropské komise. Monitorovací systém je definován v zákoně č. 248/2000 

Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V § 18 odst. 5 tohoto zákona se odkazuje na obecné 

nařízení k ESI fondům č. 1303/2013 a odst. 6 téhož zákona vymezuje oblasti, ve kterých se tento 

systém využívá. Ty jsou ovšem dle mého názoru dostatečně popsány v obecném nařízení, dalších 

prováděcích předpisech EU případně „soft law“. MS2014+ eviduje i nesrovnalosti, které při 

realizaci projektů vznikly. 

Akreditovaný IS SZIF na platformě SAP pro společnou zemědělskou politiku – naplňuje 

akreditační kritéria vyplývající z Nařízení komise (EU) č. 907/2014 a další související evropské 

legislativy, která se vztahuje k administraci a výplatám evropských zemědělských dotací.268 

Portál farmáře SZIF – systém se zaměřuje na veškeré informace o podávání dotací obecně. 

Prostřednictvím tohoto portálu uživatel žádost o poskytnutí dotace podává elektronicky a může 

sledovat stav administrace jeho žádosti.269  

IS CEDR-MF-EHP a Norské fondy za finanční mechanismy – je určen k administraci 

projektů v rámci finančních mechanismů. 270 V nařízení o  implementaci Finančního mechanismu 

EHP 2014–2021 je stanoveno, že „Přijímající stát odpovídá za řízení a kontrolu programů. Řídící 

a kontrolní systémy zavedené přijímajícím státem pro Finanční mechanismus EHP 2014–2021 

musejí zajišťovat dodržování zásad odpovědnosti, hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti.“271 

V případě EHP Výbor pro finanční mechanismus EHP, jehož jménem administruje a řídí 

finanční mechanismus EHP 2014–2021 kancelář finančních mechanismů, stanovuje požadavky 

pro elektronické předávání informací.272 Obdobná ustanovení jsou součástí Nařízení o 
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 Zajištění provozu a rozvoje IS SZIF. In szif.cz [online]. [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_nav

igace%2Finformace_a_aktuality%2Fdulezita_sdeleni%2F1421235784146.pdf. 

269
.Portál farmáře. In szif.cz [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z:https://www.szif.cz/irj/portal/pf/ pf-uvod. 

270
 IS CEDR-MF-EHP a Norské fondy. In cedr-fm.mfcr.cz [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z:https://cedr-

fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx. 

271
 odst. 1 Článek 5.1 Obecné zásady řídících a kontrolních systémů Kapitola 5:Řídící a kontrolní systémy Nařízení 

o implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2021/2016. In 

eeagrants.cz [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z:https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-

dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542. 

272
 odst. 3 Článek 5.1 Obecné zásady řídících a kontrolních systémů Kapitola 5:Řídící a kontrolní systémy Nařízení 

o implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2021/2016. In 

eeagrants.cz [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z:https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-

dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542. 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Finformace_a_aktuality%2Fdulezita_sdeleni%2F1421235784146.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Finformace_a_aktuality%2Fdulezita_sdeleni%2F1421235784146.pdf
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542
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implementaci finančního mechanismu Norska 2014–2021. Požadavky pro elektronické 

předávání informací ovšem stanovuje Ministerstvo zahraničních věcí Norska.273 Výbor 

finančních mechanismů pro elektronickou komunikaci s členským státem využívá a provozuje IS 

GRACE. 

Z kontrolních systémů, které na národní úrovni shromažďují data o kontrolovaných 

operacích na příklad pro tvorbu souhrnných zpráv o realizovaných kontrolách, uvádím 

Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě (IS FKVS). Přístup do tohoto systému 

není veřejný. V § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je v odst. 1  uložena povinnost 

Ministerstvu financí předložit vládě roční zprávu o výsledcích finančních kontrol spolu s 

návrhem státního závěrečného účtu. Současně Ministerstvo financí předává tuto zprávu 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Orgán veřejné správy je povinen přeložit roční zprávu o 

výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí dle odst. 2 téhož §. Struktura a rozsah zpráv o 

výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání, stejně tak jako povinnost 

předkládat je v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí 

vyplývá z § 32 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Zpráva o výsledcích finančních kontrol 

ve veřejné správě v části závažná zjištění podle § 22 odst. 5274 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve znění pozdějších předpisů, čerpá také z dat Informačního systému Auditního orgánu. 

Součástí zprávy je také informace o hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni, které zaslal Centrální 

kontaktní bod sítě AFCOS Evropskému úřadu pro boj proti podvodům OLAF, který patří pod 

Evropskou komisi. 

Finanční správa vede odvody a penále za porušení rozpočtové kázně ve dvou 

informačních systémech MF – IS CEDR II-kontrolní útvary FÚ275 a ADIS – automatizovaný 

daňový informační systém. Výsledky kontrol dotací finančních úřadů jsou zaznamenávány IS  

Vykont.276 Obecně generální finanční ředitelství vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o 

                                                 
273

 odst. 1 a odst. 3 Článek 5.1 Obecné zásady řídících a kontrolních systémů Kapitola 5:Řídící a kontrolní systémy 

Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska 2014-2021/2016. In eeagrants.cz [online]. [cit. 2019-

10-19]. Dostupné z:https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-

narizeni/narizeni-2542. 

274
 Zákonem č. 126/2019, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů došlo k přečíslování. V § 22 se 

odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 

6. 

275
 CEDR. In mfcr.cz [online]. [cit. 2019-12-01]. Dostupné z:https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-

systemy/cedr. 

276
 Vykont. In mfcr.cz [online]. [cit. 2019-12-01]. Dostupné z:http://cedr.mfcr.cz/vykont/. 

https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/cedr
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/cedr
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dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech dle § 75b zákona 

č. 218/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. 

V případě NKÚ – zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu informační 

systém na evidenci kontrolních akcí nestanovuje. NKÚ nicméně používá vlastní interní IT 

systém na podporu kontrolní činnosti (KIS). Na webových stránkách NKÚ je uveřejněn registr 

kontrolovaných akcí a osob.277  

 

5.3. Informační systémy na nadnárodní úrovni a jejich právní ukotvení 

Evropská úroveň – V roce 2005 byl představen nový účetní systém, který je postaven na 

principech akruálního účetnictví – systém ABAC.278 Stal se nástrojem Komise pro plnění rozpočtu 

a sledování čerpání prostředků. Plní zejména mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor 

(IPSAS), které vypracovala Mezinárodní federace účetních (IFAC). Důležitým aspektem plnění 

rozpočtu je soulad s právními předpisy EU vztahujícími se na veřejné zakázky (dodávky, práce a 

služby“279 Spravuje jej generální ředitelství EK – Rozpočet, které je odpovědné za správu 

rozpočtu EU.280 Rozpočet, který je veden v tomto systému lze nazvat jako modifikovaný 

hotovostní rozpočet. Disponuje hotovostními i akruálními účty, nevyčerpané prostředky lze dle 

specifických pravidel finančního nařízení převádět do dalšího roku. Systém nedisponuje 

ekonomickým tříděním281. Na druhou stranu na rozdíl o procesu přípravy státního rozpočtu 

v IISSP jsou v systému zaznamenávány všechny fáze přípravy rozpočtu EU od návrhů 

jednotlivých generálních ředitelství EK a dalších institucí EU po finální schválený akt. 

Informační systém pro výměnu dat mezi členskými státy a Evropskou komisí Systém pro 

řízení fondů v EU (SFC2014+) poskytuje informace o projektech vybraných fondů sdíleně 

řízených s členskými státy. Patří mezi ně především Evropské investiční a strukturální fondy, 

Azylové a migrační fondy, Předvstupní nástroj (IPA), Evropský fond pro přizpůsobení se 
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globalizaci a jiné.282 Náležitosti elektronické výměny dat jsou ukotveny v čl. 74 odst. 4 obecného 

nařízení283, na které navazuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 stanovující podmínky 

týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí. 

 Za centrální systém výměny informací pro přímo a nepřímo řízené programy považuji 

„Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).“284 Vytvoření jednoho prostoru pro získání 

informací o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU je krokem vpřed na cestě ke 

zjednodušení a zpřístupnění údajů pro uchazeče o prostředky z rozpočtu EU a snaha o snížení 

administrativní zátěže. Povinnost zajistit elektronickou výměnu dat za oblast poskytování 

prostředků z rozpočtu EU vychází z finančního nařízení285. Za matoucí považuji fakt, že přesto, 

že jsou články součástí kapitoly 2 Pravidla pro přímé a nepřímé řízení, čl. 147 odst. 2 stanovuje, 

že v případě sdíleného řízení bude probíhat výměna informací dle odvětvových pravidel286.  

Kontrolní systémy – Strategie EK proti podvodům z dubna 2019287  zmiňuje dva systémy, 

které za stranu výdajů z rozpočtu EU shromažďují data důležitá pro boj proti podvodům – 

Systém pro řízení nesrovnalostí a Systém včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských 

subjektů.288 Právní základ existence Systému včasného odhalování rizik a vylučování 

hospodářských subjektů vyplývá z finančního nařízení čl. 135 až čl. 144. V čl. 144 je zároveň 

upozorněno, že v případě sdíleného řízení jsou informace předávány prostřednictvím Systému 

pro řízení nesrovnalostí. Povinnost informovat EK o nesrovnalostech přesahujících 10 000 EUR 

                                                 
282

 SFC support portal. In https:// ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné 

z:https://ec.europa.eu/sfc/en/2014/about-sfc2014. 

283
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

284
 SEDIA. In https:// ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/ participant-register 

285 
Čl. 146 až 148 Kapitola 2 Pravidla pro přímé a nepřímé řízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet 

Unie.  

286 
Odst. 2 Čl. 147 Elektronická veřejná správa „Ve sdíleném řízení probíhá veškerá oficiální výměna informací 

mezi členskými státy a Komisí prostředky uvedenými v odvětvových pravidlech. Tato pravidla zajistí 

interoperabilitu shromážděných či obdržených údajů předávaných v rámci správy rozpočtu.“ nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 

287
 Commission Anti-Fraud Strategy: enhanced action to protect the EU budget. In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-

11-21]. Dostupné z:https://ec.europa.eu/anti-

fraud/sites/antifraud/files/2019_commission_anti_fraud_strategy_en.pdf. 

288
 Early Detection and Exclusion System (EDES). In ec.europa.eu [online]. [cit. 2019-11-21]. Dostupné 

z:https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-

measures/edes_en. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/2019_commission_anti_fraud_strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/2019_commission_anti_fraud_strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_en


 

125 

 

 

 

je uvedena v čl. 122 odst. 2 obecného nařízení. Lze shrnout, že Systém včasného odhalování rizik 

a vylučování hospodářských subjektů je využíván v rámci přímého a nepřímého řízení a Systém 

pro řízení nesrovnalostí je plněn daty od členských států v rámci sdíleného řízení.  

Povinnosti Evropského účetního dvora jsou stanoveny v čl. 287 SFEU. Finanční nařízení 

v Hlavě XIV Externí audit a Absolutorium určuje pravidla a postupy EÚD v souvislosti 

s plněním ročního rozpočtu EU tzv. Absolutorium. Na webových stránkách jsou k dispozici 

auditní zprávy a zprávy o činnosti. Ve strategii EÚD na léta 2018–2020 je zdůrazněna potřeba 

využití technologie pro inovaci práce v auditu. Existenci informačního systému kontrolních akcí 

nevylučuji, ale informaci jsem o něm na webových stránkách EÚD nenašla.289 

Právní ukotvení informačních systémů ať už v národní nebo evropské legislativě lze ve 

většině případů dohledat. Soustředění ustanovení týkajících rozpočtových, účetních, 

projektových a kontrolních systémů do jednoho právního předpisu pomáhá dle mého názoru ke 

zlepšení znalostního managementu mezi subjekty finančněprávních vztahů. Propojování 

současných systémů převažuje před vytvářením společných platforem využitelných pro širší 

uživatelskou obec. 

 

5.4. Praktické použití právní metodologie  – pravidlo „pouze jednou“ 

Právní názor: 

„Žádný přímo aplikovatelný právní předpis EU neruší povinnost zahrnout projekty EU 

do Informačního systému programového financování“ 

Úvod do problému: 

Jak již bylo několikrát řečeno, prostředky na realizaci projektů EU/FM jsou obvykle 

předfinancovány ze státního rozpočtu. Tato skutečnost je promítnuta ve vymezení příjmů 

státního rozpočtu  v ustanovení § 6 odst. 2  a výdajů státního rozpočtu v § 7 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. Pokud lze tyto 

projekty podřadit pod programy vymezené v § 12 a účast státního rozpočtu na financování 

programu dle § 13 zákona, jsou tyto projekty řízeny v Informačním systému programového 

financování. Program jako „soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí 

na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku“ je definován v § 12 odst. 1. Vymezení 

okruhu výdajů na programy je navíc doplněno v písmenu n) § 3, ve kterém se „výdaji na 
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provozní potřeby“ pro účely rozpočtových pravidel rozumí „výdaje organizační složky státu 

kromě výdajů na programy (§ 12 odst. 1)“. Sankce za nezařazení těchto výdajů pod programové 

financování není v těchto ustanoveních explicitně uvedena. § 3 písm. e) však definuje 

neoprávněné použití následovně: „Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního 

rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením 

byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o 

poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní 

prostředky poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do 

státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným účelem 

nebo podmínkami vydány; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní 

prostředky použity.“ 

Z výše uvedených ustanovení vyvozuji následující právní normu: 

Hypotéza: 

Pokud organizační složka státu realizuje projekt EU/FM nebo poskytuje prostředky ze 

státního rozpočtu na projekt EU/FM, který má charakter investice 

Dispozice:  

bude řízen v Informačním systému programového financování dle pravidel stanovených 

ve vyhlášce 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 

majetku. 

Porušení Dispozice 

Vydání prostředků mimo Informační systém programového financování lze 

charakterizovat jako porušení povinnosti stanovené zákonem, tedy neoprávněné použití 

prostředků státního rozpočtu nebo prostředků vydaných ze státního rozpočtu – porušení 

rozpočtové kázně dle §44 odst. 1 rozpočtových pravidel. 

Sankce: 

Odvod za porušení rozpočtové kázně § 44a rozpočtových pravidel. 

Právní normu nacházím v několika ustanoveních právního předpisu. Jedná se o normu 

kondicionální a kogentní. Tuto normu doplňuje blanketová norma, která ve své dispozici 

zmocňuje ministerstvo k vydání prováděcího právního předpisu. Dle § 13 odst. 4 pravidla 

stanoví ministerstvo v dohodě s MMR vyhláškou. 

