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1) Úvod 
 

Rozpočtové hospodaření Evropské unie je proces zajišťující kontrolu a efektivní 

využití prostředků, které má EU v rámci svého působení k dispozici. Svých vytyčených cílů 

dosahuje pomocí rozpočtu EU. Rozpočet Evropské unie se tak řadí do kategorie rozpočtů 

odrážejících politické priority a do určité míry se dá označit za mocenský nástroj. Právě proto 

je otázka finančního uspořádání a rozpočtového hospodaření jednou z nejožehavějších otázek, 

se kterými se evropská integrace musí potýkat již několik desetiletí a svým významem se dá 

přirovnat snad jen k revizi zakládacích smluv a primárního práva EU. Rozpočet EU jako 

každoroční uplatnění dohod dosažených v rámci víceletého finančního rámce především 

předurčuje vývoj politik a směřování Evropské unie v této oblasti. Tato práce si neklade za cíl 

detailně analyzovat historii vzniku vlastních příjmů Unie, ani proces vzniku a pravidla 

sestavování rozpočtu a víceletého finančního rámce. Jejím cílem je zasadit evropský rozpočet 

do kontextu rozpočtů mezinárodních organizací a rozpočtů členských států a vývoje evropské 

integrace především po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Ve zvláštní části práce autorka 

hodnotí návrhy budoucí kohezní politiky Evropské unie představené Evropskou komisí 

v červnu 2011. Formulovaná doporučení a vlastní návrhy slouží jako příspěvek do diskuze o 

podobě kohezní politiky ve víceletém finančním rámci 2014-2020.  

První část práce se zaměřuje na obecné otázky rozpočtového hospodaření EU, funkce 

rozpočtu EU a stručnou historii rozpočtu Evropských společenství a EU a nastínění příjmové 

a výdajové stránky rozpočtu. Tyto kapitoly slouží jako podklad pro komparaci historického a 

současného vývoje debaty nad rozpočtem a víceletým finančním rámcem EU, který je v 

případové studii předmětem druhé části této práce. Pojmy víceletého finančního rámce se v 

současném diskurzu často zaměšují, každý se však zaměřuje na jinou stránku rozpočtového 

hospodaření EU. Zatímco víceletý finanční rámec vznikl jako prostředek ke zdokonalení 

rozpočtového procesu, střednědobému plánování rozpočtových priorit a možnosti plynulého 

fungování víceletých programů. Každoroční rozpočet EU pak musí naplňovat limity 

dohodnuté ve víceletém finančním plánu a nesmí měnit dohodnuté rozpočtové struktury. V 

praxi však často dochází k revizi víceletého finančního rámce na základě nepředvídatelných 

skutečností. 
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Druhá část práce se věnuje institutu víceletého finančního rámce a současné debatě 

nad přípravou nové finanční perspektivy na roky 2014-2020 na příkladu kohezní politiky, 

která tvoří v současnosti největší podíl z výdajových rozpočtových položek a zároveň je pro 

Českou republiku významným investičním zdrojem. Tato případová studie unijního 

hospodaření nepopisuje vyčerpávajícím způsobem kohezní politiku EU, pouze snaží přiblížit 

hlavní změny v této oblasti a představuje hlavní problémy, které budou předmětem 

vyjednávání o návrzích Evropské komise. Je třeba vzít v úvahu, že debata nad konečnou 

podobou víceletého finančního rámce není zdaleka ukončena. Do diskuzí se zapojí ještě dva 

důležití aktéři – především Evropský parlament, který bude moci poprvé upotřebit nově 

nabyté pravomoci získané Lisabonskou smlouvou a Rada EU. Jednání budou vrcholit v 

průběhu roku 2012 a 2013. Nicméně se domnívám, že je třeba diskutovat o budoucí podobě 

strukturální politiky na všech platformách. 

Zpracování práce se řídilo metodou kvalitativní analýzy studiem primárních a 

sekundárních pramenů a jejich následným rozborem a komparací současného stavu s 

navrhovanými úpravami a jejich předpokládanými dopady. Práce staví na vyložení základních 

pojmů, interpretaci rozpočtových pravidel EU a deskripci a obsahové analýze legislativních 

návrhů víceletého rozpočtového rámce pro roky 2014-2020 v oblasti kohezní politiky, dále na 

syntéze poznatků a vytvoření závěrů a formulaci vlastních názorů a doporučení. 

Toto téma je v české literatuře reflektováno poměrně omezeně, většinou ve vztahu k 

politikám EU jako celku. Velmi užitečným zdrojem se tak v tomto ohledu stala kniha Petra 

Königa a kolektivu - Rozpočet EU: příležitost pro změnu. Tato jediná publikace se komplexně 

věnuje rozpočtu EU, bohužel však neodráží podstatné změny proběhnuvší v souvislosti s 

Lisabonskou smlouvou. Dalším důležitým informačním zdrojem byla publikace Markéty 

Pitrové a Petra Fialy Evropská unie a z cizojazyčné literatury kniha The Economics Of 

European Integration: Limits And Prospects od Miroslava Jovanoviće a Europa von A biz Z 

nakladatelství Německé centrály pro politické vzdělávání. Pro nejnovější vývoj v oblasti 

rozpočtového hospodaření a návrhů je třeba získat přístup k internetovým stránkám Evropské 

komise a Evropského parlamentu a Ministerstva financí České republiky. Neméně důležitý a 

hodnotný zdroj jsou portály EurActiv.cz a Euroskop.cz, které poskytují pravidelné a kvalitní 

zpravodajství o tématech kohezní politiky a vyjednávání o finanční perspektivě. Práce byla 

zpracována dle stavu informací v březnu 2012. 
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2) Obecně k rozpočtovému hospodaření 
 

Evropská unie hospodaří s vlastním rozpočtem, který je hlavním nástrojem k 

financování aktivit v rámci EU. Tyto aktivity zahrnují především unijní politiky a fungování 

EU jako celku. Pojem rozpočtového hospodaření Evropské unie v sobě zahrnuje proces 

vytváření rozpočtu EU za podmínky dodržování předepsaných principů, získávání finančních 

prostředků a především jejich alokaci a následnou kontrolu jejich využití. Pojem „rozpočtové 

hospodaření“ zároveň nelze výslovně nalézt v pramenech práva Evropské unie. Hospodaření 

s finančními prostředky v Evropské unii však musí být za všech okolností v souladu se 

zásadou řádného finančního řízení. To implikuje, že osoby zodpovědné za hospodaření 

s těmito prostředky musí učinit vše, aby byly dané prostředky použity v rámci možností co 

nejefektivněji. Tento postup podmiňuje přísné dodržování pravidel a předpisů, stejně jako 

pravidelné hodnocení a provádění kontrol.1 Hlavní odpovědnost za plnění rozpočtu přísluší 

Evropské komisi. Článek 317 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že „Komise plní 

rozpočet ve spolupráci s členskými státy […] na vlastní odpovědnost […]“.2 V praxi se pro 

převážnou většinu prostředků EU (asi 76 %) používá metoda takzvaného sdíleného řízení 

(„shared management“). Podle tohoto postupu přísluší hospodaření s výdaji a přerozdělování 

prostředků primárně nikoli pouze Komisi, ale i jednotlivým členským státům podle zásady 

vzájemné kooperace. Zbylý objem finančních prostředků obhospodařuje přímo Komise a v 

menší části dochází ke spojenému hospodaření Komise a mezivládních nebo mezinárodních 

organizací splňujících mezinárodní standardy.3 

 

 

 

                                                           

1
 Evropská komise. Rozpočet EU: základní údaje. Brusel: Úřad pro publikace EU, 2010. str. 11. Dostupné na 

WWW: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_cs.pdf[10.3.2012] 
2
 Evropský účetní dvůr. Řízení rozpočtu EU. Dostupné z WWW: 

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/interinstitutionallegalframework/managementeubudget[10.
3.2012] 
3
 Ibidem. 



 8

 

 

Obrázek č. 1 Přerozdělování prostředků podle odpovědných subjektů 

 

Zdroj: Evropská komise4  

 

Aby bylo zajištěno, že se s dotyčnými finančními prostředky hospodaří řádně, a že 

jsou vynakládány v souladu s platnými předpisy, existuje celý systém kontrol („set of checks 

and balances“) na úrovni členských států a na úrovni Společenství (vnitřní kontrola, vnější 

kontrola prováděná Evropským účetním dvorem, politická kontrola a další).5 Lze doplnit, že 

Evropský parlament a Rada rozhodují o zdrojích, které mají být vybrány, a uskutečňování 

výdajů. Komise naopak jejich rozpočtová rozhodnutí provádí. Členské státy pak s Komisí 

spolupracují, aby bylo zajištěno, že rozpočtové prostředky se použijí v souladu se zásadami 

řádného finančního řízení.  