Za přímo aplikovatelné právní předpisy pro sdílené řízení vybírám Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 tzv. obecné nařízení pro Evropské strukturální a investiční 
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fondy. V čl. 122 bod 3 je stanovena povinnost členských států zajistit všechny výměny informací 

mezi příjemci a řídícím orgánem, certifikačním orgánem, auditním orgánem a zprostředkujícími 

subjekty elektronickou výměnu údajů. Druhý pododstavci bodu 3 zní: „Systémy uvedené 

v prvním pododstavci usnadňují interoperabilitu s vnitrostátními a unijními rámci a umožňují 

příjemcům předkládat všechny informace mezi příjemci a řídícím orgánem, certifikačním 

orgánem, auditním orgánem a zprostředkujícími subjekty pouze jednou.“ Dále je zde uloženo 

Komisi přijmout prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se výměny 

informací.  

Prováděcí pravidla byla přijata prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1011/2014. 

Parametry systémů pro elektronickou výměnu dat určuje čl. 9 tohoto nařízení. Čl. 9 bod 2 zní 

„Pokud členský stát z vlastního podnětu zavede pro příjemce povinné používání systémů pro 

elektronickou výměnu dat, zajistí, aby technické parametry těchto systémů nenarušovaly 

bezproblémové provádění fondů ani neomezovaly přístup příjemcům. V bodě 3 se následně 

uvádí „Systémy pro elektronickou výměnu dat jsou vybaveny přinejmenším těmito funkcemi: c) 

automatickými kontrolami jako součástmi systému, které v co nejvyšší míře omezují opakované 

výměny dokumentů nebo informací“. Předávání dokumentů a údajů prostřednictvím systémů pro 

elektronickou výměnu dat stanovuje čl. 10. Zmiňuji bod 4, který zní „ Jak je uvedeno v čl. 122 

odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013, dokumenty a údaje se prostřednictvím 

systémů pro elektronickou výměnu dat pro tutéž operaci předkládají pouze jednou pro všechny 

orgány provádějící týž program. Tyto orgány spolupracují na právní, organizační, sémantické a 

technické úrovni na zajištění účinné komunikace a výměny a opětovného použití informací a 

znalostí. Tímto ustanovením nejsou dotčeny postupy, které umožňují příjemcům opravit chybné 

údaje a aktualizovat zastaralé údaje nebo nečitelné dokumenty“. Posledním bodem, který cituji je 

bod 5 Systémy pro elektronickou výměnu dat jsou přístupné přímo prostřednictvím 

interaktivního uživatelského rozhraní (internetové aplikace) nebo prostřednictvím technického 

rozhraní, které umožňuje automatickou synchronizaci a předávání údajů mezi systémy příjemců 

a systémy členských států.  

Pro přímé a nepřímé řízení jsou stran elektronické výměny informací rozhodující finanční 

pravidla Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046. Čl. 146 bod 1 

mimo jiné zdůrazňuje základní náležitost pro řízení příjmových a výdajových operací a to 

zajištění kompletní auditní stopy pro každou operaci. Dále dle čl. 147 bodu 1 „Orgány Unie, 

výkonné agentury a subjekty Unie uvedené v článcích 70 a 71 pro elektronickou výměnu 

informací s účastníky vypracují a uplatňují jednotné standardy. Zejména pak, nakolik je to 



 

128 

 

 

 

možné, navrhnou a uplatňují řešení pro předkládání, uchovávání a zpracování údajů 

poskytnutých v udělovacích řízeních a za tímto účelem vytvoří pro účastníky jediný prostor pro 

výměnu elektronických údajů“. Čl. 148 definuje podmínky, které musí splňovat systémy 

elektronické výměny. Z uvedeného výčtu vybírám zachování integrity dokumentů.  

Ve výše uvedených ustanoveních přímo aplikovatelných nařízení převládá dispozice, 

tedy konkrétní povinnost, kterou má subjekt finančně právních vztahů, ať už je to členský stát a 

EK v případě sdíleného řízení nebo EK či jiné pověřené subjekty v případě sdíleného řízení 

zajistit. Dle mého názoru není možné uváděné části chápat jako části normy teologické (finální), 

protože plnění těchto povinností je součástí povinně předkládaných informací a součástí 

hodnocení zajištění dostatečné auditní stopy. Domnívám se proto, že nesplnění těchto podmínek 

může být předmětem následných postihů.   

S ohledem na výše uvedené uzavírám následovně: Pokud existuje informační systém290, 

který byl kontrolními orgány uznán jako vyhovující pro zajištění kvalitní auditní stopy za 

maximálního dodržení pravidla předkládání všech požadovaných informací pouze jednou, 

neexistuje důvod pro zaznamenání informací v jiných informačních systémech. Domnívám se, že 

tento výrok je plně v souladu se zásadou řádného finančního řízení, zásadou přednosti unijního 

práva před právem vnitrostátním, zásadou přímého účinku a zásadou užitečného účinku. Použila 

jsem jazykovou a teologickou metodu.  

V případě finančních mechanismů jsem v implementačních nařízeních FM EHP a FM 

Norska obdobná stanovení, jako jsou v evropských nařízeních, nenašla. Faktem je, že IS CEDR-

MF-EHP a Norské fondy za finanční mechanismy splňuje požadavky související elektronickou 

výměnou dat mezi poskytovateli a příjemci. Zaznamenávání projektů FM v programovém 

financování je tudíž nadbytečné. 

Na druhou stranu je nutné zohlednit skutečnost, že stát v případě poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu EU a FM může být jak poskytovatelem, zřizovatelem poskytovatele tak 

příjemcem. Místo povinnosti zaznamenávání dat v  projektovém systému Státu – IS 

programovém financování a zároveň v projektových systémech, které historicky vznikly pro 

elektronickou výměnu dat při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM –

MS2014+, Akreditovaný IS SZIF na platformě SAP pro společnou zemědělskou politiku a IS 

CEDR-MF-EHP a Norské fondy bych uvažovala o platformě mezi těmito systémy, která by 

poskytovala potřebné informace využitelné pro ostatní segmenty v požadovaném detailu. Tato 
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forma mi připadá smysluplnější než předávání dokumentů, které mají jiné určení či strukturu 

přes rozhraní mezi jednotlivými systémy.  

 

5.5. Shrnutí 

Kvalita finanční informace odráží snahu vytvořit informační systém, který by obsahoval 

všechny informace požadované adresáty finančního práva a pokud to není možné, převzít nebo 

propojit informační systémy, které vznikly na základě historicky odlišných zadání. Splnění 

takové ambice považuji za nereálné. 

 Charakteristický je také cibulový efekt při jejich vytváření především na národní úrovni. 

Cibulový efekt znamená vytváření nových informačních systémů při ponechání stávajících. Stran 

právního ukotvení informačních systémů lze konstatovat, že většina těchto systémů svou 

existenci může opřít o ustanovení v právním předpise.  

„Pojistka“ existence systémů ve formě odkazu v národní legislativě na přímo 

aplikovatelné právní předpisy EU oslabuje zásadu přímého účinku. Paradoxem je právní 

zastřešení informačních systémů za oblast finančních mechanismů. Národní legislativa na ně 

nepamatuje a řídí se nařízeními implementujícími finanční mechanismy, jejichž přímá 

aplikovatelnost byla dosud odmítána. 

 Diversifikace informačních systémů je patrná jak na národní tak na evropské úrovni a liší 

podle způsobu plnění rozpočtu EU na informační systémy pro sdílené řízení a informační 

systémy pro nepřímé a přímé řízení. Informační systémy na národní úrovni jsou členěny nejen 

podle způsobu řízení, ale také dle politik EU. Řízení finančních mechanismů se podobá řízení 

sdílenému u prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Podle skladby donorských zemí se člení 

na finanční mechanismy EHP a Norska. 
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6. Varianty řešení jako podklad pro změnu právní úpravy de lege ferenda 

Možná řešení popsaná v následující kapitole vychází z právního rámce na národní úrovni. 

Ten jsem konfrontovala s finančními pravidly evropského a mezinárodního práva, jenž by měla 

dle mého názoru poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů 

zastřešovat. Navrhla jsem varianty, které mají za cíl zlepšit kvalitu finanční informace v souladu 

s principem řádného finančního řízení, přímého účinku a nadřazenosti práva EU i finančních 

mechanismů291, enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí a právní jistoty. 

 Myslím si, že složitost a proměnlivost současné společnosti nemůže být důvodem proto, 

abychom se přestali snažit pravidla vytvářet, v konání lidí je nacházet a formalizovat je 

prostřednictvím práva. Proměnlivost a složitost doby nemůže být také důvodem pro vytváření na 

sebe nenavazujících, izolovaných právních systému v mikroskupinách.292 Naopak právě takováto 

celospolečenská a celosvětová situace k hledání systému řízení přímo vybízí. 

 Má disertační práce analyzuje jednu z činností ve společnosti. Skutečnost, že se jedná o 

finanční činnost, která probíhá mezi určenými subjekty za určitých pravidel je neměnná.  Dále je 

dle mého názoru zřejmé, že bez ohledu na odlišné způsoby plnění rozpočtu EU existují společná 

pravidla. Ta by se měla akcentovat a upřednostňovat. Domnívám se, že alternativní způsoby 

často vyplývají z úmyslné či neúmyslné neznalosti. Vytváření nové agendy/ nových pracovních 

míst ve veřejné správě z neznalosti existujících systémů je nežádoucí jev. Znalostní management 

chápu jako nástroj řízení, který by za předpokladu jasné právní regulace oblasti EU/FM pomohl 

popsané negativní jevy redukovat. 

 

6.1. Problémy současného nastavení na národní úrovni 

Současné nastavení poskytování prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů přes 

státní rozpočet vykazuje řadu problémů v souvislosti s kvalitou finanční informace 

v rozpočtovém právu a jejího promítnutí do reálného života. Těmito problémy jsou: 

 omezené možnosti přímé aplikovatelnosti evropských předpisů z důvodu obecnosti ať už 

skutečné nebo záměrně takto interpretované, 

 nejasný výklad ohledně právního rámce finančních mechanismů, 

 hledání právní jistoty v národním rozpočtovém právu, 

                                                 
291

 V případě finančních mechanismů zohledňuji nový pohled na právní nastavení, které připouští nadřazenost a 

přímý účinek vyplývající z kaskády mezinárodních smluv. 

292
 Za mikroskupiny považuji struktury subjektů v jednotlivých segmentech činností souvisejících s tématem mé 

práce jako je rozpočtová, implementačně - realizační a kontrolní struktura. 
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 systém odměňování při realizaci projektu složkou státní správy, která spadá do platové oblasti 

regulované vládou,  

 právní jednání s výraznými veřejnoprávními prvky bez podpory v objektivním právu na  

evropské či národní úrovni se zahraničním přesahem, 

 administrativní zátěž spojená s 

o  aplikací dvojího řízení při plánování, plnění a kontrole, 

o rigidními rozpočtovými postupy v souvislosti se změnami v průběhu rozpočtového roku, 

o vrstvení informačních systémů a dublování dat v nich, 

o nedostatečný rozvoj reportů na příjmové straně státní pokladny, 

o omezené využití informací o peněžních prostředcích státní pokladny, 

o minimální snaha o zjednodušení nebo flexibilitu při použití rozpočtové skladby. 

o vytváření kvazi „soft law“ – metodické pokyny především za oblast Politiky soudržnosti 

schválené usnesením vlády. 

o vytváření „soft law“ je také používáno v souvislosti s rozpočtováním prostředků za oblast 

EU/FM a to z toho důvodu, že ustanovení rozpočtových a souvisejících právních předpisů 

mohou být tak šroubovaná, že je nutné pro praktické používání tato ustanovení jednoduše 

vyložit. 

 

6.2. Výzvy nového víceletého finančního rámce 

V současné době intenzivně probíhají vyjednávání ohledně nového programového 

období, proto se snažím zohlednit i plánované a diskutované změny, které se pravděpodobně 

promítnou do nastavení víceletého finančního rámce 2021–2027. Upozorňuji, že nejsem účastna 

vyjednávání, takže pracuji s informacemi, které jsem získala z dostupných zdrojů 

zprostředkovaně. Dále je nutné zdůraznit, že vyjednávání zdaleka nejsou u konce a z toho 

důvodu se může mnohé změnit. 

 Pro víceletý finanční rámec 2021+ se počítá s menším počtem programů než 

v současném období. Evropská komise předložila v květnu roku 2018 návrh na snížení počtu 

programů o více než třetinu z 58 na 37. Zaměřuje se především na výzkum a vývoj, obranu, 

bezpečnost, vzdělání a podporu rizikových oblastí s cílem omezit migraci. Reaguje na složitou 

světovou situaci – počátky recese a i vnitřní situaci – Brexit, protievropské nálady. Tradiční 

politiky jako je Politika soudržnosti a Společná zemědělská politika mají navržené snížené 

alokace o několik procent, ale zůstávají významnými politikami. Toto snížení by mělo být 

kompenzováno navýšením povinného národního spolufinancování. I zde se projevuje snaha o 
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zjednodušení celého systému, například u Společné zemědělské politiky se plánuje pouze jeden 

Program rozvoje venkova, který v sobě bude zahrnovat původní Program rozvoje venkova, 

Přímé platby i Společnou organizaci trhu. U implementační struktury Politiky soudržnosti se 

zase navrhuje zrušení nebo zjednodušení některých původně vytvořených orgánů na národní 

úrovni či hrazení administrace projektů paušálem. Diskutuje se například o platebním a 

certifikačním orgánu a jeho budoucí úloze.  

Obecně bude v daleko větší míře prosazováno zjednodušené vykazování tedy proplácení 

části nebo celého projektu ne na základě skutečně vydaných prostředků, ale procentem, ze 

skutečně vynaložených nákladů, jednotkovými náklady či pevnou částkou. Důraz bude kladen na 

výkon, splnění cíle projektu. Návrh víceletého finančního rámce je plánován s ohledem na tzv. 

evropskou přidanou hodnotu. EU tím deklaruje záměr zaměřit se na takové oblasti, kde může 

zajistit větší přidanou hodnotu vydaných prostředků než vlády členských zemí svými rozpočty. 

Počítá se tedy například s velkými výzkumnými projekty realizovanými napříč členskými státy. 

Víceletý rozpočet má být moderní, jednoduchý a flexibilní. Zaměřuje se na snížení 

administrativní zátěže pro příjemce pomocí jednotných pravidel stanovených řídícími autoritami. 

Ve světle výše uvedených skutečností a s ohledem na princip řádného finančního řízení, 

enumerativnosti veřejných pretenzí a legální licence navrhuji tři varianty řešení, které mají 

vyvolat diskusi ostatně jako celá moje práce, ve které jsem se snažila podívat se na problém 

poskytování prostředků z rozpočtu EU/FM komplexně. 

 

6.3. Předpoklad úprav finančních pravidel na evropské úrovni   

Finanční pravidla stanovená formou nařízení by měla obsahovat finanční informaci, která 

bude jednotně upravena pro všechny tři druhy řízení (přímé, nepřímé, sdílené) poskytování 

prostředků z rozpočtu EU v úrovni poskytovatel/příjemce a příjemce (koordinátor)/příjemci 

včetně nastavení kontrolních mechanismů při poskytování prostředků mezi členskými státy.  

Dále by ve finančních pravidlech měla být stanovena povinnost vytvořit rezervu na 

úhradu závazků vůči EU. V případě sdíleného či nepřímého řízení by za úhradu závazků vůči EU 

byl odpovědný pověřený subjekt či členský stát. V případě přímého řízení by to byl příjemce či 

příjemci, od kterých příjemce-koordinátor, bude mít dle nařízení o finančních pravidlech 

povinnost tuto rezervu k uhrazení závazků vůči EU vybrat.  

Zároveň by měla být ve finančních pravidlech stanovena povinnost uvést v odvětvových 

nařízeních, které aktivity v rámci programu spadají pod sdílené, nepřímé a přímé řízení. 
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 Finanční pravidla by také určila formát přidělení prostředků na program v jednotlivých 

letech na platby a závazky.  

Navíc by měla finanční pravidla stanovit povinnost určit v odvětvových nařízeních útvar 

v rámci EK či jí pověřených agentur, který aktivity v rámci programu či celý program řídí.  

Finanční pravidla by měla také formalizovat grantovou dohodu pro všechny tři typy 

řízení včetně dohod o finančním partnerství, které na grant navazují. 

Dohoda o partnerství v rámci sdíleného řízení a dohoda o přiznání příspěvku v rámci 

nepřímého řízení by měla být také formalizována a součástí příloh nařízení.293  

Možnost kontroly při spolupráci auditních orgánů členských zemí při realizaci projektu 

s mezinárodním přesahem stanovené v nařízení u projektů přeshraniční spolupráce by měla být 

inspirací pro všechny další projekty tohoto typu. 

Domnívám se, že by se v rámci EU měla také jednotně nastavit pravidla odměňování při 

realizaci projektu či administrací vně projektu v rámci všech tří typů řízení, protože i v případě 

přímého řízení jsou v členských státech vytvářena kontaktní místa, která pomáhají příjemcům jak 

metodicky ta finančně, pokud je takové kontaktní místo zřízeno v rámci státní správy a lze tyto 

prostředky získat prostřednictvím státního rozpočtu.294  

Odvětvová nařízení by se měla zaměřit na postupy spojené s věcným nastavením 

programu a neměla by opisovat postupy stanovené pro přímé řízení v případě, že se bude jednat 

o odvětvová nařízení programů poskytovaných sdíleně či nepřímo a to včetně prováděcích či 

doporučujících aktů. Vytváří se pak uměle rozdíly, které vlastně neexistují či nemusí existovat. 

V případě finančních mechanismů lze nastavení přiblížit sdílenému řízení.  

Poskytování peněžních prostředků v rámci finančních mechanismů se postupům při 

poskytování prostředků z rozpočtu EU postupně přibližuje ve struktuře sdíleného řízení. Nový 

výklad, který v právním nastavení finančních mechanismů spatřuje možnost přímé 

aplikovatelnosti, by nutnost úprav na národní úrovni výrazně omezil. 

Co se týče „soft law“ domnívám se, že by toto měkké právo mělo být používáno 

minimálně. Jsou zde nelegislativní právně závazné akty prováděcí a delegované, které 

dovysvětlující a upřesňující roli splňují a v souladu s principem právní jistoty. Takto zavedený 

systém prováděcích vyhlášek existuje i v českém právním prostředí. „Soft law“, jak již bylo 

řečeno, právně závazné není, ale zároveň může být zohledněno při interpretaci SDEU, které mu 

                                                 
293

 V novém obecném nařízení pro fondy Politiky soudržnosti lze šablonu dohody o partnerství nalézt. Oproti 

současnému programovému období je výrazně stručnější. 

294
 Například příjemci prostředků komunitárního programu LIFE mohou obdržet dotaci na podporu vlastních zdrojů 

příjemce. 
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právní účinky přisuzuje. Domnívám se nicméně, že tato možnost vykonavatele vrchnostenské 

moci se může v praxi vychýlit k tvorbě objemných materiálů, které mohou být vnímány jako 

samoúčelné.  

 

6.4. Varianty řešení  

Následující varianty se snaží s výše uvedenými aspekty pracovat. Zároveň zohledňují 

stávající možnosti systému poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních 

mechanismů v České republice. 

 

6.4.1. Varianta č. 1 – Financování přes státní rozpočet 

Touto variantou se navrhuje zachování financování oblasti EU/FM přes státní rozpočet 

s využitím dalších dat nabízených na účtech ČNB, kde jsou soustředěny peněžní prostředky 

státní pokladny. Úprava stávajícího systému je nutná ve všech níže uvedených segmentech 

rozpočtového procesu od přípravy přes plnění po kontrolu a hodnocení. 

Příprava státního rozpočtu – státní rozpočet by byl dělen na národní a evropský okruh, 

který by zahrnoval i finanční mechanismy.295   

Národní okruh by zahrnoval roční státní rozpočet a státní fondy + střednědobý výhled na 

následující 2 roky. Plnil by roli nástroj rozpočtové a fiskální politiky státu. Příjmová strana by 

zahrnovala všechny příjmy kromě příjmů z rozpočtu EU a finančních mechanismů. Výdajová 

strana by obsahovala výdaje na spolufinancování a doplňkové zdroje ze státního rozpočtu na 

realizaci projektů EU/FM. 

Evropský okruh296 by odrážel schválený víceletý finanční rámec EU a schválený víceletý 

rámec FM. To znamená národní obálky přidělené státům v rámci programu, alokace jednotlivých 

programů v rámci politiky EU, případně objemy prostředků na realizaci přímo řízených projektů. 

Tříletý rozpočet297 závazků, plateb a refundovaných příjmů za oblast EU/FM by vycházel jednak 

z  informací o plnění298 v předchozích letech a plánu na následující tři roky. Tento víceletý rámec 

by se každý rok aktualizoval. 

                                                 
295

 Nutná úprava § 4 až 8, § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

tyto § mají přesah i do plnění a dalších částí, proto je znovu neuvádím. 

296
 Včetně finančních mechanismů a spolufinancování ze státního rozpočtu a doplňkových zdrojů státního rozpočtu. 

297
 Plánovaný rozpočet + 2 následující roky výhledu. 

298
 Limit schválených prostředků z rozpočtu EU a FM a jeho postupné zazávazkování, plnění prostřednictvím SR a 

refundování. 
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Vytvoření dvou okruhů národního a evropského již při přípravě a dále ve sledování 

rozpočtu v těchto oddělených okruzích by zpřesnilo hotovostní roční plánování státního rozpočtu 

a zároveň zpřehlednilo víceleté plánování a řízení projektů za oblast EU/FM. 

 Pravidlo rovnosti výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU/FM by nebylo použito jednak 

proto, že z důvodu zjednodušeného vykazování jej nelze naplnit a při novém přístupu, který 

rozvedu v části plnění, by již nebylo potřeba. 

Sdílené řízení/nepřímé řízení – na příjmové straně by rozpočtovaly pouze OSS v roli 

poskytovatelů. Na výdajích by v případě sdíleného řízení rozpočtovaly organizační složky státu 

jako potvrzení příjemci a poskytovatelé v třídění dle rozpočtové skladby. Protože příjmy se 

v rámci sdíleného řízení pouze refundují299, není nutné je plánovat a tedy rozpočtovat na 

příjmové straně OSS jako realizátora již schváleného projektu.  

Přímé řízení – na příjmové i výdajové straně by plánovala OSS, která realizuje projekt.  

Platová oblast – role Ministerstva financí v platové oblasti související s administrací a 

realizací projektů EU/FM by byla pouze evidenční, pokud bude výše prostředků na odměňování 

schválená v individuálním právním aktu (dotace, grant, smlouva), bude reflektovat postupy 

stanovené v přímo aplikovatelných právních předpisech EU/FM. 

 Do systému programového financování, jehož gestorem je Ministerstvo financí, a který 

řídí v současné době především investiční akce (projekty) státu, by byly projekty za oblast 

EU/FM zahrnuty pouze tehdy, pokud by neexistoval jiný systém, který by zajistil elektronickou 

komunikaci mezi poskytovatelem a příjemce od vyhlášení výzvy po ukončení projektu, 

projektové a výkonnostní řízení zahrnující všechny fáze projektového cyklu včetně informace o 

dodatečně zjištěných nezpůsobilých výdajích a výdajích proplacených na základě 

zjednodušeného vykazování. 

 Výstupy z těchto systémů ve struktuře pro potřeby plánování ve státním rozpočtu by 

byly řídícími či odpovědnými orgány, zprostředkovateli (poskytovateli) předkládány správcům 

kapitol státního rozpočtu, ve kterých je tento orgán zřízen a následně Ministerstvu financí 

v průběhu prací souvisejících s přípravou rozpočtu. Je nutné zajistit, aby takové výstupy měly 

stejnou strukturu a byly generovány automaticky bez dodatečné administrativní zátěže. Cílem je 

zajistit data potřebná pro všechny segmenty poskytování prostředků z rozpočtu EU a FM. 

Další rozvoj komunikace návrhů kapitol za oblast EU/FM prostřednictvím aplikace MF 

formou interaktivního formuláře. 

                                                 
299

 OSS s přijatými prostředky totiž nijak disponovat nemohou. 
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Plnění300 – příjmy za výdaje předfinancované ze státního rozpočtu by přijímaly pouze 

ŘO.  Aby byla zajištěna informace o výdajích krytých příjmy z rozpočtu EU a FM, by byl 

vytvořen report v rámci ISSP (státní pokladna) jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, který 

by nabízel informaci o právní formě příjemce, jméně příjemce, č. projektu a programu EU/FM 

tak, aby se informace o realizaci projektu dala v čase na výdajové a příjmové straně provázat. 

Využil by se RES – registr ekonomických subjektů a dále data ze systémů, které řídí poskytování 

prostředků z rozpočtu EU a FM jaké je MS2014+, CEDR- FM, SEDIA, IS programové 

financování apod. 

Za klíčové považuji využití informací z účtů, na kterých se soustřeďují peněžní 

prostředky státní pokladny. Vytvoření reportu EU/FM napříč těchto účtů s rozumným výběrem 

z požadovaných třídění by zajistil transparentnost a omezil přelévání prostředků z jednoho účtu 

na druhý. 

Změny v průběhu roku – rozpočtová opatření související s oblastí EU/FM by byla řešena 

následovně:  

 Souvztažné navýšení příjmů a výdajů za oblast EU/FM by bylo realizováno u OSS v roli 

řídícího či odpovědného orgánu v rámci sdíleného nebo nepřímého řízení a u OSS v roli 

realizátora projektu v rámci přímého řízení,  

 Přesuny prostředků mezi OSS v roli řídícího orgánu čí odpovědného orgánu (poskytovatele) a 

OSS v roli realizátora projektu (příjemce) by byly realizovány prostřednictvím rozpočtového 

opatření a byly by chápány jako rozpočtově zajištěné u poskytovatele,  

 Rozpočtová opatření u samostatných kapitol by byla zasílána na vědomí rozpočtovému 

výboru,  

 Řešení vratek z úspor do rozpočtu EU při přijetí těchto prostředků na příjmový účet OSS 

zapojením převedením nároků z profilujících podíl EU do nároků neprofilujících, které by 

podléhalo schválení na Ministerstvu financí,   

 Platová oblast za projekty EU/FM by nepodléhala schvalovacím postupům v rámci 

systemizace. Změny v platové oblasti by byly řízeny OSS v roli řídícího orgánu. Role 
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 Úprava § 14, § 19, § 20, § 23 až26,§ 30, § 34 odst. 4, § 47, § 53 až 54 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech; úprava § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných 

celků; úprava zákona č. 234/2014, o státní službě v souvislosti se systemizací za předpokladu, že by nebylo 

možné využít nastavení odměňování v přímo aplikovatelných právních předpisech; úprava § 30 odst. 1 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a § 159 až170 

veřejnoprávní smlouva zákona č. 500 Správní řád – úprava ustanovení souvisejících s veřejnoprávní smlouvou 

nebo smlouvou s veřejnoprávními prvky poskytovanou do zahraničí znovu za předpokladu, že konsorciální 

smlouva či jiná partnerská smlouva nebude ošetřena evropskými právními předpisy s přímým účinkem 
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Ministerstva financí za oblast regulace zaměstnanosti schvalované vládou by byla pouze 

evidenční,  

 Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů by byly zapojeny do rozpočtu při dodržení 

účelovosti dané ukazateli EU/FM (podílu spolufinancování a podílu z rozpočtu EU/FM), 

 za prostředky poskytnuté z rozpočtu EU, které jsou příjmem státního rozpočtu, se budou 

považovat i prostředky, které byly přijaty do státního rozpočtu z rozpočtu EU prostřednictvím 

subjektu implementační či projektové struktury, 

 Poskytovatel (ŘO apod.) bude příspěvkovým organizacím v roli příjemců poskytovat 

prostředky přímo. Dotace, (grant/ podíl grantu) bude PO poskytnut pouze za podmínky 

souhlasu realizace projektu zřizovatelem. Tento souhlas bude součástí žádosti o projekt. Role 

zřizovatele v průběhu realizace projektu bude stanovena v podmínkách individuálního 

právního aktu. 

Systém proplácení prostředků z rozpočtu EU/FM bude průběžný: 

o Pokud to bude možné, výdaje poskytnuté formou dotace/grantu/ dohody o finančním 

partnerství budou propláceny kombinovanou formou v několika splátkách, a to tak, že 

příjemce předloží fakturu k proplacení poskytovateli.  

o Pokud budou prostředky poskytnuty ex-ante (předem) nebo ex-post (po) budou také 

v souladu se zásadou řádného finančního řízení poskytnuty v několika splátkách.  

o Následující platbě bude vždy předcházet kontrola předchozích výdajů. V případě zjištění 

pochybení bude následující platba poskytovatelem ponížena. Konečná platba bude 

proplacena až po uzavření a finální kontrole projektu 

o Efektivně využít pravidel spolufinancování v rámci programu 

Kontrola301 – sjednocení harmonogram cyklu kontroly výdajů v případě sdíleného řízení 

u programů Politiky soudržnosti v rozpočtovém roce by limitovalo zpoždění v proplácení výdajů 

předfinancovaných z rozpočtu EU ale také FM. Předkládání žádostí příjemcem o proplacení 

výdajů/ poskytnutí další zálohy ŘO či jinému orgánu v této roli by se konalo 10.2. za listopad, 

prosinec, leden; 10.5. za únor, březen, duben; 10.8. za květen, červen, červenec; 10.11. za srpen, 

září, říjen za předpokladu, že by příjemcem vyčerpal určité procento 302 celkových výdajů na 

projekt. Pokud by ŘO zvládl žádosti zkontrolovat za měsíc a předložit je k proplacení 

Platebnímu a certifikačnímu orgánu, který by žádosti zkontroloval do 5 pracovních dnů. Příjmy 
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 § 14e, § 14f, § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

302
 Procento by bylo stanoveno ŘO. 
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do státního rozpočtu by se plnily pravidelně a očekávaně v druhé polovině března, června, září 

a prosinci. 