 

                                                           

4
 Evropská komise. Who manages the EU money? 6.2.2012. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm[7.3.2012] 
5
 Werner, H. Rozpočtová kontrola. Evropský parlament.7/2008. Dostupné z WWW: 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/finances/article_7172_cs.htm[8.3.2012] 
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Obrázek č. 2: Formy plnění rozpočtu  

 

Zdroj: Evropská komise6  

 

3) Rozpočet EU 

3. 1. Rozpočet EU jako součást nadnárodních veřejných financí 
 

Mezinárodní či nadnárodní organizace hospodaří stejně jako jednotlivé národní státy 

podle určitého rozpočtu. V případě státu státní rozpočet tvoří jádro soustavy veřejných 

rozpočtů v dané zemi a rozhodující složku veřejných financí. Jeho cílem je zajištění určitých 

základních potřeb a cílů, které si daný stát vytyčil. V podobném rámci lze o rozpočtu mluvit i 

v případě mezinárodních organizací hospodařící s mezinárodními veřejnými financemi.  

 

Rozpočty mezinárodních a nadnárodních organizací, tedy včetně rozpočtu Evropské 

unie, který je předmětem této práce, jsou základním nástrojem mezinárodním veřejných 

financí, které: „…jsou výrazem přesahování veřejných financí na mezinárodní úroveň. 

Mezinárodní (nadnárodní) veřejné finance můžeme vymezit jako peněžní vztahy vznikající při 

získávání, rozdělování, přerozdělování a užití peněz mezinárodními organizacemi a 

                                                           

6
 Evropská komise. Who manages the EU money? 6.2.2012. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm[7.3.2012] 
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mezinárodními (nadnárodními) seskupeními (celky), které mají svůj původ v národních 

veřejných financích (tj. konec konců jde rovněž o peníze daňových poplatníků).“ 7  

 

V oblasti mezinárodních veřejných financí můžeme nalézt skladbu podobnou 

národním veřejným financím. Dají se identifikovat mezinárodní finanční vztahy, mezinárodní 

peněžní fondy, mezinárodní veřejné instituce, mezinárodní finanční nástroje, mezinárodní 

rozpočtová pravidla a mezinárodní orgány správy a kontroly mezinárodních veřejných 

financí. Charakteristické jsou pro mezinárodní veřejné finance principy neekvivalentnosti, 

nenávratnosti a nedobrovolnosti.8 

3.2. Funkce rozpočtu EU  

  
Evropský rozpočet plní tři tradiční funkce, které zastávají veřejné finance: funkce 

alokační, redistributivní a stabilizační. Při plnění funkce alokační jednotlivé fiskální úrovně 

rozhodují o tom, jaké bude použití disponibilních veřejných zdrojů. Ve strukturách EU je to 

nejviditelnější v podobě společné zemědělské politiky, která měla pro druhé světové válce za 

úkol usnadnit strukturální změny v oblasti hospodářství a zajistit dostatečný přísun potravin. 

Redistributivní funkce se projevuje rozdělováním a přerozdělováním důchodu.9 V EU je 

zajišťována především kohezními fondy a strukturální pomocí obecně. Jejím cílem je 

napomoci vyrovnat regionální rozdíly v Evropě a zvýšit konkurenceschopnost EU jako celku 

ve svém důsledku. Je také výrazem solidarity mezi jednotlivými zeměmi (regiony) EU. 

Stabilizační funkci plní rozpočet nejviditelněji na úrovni Evropské měnové unie s ní spojené 

společné monetární politiky. Jejím cílem je zajištění základních cílů hospodářské politiky, tj. 

stabilní cenové hladiny, platební bilance, zaměstnanosti a ekonomického růstu.10 Jovanović 

ale naopak prosazuje názor, že stabilizační funkci rozpočet EU vůbec neplní a navíc princip 

anulity při sestavování rozpočtu tuto stabilizační funkci ani neumožňuje. Funkce alokační je 

Jovanovićem také zpochybňována, protože se prosazuje pouze v zemědělské politice.11  

 
                                                           

7
 Jahoda, R., Šelešovský J. Veřejné finance v ČR a EU. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3410-6. 

str. 129. 
8
 Více in Jahoda R., Šelešovský J. str. 130. 

9
 Národního důchodu a hrubého domácího produktu. 

10
 Jahoda, R. Šelešovský, J. str. 132. 

11
 Jovanović, M. The Economics Of European Integration: Limits And Prospects, Cheltanham: Edward Edgar 

Publication Limited, 2005. ISBN 978-1845423773. str. 194. 
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Cipriani používá pro funkce evropského rozpočtu jinou metodiku. Dle jeho pojetí je 

třeba se na rozpočet EU dívat optikou jednoho ze základních principů EU – principu 

subsidiarity.12 V tom případě rozpočet EU působí paralelně vedle národních rozpočtů, ale 

zároveň plní funkce, které klasický národní rozpočet plnit nemůže, anebo plnit může, ale ne 

s uspokojivými výsledky. Závěrem této úvahy je kategorizace rozpočtu EU jako rozpočtu s 

„přidanou hodnotou“ a třemi charakteristikami: katalyzační (catalytic) funkcí (spočívá 

v nastartování anebo urychlení určitého procesu), funkcí cílení (targeted), která se zaměřuje 

na dosažení nejlepších výsledků s ohledem na hodnocení dosažených výsledků a konečně 

funkce reálná (realistic), jejíž kořeny autor hledá v myšlenkách Jeana moneta o „účetní 

bilanci – rovnováze potřeb a zdrojů“.13 Myšlenka „added value“, tedy jakési přidané hodnoty 

evropského rozpočtu, se objevuje i v návrhu nového finančního rámce pro roky 2014-2020. 

Přidaná hodnota spočívá v investování každého eura Evropskou unií promyšleným způsobem, 

který přinese ve výsledku větší hodnotu, než tato investice podniknutá na státní úrovni. Touto 

perspektivou by mělo být nahlíženo na každou výdajovou položku evropského rozpočtu.14 

 
Pro bližší pochopení logiky tohoto rozdělení je třeba zabývat se historií evropského 

rozpočtu, především jeho evolucí, které pomohou současně nastínit, jakým směrem se bude 

rozpočtové hospodaření EU v dalších letech ubírat. 

 

3.3. Historie rozpočtu Evropských společenství a Evropské unie15   

Do roku 1967 mělo každé ze Společenství16 vlastní rozpočet a s vlastními pravidly 

týkajícími se příjmové a výdajové stránky. Slučovací smlouvou přijatou roku 1965 a účinnou 

                                                           

12
 „Princip subsidiarity má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy na nejnižším 

stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Jinými slovy, Unie nepřijme opatření (s výjimkou 

oblastí spadajících do její výlučné pravomoci), pokud je efektivnější učinit toto opatření na národní, regionální 

nebo lokální úrovni. Princip subsidiarity je úzce svázán s principy proporcionality a nezbytnosti, které vyžadují, 

aby aktivity Unie nepřekročily rámec opatření nutných k realizaci cílů Smlouvy.“ Zastoupení Evropské komise 
v České republice. Subsidiarita.  
Více na WWW: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_166_cs.htm[7.3.2012] 
13

 Cipriani, G. The EU buget: Responsibility without accountability. Brussels: Centre for European Policy Studies, 
2010. str. 12. 
14

 Evropská komise. SEC (2011) 867 COMMISSION STAFF WORKING PAPER The added value of the EU budget 
Accompanying the document Commission Communication A budget for Europe 2020. 29.6.2011. 
15

 O rozpočtu EU se dá hovořit až od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost roku 2009 (viz dále). 
16

 ESUO, Euratom a EHS 
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od roku 1967 se tři Společenství sloučila do jednoho, a tím došlo i k částečné unifikaci 

rozpočtů. Do roku 1970 byla aktivita Společenství financována příspěvky jednotlivých 

členských států podle jejich HNP.17 Výjimkou byl operativní rozpočet Evropské společenství 

uhlí a oceli (ESUO), který byl financován dávkami odváděnými podniky uhelného a 

ocelářského průmyslu a po celou svou existenci zůstal mimo souhrnný rozpočet EU.18  

Výrazným negativem tohoto postupu byla každoroční nutnost jednání o podobě rozpočtu a 

velká závislost na hospodářském vývoji jednotlivých států.19 

Od roku 1970 došlo ke změně ve financování rozpočtu ve prospěch tzv. vlastních 

zdrojů, a to tzv. Lucemburskou Evropskou radou -  Rozhodnutím Rady ES o nahrazení 

finančních příspěvků členských státu vlastním zdroji Společenství (Rada ES, 1970). Jasným 

pozitivem byl automatický přísun těchto prostředků. Motivací k tomuto kroku byla snaha 

získat autonomii na příspěvcích jednotlivých členských zemí.20 

 