Součástí státního závěrečného účtu a pololetního plnění by měla být souhrnná informace 

o rizikových projektech z důvodu dodatečně zjištěných nezpůsobilých výdajů, která by se 

skládala z první části obsahující dodatečně zjištěné nezpůsobilé výdaje v dělení na právní formy 

dle RES (registru ekonomických subjektů), druhé části, která by obsahovala seznam projektů, u 

kterých výše dodatečně zjištěných nezpůsobilých výdajů přesáhla hranici 10 mil. Kč a seznam 

projektů, u kterých výše dodatečně zjištěných výdajů nepřesahuje limit 1000 Kč za celou oblast 

EU/FM. 

Podmínky by měly ovšem být nastaveny tak, aby pochybění do 1000 Kč vůbec 

nevznikaly. 

Systém spoléhání se na kontrolní zjištění a posouzení stanovené ve finančním nařízení čl. 

126 – 128 zvaný také „jeden audit“ by měl být aplikován i na subjekty vykonávající finanční a 

daňovou kontrolu případně kontrolu v souladu se zákonem o NKÚ.  

V souladu s principem řádného finančního řízení je třeba upravit nebo nahradit 

ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel, tak aby bylo možné efektivně řídit průběžné 

poskytování prostředků poskytovatelem v souvislosti s porušením náležitostí při realizaci 

projektu v rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Dále je nutné upravit definici a členění peněžních prostředků pro účely postihu porušení 

rozpočtové kázně tak, aby odrážela princip 3E, který je součástí principu řádného finančního 

řízení, a bylo možné krácení poskytovatelem při zjištění porušení dle § 14e zahrnout do plnění 

povinnosti a provést odvod za porušení rozpočtové kázně. Při hodnocení porušení rozpočtové 

kázně je žádoucí zohlednit celou dotaci ne jen její část. 

Vymezení jasného postoje k: 

 zpětné způsobilosti výdajů u OSS, 

 porušení náležitostí souvisejících s realizací projektu OSS zjištěných poskytovatelem 

(analogie § 14e) 

 porušení rozpočtové kázně v části výdajů zpětně uznatelných realizovaných OSS před 

schválením projektu v předchozích letech. 

Ostatní303 – úprava terminologie za oblast EUFM v rozpočtovém právu 
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 § 3 písm j) a další § tuto definici využívající zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění 

pozdějších předpisů. Úprava či zavádění nových termínů a rolí do národního práva by nebyla nutná, pokud je 

možné využívat přímo aplikovatelné právní předpisy. 
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Výhody – snížení dublování aktivit; propojení na sebe navazujících postupů při přípravě, 

plnění, hodnocení a kontrole; snadná a transparentní interpretace výstupů, zpřehlednění pravidel 

poskytování na národní úrovni s maximálním využitím přímo aplikovatelných právních předpisů. 

Legislativně i technicky nejméně náročné. 

Nevýhody – náklady spojené s nutností propojení stávajících systémů. Nutné legislativní 

úpravy. Neřeší finanční vypořádání a přímou využitelnost vratek z finančního vypořádání jako 

zdroje pro realizaci projektů EU/FM či odvod za porušení rozpočtové kázně či jinou 

nesrovnalost. Rezervovanost k možné úpravě rozpočtového práva. Akcent na vytvoření 

zvláštního zákona zatím bez rozhodnutí o gestorovi. 

 

6.4.2. Varianta č. 2 – Financování mimo státní rozpočet  

Druhá varianta nabízí řešení s využitím existujících fondů. Jedná se o rezervní fondy 

organizačních složek státu a státní fondy. Zde potvrzuji trend, na který upozorňuje Boháč304, a to 

že dochází k prolamování principu časového ohraničení veřejných rozpočtů. Znamená to, že 

prostředky plánované v jednom rozpočtovém roce mohou být utraceny v roce následujícím. Dále 

uvažuji o jiných tuzemských právních subjektech v roli poskytovatelů, koordinátorů a příjemců 

prostředků z rozpočtu EU/FM. Nejdříve stručně vymezím fondy a jiné tuzemské právní subjekty, 

shrnu změny nutné pro aplikaci této varianty a popíši postup v průběhu rozpočtového roku.  

Státní fondy - jsou právnické osoby, jejich název musí obsahovat výraz „státní fond“, 

jsou zřízené dle zvláštních zákonů, kde je také stanoven orgán, do jehož působnosti patří, za 

jakým účelem byl zřízen, z jakých zdrojů a jak hospodaří.  Mezi hlavní zdroje patří dotace ze 

státního rozpočtu, státní fondy mají povinnost předkládat své rozpočty v souladu se státním 

rozpočtem a tvoří spolu se státním rozpočtem střednědobý výdajový rámec. Vztah ke státnímu 

rozpočtu je takový, že když státní fondy nemají dostatek prostředků, možné navýšení výdajů 

státního rozpočtu na poskytnutí dotace do státních fondů jsou předmětem vyjednávání, které 

obvykle dopadnou poskytnutím kompromisní částky, na druhou stranu dosáhne-li stání fond 

přebytku, nic nevrací a s tímto přebytkem hospodaří, přitom právně stání rozpočet nenese 

odpovědnost za závazky státního fondu. Řídí se podle rozpočtové skladby. 

V souvislosti s navrhovanou variantou, doplním informaci o tom, co to je rezervní fond a 

vysvětlím, co mají rezervní fondy společného se státními fondy a kde jsou rozdíly. Rezervní fond 
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 BOHÁČ, R.: kap. 1.1 Rozpočtové právo In: KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 126 ISBN 978-80-7552-935-0. 

 



 

140 

 

 

 

je jeden z peněžních fondů organizační složky státu. Zdrojem305 tohoto fondu jsou mimo jiné 

prostředky poskytnuté ze zahraničí. Ty jsou přijímány na účet rezervního fondu přímo. 

Mimorozpočtové zdroje, mezi které patří prostředky rezervních fondů organizačních složek 

státu, se používají prostřednictvím rozpočtu. Prostředky na rezervních fondech tedy nejsou 

součástí příjmů a výdajů schváleného státního rozpočtu, ale pokud jsou použity, zvýší skutečné 

plnění příjmů a výdajů nad plánovaný rozpočet. Zůstatek na účtu rezervního fondu je na konci 

roku ponechán na rozdíl od příjmových a výdajových účtů organizačních složek státu. Od roku 

2017 byla zavedena druhá část výkazu o zdrojích rezervního fondu organizační složky státu a 

nakládání s těmito prostředky. Tento výkaz předkládají organizační složky státu za své rezervní 

fondy čtvrtletně. Sleduje plnění příjmů a výdajů podle vybraného třídění dle rozpočtové skladby 

(paragraf, položka, zdroj) 306. Rozdíly – Státní fondy jsou na rozdíl od rezervních fondů 

samostatné právnické osoby. Ministerstva, v jejichž působnosti byly státní fondy zřízeny, 

poskytují svým státním fondům dotace ze státního rozpočtu. Tok mezi účtem RF a příjmovými a 

výdajovými účty OSS je převodem. Frekvence sledování plnění příjmů a výdajů během 

rozpočtového roku je u rezervních fondů čtvrtletní a u státních fondů měsíční. Státní fondy 

používají ze zdrojového třídění pouze nástrojové a prostorové. Společné prvky – Jinými 

peněžními prostředky státu jsou jak peněžní prostředky státních fondů tak fondů organizačních 

složek státu, mezi které patří rezervní fond. Hospodaří s majetkem státu. Zůstatek na svých 

účtech nevrací307 a podléhají sledování plnění příjmů a výdajů dle třídění rozpočtové skladby308.  

Tuzemské právní subjekty sektoru vládních institucí309 jiné než stát a státní fondy, zařazuji 

také do této varianty také. Může to být jednotka v rámci sektoru vládních institucí (státní 

příspěvková organizace, veřejná výzkumná instituce apod.) Tento subjekt by měl mít v současné 

době zřízený účet pod ČNB310, ale nemusí sledovat plnění svého hospodaření v třídění dle 

rozpočtové skladby311.  Například se jedná o státní příspěvkové organizace – stejně jako u 

státních fondů žádný právní předpis nevymezuje pojem státních příspěvkových organizací. 
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 § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

306
 REF 1-04 OSS - Část II, příloha č. 9, vyhláška č. 395 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 

Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 

státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 

Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

307
 Za podmínek vymezených v právních předpisech. 

308
 FIN 1-12 SF Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů vyhláška č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

309
 Institucionální jednotky zařazené dle nařízení EP a Rady (EU) č. 549/2013 do sektoru vládních institucí. 

310
 § 3 písmeno h) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

311
 Například územně samosprávné celky rozpočtovou skladbu používají, ale příspěvkové organizace ne. 
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Hospodaří především s peněžními prostředky získanými hlavní činností a s peněžními prostředky 

přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem 

(zejména ministerstvo). Ty jsou poskytovány především formou příspěvku, dotace a návratné 

finanční výpomoci. Neřídí se podle rozpočtové skladby. Jsou právnickými osobami a hospodaří 

s majetkem státu. Nemají vlastní majetek. Zřizovatel může SPO stanovit závazně i určité 

odvody. SPO jsou například muzea, divadla či nemocnice. 

 Soukromý tuzemský právní subjekt – pokud by se stal příjemcem s rolí koordinátora a 

jeden z dalších příjemců by byl subjekt sektoru veřejných institucí, bylo by hotovostní plnění 

v rámci projektu zachyceno alespoň u subjektu sektoru veřejných institucí312.  

Hlavní změna spočívá v tom, že by se prostředky poskytované z rozpočtu EU/FM 

nepředfinancovaly prostřednictvím státního rozpočtu. Rezervní fond by se používal přímo tedy 

bez zapojení přes příjmové a výdajové účty státního rozpočtu. Státní fondy a státní příspěvkové 

organizace by přijímaly prostředky z rozpočtu EU/FM přímo tedy bez rozpočtování výdajů 

krytých příjmy z rozpočtu EU/FM prostřednictvím jejich zřizovatele. Zřizovatelé dalších 

jednotek sektoru vládních institucí313 případně subjektů s vlastnickým podílem státu by o 

informaci o hotovostním plnění a realizaci projektů EU/FM nepřišli. Podmínkou je zákonem 

stanovená povinnost souhlasu zřizovatele s realizací projektů EU/FM u jím zřízených subjektů. 

Nesplnění takové podmínky by bylo klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.  

Tato změna bere v potaz skutečnost, že se v průběhu posledních 5 let podařilo souhrn 

prostředků státní pokladny soustředit na účty ČNB. Tohoto dle mého názoru žádoucího trendu 

chci využít a ještě jej rozvinout. Domnívám se totiž, že by měla být zákonem stanovená 

povinnost pro všechny tuzemské právní subjekty v roli poskytovatelů, koordinátorů a příjemců 

prostředků EU/FM zřídit si účet u ČNB za předpokladu, že lze jimi přijaté prostředky EU/FM 

chápat jako možný majetek státu nebo že by v případě zjištění nesrovnalostí hrozila nutnost 

zaplatit odvody a penále z veřejných zdrojů především z prostředků státního rozpočtu. 

 Finanční informace pro plánování, plnění a kontrolu by byla zajištěna výkazem 

v měsíční frekvenci314. Data v tomto výkaze by podléhala vybranému třídění dle rozpočtové 
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 Ideálně by dle mého názoru i tento soukromý subjekt měl mít účet pro příjem a výdej prostředků z EU/ FM 

u ČNB. Pokud by se soukromý tuzemský subjekt stal poskytovatelem prostředků z rozpočtu EU/FM, 

domnívám se, že by měl mít za povinnost zřídit si účet pro příjem a výdej prostředků z rozpočtu EU/FM 

u ČNB a vykazovat plnění způsobem popsaným v této kapitole. Do peněžních prostředků státní pokladny by 

byly tyto účty zařazeny v případě, že by k tomu existoval právní důvod. Právní důvod dle mého názoru souvisí 

s odpovědí na otázku, zda přijaté peněžní prostředky z rozpočtu EU/FM jsou či budou po závěrečném 

vyúčtování majetkem státu  

313
 OSS – SPO/OSS – SF/ÚSC – PO. 

314
 S termínem dodání do 15. dne následujícího měsíce. 
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skladby315. Výkaz by navíc obsahoval informaci o právní formě realizátorů projektů a 

způsobilosti dosud vynaložených prostředků. Kromě IISSP by data do výkazu byla dodávána i z 

informačních systémů316, které evidují projekty EU/FM. Příprava a realizace projektů by nebyla 

řízena ani evidována v Informačním systému programového financování. 

Příprava státního rozpočtu – organizační složky státu je pro účely této varianty rozdělit 

do pěti skupin: 1) poskytovatelé, 2) zřizovatelé poskytovatelů, 3) koordinátoři, 4) zřizovatelé 

koordinátorů, 5) příjemci, 6) zřizovatelé příjemců.   

ad 1) Podíl státního rozpočtu – organizační složka státu by rozpočtovala na 

ukazatelích317„výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem, 

v tom: ze státního rozpočtu“, „výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem, v tom: ze 

státního rozpočtu/dofinancování ze státního rozpočtu“, „výdaje na společné projekty, které jsou 

zcela nebo částečně z prostředků finančních mechanismů, v tom: ze státního rozpočtu“ 

prostředky, které by na realizaci všech plánovaných projektů ve výši spolufinancování ze 

státního rozpočtu v rozpočtovém roce. Navrhuji, aby byly výše uvedené ukazatele upraveny na 

„podíl státního rozpočtu na politiky EU bez SZP“, „podíl státního rozpočtu na společnou 

zemědělskou politiku“ a „podíl státního rozpočtu na politiky finančních mechanismů“  

Rezerva při nedostatku prostředků na účtu rezervního fondu – v rámci svého výdajového 

limitu mimo ukazatele EU/FM celkem v tom ze státního rozpočtu a podílu rozpočtu EU/FM318 by 

OSS rozpočtovala prostředky jako vratnou rezervu pro případ nedostatku prostředků z rozpočtu 

EU319. Vratná rezerva by byla převáděna na účet rezervního fondu OSS v případě potřeby. 

V momentě přijetí prostředků z rozpočtu EU na účet rezervního fondu by byla tato rezerva plně 

vrácena na příjmový účet OSS320. Na tuto rezervu by se také vztahovalo souvztažné navýšení 

příjmů a výdajů v průběhu roku, takže by se při přípravě rozpočtu zohledňovala na příjmové a 

výdajové straně v minimální možné míře.  