Následující roky se nesly ve znamení sjednocování rozpočtových nástrojů, vzniku 

jednotlivých politik Společenství, první přístupových vln států a postupného vývoje finanční 

autonomie Společenství.21 Avšak úprava vlastních zdrojů však byla plně uvedena do praxe až 

mezi lety 1980 až 1988.22  V roce 1975 se podepisují první rozpočtové dohody, která končí 

období sporů o vytvoření vlastních příjmů.23   

 

 

 

                                                           

17
 Německo, Francie, Itálie – po 28%, v některých publikacích se objevuje místo HNP HDP. 

Belgie a Nizozemí – 7,9%, Lucembursko – 0,2%. 
18

 König, P. a kol. Rozpočet EU: příležitost pro změnu. 2. aktualizované vydání Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-
80-7400-011-9. str. 7. Platnost smlouvy ESUO vypršela v roce 2002 a nebyla obnovena. 
19

 Urban, L. Evropská unie a její politiky: Rozpočet EU. FH VŠE, 2009/2010. Dostupné na WWW: 
http://ksp.vse.cz/KHP/WCMS_KHP.nsf/files/5HP300-07-Rozpocet-EU/$file/5HP300-07-Rozpocet-
EU.pdf[7.3.2012] 
20

 König, P. a kol. str. 46. 
21

 Evropská komise. European Union: Public finance. 4. vydání. Luxembourg: Offi ce for Offi cial Publications of 
the European Communities, 2008. ISBN 978-92-79-06937-6. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_en.pdf 
22

 Urban, L. Evropská unie a její politiky: Rozpočet EU. FH VŠE, 2009/2010. Dostupné na WWW: 
http://ksp.vse.cz/KHP/WCMS_KHP.nsf/files/5HP300-07-Rozpocet-EU/$file/5HP300-07-Rozpocet-EU.pdf 
23

 Do té doby členské státy vyrovnávaly výši rozpočtových výdajů finančními příspěvky dle výše HNP. Blíže 
Pitrová, M. Fiala, P. Evropská unie. 2. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2010. ISBN 978-80-7325-223-6. str. 707. 
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Tři vlastní zdroje, kterým se vžilo označení „tradi ční“ 24 :  

1. Zemědělské dávky (dovozní přirážka, dovozní dávka) uvalené na obchod zemědělskými 

výrobky s třetími zeměmi;  

2. Cla vybíraná na základě společného celního sazebníku v obchodě s třetími zeměmi na 

vnější hranici EU, v současnosti slouží 25 % hodnoty25 na pokrytí celních nákladů; 

3. Podíl na dani z přidané hodnoty vybírané v členských zemích, původně na úrovni 1 % 

jednotného daňového základu harmonizovaného mezi členskými zeměmi, v roce 1986 zvýšen 

na 1,4 %, od roku 2004 snížen na 0,50 % (viz dále). 

       

Poté nastává odborníky popisované období rozpočtové krize doprovázené 

rozpočtovými obtížemi následně vystřídané obdobím konsolidačním v polovině 80. let. Mohl 

za to především neutěšený výběr podílu na DPH, který souvisel se špatnou ekonomickou 

situací v zemích západní Evropy, a rovněž liberalizace obchodu spíše brzdila přísun výnosů. 

Dalším problémem bylo bobtnání výdajové stránky rozpočtu, v jehož důsledku výdaje na 

zemědělství dosahovaly neuvěřitelných 60% až 70% a byly určeny pouze pro úzkou skupinu 

pracovníků.26 

Další vývoj rozpočtu souvisel s vlnou rozšiřování počtu členů ES. Především 

přistoupivší Velká Británie, spojena tradičně se svými koloniemi, kam mířil její odbyt, 

doplácela na relativně malý domácí zemědělský sektor, silnou domácí spotřebu a tím vysoký 

výběr DPH a byla největším čistým plátcem do ES.27 Někteří autoři dokonce hovoří o záměru 

ze strany Společenství přijmout systém vlastních zdrojů ještě před vstupem VB.28 Spojené 

království se přirozeně snažilo tento stav zvrátit a výsledkem složitých jednání byla nejprve 

dohoda z Dublinu, kdy se omezila výše britských plateb za splnění několika podmínek. 

K tomuto omezení ale nikdy nedošlo, a tak se přistoupilo k nesystémovému řešení situace 

soustavou ročních vyrovnávacích regionálních a energetických plateb.29 Po nástupu 

konzervativní političky Margaret Thatcherové do čela britské vlády došlo k vyostření diskuzí 

                                                           

24
 Díky tomu, že vznikly jako nejstarší vlastní zdroje a jsou vybírány v důsledku společného zemědělského trhu a 

uplatňování společného celního sazebníku vůči třetím zemím.  
25

 Od 1.1 2001 se zvýšil na 25% podíl zadržený vybírajícím členským státem k uhrazení inkasních nákladů 
spojených s výběrem cel a zemědělských dávek. 
26

 König, P. a kol. str. 47. 
27

 Ibidem. 
28

 Laffan, B. The Finances of the European Union. London : MacMillan Press, 1997. IN König, P. a kol.  str. 47. 
29

 König, P. a kol.  str. 48. 
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nad rozpočtovými příspěvky a britskou pozicí v rámci ES. Výsledkem jednání byla slavná 

dohoda ze setkání Evropské rady ve Fontainebleau roku 1984 a sjednání tzv. britského 

rabatu.30 Ten refunduje Británii 66% rozdílu mezi jejím příspěvkem z daně z přidané hodnoty 

a částkou, kterou získává z rozpočtu EU. Přesný postup výpočtu výše rabatu je značně 

komplikovaný a vede k velkému kolísání jeho celkové výše.31 „Aby bylo možné ponechat beze 

změny celkovou výši vlastních zdrojů, které jsou k dispozici, je kompenzace ve prospěch 

Spojeného království financována na základě dodatečné žádosti o poskytnutí prostředků ze 

strany členských států, přičemž je zohledněno 75% snížení pro Německo, Nizozemsko, 

Rakousko a Švédsko.“32 

Konec 80. let je spojen s převratnými změnami Evropského společenství, převážná 

většina z nich má ideový a vůdčí základ v předsedovi Evropské komise Jacques Delorsovi. 

Kromě představení úplně první finanční perspektivy, jejíž podoba bude přiblížena dále, došlo 

k omezení výše rozpočtu ve vztahu k HNP na 1, 15%. Tato změna souvisela s novinkou, kdy 

se  příjmové straně rozpočtu zavedl další zdroj, v pořadí již čtvrtý, který byl založený na 

příspěvku z HNP členských zemí.33 Zastánci tohoto postupu argumentovali, že se tak 

spravedlivěji odráží různá schopnost členských států platit do rozpočtu. Mnohem prozaičtější 

důvod však můžeme hledat v neschopnosti představitelů států dohodnout se na alternativním 

zdroji a přítomné rozpočtové tísni.34 Čtvrtý zdroj přinášel novinku v tom směru, že jeho 

přísun nebyl na rozdíl od tří předešlých zdrojů automatický, ale musí se o něj každý rok žádat.  

Čtvrtý zdroj se používá tehdy, když předpokládané výdaje rozpočtu EU nelze pokrýt prvními 

třemi zdroji. Navzdory očekávání zpočátku nedocházelo k postupnému nahrazování třetího 

zdroje čtvrtým, ale nový zdroj dle Evropské komise spíše vyrovnával nižší výběr tradičních 

vlastních zdrojů. 

 
S nástupem přijímání konkrétních finančních výhledů pro léta 1989-1992 a 

následujících se ES dostává do fáze reformní, které je doprovázeno adaptací na nové 
                                                           

30
Baldwin, R. Wyplosz, Ch. Ekonomie evropské integrace. 2.vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 

978-80-27-1807-1. st. 89. 
31

 Ibidem. 
32

 Evropský parlament. Informace o situaci: Budoucí zdroje Unie. Parlamentní schůze 8.a 9.května 2006. str.2. 
Dostupné na WWW: 
http://www.futureofeurope.europarl.europa.eu/future/webdav/site/myjahiasite/shared/import/Home/Cadrag
e4/Resources_CS.pdf. [9.3.2012] 
33

 König, P. a kol. str. 49. 
34

 König, P. a kol. str. 67. 
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podmínky dokončeného jednotného trhu a přípravami na další fáze rozšíření, které významně 

zasáhly do objemu finančních prostředků vynakládaných evropským rozpočtem na jednotlivé 

evropské politiky.35 Podle dohod z Edinburgu a tzv. druhého Delorsova balíčku se měl strop 

rozpočtu postupně zvedat na 1, 27% HNP. Naopak velikost odvodů z vyměřovacího základu 

měla klesnout, protože došlo k uznání faktu, že větší sklon ke spotřebě mají spíše chudé státy 

než ty bohaté z pohledu evropského kontextu.36 Ačkoli je horní hranice maximální velikosti 

rozpočtu pevně dána, nikdy tohoto objemu prostředků v praxi dosaženo nebylo.37 

Pro další vývoj zdrojů Společenství byl klíčový summit Evropské rady v Berlíně roku 

2002. Kvůli větší spravedlnosti, průhlednosti a efektivitě došlo od tohoto roku pro účely 

výpočtu rozpočtu k nahrazení hrubého národního produktu hrubým národním důchodem. 

Současně byl potvrzen vyměřovací základ DPH ve výši 50% HNP38 a docházelo ke snižování 

maximální sazby DPH až na 0,5%  do roku 2004. Trendy ve vývoji tradičních tří zdrojů značí 

postupný pokles dovozní přirážky a pokles výnosu z cel. Pro Českou republiku mělo význam 

zavedení nové kategorie předvstupních výdajů na výdajové straně rozpočtu, jednalo se 

především o předvstupní pomoc ve formě programů Phare, Ispa, Sapard.39  

 
Na setkání Evropské rady v Bruselu roku 2005 nedošlo k významnějšímu posunu 

z hlediska zastrojování výše příjmů. Kruciální bylo v roce 2007 uzavření meziinstitucionální 

dohody mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí, která omezila 

průměrnou výši pro položky plateb na 1% HND a průměrný strop položek závazků je 

stanoven na 1, 024% HND. U vyměřovacího základu DPH zůstal strop nezměněn na 50% 

HND jednotlivého členského státu. 

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost došlo i k terminologické změně. O 

rozpočtu Evropské unie mluvíme teprve od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a s tím 

souvisejícím nabytím právní subjektivity. Předtím šlo hovořit jen o rozpočtu Společenství.40  

                                                           

35
 Pitrová, M. Fiala, P. str. 708. 

36
 König, P. a kol. str. 50. 

37
 Seifert, J. Funke, O. Haushalt und Finanzen in Weidenfeld, W. Wessels W. Europa von A bis Z. 12. vydání. 

Berlín: Bundeszentrale fur politische Bildung, 2011. ISBN 978-3-8389-0123-7. str. 266. 
38

 HND od roku 2002. 
39

 Baldwin, R. Wyplosz, Ch. str. 86. 
40

 Pitrová, M. Fiala, P. str. 705. 
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3. 4. Změny rozpočtu EU po přijetí Lisabonské smlouvy 
 

Po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost došlo ve vztahu k evropskému rozpočtu 

k některým dílčím změnám. Ve vztahu k vlastním zdrojům se zachoval status quo ante. 

Smlouva ani nijak nemění výši příspěvků jednotlivých členských států. Jako do té doby bude 

Rada schvalovat systém vlastních zdrojů Unie jednomyslně po konzultaci s Evropským 

parlamentem. Stejně jako předtím vstoupí také v účinnost až poté, co jej schválí všechny 

členské státy v souladu s jejich ústavními požadavky.41 Na rozdíl od předchozí úpravy 

vyžaduje Lisabonská smlouva pro systém vlastních zdrojů formu rozhodnutí, což však 

fakticky nepřináší žádnou změnu. Nově však je výslovně stanoveno, že mohou být zřízeny 

nové kategorie vlastních zdrojů nebo zrušeny některé stávající kategorie.42  

Pravidlo, že rozpočet je financován plně z vlastních zdrojů, aniž by tím však byly 

dotčeny ostatní příjmy, zůstalo v platnosti i nadále. Navíc je výslovně stanoveno, že si Unie 

zajistí prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik. Ke 

změně dochází u přijímání postupů, kterými se rozpočtové příjmy v rámci systému vlastních 

zdrojů Unie dávají k dispozici Komisi. Na rozdíl od Smlouvy o Evropském společenství jsou 

tyto postupy přijímány v Radě kvalifikovanou většinou a nikoliv jednomyslně. Dochází tedy 

k posílení nadnárodního přístupu k rozhodování. „Dále se umožňuje, aby Rada formou 

nařízení přijala prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Unie. V tomto případě Rada 

rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Odkaz na 

implementační nařízení by však musel být explicitně uveden přímo v rozhodnutí o vlastních 

zdrojích, které Rada přijímá jednomyslně. I přesto lze očekávat snahu Evropského parlamentu 

o využití tohoto ustanovení k vyvedení některých ustanovení z rozhodnutí o systému vlastních 

zdrojů, které je schvalováno pouze s konzultací EP, do nařízení podléhající jeho souhlasu.“43 

Změny se týkají především podoby rozpočtové procedury. Některé změny souvisí se 

snahou o posilování demokratické legitimity přímo voleného Evropského parlamentu a 

naplňování principu „no taxation without representation“, který byl dříve zdůrazňován ve 

                                                           

41
 Craig, P. The Lisabon Treaty: Law, Politics and treaty reform. Oxford: Oxford University Press, 2010. str. ISBN 

978-0-19-959501-3. str. 113. 
42

 Parlamentní institut. Analýza dopadů Lisabonské smlouvy, Praha: Úřad vlády ČR, 2010. str. 58. 
43

 Ibidem. str. 58. 
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vztahu většího zapojení se Evropského parlamentu do rozpočtové procedury.44 Zatímco dříve 

měl Evropský parlament pravomoc ovlivňovat pouze nepovinné výdaje, nově mu Lisabonská 

smlouva přiznává vliv ve všech kategoriích výdajů.45 Částečně si tento krok vynutily mnohé 

neshody ohledně dělení výdajů na povinné a nepovinné.46 Tímto krokem toto dělení tedy 

ztratilo na váze a přestalo existovat. Dále Smlouva o Evropské unii výslovně přiznává v čl. 16 

rovnocenné role Radě a Evropskému parlamentu nad rozpočtovými funkcemi. „Rovněž dojde 

ke změně rozpočtové procedury, která se bude nově skládat z jediného čtení v Radě a 

Evropském parlamentu. Po tomto čtení bude svoláván zvláštní dohodovací výbor, jehož 

úkolem bude dospět ve lhůtě 21 dnů k dohodě mezi zástupci parlamentu a Rady na společném 

návrhu rozpočtu, který bude následně předložen oběma částem rozpočtového orgánu ke 

schválení. Teoreticky bude mít Evropský parlament právo rozpočet s konečnou platností 

schválit i v případě, že jej Rada zamítne, v praxi je však tato možnost velmi nepravděpodobná. 

V důsledku těchto změn bude nutné nově upravit a legislativně zakotvit průběh spolupráce 

všech tří institucí zapojených do rozpočtového procesu. V tomto směru bude třeba vyjasnit 

zejména otázku fungování dohodovacího výboru (počet zástupců Rady a úroveň zastoupení 

včetně zapojení ministrů členských států do rozhodování, roli předsednictví a využívání 

trialogů, frekvenci setkávání se zástupci EP v průběhu Dohodovacího výboru apod.). Z 

hlediska formy bude třeba rozhodnout, zda meziinstitucionální spolupráce (dosud upravená v 

příloze II interinstitucionální dohody) má být zakotvena v nařízení o víceletém finančním 

rámci či v tzv. „zbytkové“ interinstitucionální dohodě podle čl. 295 SFEU. Změny rozpočtové 

procedury si také vyžádají úpravu pragmatického kalendáře pro schvalování rozpočtu i nové 

nastavení spolupráce při schvalování opravných rozpočtů.“ 47  

Další podstatnou změnou je zavedení právní závaznosti víceletého finančního rámce, 

který nastavuje systém maximální částky utracené na oblasti stanovené v rámci jako 

prioritní.48 Lisabonskou smlouvou je zdůrazněna spoluodpovědnost členských států a 

                                                           

44
 Seifert, J. Funke, O. str. 267. 

45
 Evropská komise. The budget explained. How will the Lisbon treaty affect the EU budget? Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/faq/faq_en.cfm#lisbon[9.3.2012] 
46

 Craig, P. str. 113. 
47

 Parlamentní institut. Analýza dopadů Lisabonské smlouvy, Praha: Úřad vlády ČR, 2010. str. 59. 
48

 Evropská komise. The budget explained. How will the Lisbon treaty affect the EU budget? Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/faq/faq_en.cfm#lisbon[9.3.2012] 
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ostatních orgánů za plnění rozpočtu, nadále však bude zachována vrcholná odpovědnost 

Komise, jak dokládá článek 316.49  

 

4) Právní základ rozpočtu Evropské unie 
 

Rozpočet EU je upravován v zásadě třemi typy právních aktů. Jsou jimi zakládací 

smlouvy Evropských společenství, tedy evropské primární právo, dále meziinstitucionální 

dohody50 a evropská legislativa (především rozhodnutí a nařízení).51 V následující kapitole 

budou jednotlivé prameny práva podrobněji prozkoumány.  