                                                 
315

 Třídění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby by bylo požadováno, ale jen v míře potřebné pro zabezpečení 

transparentního a kontrolovatelného průběhu poskytování prostředků s cílem eliminovat dodatečnou 

administrativní zátěž. 

316
 MS2014+/MS2021+, Portál Farmář, CEDR EHP a Norské fondy apod. 

317
 Dále jen ukazatele EU/FM – podíl státního rozpočtu. 

318
 Zdrojové třídění SR 15 + nástroj, rozpočtová položka 5346 - Převody do fondů organizačních složek státu a 

6361- investiční převody do rezervního fondu, mimo ukazatele EU/FM. Na konferenci uskutečněné dne 22. 5. 

2019 jsem prezentovala zatřídění SR základní 110000. V tomto bodě se můj názor posunul. V textu dále 

vysvětluji proč. 

319
 Například pozastavení plateb - spolupráce rozpočtové, implementační a kontrolní struktury klíčová. 

320
 Zdrojové třídění 15+ nástroj, rozpočtová položka 4135 – Převody z rezervních fondů organizačních složek státu, 

zdroj 15+ nástroj, mimo ukazatele EU/FM. 
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Vratky z podílu EU321 – jedná se o vratky na základě zjištění pochybení AO, OLAF, EK, 

EÚD, tedy takové vratky, které náležejí Národnímu fondu nebo EK. Dofinancování krácení 

podílu EU – zde se jedná o situaci, kdy by sama OSS v roli poskytovatele předložila k proplacení 

méně prostředků z důvodu podezření na pochybení při realizaci vlastního projektu, případně NF 

nebo EK následné platby z důvodu pochybení při realizaci projektu poskytovatelem krátí. Výše 

těchto prostředků by byla plánována ve výši 1% z odhadu objemu prostředků na realizaci 

projektů EU/FM v rozpočtovém roce na současných ukazatelích na straně výdajů „podíl 

rozpočtu EU“ a „podíl prostředků finančních mechanismů“. Tyto ukazatele navrhuji přejmenovat 

na „vratky a dofinancování krácení podílu z rozpočtu EU“ a „vratky a dofinancování krácení 

podílu z finančních mechanismů“. Vratky z podílu státního rozpočtu budou stejně jako doposud 

hrazeny v rámci zdroje SR základní 1100000 prostřednictvím finančního úřadu. Takto přijaté 

příjmy jsou součástí příjmů Ministerstva financí. 

Platová oblast za realizaci a administraci projektů EU/FM – vláda by určila limity na 

odměňování při administraci a realizaci projektů EU/FM podílu státního rozpočtu procentem 

s cílem eliminovat složité rozpočtové postupy při přípravě a v průběhu rozpočtu. Podíl 

z rozpočtu EU na tuto oblast může být řešen formou zjednodušeného vykazování. Způsob a výše 

odměňování by měl být zastřešen právem EU/FM. Poskytovatel by byl ten, kdo by určil výši 

prostředků v rámci projektu EU/FM na odměňování. Jeho postup by podléhal kontrole. Považuji 

za nesystémové, pokud je výše prostředků na odměňování v rámci projektu EU/FM stanovena 

poskytovatelem a poté Ministerstvem financí znovu upravována. Takto to probíhá v rámci všech 

organizací, které spadají do platové oblasti regulované vládou.322  

ad 2) podíl státního rozpočtu by byl vydán ze státního rozpočtu poskytovateli prostředků 

EU/FM (státní fond/státní příspěvková organizace) rozhodnutím o poskytnutí dotace, rezerva při 

nedostatků prostředků na účtu poskytovatele by byla řešena návratnou finanční výpomocí. 

Úhrada vratek z pochybení by probíhala obdobně jako v ad 1), pokud by to byl zřizovatel, který 

by vratku za poskytovatele hradil z důvodu nedostatku prostředků na vratku.  Zde upozorňuji, že 

                                                 
321

 Z důvodu pochybení poskytovatele, nevymožení vratky od konečných příjemců. 5363 – Úhrady sankcí jiným 

rozpočtům, 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Zde upozorňuji na nevyváženost třídění 

vratek z důvodu pochybení. V rozpočtové skladbě se nachází další položky, které se používají na úhradu sankcí 

jako je například položka 5512 – Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům (Transfery Evropské unii. Patří 

sem i sankce, které se jí platí.), položka 5513 – Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků 

Evropské unie, položka 5191 – Zaplacené sankce. Myslím si, že by se tento tok měl zatřídit podle možného 

dopadu na státní rozpočet, to je dle mého názoru důležitá informace. Používání sběrné položky 5909 není 

žádoucí, i když to z její definice vyplývá. Na druhou stranu jsou v rozpočtové skladbě vymezené položky na 

velmi specifické situace týkající se vratek. V tom spatřuji zbytečnou asymetrii.  

322
 Především organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Souvisí i se systemizací služebních a 

pracovních míst dle služebního zákona. 
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státní fond v současné době rozpočtovou skladbu používá, ale příspěvková organizace ne. 

Sjednocení systému třídění vratek považuji za důležité. Dopad na státní rozpočet je dle mého 

názoru jedním z hlavních kritérií.  

 ad 3) Obdobně jako v případě ad 1) pokud by byla OSS poskytovatelem v rámci 

projektu. Jak bylo uvedeno ve variantě č. 1, příjem prostředků od tuzemských subjektů v roli 

koordinátora by měl být označen jako prostředky z rozpočtu EU/FM. Dále je třeba upozornit, že 

projekty mohou mít mezinárodní přesah. Prostředky se poskytují tzv. konsorciální smlouvou 

případně jinou smlouvou o finančním partnerství, která zatím není zastřešena právem EU. 

Kontrola a vymáhání prostředků v případě takových projektů je zcela zásadní. Přijetí nařízení o 

spolupráci auditních orgánů členských zemí realizujících tyto projekty považuji za nezbytné. 

Jasné vymezení vůči smlouvám tohoto typu nutné ze strany práva EU. Konsorciální smlouva je 

v průvodci EU323  v případě Horizontu 2020 považována za smlouvu soukromoprávní. Dle mého 

názoru jsou v ní ale výrazné veřejnoprávní prvky, protože by bez poskytnutého grantu nebyla 

uzavřena. Na tuto smlouvu poté ještě navazují smlouvy s dodavateli.  

ad 4) Obdobně jako v případě ad 2) pokud by byla zřizovatelem poskytovatele v rámci 

projektu OSS. 

 ad 5) OSS jako příjemci projektu ve svém rozpočtu plánují pouze prostředky, které chtějí 

na realizaci projektu utratit jako dodatečné výdaje mimo schválené způsobilé výdaje mimo 

ukazatele EU/FM na SR základní 110000. Převod do rezervního fondu doplňuje prostředky, 

které na realizaci projektu prostřednictvím rezervního fondu získá z rezervního fondu/státního 

fondu/příspěvkové organizace či jiného tuzemského subjektu v roli poskytovatele. Vratky 

z podílu EU a podílu SR dle způsobu uvedeném v ad 1). Prostředky na realizaci projektu EU/FM 

by vydávaly přímo z rezervního fondu. Dělení výdajů na podíl státního rozpočtu a podíl EU/FM 

by nebylo při realizaci vyžadováno, pouze nástrojové třídění a druhové třídění. Třídění příjmů na 

podíl státního rozpočtu a podíl EU/FM by odrážel proplácení žádostí o platbu poskytovatelem a 

bylo by požadováno kumulativně za půlrok. 

ad 6) OSS v roli zřizovatele příjemce projektu musí dát k realizaci souhlas. V případě 

nedostatku prostředků na dodatečné výdaje mimo schválené způsobilé výdaje či vratky postupuje 

dle ad 5).  

Plnění rozpočtu – příjem prostředků EU/FM (podílu EU/FM) a realizace projektů by 

probíhala mimo státní rozpočet.  Státní rozpočet by zajišťoval podíl státního rozpočtu, vratky za 

                                                 
323

 Typ „soft law“. Guidance How to draw up your consortium agreement In ec.europa.eu[online]. [cit. 2019-12-15]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
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pochybení, rezervu v případě neplnění prostředků z rozpočtu EU/FM, dodatečné výdaje 

z vlastních zdrojů na projekt mimo schválené způsobilé výdaje. 

 ad 1), ad 2), ad 3), ad 4) na účty rezervních fondů OSS, státních fondů a jiných 

tuzemských právních subjektů v roli poskytovatelů nebo koordinátorů by se přijímaly prostředky 

z rozpočtu EU/FM přímo. To znamená z rozpočtu EU, z finančních mechanismů a z Národního 

fondu. Z těchto účtu zřízených u ČNB by se poskytovaly peněžní prostředky EU/FM včetně 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu přímo všem příjemcům.324 Je pravda, že stát sám 

sebe nedotuje, v tomto případě by se ale jednalo o prostředky EU/FM včetně podílu ze státního 

rozpočtu poskytnuté z rezervních fondů, státních fondů či jiných jednotek sektoru vládních 

institucí. Domnívám se, že dotační vztah je zde naprosto namístě, protože organizační složky 

státu samy projekt, který naplňuje cíle politik EU/FM, realizují. Pokud by byly na realizaci 

projektů EU/FM  nehledě na způsob řízení plnění rozpočtu EU/FM vydávány grantové dohody, 

situaci by to zjednodušilo. Přímo aplikovatelné právo EU i FM by muselo být v tomto směru 

jednoznačně vykládáno. Na takto poskytované prostředky by se nevztahovala ustanovení 14e 

a14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ne znění pozdějších předpisů a  

Výkaz o plnění – ad 1), ad 2), ad 3), ad 4) na příjmové straně výkazu plnění by bylo 

možné kumulativně měsíčně sledovat, kolik prostředků obdržel poskytovatel z rozpočtu EU/FM 

a jaký byl podíl ze státního rozpočtu, kolik obdržel rezervy a kolik obdržel vratek. Uplatnilo by 

se zde vybrané druhové a zdrojové třídění rozpočtové skladby. Vratky z úspor a z pochybení by 

zůstaly na účtech poskytovatelů členěné na SR a EU podíl a byly by využity jako dodatečný 

zdroj prostředků, pokud by tomu nebránil jiný právní důvod.  Na výdajích by bylo použito 

nástrojové třídění bez nutnosti dělit výdaje na podíl státního rozpočtu a podíl EU/FM. Výjimkou 

by byl půlroční výkaz, který by navíc obsahoval výdaje ve zdrojovém třídění tedy podíl SR/EU a 

také informaci kolik z těchto výdajů bylo uznáno jako způsobilých.  

ad 4) ad 5) Prostředky na realizaci projektu EU/FM by se vydávaly přímo z rezervního 

fondu/ státního fondu/ příspěvková organizace a byly by přijímány v případě OSS jako příjemců 

na jejich rezervní fondy. Měsíční výkaz příjmů a výdajů by obsahoval nástrojové a vybrané 

druhové třídění. Příjmy v půlročním výkazu by byly tříděny dle zdrojového třídění (podklad, 

prostor, nástroj). Z takto tříděných příjmů by bylo možné zjistit kolik bylo proplaceno prostředků 

poskytovatelem jako způsobilých v členění podíl SR a EU, kolik prostředků bylo převedeno ze 

                                                 
324

 Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace/grantové dohody/veřejnoprávní smlouvy/ smlouvy o finančním 

partnerství /konsorciální smlouvy všem příjemcům apod.  
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státního rozpočtu na dodatečné výdaje. Výdaje v půlročním výkazu by obsahovaly informaci o 

vratkách v dělení na podíl SR a EU.  

 Kontrola rozpočtu – navrhuji, aby samotná realizace projektů EU/FM prostřednictvím 

fondů a dalších jednotek sektoru vládních institucí by podléhala kontrole pouze v rámci 

stanovené implementační struktury EU/FM325. Daňová kontrola – porušení rozpočtové kázně by 

se vztahovalo na prostředky vydané ze státního rozpočtu326. Finanční kontrola – má za cíl zajistit 

finanční řízení a nakládání s veřejnými prostředky tak, aby byly vynaloženy hospodárně, účelně 

a efektivně327.  Domnívám se, že v rámci systému finanční kontroly především jeho podsystému 

veřejnosprávní kontroly by měla být pozornost zaměřena na kvalitu podmínek pro žadatele a 

příjemce z hlediska jejich přiměřenosti vzhledem ke stanovenému cíli projektu a míry 

splnitelnosti příjemcem. Dále považuji za samoúčelné nastavit podmínky tak, aby existovala 

možnost sankce v jednotkách korun. Komunikace v tomto smyslu s EK, EÚD a kanceláří 

finančních mechanismů je žádoucí, pokud jsou jejich „soft law“ vytvářeny pravidla, která svou 

složitostí příjemce odrazují a zatěžují. NKÚ by poté měl jako nezávislý kontrolní orgán by 

hodnotit realizaci projektů i systému nastavení struktury na národní úrovni jako celku. Princip 

jednoho auditu a spoléhání se na výsledky zjištění ostatních kontrolních institucí a zamezení 

duplicit by byl v takto jasně vymezených rolích naplněn. 

Výhody – zjednodušení rozpočtových postupů včetně platové oblasti, limity v oblasti 

odměňování by byly schvalovány vládou na základě přímo aplikovatelných právních předpisů, 

nutná pravidelná evaluace, zpřehlednění kontrolních postupů, eliminace zkreslení plnění státního 

rozpočtu, kontrola kvality podmínek pro žadatele a příjemce prostředků EU/FM, jeden výkaz 

s daty použitelným i pro plánování i hodnocení rozpočtu, vratky z úspor by nebyly předmětem 

finančního vypořádání se státním rozpočtem, ale dalším zdrojem pro realizaci projektů EU/FM. 

Nevýhody – náklady spojené úpravou stávajících systémů s cílem vytvořit souhrnný 

výkaz, legislativní úpravy, i když je otázka, zda je zařadit do výhod či nevýhod vzhledem ke 

stávajícímu systému. 

 

6.4.3. Varianta č. 3 – Financování prostřednictvím jednoho fondu  

Poslední navrhovaná varianta pracuje s možností soustředění peněžních prostředků 

poskytovaných z rozpočtu EU a FM včetně podílu národního spolufinancování mimo státní 

                                                 
325

 ŘO či jiný orgán v roli poskytovatele, AO, EK, EÚD, OLAF, AKFCOS. 

326
 Orgány finanční správy. 

327
 Systém finanční kontroly In mfcr.cz [online]. [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/kontrola-verejnych-financi/financni-kontrola/system-financni-kontroly. 
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rozpočet ale v rámci státní pokladny. Stále je třeba mít na mysli, že role státu a dalších subjektů 

sektoru vládních institucí může být různá. Největší objem prostředků je stále poskytován na 

plnění cílů politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky formou sdíleného řízení plnění 

rozpočtu EU. Nepřímé a přímé řízení je ovšem také na národní úrovni používáno při realizaci 

jiných programů EU jako je Erasmus, Life, Horizont či Nástroj pro propojení Evropy. Způsob 

řízení finančních mechanismů má znaky sdíleného řízení. Ve veřejném sektoru tak lze nalézt 

poskytovatele, koordinátory i příjemce peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM. 

V předvstupním období vstupu ČR do EU byl tento koncept krátce využíván 

Ministerstvem financí. Při nastavování toků v rámci politiky soudržnosti byla nakonec role 

Národního fondu v rámci Ministerstva financí pojata jinak. Národní fond se stal platebním a 

certifikačním orgánem, který přijímá prostředky z rozpočtu EU na jednotlivé operační programy 

a proplácí prostředky vynaložené prostřednictvím státního rozpočtu. Není samostatnou 

právnickou osobou. Prostředky státního rozpočtu jsou poskytovány z výdajových účtů státního 

rozpočtu organizačními složkami státu (například ministerstva), protože v rámci těchto 

organizačních složek státu byly zřízeny řídící orgány jednotlivých operačních programů. Účty 

Národního fondu jsou mimorozpočtové, ale peněžní prostředky na těchto účtech patří do 

peněžních prostředků státní pokladny.328 Podobnou roli vykonává Národní fond pro finanční 

mechanismy. Z Národního fondu se v současné době ale také přímo poskytují dotace a to právě 

v rámci finančních mechanismů. Navíc existuje účet pod Národním fondem, ke kterému má 

dispoziční právo Ministerstvo pro místní rozvoj. Prostřednictvím tohoto účtu proplácí prostředky 

v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. Bohaté zkušenosti 

s poskytováním prostředků z rozpočtu EU má Ministerstvo zemědělství. Prostřednictvím 

agentury SAPARD, z níž později vznikl Státní zemědělský intervenční fond, realizuje společnou 

zemědělskou politiku. V souvislosti se společnou zemědělskou politikou vykonává Národní fond 

„funkci kompetentního orgánu odpovědného za akreditaci platební agentury určené k provádění 

opatření společné zemědělské politiky (SZP) a za určení certifikačního subjektu“329 . Prostředky 

v rámci společné zemědělské politiky jsou zasílány přímo na příjmový účet organizační složky 

státu Ministerstva zemědělství. Řídící orgány jako poskytovatelé prostředků politiky Soudržnosti 

jsou z 

                                                 
328

 § 3 písmeno h) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

329
 Odbor 55 Národní fond. In mfcr.cz [online]. [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o- 

ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/sekce-06/odbor-55-narodni-fond. 
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Z výše uvedeného je patrné, že postupně vznikaly útvary v rámci stávajících struktur 

státní správy, anebo vznikaly struktury úplně nové. Je třeba konstatovat, že sjednocující tendence 

v nastavení toků ustupovaly individuálním požadavkům skupin pověřených plněním 

jednotlivých politik EU a FM na národní úrovni. Často se tak dělo z důvodu nedostatečného 

úrovně znalostního managementu, který by pomohl propojit znalosti všech zainteresovaných 

skupin. Absence uceleného pohledu na toky z rozpočtu EU a finančních mechanismů není dle 

mého názoru pouze problém na úrovni České republiky ale i Evropské a finančních mechanismů.  

Víceletý finanční rámec 2021+ je stále ve vyjednávání. Úpravy v rámci implementačních 

struktur politiky soudržnosti 2021+  na národní úrovni počítají s jinou rolí současného 

certifikačního orgánu.330 Variantou při vyjednávání na evropské úrovni bylo také zrušení 

certifikačního orgánu s cílem zjednodušit systém kontroly a poskytování prostředků. Výsledky 

těchto vyjednávání budou významně ovlivňovat náplň Národního fondu, útvaru zřízeného 

v rámci Ministerstva financí, který je jako jediný z implementační struktury politik EU a FM 

vydefinován v rozpočtových pravidlech.331  Podobně odděleně se vyjednává i o dalších politikách 

EU pro období 2021+. Na druhou stranu je nutné připomenout i snahu o zjednodušení systému 

poskytování prostředků EU prostřednictvím zpřehlednění finančních pravidel. Na tomto poli je 

ovšem z mého pohledu nutné dále intenzivně pracovat. 

Ve variantě č. 3 popisuji základní parametry skupiny účtů v rámci státní pokladny mimo 

státní rozpočet, který nazývám „Fond realizace politik EU/FM (dále jen Fond EU/FM)“. 

V kontextu stávajícího systému je i nadále třeba počítat s hlavním zdrojem prostředků na 

spolufinancování a úhradu závazků vůči EU, kterým je státní rozpočet. Účty tohoto útvaru by 

byly mimorozpočtové, ale zároveň by spadaly pod vymezení souhrnu peněžních prostředků 

státní pokladny. Vznik fondu, který by byl veřejná právnická osoba a sdružoval by všechny 

prostředky poskytované z rozpočtu EU/FM nehledě na způsob řízení považuji v současné době 

za nereálný.332 Možnou koordinaci stále spatřuji ve finanční oblasti. Účty by byly zřizovány 

poskytovateli, koordinátory a příjemci333 v rámci sektoru vládních institucí. Prostřednictvím 

těchto účtů by byly přijímány a poskytovány prostředky z rozpočtu EU/FM včetně dalších zdrojů 

                                                 
330

 V ČR Národního fondu. 

331
 § 37 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

332
 V odborných kruzích se diskutuje vytvoření instituce, která by poskytovala na národní úrovni „know-how“ pro 

přímo řízené projekty EU. Národní kontaktní místa pro přímo řízené programy však již v současné době 

existují. 

333
 Jeden subjekt v roli poskytovatele, koordinátora i příjemce by měl k dispozici jeden účet. Vybrané třídění dle 

rozpočtové skladby a další třídění dle právní formy a názvu příjemce včetně průběžné způsobilosti by zajistilo 

identifikaci programů EU/FM i roli subjektu. 
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a realizovány projekty EU/FM. Do Fondu EU/FM  by se dále zahrnovaly také účty státních 

fondů, příspěvkových organizací, které v současné době plní roli poskytovatelů prostředků 

z rozpočtu EU/FM.  

Na účty poskytovatelů by v rámci Fondu EU/FM byly přijímány prostředky: 

 z podílu z výnosu na daních pro zajištění národního spolufinancování,  

 na doplnění prostředků z vlastních zdrojů nad rámec způsobilosti,  

 z vratek bez dopadu na státní rozpočet,  

 z vratek s dopadem na státní rozpočet,  

 z návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu/převodu (obecně transferu) 

v případě nedostatku příjmů z rozpočtu EU a FM,  

 z rozpočtu EU/ FM, 

 podíl na zisku z úspěšně realizovaných projektů komerčně využitých.  

Z těchto účtů by se poskytovaly prostředky z rozpočtu EU a FM včetně národního podílu 

spolufinancování v případě sdíleného či nepřímého řízení na základě grantové smlouvy. U 

programů přímého řízení by se poskytoval podíl národního spolufinancování příjemcům podle 

stanoveného kritéria jako je například evropská přidaná hodnota na základě rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, podíl EU by byl EK zasílán přímo příjemcům projektů na základě grantové 

dohody. Výše podílu z výnosu na daních pro zajištění národního spolufinancování by byla 

schvalována vládou při návrhu státního rozpočtu. Otázkou je forma poskytování. Buď by byla 

poskytována převodem z výdajů Všeobecné pokladní správy ve výši podílu z výnosu na daních a 

předpokládaného čerpání v rozpočtovém roce na základě žádosti poskytovatele, nebo přímo 

z příjmů z daní na základě předpokládaného čerpání v rozpočtovém roce. Pokud by byla výše 

podílu spolufinancování stanovena v přímo aplikovatelném právním předpise EU, bylo by třeba 

v národním rozpočtovém či daňovém předpise uvést, že výše tohoto podílu bude hrazena 

zejména z podílu výnosu na daních a bude schvalována v jednotlivých letech vládou a 

předkládána spolu s návrhem státního rozpočtu Poslanecké sněmovně. 

Na účty koordinátorů by v rámci Fondu EU/FM byly přijímány prostředky: 

 od poskytovatelů, 

 od koordinátorů, 

 podíl ze státního rozpočtu na zajištění národního spolufinancování v případě přímého či 

nepřímého řízení 

 na doplnění prostředků z vlastních zdrojů nad rámec způsobilosti, 

 na úhradu vratek z nesrovnalostí EU/FM podíl, 
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Na účty příjemců by v rámci Fondu EU/FM byly přijímány prostředky: 

 od poskytovatelů, 

 od koordinátorů, 

 podíl ze státního rozpočtu na zajištění spolufinancování v případě přímého či nepřímého 

řízení 

 na doplnění prostředků z vlastních zdrojů nad rámec způsobilosti, 

 na úhradu vratek z nesrovnalostí EU/FM podíl, 

Z účtů Fondu EU/FM by byly prostředky přímo použity na realizaci projektů EU/FM. 

Výkazy, které by nad těmito účty vznikly, by poskytovaly dostatečnou finanční informaci 

pro sledování, hodnocení a kontrolu plnění politik EU/FM. Podobně jako v případě varianty č. 2, 

by na sledování plnění politiky EU/FM byly použity výkazy kompilující potřebné finanční 

informace. Tyto výkazy by měsíčně předkládaly informace o hotovostním plnění dle vybraného 

druhového a nástrojového třídění v měsíční frekvenci na straně příjmů a výdajů. Čtvrtletní výkaz 

by kromě nástrojového a druhového třídění na výdajové straně obsahoval také prostorové třídění 

na určení podílu národního spolufinancování a podílu EU/FM. Součástí čtvrtletního výkazu by 

byla informace o způsobilosti, vratkách, právní formě a názvu příjemců projektu. 

Personální zajištění Fondu EU/FM by spadalo pod jednotky sektoru vládních institucí, 

které by měly věcně realizaci politik EU/FM ve své působnosti. Odměňování poskytovatelů bylo 

stanoveno na základě komunikace ČR s EK dle přímo aplikovatelných právních předpisů. 

Odměňování koordinátorů a příjemců by vycházelo z grantové dohody a konsorciální smlouvy. 

Horizontální analytická jednotka, která by vznikla v rámci struktur Ministerstvu financí, 

by předkládala vládě, PSP a ČSÚ souhrnnou informaci v přesné struktuře z hlediska plnění cílů 

politik EU/FM, finanční informace a personálního zajištění ve lhůtách pro předkládání návrhu 

zákona o státním rozpočtu. Vycházela by přitom ze souhrnného výkazu, který by byl vytvářen 

automaticky z dat stávajících informačních systémů. Dále by tato jednotka měla za úkol 

spolupracovat s EK DG Budget a Eurostatem, s cílem přispět ke zjednodušení a zpřehlednění 

finančních pravidel na základě zpětné vazby od poskytovatelů, koordinátorů, příjemců a 

vlastního šetření nehledě na způsob plnění rozpočtu EU a finančních mechanismů. 

Příprava rozpočtu – v rámci rozpočtu by se plánovalo spolufinancování ze státního 

rozpočtu, dodatečné vlastní zdroje mimo způsobilost, povinná vratka v případě zjištění 

nesrovnalostí a rezerva v případě pozastavení plateb z rozpočtu EU/FM. Sdílené řízení334– 

poskytovatelé – spolufinancování ze státního rozpočtu by bylo stanoveno jako podíl z výnosu na 
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 Tento způsob řízení se podobá řízení finančních mechanismů, proto je do této skupiny zahrnuji. 
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daních. Výše spolufinancování by odrážela nařízení o víceletém finančním rámci a dalších přímo 

aplikovatelné právní předpisy včetně finančních nařízení finančních mechanismů. Pokud by 

povinná výše spolufinancování byla stanovena v přímo aplikovatelných právních předpisech i 

v případě nepřímého řízení, postupovalo by se obdobně335. V případě přímého řízení – 

koordinátoři, příjemci – by podíl spolufinancování byl naplánován v rozpočtu koordinátora či 

příjemce případně v rozpočtu zřizovatele koordinátora či zřizovatele příjemce. Spolufinancování 

by bylo plánováno prostřednictvím Všeobecné pokladní správy.  Za důležité dále považuji 

povinné plánování objemu prostředků na vratky v případě nesrovnalostí obdobně jako tomu je ve 

variantě č. 2.  

Plnění rozpočtu – problematická výdajová strana krytá příjmy z rozpočtu EU by byla 

řešena mimo státní rozpočet. Výkazy by obsahovali finanční informace pro všechny aktéry 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a FM. Více rozepsáno ve variantě č. 2. 

 Kontrola rozpočtu – rozdělení kontroly s cílem zamezit duplicitám v souladu 

s principem jednoho auditu a spoléhání se na kontrolu ostatních kontrolních orgánů podobně 

jako tomu je ve variantě č. 2. Daňové kontroly na základě porušení rozpočtové kázně by byla 

aplikována pouze na prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a prostředky státního rozpočtu. 

Kontrolní orgány v rámci evropské implementační struktury a implementační struktury 

finančních mechanismů by se zaměřily na Fond EU/FM. Systém finanční kontroly obsahující 

především veřejnosprávní kontrolu a interní audit by se zaměřil procesní nastavení kontroly při 

poskytování prostředků ze státního rozpočtu a státního rozpočtu ale také na kvalitu a splnitelnost 

podmínek pro žadatele a příjemce z hlediska principu 3E. Nezávislou vnější kontrolu by tak jako 

nyní prováděl Nejvyšší kontrolní úřad. 

 Výhody – příležitost vytvořit systém poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

EU/FM nově bez razantních úprav stávajících nástrojů hospodaření organizačních složek státu. 

Vytvoření neutrálního prostoru – Fondu EU/FM, ve kterém by subjekty finančněprávních vztahů 

mohli plnit svá práva, pravomoci a povinnosti  bez násilného sevření v rozpočtovém národním 

systému. Otevřela by se zde také možnost důsledněji aplikovat právo EU a FM a zároveň tak 

pracovat na jeho potřebném detailu pro praktické využití. Snaha o využití stávajících 

informačních systémů pro vytvoření výkazu s požadovanou kvalitou finanční informace. 

Nevýhody – nutné legislativní úpravy, náklady spojené s úpravou informačních systémů.  
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 Koordinátoři případně příjemci by v rámci sdíleného a nepřímého řízení obdrželi od poskytovatelů prostředky 

z rozpočtu EU/FM včetně podílu spolufinancování ze státního rozpočtu. 
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6.5. Shrnutí 

Navrhované varianty vycházejí z mé několikaleté praxe v rozpočtové sekci a poznatků, 

které jsem během studia načerpala. Uzavírají tak mou snahu o komplexní pohled analyzující 

právní aspekty poskytování prostředků z rozpočtu EU a FM. První dvě varianty se snaží upravit 

a maximálně využít již existující vztahy subjektů finančního práva. Třetí varianta by znamenala 

razantnější zásah do nastavených struktur. Vnímám je také jako otevřené varianty k případným 

dalším úpravám.  
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Závěr 

V disertační práci jsem se zaměřila na vytvoření uceleného přehledu o systematice 

právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a 

finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva, zhodnocení těchto aspektů 

z pohledu právních principů pomocí metod interpretace práva, konfrontaci se skutečnými 

potřebami praxe včetně návrhu možných řešení problémových oblastí do budoucna, který by 

mohl být podkladem pro změnu právní úpravy de lege ferenda. Odpovím také na výzkumnou 

otázku, kterou jsem si na začátku mého výzkumu položila a která zní: Jak zlepšit kvalitu finanční 

informace? 