1) Zakládací smlouvy 

a) Smlouva o fungování Evropské unie 

Smlouva nastavuje základní principy v těchto článcích:  

1. článek 310 - upravuje základní principy řídící rozpočtové procedury a principy 

rozpočtové disciplíny 

2. článek 311 - obsahuje princip vlastních zdrojů rozpočtu EU 

3. článek 312 – zakotvuje víceletý finanční rámec EU a roční výdajový strop na alespoň 

pět let 

4. články 313 - 316 – obsahují základní principy ročního rozpočtu EU včetně rozpočtové 

procedury, rozpočtového provizoria a přenesení rozpočtových prostředků do dalšího 

roku 

5. články 317 – 319 – upravují procedury pro provádění rozpočtu a jeho kontroly 

6. články 320 – 324 – zabývají se společnými ustanoveními  

7. článek 332 – upravuje finanční náklady vyplývající z posílené spolupráce států, které 

zakazuje uhrazovat z rozpočtu EU 

                                                           

49
 Parlamentní institut. Analýza dopadů Lisabonské smlouvy, Praha: Úřad vlády ČR, 2010. str. 59. 

50
 Tyto dohody mají v rámci právních předpisů týkajících se práva EU zvláštní místo. Jsou účelově zaměřeny 

pouze na rozpočet a nenajdeme jejich ekvivalent v jiných oblastech EU práva. „The agreements are unique to 

the budget – they have no equivalent in other areas of EU law.“ 
51

 Evropská komise. EU budget: Legal foundation. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/legal_bases/legal_en.cfm[9.3.2012] 
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b) Smlouva o Evropské unii 

Smlouva o Evropské unii představuje především rámec financování Společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky. Dále přiznává Radě a Evropskému parlamentu pravomoc 

vykonávat rozpočtovou funkci v článku 14 a v článku 16.52 

2) Legislativní činnost EU 

Principy rozpočtového práva zakotvené v primárním evropském právu dále rozvádí 

sekundární normotvorná činnost v podobě rozhodnutí. Např. rozhodnutí o vlastních zdrojích 

EU. Dále jsou klíčová nařízení (především nařízení o víceletém finančním rámci 

Společenství, finanční nařízení a jejich prováděcí pravidla přijatá Radou a Parlamentem, která 

stanoví pravidla pro sestavování, plnění, řízení a audit rozpočtu.). Obsah těchto nařízení je 

blíže rozveden v jiných kapitolách. Škála legislativních aktů v rozpočtových otázkách je 

opravdu široká, zahrnuje mimo jiné i mnoho směrnice. Jako příklad slouží Směrnice 

upravující šestou směrnici Rady ES z roku 1977 a stanovující minimální výši standardní daně 

z přidané hodnoty na 15%.53  

Nelze opomenout ani rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkající se finanční 

materie. V 80. letech se několikrát rozhořel spor mezi Radou a EP. Evropský soudní dvůr 

tehdy požadoval v rozsudcích především společné jednání těchto rozpočtových orgánů. 

 

3) Rozpočet EU regulovaný meziinstitucionálními dohodami 

Meziinstitucionální dohody byly do přijetí Lisabonské smlouvy ojedinělým typem 

legislativy v rámci komunitárního práva, které neměly v jiných oblastech EU politik svou 

protiváhu a vyskytovaly se výhradně v oblasti rozpočtu a finančních záležitostech.  Tvoří je 

smlouvy mezi Radou EU, komisí a Evropským parlamentem, ve kterých je stanovena horní 

hranice výdajů rozpočtu a jako příloha rozdělení výdajových okruhů ve víceleté perspektivě. 

Slouží k těmto účelům:  

• Zavést rozpočtovou disciplínu. Zlepšit fungování každoroční procedury přijímání 

rozpočtu a zlepšit spolupráci mezi jednotlivými institucemi v rozpočtových otázkách 
                                                           

52
 Smlouva o Evropské unii – konsolidované znění. Úřední věstník Evropské unie. C 83/13, 30. 3. 2010. Čl. 16, 

bod 1.  
53

 König, P. a kol. str. 62. 
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• Zajistit stabilní finanční správu 

Od počátku 70. Let bylo dosaženo uzavření mnoha dohod a společných deklarací, které 

byly s malými novelizacemi a dodatky začleněny do Meziinstitucionální dohody uzavřené 

v roce 1999. Tato dohoda do jisté míry sloužila jako základní vzorový dokument pro jednání 

o rozpočtu mezi institucemi. V roce 2006 byla však nahrazena novou dohodou, která při 

přípravě rozpočtu umožnila tzv. trialog EP, Komise a Rady, a která vstoupila v účinnost 1. 1. 

2007 a jejíž přílohou je dlouhodobý finanční rámec EU pro roky 2007 až 2013.54 Na 

podobném principu je v současné době vypracováván i víceletý finanční rámec pro roky 2014 

– 2020. S přijetím Lisabonské smlouvy se tyto akty staly nařízeními se sekundárním 

charakterem normotvorné činnosti. 

5) Rozpočtová procedura v přehledu 

Na přípravě rozpočtu se podílejí všechny instituce EU. Pouze dvě jsou nadány 

kompetencí rozpočet schválit a měnit ho. Jsou jimi tzv. rozpočtové orgány, tedy Rada EU a 

Evropský parlament. Jejich postavení není při přípravě evropského rozpočtu totožné. 

Postupem času získával Evropský parlament stále silnější postavení, což bylo dovršeno 

Lisabonskou smlouvou. Základní principy rozpočtové procedury upravuje Smlouva o 

fungování Evropské unie v článku 314 a finanční nařízení Rady EU, které tento článek blíže 

rozvádí a meziinstitucionální dohody. Každý orgán s výjimkou Evropské centrální banky tak 

sestaví před 1. 7. předběžný odhad svých výdajů na rozpočtový rok.55 Tomuto předchází 

trialog Rady, Parlamentu a Komise ohledně priorit rozpočtu na daný rozpočtový rok.  

Evropský rozpočet je připravován Komisí, v jejímž rámci má tuto činnost na starost 

generální ředitelství pro rozpočet. Úkolem generálního ředitelství pro rozpočet je zajišťovat 

od dalších rozpočtových orgánů zdroje potřebné pro provádění politik Unie, plnit pravidla 

konzultace, podporovat řádné řízení prostředků Společenství a dokládat užití rozpočtových 

                                                           

54
 Evropská komise. Structure of the EU budget. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/structure/struct_en.cfm#general[9.3.2012] 
55

 Smlouva o fungování Evropské unie: konsolidované znění. Úřední věstník Evropské unie. C 83/47, 30. 3. 2010. 
Č. 314 bod 1. SFEU 
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prostředků.56 Do jednání o rozpočtu zasahuje nejen Rada na úrovni ministrů financí  - 

ECOFIN a Rada ministrů zahraničních věcí, ale také rozpočtové výbory, mezi nimi např. 

Rozpočtový výbor Evropského parlamentu a stále reprezentace členských zemí.57 Rozpočtové 

pravomoci byly mezi prvními pravomocemi, které Parlament získal, a byly dále posíleny 

vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Evropský parlament dnes schvaluje v rovnocenném 

postavení s Radou všechny výdaje obsažené v ročním rozpočtu Evropské unie.  

Podle SFEU Komise Radě předloží předběžný návrh rozpočtu do 1. 9. daného roku 

zahrnující souhrn příjmů a výdajů pro celou EU. V praxi se Evropská komise snaží předložit 

svůj návrh koncem dubna nebo počátkem května.58 Na základě předloženého návrhu přijme 

Rada svůj postoj, který předá Parlamentu před 1. 10. daného roku včetně důvodů postoje 

Rady. Parlament přijímá svůj postoj s ohledem na své politické priority. Pokud Parlament 

schválí postoj Rady nebo pokud nezaujme postoj, rozpočet se považuje za schválený. 

Obvykle však Parlament přijímá pozměňovací návrhy a upravený návrh rozpočtu je vrácen 

Radě a Komisi do 42 dnů po přijetí, načež předseda Evropského parlamentu svolá zasedání 

dohodovacího výboru složeného z členů Rady nebo jejich zástupců a stejného počtu 

pracovníků Parlamentu. Úkolem dohodovacího výboru je předložit do 21 dnů společný návrh. 

Pokud se zástupci Rady a Parlamentu na společném návrhu nedohodnou, musí Komise 

předložit nový návrh rozpočtu. Pokud dohodovací výbor společný návrh schválí, Parlament 

a Rada mají 14 dní na schválení společného návrhu. V případě, že jedna instituce společný 

návrh zamítne, zatímco druhá nedospěje k rozhodnutí, je rozpočet zamítnut a Komise musí 

předložit nový návrh rozpočtu.59 Pokud rozpočet úspěšně projde složitými jednáními, 

rozpočet je přijat podpisem předsedy Evropského parlamentu.60 Sestavování rozpočtu je často 

velmi vyhrocenou otázkou a nezřídka dochází k jeho schválení až těsně před posledním 

možným dnem lhůty. V případě neschválení rozpočtu ve stanoveném času dochází k tzv. 

                                                           

56
 Evropská komise. Generální ředitelství pro rozpočet: Představení generálního ředitelství. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_cs.htm[9.3.2012] 
57

 Pitrová, M. Fiala, P. str. 724. 
58

 Evropská komise. Rozpočet EU: základní údaje. Brusel: Úřad pro publikace EU, 2010. str. 16. Dostupné na 
WWW: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_cs.pdf[10.3.2012] 
59

 Evropská komise. Rozpočet EU: základní údaje. Brusel: Úřad pro publikace EU, 2010. str. 9. Dostupné na 
WWW: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_cs.pdf[10.3.2012] 
60

 Evropský parlament. Rozpočtové pravomoci. Dostupné z WWW: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/00eed2069e/%C3%9Avod.html[8.3.2012] 
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rozpočtovému provizoriu, známému z přípravy národních rozpočtů. Rozpočtové provizorium 

se pak řídí dvanáctinami předcházejícího rozpočtu na každý nadcházející měsíc. 

Při přípravě rozpočtu se často projevují politické tlaky a snahy jednotlivých institucí 

podílejících se na přípravě rozpočtu demonstrovat svoji institucionální sílu a svoje požadavky 

k zajištění vytyčených cílů. (viz rozpočet pro rok 2011 a požadavky Evropského parlamentu). 

Druhým aktérem zapojujícím se do rozpočtové procedury jsou jednotlivé členské státy, které 

vyvíjí tlaky pro zachování určitých historických preferencí (např. Francie a společná 

zemědělská politika). K rozpočtovému vetu, a tím zablokování jednání o rozpočtu, od 

Evropského parlamentu došlo prozatím v historii dvakrát. Nejprve v roce 1985, podruhé 

v roce 2010. Odborníky je tento krok interpretován jako krok EP směrem vytyčování si 

mantinelů moci v souvislosti s nabytím nových pravomocí Lisabonskou smlouvou. Rozpočet 

na rok 2011 byl poprvé projednáván pod režimem, který stanovila Lisabonská smlouva. 

V rámci jednání mezi EP a Radou došlo ke sporu ohledně navýšení výdajové části rozpočtu 

na 5,9%. Rada s tímto nesouhlasila, prosazovala navýšení o 2, 9% a argumentovala 

probíhající světovou finanční krizí a nutnosti EU být vzorem.61 Dohody o konečné podobě 

rozpočtu bylo dosaženo až těsně před Vánoci 2010. Podle některých analytiků lze čekat i 

v budoucnu častější blokaci rozpočtu ze strany EP i Rady, díky zrovnoprávnění jejich 

postavení Lisabonskou smlouvou.62 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

61
 Benedetto, G. EU Budget Veto 2011: what, why, and where next? Centre for European Politics, 16.11.2010. 

Dostupné z WWW: http://cep.rhul.ac.uk/cep-blog/2010/11/16/eu-budget-veto-2011-what-why-and-where-
next.html[8.3.2012] 
62

 Ibidem. 
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Obrázek č. 3 Rozpočtový proces EU 

 

 

Zdroj: Evropská komise63 

 

6) Charakteristika rozpočtu a specifika rozpočtu EU oproti 
národním rozpočtům a dalším mezinárodním organizacím 
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 Evropská komise. Rozpočet EU: základní údaje. Brusel: Úřad pro publikace EU, 2010. str. 10. Dostupné na 

WWW: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_cs.pdf[10.3.2012] 
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6.1. Rozpočtové zásady 
 

Rozpočet EU je sestavován na základě zásad uvedených v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu ES.64  

• 1. zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu (principle of unity and budget 

accuracy) 

Rozpočet je jednotný dokument, který zahrnuje veškeré příjmy a výdaje Unie a zajišťuje 

tak efektní kontrolu zdrojů a výdajů nutných pro chod EU. Rozpočet nesmí obsahovat 

položky, na které nemusí být nutně vynakládány finance.65 V praxi existují výjimky z tohoto 

pravidla, kdy je financování některých fondů zajištěno příspěvky členských států plynoucí 

mimo rozpočet EU.66 

• 2. zásada ročního rozpočtu (principle of annuality) 

V článku 6 zmíněného nařízení a na základě článku 272 zrevidované Smlouvy o ES se 

stanoví, že položky zapsané do rozpočtu se schvalují na dobu jednoho rozpočtového roku, 

který začíná 1. ledna a končí 31. prosince.67 Rozpočet obsahuje časově rozlišené položky, 

které se sestávají z položek závazků (commitment appropriations), které se týkají položek 

plateb pro běžný rok a z položek plateb (payment appropriations), jež se týkají výdajů 

rozložených do více roků. Nakonec existují také tzv. časově nerozlišené položky 

(commitments outstanding), které jsou způsobeny časovým rozdílem mezi dobou, kdy 

závazky vstoupí do rozpočtu, a dobou, ve které jsou provedeny příslušné platby.68 Nevyužité 

prostředky, jejichž použití bylo determinováno koncem roku, jsou obvykle stornovány. 

                                                           

64
 Nařízení Rady ES, č. 1602/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném 

rozpočtu Evropských společenství. Dostupné z WWW: 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002Q1605:CS:HTML[11.3.2012] 
65

 V nařízení Rady přijatém před Lisabonskou smlouvou se hovoří o rozpočtu Evropských společenství a 
Evropského společenství pro atomovou energii.   
66

Toto je případ Evropského rozvojového fondu. Podobně jsou financovány finanční aktivity Evropské investiční 
banky, výpůjční a úvěrové aktivity EU nebo některé oblasti v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky. König, P. a kol. str. 29. 
67

 Nařízení Rady ES, č. 1602/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství. Dostupné z WWW: 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002Q1605:CS:HTML[11.3.2012] 
68

 König, P. a kol. str. 29. 
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Výjimečně lze přistoupit k jejich převedení.69 Pokud dojde k rozpočtovému přebytku, což je 

případ většiny rozpočtů, pak je tento převeden do následujícího období.70 Pokud vznikne 

rozpočtový deficit, musí být tento uhrazen v rozpočtu následujícího kalendářního roku.71 

• 3. zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium) 

Zásadou vyrovnanosti se rozumí, že odhadované příjmy na rozpočtový rok se musejí 

rovnat platebním položkám na daný rok. Půjčky na pokrytí jakéhokoliv rozpočtového 

schodku nejsou slučitelné se systémem vlastních zdrojů a nebudou a nesmí být schváleny.72 

EU si tedy nemůže půjčit na krytí svých výdajů. Může však využít svého AAA ratingu ke 

vzetí úvěru na financování některých projektů v rámci i vně EU skrze Evropskou investiční 

banku. Tyto kapitálové operace jsou finančně samonosné a neporušují proto zásadu 

vyrovnanosti evropského rozpočtu.73 

• 4. zásada zúčtovací jednotky (principle of unit of account)  

Zásada zúčtovací jednotky dává jasný pokyn k vypracování a následné realizaci rozpočtu 

v eurech. Účty budou rovněž vedeny v eurech.74 

• 5. zásada obecnosti (principle of universality) 

Zásadou obecnosti se rozumí, že celkové příjmy mají pokrýt celkové platební položky, 

vyjma omezeného množství příjmů, které jsou určeny na konkrétní výdajové položky.75 

Veškeré příjmy a výdaje budou v plném rozsahu zapsány do rozpočtu, a to bez jakéhokoliv 
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 Podmínkou je jejich převedení jejich přidělení do 31. 3. následujícího roku. 

70
 König, P. a kol. str. 30. 
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 Pitrová, M. Fiala, P. str. 725. 
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 Evropský účetní dvůr. Souhrnný rozpočet EU. Dostupné z WWW: 

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/interinstitutionallegalframework/generalbudgetEuropeanUn
ion[11.3.2012] 
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 El – Agraa, A. European Union: economics and policies. 8. vydání. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007. ISBN 978-0-521-87443-4 . str. 358. 
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 Ibidem. 
75

 Např. úroky z vkladů, financování některých výzkumných programů apod. 
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vzájemného započtení. Tento princip se nazývá princip hrubého rozpočtu.76 Rozpočtové 

příjmy nejsou účelově vázány na konkrétní rozpočtové výdaje.77  

• 6. zásada specifikace (principle of specification) 

Tato zásada určuje, že každá položka rozpočtu musí mít vlastní účel a musí být určena na 

konkrétní cíl, aby se zamezilo záměně položek. Rozpočtové položky se věcně člení do hlav, 

kapitol, článků a bodů rozpočtu. 95% rozpočtu je vázáno na konkrétní účely podle rozvržení 

jednotlivých EU politik. Tyto výdaje (operational appropriations) jsou vypláceny Komisí.78 

Převedení prostředků z jedné hlavy do druhé se může činit jen ve výjimečných případech.79 

• 7. zásada řádného finančního řízení (principle of sound financial management) 

Pod touto zásadou se rozumí dodržování hospodárnosti, užitku a účinnosti při hospodaření 

s finančními prostředky. 