 Pro splnění takto nastaveného cíle a odpověď na výzkumnou otázku jsem potřebovala 

vydefinovat, co budu v dostupných zdrojích hledat, co mi pomůže držet se základního tématu při 

realizaci výzkumu a co spojuje všechny osoby a jednotky zapojené přímo či nepřímo do procesu 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM. Pojícím článkem mého výzkumu se stala 

finanční informace, kterou jsem definovala v první části 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“.  

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM jsem podřadila pod nadnárodní, 

mezinárodní a národní finanční činnost realizovanou nenávratnou metodou. Podle předmětu 

právní úpravy řadím tuto finanční činnost do rozpočtového a dotačního práva – podoborů 

fiskální části finančního práva. Ovlivňuje ji také například mzdové či účetní právo. Jako 

komplex finančních vztahů, které při této finanční činnosti vznikají, spadá pod finanční kategorii 

veřejné finance a dle mého názoru kvazisoukromé finance. Z právních principů obecně či 

z principů rozpočtového práva, které prostupují nebo by měly prostupovat poskytováním 

peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM vybírám princip řádného finančního řízení, princip 

úplnosti veřejných rozpočtů, princip dlouhodobé vyrovnanosti, princip právní jistoty, princip 

souladu s veřejným zájmem, princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, princip legální 

licence, princip proporcionality, princip přednosti a princip přímého účinku. 

 Dle metody právní regulace spadá tato finanční činnost pod veřejné právo, pro které je 

charakteristická nerovnost mezi právními subjekty. Osoby také vytvářejí autonomní právo 

v souladu s právem objektivním heteronomním. Typickým právním jednáním stricto sensu je 

dohoda o partnerství. I když se zde jedná o soukromoprávní vztah, je třeba připomenout jeho 
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veřejnoprávní prvek. Bez poskytnutých prostředků z veřejného zdroje a veřejného zájmu na této 

aktivitě by následný soukromoprávní akt nikdy nevznikl. 

 S prameny práva jsem pracovala jak ve formálním tak materiálním smyslu.  Přistupovala 

jsem k pramenům práva i v širším gnozeologickém pojetí. Studovala jsem i tzv. „soft law“, které 

je sice právně nezávazné, ale má dle judikatury SDEU právní účinky. Norma (právní či 

autonomní) jako nejmenší logická jednotka práva obsahuje část nebo celou finanční informaci. 

Při práci s vybraným právním textem jsem nalézala právní normy kogentní, kondicionální, 

neúplné, zavazující, blanketové a teologické. Teologické normy by měly být typické pro právo 

EU především ve směrnicích. Objevují se ovšem i v nařízeních a tím se rozdíl mezi těmito 

dvěma právními akty stírá. Hypotézu, dispozici a sankci jsem ale snadněji dovodila v národním 

rozpočtovém právu. Ve formách realizace práva jsem posuzovala kvalitu finanční informace 

především v rozhodnutích o poskytnutí dotace, grantových dohodách a smlouvách. Zajímaly mě 

jak individuální právní akty, tak právní jednání stricto sensu. Z metod interpretace práva jsem 

použila jazykový, teologický a historický výklad. 

Pro poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů jsou 

příznačné určité postupy, které mohou být pro oba zahraniční toky společné. Je to dáno tím, že 

tvůrci systému poskytování prostředků z finančních mechanismů se nechávají postupně více 

inspirovat pravidly poskytování prostředků z rozpočtu EU. Na druhou stranu zcela zásadním 

rozdílem mezi poskytováním prostředků EU a finančních mechanismů je současný rezervovaný 

až negativní právní výklad týkající se přednosti a přímého účinku práva finančních mechanismů. 

Ve své disertační práci navrhuji tento výklad posunout směrem k možné přímé aplikovatelnosti a 

přednosti práva finančních mechanismů nejen proto, že se tak při výkonu práva v určitých 

případech děje. 

 Následující postupy či znaky mohou, ale nemusí být pro oba toky společné, rozhodně 

jsou však pro poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů 

charakteristické. Promítají se buď do finanční informace v právu, nebo vycházejí z praxe. Jsou 

také důvodem navrhovaných úprav. Vnímám je buď jako problémovou oblast, nebo jako postup, 

který není v systému na národní úrovni dostatečně zohledněn:  

 tři způsoby plnění rozpočtu EU přímé, sdílené a nepřímé řízení, plnění finančních 

mechanismů se podobá sdílenému řízení, 

 implementace nařízení místo jejich bezprostřední použitelnosti z důvodu jejich skutečné 

nebo domnělé obecnosti způsobem podobným implementaci směrnic, 

 hierarchická struktura mezi poskytovateli a mezi příjemci včetně třetích stran, 
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 kaskádovité poskytování prostředků, které postupně přechází z veřejného práva do 

soukromého, 

 spolupráce na projektu mezi příjemci několika členských zemí,  

 nejasnosti ohledně konsorciální smlouvy (či jiné smlouvy o finančním partnerství) a možné 

účasti státu v ní, 

 absence přímo aplikovatelného nařízení (kromě přeshraniční spolupráce) ukládajícího 

povinnost spolupráce mezi kontrolními orgány při realizaci projektu s přeshraničním 

dosahem, 

 existence „soft law“ nebo „kvazisoft law“, které jako pramen práva s možnými právními 

účinky chápe především SDEU, 

 podobné formy příspěvků od úhrad výdajů, které vznikly po formy zjednodušeného 

vykazování včetně jejich kombinace 

 analogický průběh plateb z rozpočtu EU/FM  (zálohy, průběžné platby, konečná platba) 

 rozhodnutí o zahrnutí příjmů a výdajů do státního rozpočtu, 

 pravidlo rovnosti výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a FM při přípravě rozpočtu (akruální 

prvek v hotovostním plnění), 

 nemožnost splnit požadavky EK (Eurostat) na úpravu vládního deficitu v souvislosti s toky 

z rozpočtu EU z důvodu zpětné způsobilosti a zjednodušeného vykazování, 

 evidence v několika informačních systémech stejného zaměření, 

 multiinstitucionální  a několikaúrovňová kontrola na národní i evropské úrovni, 

 snaha o modifikaci stávajících rozpočtových postupů na národní úrovni z titulu EU, 

 příklon k národnímu rozpočtovému právu v momentě nejistoty ve výkladu ustanovení přímo 

použitelných evropských předpisů, 

 setrvačnost v nastavených rozpočtových, účetních, kontrolních a statistických postupech, 

 dvojí přístup (z pohledu rozpočtu a z pohledu poskytovatele) v případě odměňování za 

realizaci projektu EU/FM u organizací spadajících do platové oblasti regulované vládou a 

systemizace, 

 nízká úroveň znalostního managementu při vytváření souhrnných rozpočtových či 

finančních pravidel, 

 odlišné promítnutí pozastavení platby nebo vratky v případě nesrovnalostí, porušení 

rozpočtové kázně a pochybení zjištěné poskytovatelem v národních a evropských 

pravidlech, 

 neexistence jednoho oficiálního právního aktu o schválení projektu pro příjemce OSS. 
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Jak tedy zlepšit kvalitu finanční informace? 

Domnívám se, že by rozpočtová politika EU měla spadat pod výlučnou pravomoc 

Evropské unie, i když není takto přímo vymezena v ustanoveních  SFEU. Určuje totiž peněžní 

hodnotu a způsob podpory všech politik nehledě na druh pravomoci. Tuto interpretaci pomocí 

teologického výkladu navíc opírám o zásadu řádného finančního řízení a povinnost stanovit 

finanční pravidla formou nařízení, která je uložena primárním právem EU. 

V případě sekundárního práva velmi podporuji snahu EK soustředit finanční pravidla 

do jednoho nařízení. Odvětvová nařízení by měla být zaměřena na oblasti (politiky), které hodlá 

EU podporovat a stanovení procentuálního podílu finanční podpory této oblasti (politiky) 

z rozpočtu EU na provoz národního poskytovatele (administraci projektů) a realizaci projektů. 

Snažím se jazykovým a teologickým výkladem vybraných nařízení poukázat na společné prvky 

v poskytování, kontrole a elektronické výměně dat. Navrhuji snížit způsoby plnění rozpočtu EU 

ze tří (přímé, nepřímé a sdílené) na dva a to na přímé a delegované.  Pravidla v případě 

poskytování, hodnocení a kontroly prostředků delegovaným způsobem řízení by byla obdobná 

jako v případě řízení přímého. V případě delegovaného řízení by byla uzavírána mezi EK a 

delegovanými subjekty jedna smlouva o delegovaném řízení.  Právní akt, na základě kterého by 

se prostředky poskytovaly na realizaci projektů nenávratnou metodou, by byla grantová smlouva. 

Právním jednáním (stricto sensu) mezi více příjemci jednoho grantu by byla finanční smlouva 

mezi příjemci grantu. Právním jednáním (stricto sensu) mezi příjemcem a třetí stranou by byla 

smlouva s třetí stranou. Povinné náležitosti smlouvy o delegovaném řízení, grantové smlouvy, 

finanční smlouvy mezi příjemci a smlouvy mezi příjemcem a třetí stranou by byly součástí 

finančního nařízení. Vzory těchto smluv by byly přílohami finančního nařízení.  Finanční 

smlouvy mezi příjemci a smlouvy mezi příjemcem a třetí stranou by měly být chápány jako 

soukromoprávní smlouvy s výraznými veřejnými prvky, protože bez poskytnutých prostředků 

z rozpočtu EU v souladu s principem veřejného zájmu by tyto právní vztahy nikdy nevznikly. 

Domnívám se, že na úrovni EU by měla být řešena otázka odměňování delegovaných 

poskytovatelů a příjemců projektů. 

 Co se týká kontrolních postupů, nařízení o finančních pravidlech by obsahovalo definici 

nesrovnalosti a způsob jejího vyrovnání. Spolupráce kontrolních orgánů při řízení kontroly 

projektů se zahraničním přesahem by byla také stanovena přímo ve finančních pravidlech. Stran 

elektronické výměny informací bych podpořila vznik výstupů, které by poskytly informaci o 

vydaných, krácených a vrácených prostředcích v detailu na projekt i v agregovaných hodnotách 

na základě právních závazků. Takto prezentované informace by zajistily auditní stopu pro 
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kontrolu a evaluaci včetně požadovaných statistických dat. Považuji za klíčové, aby na nařízení 

pracovaly jednotky prostřednictvím svých rozpočtových, poskytujících, kontrolních a 

statistických útvarů společně. Rozhodně by měly být zohledněny i připomínky příjemců 

prostředků z rozpočtu EU. Znalostní management mezi těmito jednotkami a dalšími osobami je 

nutné posílit. Dále se domnívám, že by jednotnému přístupu pomohlo upřednostnění právně 

závazných prováděcích aktů a aktů v přenesené působnosti před vytvářením právně nezávazného 

„soft law“. 

U finančních mechanismů jsem se teologickým výkladem snažila argumentovat ve 

prospěch nadřazenosti a přímé aplikovatelnosti práva finančních mechanismů. Tento právní 

názor byl spíše odmítán s tím, že se právní rámec opíral o vládní smlouvy. Tyto smlouvy ovšem 

vznikly na základě ustavení mezinárodních smluv s EU. Dle primárního práva jsou tyto smlouvy 

závazné i pro členské státy. Navíc smlouvy na sebe navazují a ve svých ustanoveních podmiňují 

existenci následující smlouvy až ke smlouvě vládní, implementujících nařízení a dohod o 

programu. V nařízení je pak stanoveno právem určujícím spolupráci právo Norského království.  

Prostor pro zlepšení na národní úrovni vidím v aktivním přístupu při práci na úpravách 

přímo aplikovatelných nařízeních, tak aby byla míra detailu dostatečná pro využitelnost práva. 

To by eliminovalo počet úprav národního rozpočtového práva a vytváření „kvazisoft law“ pro 

posílení právní jistoty. V národním rozpočtovém právu je dle mého názoru potřeba zpřehlednit 

proces plánování, plnění, kontroly a hodnocení státního rozpočtu potažmo veřejných rozpočtů za 

oblast EU a FM. Veřejné právnické osoby jako je například stát, státní fondy, příspěvkové 

organizace mohou být jak poskytovatelé, tak příjemci prostředků z rozpočtu EU/FM. Mohou 

vykonávat kontrolní činnost i statistická sledování dle požadavků EK. Národní rozpočtové právo 

již nyní často umožňuje, aby byly prostředky přijímány přímo dotčenými veřejnými právnickými 

osobami v roli poskytovatelů. Přesto se většina prostředků EU/FM rozpočtuje prostřednictvím 

organizačních složek státu v rámci státního rozpočtu a v průběhu roku skutečným 

poskytovatelům (například SZIF, SFDI) poskytuje na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Tento proces by ale nemusel probíhat. Postupné soustřeďování veřejných prostředků na účty 

podřízené státní pokladně v ČNB by bylo dobré využít i za oblast peněžních prostředků 

poskytovaných z rozpočtu EU/FM. 

 Pokud by se vytvořil report, který by příjmy a výdaje EU/FM na těchto účtech sledoval, 

nebylo by nutné plánovat, přijímat a vydávat prostředky pouze přes účty státního rozpočtu. Tento 

report by kromě vybraného třídění dle rozpočtové skladby navíc obsahoval projektová data o 

příjemcích (název, právní forma), vratkách, nezpůsobilých výdajích z dalších informačních 
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systémů, které pro účely poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU/FM vznikly. Report 

by se tak stal společnou platformou napříč informačními systémy s daty využitelnými pro 

plánování, plnění, kontrolu, statistiku a evaluaci. Na základě jazykového a teologického výkladu 

jsem se snažila dokázat, že právo EU podporuje pravidlo „pouze jednou“ pro elektronickou 

výměnu dat. Není tedy nutné zaznamenávat projektové řízení v národních a zároveň evropských 

systémech. 

V případě poskytování prostředků ze státního rozpočtu či jiných veřejných institucí v roli 

poskytovatele bych chtěla upozornit na kombinované proplácení, které znamená, že příjemce 

dotace předloží faktury připravené k proplacení poskytovateli, a když poskytovatel provede 

kontrolu faktur, pošle prostředky na účet příjemce. Tento způsob poskytnutí dotace považuji za 

méně rizikový pro stát v porovnání s ex-ante dotací a méně rizikový pro příjemce v porovnání 

s ex-post dotací. Individuální právní akty jako jsou rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 

veřejnoprávní smlouvy by mohly být nahrazeny grantovou smlouvou, pokud by pro takové 

rozhodnutí byla jednoznačná opora v právu EU. 