• 8. zásada průhlednosti (principle of transparency)80 

Tato zásada usiluje o řádné a pravdivé informování o realizaci rozpočtu a o účetnictví. 

Je v ní zahrnut i požadavek veřejnosti, tj. že do tří měsíců od přijetí je třeba rozpočet uveřejnit 

v Úředním věstníku společenství. Podobně se nakládá i s konsolidovanými finančními 

výkazy, tedy konsolidovanou účetní závěrkou a zprávami o hospodaření. 81 

6.2. Rozpočet EU jako specifický typ rozpočtu 
 

König považuje rozpočet EU spíše: „…za určitou formu široce zaměřeného fondu než 

skutečný rozpočet postupně se federalizujícího ekonomicko-politického útvaru.“ 82 K tomuto 
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 Všechny příjmy a výdaje jsou v plné výši, tedy brutto, zahrnuty do rozpočtu. Tyto příjmy nejsou nijak kráceny, 

upravovány nebo vzájemně započítány do podoby konečného netto salda. 
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 Bakeš, M. (et al.) Finanční právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-8-7400-801-6. str. 131. 
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 Blíže viz: Evropská komise. Structure of the EU budget. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/structure/struct_en.cfm[10.3.2012] 
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 Ibidem. 
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 Ministerstvo financí České republiky. Roční rozpočet EU. Dostupné z WWW: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_rocni_rozpocet_eu.html[8.3.2012] 
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pojetí se přiklání i Částek, podle kterého je rozpočet EU: „ …spíše fondem sdružení, jehož 

členové z něj financují specifické výdaje.“ 83 Cipriani naopak rozpočet Evropské unie řadí na 

úroveň rozpočtů jednotlivých 27 členských států.84 Jednoznačnou odpověď na kategorizaci 

rozpočtu EU nelze podat vzhledem k povaze samotné Evropské unie jako nezařaditelné formy 

mezinárodní organizace s federalizujícími prvky. Na tomto místě je třeba zmínit především 

převažující příspěvkový charakter rozpočtu EU, politickou povahu rozpočtu EU a absenci 

pravomoci jednotlivých institucí samostatně rozhodovat o výši příspěvků. 

Rozpočty mezinárodních organizací zajišťují v obvyklých případech financování 

svých administrativních funkcí nikoli z tzv. vlastních příjmů, tedy částek nezávislých na 

příspěvcích členů organizace, ale ve většině případů právě z příspěvků členů své organizace.85  

Dále nemají možnost půjčit si prostředky na svou činnost 86 

Rozpočet EU se zase od rozpočtů národních států odlišuje především ve své struktuře 

a funkcích. Zatímco u národních rozpočtů můžeme vysledovat důraz na provádění 

mandatorních výdajů, rozpočet EU neobsahuje všechny typické rozpočtové kategorie. 

V rozpočtové skladbě nezaujímají tak výrazný podíl výdajové položky týkající se 

zdravotnictví, školství, sociálních záležitostí.87 Díky dosavadní absenci jednotné fiskální 

politiky si rozpočtový plán EU neklade ani makroekonomické stabilizační cíle. Dále 

v evropském rozpočetu nenajdeme výdaje týkající národní bezpečnosti. Naopak největší podíl 

zaujímají kategorie Společné zemědělské politiky (CAP) a politik kohezních (viz dále). Ve 

vztahu k národním rozpočtům hovoříme o jeho doplňkové funkci. 

Patrně největší rozdíl se týká výdajové a příjmové stránky rozpočtu Evropské unie, 

které musí být, jak už bylo uvedeno, vždy v rovnováze a nesmí tak sloužit k hospodářské 

regulaci (viz část věnovaná rozpočtovým principům). Jako další rozdíl lze uvést objem 

prostředků, se kterými EU jako organizace hospodaří. Zatímco federální rozpočet USA 

pracuje s částkou rovnající se přibližně 20% HDP Spojených států, EU si musí vystačit 

s částkou kolem 1% HND. Zatímco národní rozpočty mají k dispozici značné množství 
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prostředků odvíjejících se od počtu obyvatel, rozlohy dané země, výkonnosti národního 

hospodářství a dalších faktorů, Evropská unie si musí vystačit s prostředky značně 

skromnějšími. Dne 1. prosince 2011 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s 

Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2012. Celkové výdaje jsou stanoveny na 147,232 

mld. EUR v závazcích a 129,088 mld. EUR v platbách.88 Obecně je často míněno, že peníze 

určené k záchraně finančními problémy a dluhy postižených zemí, podobně jako tomu bylo 

v případě dočasného Evropského stabilizačního fondu, ze kterého čerpalo Řecko, Irsko a 

Portugalsko, jsou součástí rozpočtového hospodaření EU. Přitom tomu není tak, nově 

založený - stálý Evropský stabilizační mechanismus je samostatná entita založena 

v Lucembursku v podobě „ public limited liability company“, tedy typ obchodní společnosti 

blízký české akciové společnosti.89 Ministři financí EU přijali dne 9. 5. 2011 nařízení, kterým 

se zavádí evropský mechanismus finanční stabilizace o celkovém objemu až 500 miliard 

Euro. Tento objem byl 30. 3. 2012 navýšen až na 700mld. Euro, přičemž se spekuluje o 

budoucí nutnosti navýšení až na 900 mld. Euro.90 Tento objem finančních prostředků tedy až 

5krát převyšuje vlastní objem výdajů EU na rok 2012 (viz dále). 

7) Struktura rozpočtu Evropské unie 
 

Velikost rozpočtu je vyjádřena jako podíl na hrubém národním důchodu a od roku 

2002 je omezena procentuálním stropem ve výši 1,24% HND v případě plateb a 1,31% HND 

případě závazků. Před touto změnou metodiky byl mezi léty 1999 a 2001 přísun plateb 

omezen limitem ve výši 1,27% HNP u položek plateb, v případě závazků činil tento strop 

1,335% HND.91 Přesto, že tyto jemné nuance se mohou na první pohled zdát zanedbatelné, ve 

skutečnosti tyto rozdíly tvoří rozdíly v řádech milionů Euro. Od roku 1988 nedošlo 

k významné změně zdrojů rozpočtu, proto je v současné době k dispozici 4+1 kategorií 

příjmů a šest kategorií výdajů. Jde však především o tematické okruhy, obecné pojmy, které 

                                                           

88
 Ministerstvo financí České republiky. Rozpočet EU na rok 2012. Dostupné z WWW: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_rocni_rozpocet_eu_68212.html[8.3.2012] 
89

 Úřední věstník Lucemburského velkovévodství. Dostupné z WWW: 
http://www.etat.lu/memorial/memorial/2010/C/Pdf/c1189086.pdf#Page=2[8.3.2012] 
90

 Ihned.cz. Euroval bude mít víc peněz na boj s krizí. Německo kývlo na 700 miliard eur. 30. 3. 2012. Dostupné 
z WWW: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-55236090-euroval-bude-mit-vic-penez-na-boj-s-krizi-
nemecko-kyvlo-na-700-miliard-
eur?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed[30.3.2012] 
91

 König, P. a kol. str. 7. 



 29

zahrnují širokou paletu programů v souladu s jednotlivými politikami EU.  Pro vnitřní 

strukturu rozpočtu platí dělení výdajů dle institucí EU.  

7.1.  Příjmová část rozpočtu  
 

Příjmovou stranu rozpočtu EU tvoří čtyři tzv. vlastní zdroje a jeden zdroj doplňkový, 

přičemž jejich výše je pro jednotlivé členské státy stanovena v rozpočtu EU na příslušný 

rozpočtový rok. Lze je charakterizovat jako příjmy přidělené Evropské unii podle článku 311 

Smlouvy o fungování EU  s cílem financování rozpočtu EU.92 Právní základ příjmové části 

rozpočtu tvoří kromě zmíněného primárního práva především rozhodnutí Rady č. 