Stát jako veřejná právnická osoba prostřednictvím organizačních složek státu „poskytuje“ 

i „přijímá“ prostředky na realizaci projektů EU/FM. Neděje se tak fyzickým převodem 

prostředků, ale tzv. rozpočtovým opatřením. Zvýší se tak limit pro čerpání na výdajových účtech 

OSS, protože se zároveň zvýší předpokládané příjmy na příjmových účtech OSS, které tyto 

plánované výdaje vyrovnají, pokud bude vše při realizaci projektu v pořádku. Dosud není právně 

ukotven právní akt schvalující projekt OSS, protože stát si sám sobě nemůže poskytnout dotaci, 

tedy nevydává v tomto případě rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Realizace projektů v rámci státu tedy organizačních složek státu je také svázána platovou 

regulací. A tak místo toho, aby se využil lidský potenciál státní správy při realizaci projektů 

EU/FM, jsou lidské zdroje zajišťovány externě.  

Dalším podnětem pro změnu jsou smlouvy o finančním partnerství mezi příjemci 

projektů. Mezi ně patří konsorciální smlouva používaná v současné době často u výzkumných 

projektů EU/FM. Pro zvýšení právní jistoty je nutné potvrdit, že mohou OSS takové smlouvy 

uzavírat, za předpokladu, že zůstanou nezastřešeny právem EU a FM. Přesto, že jsou 

považovány za soukromoprávní, zdůrazňuji jejich silný veřejnoprávní prvek, bez veřejného 

zájmu na plnění cílů politik EU/FM by tyto smlouvy nebyly nikdy uzavřeny. 

Stran kontroly se domnívám, že by měly projekty EU/FM podléhat kontrole v rámci 

struktury dohodnuté s EK a FM. Případně by kontrola měla být rozdělena tak, aby se 

v minimální míře překrývala. Za důležité považuji chápat případná porušení ve vztahu na celý 
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právní a rozpočtový závazek, ne jen na již vydané prostředky ze státního rozpočtu na část 

projektu. Je v rozporu s principem řádného finančního řízení poskytovat prostředky v plné výši 

v další platbě a zároveň vymáhat vratky za předchozí pochybení. Místo toho, aby byla další 

platba o zjištěná pochybení z předchozí tranše ponížena. 

Spolupráci mezi kontrolními orgány členských zemí, ve kterých se realizují projekty 

s přeshraničním přesahem, bych zahrnula do jednoho z návrhů pro úpravu finančních pravidel na 

evropské úrovni. Předmětem kontroly by měla být také smysluplnost a splnitelnost pravidel pro 

žadatele a příjemce a zamezení pravé retroaktivity. Častá změna pravidel pro žadatele a příjemce 

vyvolaná změnou „soft law“ nebo „kvazisoft law“ neodpovídá principu právní jistoty ani 

principu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí či principu legální licence. Nepravá 

retroaktivita ve prospěch příjemce může být dle mého názoru akceptována.  

V souvislosti s pojmem retroaktivita upozorňuji význam, který má ve finančním nařízení 

na úrovni EU. Zákazem retroaktivity se zde míní, že nelze granty udělovat zpětně tedy na již 

zahájené akce před udělením grantu. Dále ustanovení tohoto nařízení stanovují, za jakých 

podmínek, lze náklady vzniklé před schválením grantu uznat. Zpětná uznatelnost je aplikována i 

u Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci sdíleného řízení na národní úrovni.  

Dostávám se tak k poslední části, kterou jsem analyzovala. Tou jsou dopady zpětné 

uznatelnosti, zjednodušeného vykazování a vratek na kvalitu statistických zjištění na národní 

úrovni ohledně výše vládního deficitu. Dle požadavků Eurostatu, jednoho z generálních 

ředitelství EK , musí statistické úřady upravovat výši vládního deficitu v souvislosti s prostředky 

přijatými z rozpočtu EU z důvodu zkreslení výše vládního deficitu. Informaci o výši prostředků 

poskytovaných z rozpočtu EU mají získat například již z úrovně příjemců (vládní jednotky), 

který realizuje projekt, totiž z výdajů na realizaci projektu.  Ta se ale v průběhu času mění právě 

s ohledem na zpětnou uznatelnost. Dále pak dojde ke změně informace díky zjednodušenému 

vykazování, kdy nejsou prostředky z rozpočtu EU propláceny na základě skutečných výdajů, ale 

dle pevně stanovené částky za jednotku, procenta nebo paušálu ze způsobilých výdajů či za 

splnění cílů projektu. Také tyto výdaje na projekty EU mohou být později shledány 

neuznatelnými z důvodu různých pochybení. Vytvořené třídění v rámci státního rozpočtu tyto 

skutečnosti nemůže v rámci ročního hotovostního plnění zohledňovat. V souladu s principem 

dlouhodobé vyrovnanosti můžeme veřejné finance řídit pouze tehdy, pokud budeme mít 

průběžnou informaci o zátěži deficitu státního rozpočtu na základě dodatečných zjištění při 

realizaci projektů EU/FM. Myslím, že vytvoření reportu EU/FM, který by kompiloval informace 

napříč sektorem vládních institucí, by jen podtrhl princip úplnosti veřejných rozpočtů. 
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Navrhované varianty se s výše uvedenými úpravami snaží pracovat. Rozvíjejí tři 

předpoklady. První varianta předpokládá předfinancování ze státního rozpočtu. Druhá se snaží 

využít stávající fondovní hospodaření a třetí pracuje s myšlenkou jednoho fondu. Jsou to 

samozřejmě varianty otevřené. V této chvíli v nich zohledňuji svou dosud nabytou znalost.   

Varianta č 1 – Úprava stávajícího systému rozdělením státního rozpočtu na národní a 

evropský okruh. Touto variantou se navrhuje zachování financování oblasti EU/FM přes státní 

rozpočet s využitím dalších dat nabízených na účtech ČNB, kde jsou soustředěny peněžní 

prostředky státní pokladny. Národní okruh by zahrnoval roční státní rozpočet a státní fondy + 

střednědobý výhled na následující 2 roky. Plnil by roli nástroje rozpočtové a fiskální politiky 

státu. Příjmová strana by zahrnovala všechny příjmy kromě příjmů z rozpočtu EU a finančních 

mechanismů. Výdajová strana by obsahovala výdaje na spolufinancování a doplňkové zdroje ze 

státního rozpočtu na realizaci projektů EU/FM. Evropský okruh by odrážel schválený víceletý 

finanční rámec EU a schválený víceletý rámec FM. To znamená národní obálky přidělené státům 

v rámci programu, alokace jednotlivých programů v rámci politiky EU, případně objemy 

prostředků na realizaci přímo řízených projektů. Tříletý rozpočet závazků, plateb a 

refundovaných příjmů za oblast EU/FM by vycházel jednak z  informací o plnění v předchozích 

letech a plánu na následující tři roky. Tento víceletý rámec by se každý rok aktualizoval. 

Vytvoření dvou okruhů národního a evropského již při přípravě a dále ve sledování rozpočtu 

v těchto oddělených okruzích by zpřesnilo hotovostní roční plánování státního rozpočtu a 

zároveň zpřehlednilo víceleté plánování a řízení projektů za oblast EU/FM.  Pravidlo rovnosti 

výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU/FM by nebylo použito jednak proto, že z důvodu 

zjednodušeného vykazování jej nelze naplnit a při novém přístupu by již nebylo potřeba. 

Varianta č 2 – Financování prostřednictvím fondů či jiných tuzemských subjektů. Hlavní 

změna spočívá v tom, že by se prostředky poskytované z rozpočtu EU/FM nepředfinancovaly 

prostřednictvím státního rozpočtu. Rezervní fondy by se používaly přímo tedy bez zapojení přes 

příjmové a výdajové účty státního rozpočtu. Státní fondy a státní příspěvkové organizace by 

přijímaly prostředky z rozpočtu EU/FM přímo tedy bez rozpočtování výdajů krytých příjmy 

z rozpočtu EU/FM prostřednictvím jejich zřizovatele. Zřizovatelé dalších jednotek sektoru 

vládních institucí případně subjektů s vlastnickým podílem státu by o informaci o hotovostním 

plnění a realizaci projektů EU/FM nepřišli. Podmínkou je zákonem stanovená povinnost 

souhlasu zřizovatele s realizací projektů EU/FM u jím zřízených subjektů. Nesplnění takové 

podmínky by bylo klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.  
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Varianta č 3 – Financování prostřednictvím jednoho fondu v rámci státní pokladny. 

Poslední navrhovaná varianta pracuje s možností soustředění peněžních prostředků 

poskytovaných z rozpočtu EU a FM včetně podílu národního spolufinancování mimo státní 

rozpočet, ale v rámci státní pokladny. Ve variantě č. 3 popisuji základní parametry skupiny účtů 

v rámci státní pokladny mimo státní rozpočet, který nazývám „Fond realizace politik EU/FM 

(dále jen „Fond EU/FM“). V kontextu stávajícího systému je i nadále třeba počítat s hlavním 

zdrojem prostředků na spolufinancování a úhradu závazků vůči EU, kterým je státní rozpočet. 

Účty tohoto útvaru by byly mimorozpočtové, ale zároveň by spadaly pod vymezení souhrnu 

peněžních prostředků státní pokladny. Prostřednictvím těchto účtů by byly přijímány a 

poskytovány prostředky z rozpočtu EU/FM včetně dalších zdrojů a realizovány projekty EU/FM. 

Do Fondu EU/FM by se dále zahrnovaly také účty státních fondů, příspěvkových organizací, 

které v současné době plní roli poskytovatelů prostředků z rozpočtu EU/FM. Vznik fondu, který 

by byl veřejná právnická osoba a sdružoval by všechny prostředky poskytované z rozpočtu 

EU/FM nehledě na způsob řízení považuji v současné době za nereálný. 

Horizontální analytická jednotka, která by vznikla v rámci Ministerstva financí, by 

předkládala vládě, PSP a ČSÚ souhrnnou informaci v přesné struktuře z hlediska plnění cílů 

politik EU/FM, finanční informace a personálního zajištění ve lhůtách pro předkládání návrhu 

zákona o státním rozpočtu. Vycházela by přitom ze souhrnného výkazu, který by byl vytvářen 

automaticky z dat stávajících informačních systémů. Dále by tato jednotka měla za úkol 

spolupracovat s EK DG Budget a Eurostatem s cílem přispět ke zjednodušení a zpřehlednění 

finančních pravidel na základě zpětné vazby od poskytovatelů, koordinátorů, příjemců a 

vlastního šetření nehledě na způsob plnění rozpočtu EU a finančních mechanismů. 

Na závěr krátká úvaha. S ohledem na ekonomický rozvoj České republiky se mění 

možnosti čerpání prostředků v rámci právě projednávaného víceletého finančního rámce 2021–

2027. Česká Republika nabyla po 15 letech členství v EU zkušenosti, které je nutné v dalším 

programovém období zúročit a zároveň pružněji reagovat na nové výzvy, které celou Evropskou 

unii čekají. Politika soudržnosti realizovaná formou sdíleného řízení stejně tak jako společná 

zemědělská politika budou mít stále významnou roli. Zároveň se zde objevují další oblasti, které 

je třeba řešit přímo z úrovně EU jako je výzkum, digitální technologie, infrastruktura, životní 

prostředí, vzdělávání. V souvislosti s těmito změnami, s důrazem na velké výzkumné projekty a 

jiné projekty s mezinárodním přesahem s evropskou přidanou hodnotu, je nutné rozhodnout, 

jakou roli v těchto přímo řízených projektech bude hrát stát případně veřejný sektor. Přeji těm, 

kteří o této roli budou rozhodovat, aby dobře zvážili, jaký potenciál státní správa nabízí a jaké 
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budou výhody a nevýhody výsledného řešení, ať už bude jakékoliv. Pokud má práce přiměje 

čtenáře se nad právními aspekty poskytování prostředků z rozpočtu EU a FM zamyslet či vzbudí 

další přínosnou diskusi napříč odbornou veřejností, budu to vnímat jako posun. Ideální by ovšem 

bylo, kdyby byly navrhované úpravy promítnuty v praxi.   
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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 



 

178 

 

 

 

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. 

 

Klíčová slova: finanční informace, právní principy, způsoby plnění  

  



 

179 

 

 

 

Legal Aspects of EU Funding and Financial Mechanisms in the Czech 

Republic  

Abstract  

 

This dissertation examines legal aspects of EU funding and the financial contributions from the 

EFTA countries (financial mechanisms) in the Czech Republic. The main goal of the paper is 

divided into several objectives. First one is to provide an overall overview of taxonomy of legal 

aspects of financial relationships between recipients of financial law. Secondly, I strive to 

evaluate these aspects from the perspective of legal principles with the help of methods of 

interpretation such as linguistic meaning, historical or teological interpretation. Thirdly, the 

reflection of the real life needs in law is a subject to examination. Finally, I propose solutions of 

problematic areas. 

To be able to meet this goal I needed to find something which would make a link among legal 

entities and units directly or indirectly involved into the process of EU funding and financial 

contributions from the EFTA countries. Therefore, for the purpose of my dissertation, I define 

financial information as information about rights, powers and obligations of recipients of 

financial law established while budgeting and providing funds and information about secondary 

subject of the legal relationships which are funds. I compared the financial rules applicable to the 

EU budget and budgetary rules applicable to the state budget as well as forms of realisation of 

law at EU level and at national level. The financial information is explored through the system of 

EU law, international law and national law. The research question is:  How to improve the 

quality of financial information? 

The main findings are: unfounded differences among methods of the EU budget implementation; 

difficulties to match all authorising officers with the EU programme or fund; lack of knowledge 

management at EU level as well as at national level among recipients of law involved into 

program management, audit, budgeting and statistics; legal uncertainty whether financial 

mechanisms law overrules national law; less flexible budgetary rules at national level, under-

utilised system of accounts under the State Treasury; private law agreements in so-called “grants 

in cascade”; legal effects of “soft law” and “quasi-soft law” in the system of law in the Czech 

Republic; problems of project management and international partnership while executing project 

in budgetary units; multiplication of audit; focus on the creation of a complex system of 

guidelines and low progress in making transparent, easy to use and stable rules for beneficiaries. 

At the end of my paper I suggest three options which I believe could make the system of EU 

funding and the financial contributions from the EFTA countries in the Czech Republic more 
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effective in compliance with the principles of sound financial management, public interest and 

legal certainty and could be the source of legislation de lege ferenda. 

 

 

Key words: financial information, law principles, methods of implementation  