2007/436/ES, Euratom, ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Společenství. Toto 

rozhodnutí vstoupilo v platnost 1. března 2009 s účinkem od 1. ledna 2007 a dále nařízení 

Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000 provádějící Rozhodnutí 94/728/ES 

o systému vlastních zdrojů Společenství.93 Změna příjmů podléhá rozhodnutí Rady, 

především Rady na úrovni ministrů obchodu, tedy ECOFIN. Dohoda, kterou členské státy 

dosáhnou na úrovni Rady, je posléze postoupena ke konzultaci Evropskému parlamentu a 

nakonec ji musí ratifikovat všechny členské státy.94 Přívlastek „vlastní“ zdroje implikuje, že 

ty to zdroje mají originální původ a plynou přímo do rozpočtu EU. Ve své definiční podstatě 

se však dá hovořit pouze o třech zdrojích vlastních příjmů EU. Příspěvek z HND není 

vlastním zdrojem rozpočtu EU, ačkoli je tak uváděn.95 

Příjmová struktura rozpočtu:  

1) Tzv. tradiční vlastní zdroje (TOR) -  přibližně 13 % příjmů rozpočtu EU tvoří A) cla z 

obchodu se třetími zeměmi stanovená ve společném celním sazebníku a B) dávky a další 

poplatky stanovené v rámci společné organizace trhu cukrem; 

                                                           

92
 Ministerstvo financí České republiky. Systém vlastních zdrojů EU. Dostupné z WWW: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_rozpocet_vlastni_zdroje.html[6.3.2012] 
93

 Dále tuto skupinu tvoří nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění 
nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí Rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních 
zdrojů Společenství a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 105/2009 ze dne 26. ledna 2009, kterým se mění nařízení 
(ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí Rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů 
Společenství. 
94

 Pitrová, M. Fiala, P. str. 725. 
95

 Lacina, L. Ostřížek J. a kol.. Učebnice evropské integrace. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno : Barrister & 
Principal, 2011. 978-80-87474-31-0. str. 329. 



 30

Tyto zdroje jsou tradičními příjmy rozpočtu, protože pochází ze společných EU politik 

– zemědělské a obchodní. Při existenci společného trhu by bylo vysoce obtížné přidělit výnos 

těchto politik konkrétnímu státu, protože zboží proudí EU bez fyzických vnitřních kontrol a 

cla a dávky se vybírají v místě vzniku celní povinnosti, tedy na vnějších hranicích EU.96 

Tradiční zdroje lze dále dělit na cla pocházející z průmyslového zboží, zemědělské dávky a 

prostředky získané ze skladování, výroby a dopravy cukru a izoglukózy97 distribuované ve 

společném trhu. Původní desetinu z vybraných cel si státy výběru ponechávaly na náklady 

spojené s administrativními výdaji. Dnes tento podíl tvoří jedna čtvrtina. Tímto rozhodnutím 

učiněným v roce 1999 výnos z těchto dávek významně poklesl.98 Vzhledem k celosvětové 

tendenci k poklesu cel výnos z tohoto zdroje rozpočtového příjmu dlouhodobě klesá. 

Dávky, které platí dovozci zemědělských produktů na trh, jsou součástí strategie pro 

podporu unijních zemědělců. V kontextu stanovených intervenčních výkupních cen, které 

unijním zemědělcům garantují minimální výkupní cenu pro domácí produkcí, jsou tyto ceny 

stanoveny právě s ohledem na světové tržní ceny. Vzniklý rozdíl by měly pokrýt zisky 

z dávek placených dovozci z třetích zemí. Protože však dávky nedostačují na pokrytí těchto 

rozdílů, stále tvoří výdaje na zemědělskou politiku podstatnou část unijního rozpočtu. Navíc 

podíl tohoto zdroje na celkové příjmové struktuře klesá, především díky uvolňování a 

liberalizaci světového obchodu a dohodám v rámci Světové obchodní organizace GATT. 

3) Zdroj založený na dani z přidané hodnoty – vytváří kolem 11 % příjmů EU a stanoví se 

použitím jednotné sazby ve výši 0,30% platné pro všechny členské státy na harmonizovaný 

vyměřovací základ DPH určený podle pravidel Unie. Vyměřovací základ pro tyto účely 

nepřesahuje 50 % hrubého národního důchodu. V případě, že je vyměřovací základ vyšší, 

použije se jako základna 50 % HND. V letech 1988-1994 byla základna pro výpočet 

příspěvku stanovena na maximální výši 55% HND v členských zemích s HND na hlavu 

menší než 90% průměru HNP Společenství. Tento limit byl postupně snížen na 50% z důvodu 

spravedlivějšího výpočtu. Země zapojené do strukturální pomoci byly při platbě tohoto 

příjmového zdroje zvýhodněny. V konečném výpočtu odvedené sumy figurují mnohé 
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výjimky, od zmiňované britské se hovoří také o výjimkách pro Belgii a Nizozemsku a o tzv. 

Rotterdamském problému a o Lucemburské výjimce, která spočívá v reverzi dříve 

zmiňovaného problému.99 

4) Zdroj založený na hrubém národním důchodu (HND) – největší část příjmů rozpočtu 

zastupují příspěvky států se 75 % celkového rozpočtového příjmu. Stanoví se použitím sazby 

určené v rámci rozpočtového procesu na HND členských států. Zdroj dle HND je doplňkový 

zdroj, to značí, že je dopočítáván až na základě srovnání velikostí dalších příjmových plateb. 

Používá na zabezpečení dostatečných příjmů potřebných k pokrytí rozpočtových výdajů. 

Stanoví se tak, že od celkových potřeb rozpočtu EU se odečtou příjmy podle bodů 1) až 3) a 

další zdroje rozpočtu EU. Rozdíl, který není pokryt výše uvedenými zdroji, je pokryt vlastním 

zdrojem dle HND. Jeho sazba se stanoví jako podíl celkové částky, která má být pokryta 

zdrojem z HND, a souhrnu HND členských zemí. Tato sazba je aplikována na základ HND 

jednotlivých členských států.100 

5) Ostatní zdroje rozpočtu – nemají pevně danou strukturu a dochází při nich k časté 

fluktuaci. Tvoří je poplatky za administrativní činnosti institucí, pokuty, úroky z prodlení, 

daně z příjmů zaměstnanců institucí EU, příjmy z poskytování půjček a výpůjček, přebytek 

rozpočtu z předchozího roku a další. Jejich podíl na příjmové straně kolísá kolem 1%.101 

7.2.  Alternativní zdroje příjmů 
 

Debata o alternativních zdrojích vlastních příjmů EU se vede již dlouhou dobu. V roce 

1999 byla zveřejněna tzv. Haugova zpráva, která vymezila požadavky na budoucí podobu 

vlastních zdrojů: jednoduchost, srozumitelnost, nezávislost na převodech prostředků 

z členských států. Především bylo kritizováno dlouhodobé zachování kompenzačních 

mechanismů. Nicméně jednoznačné dohody dosaženo od té doby nebylo. V současnosti se 

nejčastěji skloňuje otázka zavedení jednotných evropských daní, které by zaručily EU 

finanční nezávislost. Komise je toho názoru, že zdroj založený převážně na příjmech z daní by 
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vytvořil pevné pouto mezi občany a rozpočtem EU, zvýšil by transparentnost a přiměl ty, kdo 

přijímají rozhodnutí, k větší odpovědnosti. Navrhuje tedy zachovat tradiční vlastní zdroje 

(dovozní cla na zemědělské produkty a dávky z cukru). Většina příjmů z tzv. čtvrtého zdroje, 

založeného na HND a současný tzv. třetí zdroj, založený na DPH, by byla postupně 

nahrazována zdroji založenými na spotřebě energie anebo na bázích DPH jednotlivých států 

anebo na příjmech právnických osob.102 Alternativní návrhy zahrnují širší zavedení 

nepřímých, tedy spotřebních daní, především na alkohol a tabákové výrobky, dále daní 

z příjmu fyzických osob, telekomunikačních daní a environmentálních daní, tyto by však 

mohly ohrozit konkurenceschopnost EU v globálním měřítku.103 V současné době je 

nejreálnější zavedení daní z finančních transakcí a dani z finančních dluhopisů a derivátů, po 

které volají nejen některé státy, ale Komise s ní počítá při přípravě víceletého finančního 

rámce na další období 2014-2020. Zavedení této daně na celoevropské úrovni je však vysoce 

nepravděpodobné. Nejen, že se proti jejímu zavedení staví Česká republika, ale velmi silně i 

Velká Británie, která se obává ohrožení celosvětového centra finančního obchodu – 

Londýnské City. Alternativně se počítá se zavedením daně pouze v určitých zemích, které by 

mohly využít mechanismus tzv. posílené spolupráce známé od Amsterodamské smlouvy. Za 

přijetí se nejrazantněji staví Francie a Spolková republika Německo.104  

Překážku při zavádění nových zdrojů příjmu představují především omezené 

kompetence Komise, dlouholeté neúspěchy při pokusech o harmonizaci především daní 

z přidané hodnoty energetických daní. Velkou překážku představuje také nutnost 

jednomyslnosti při zavádění těchto nových zdrojů na půdě Rady EU.105 V poslední době jsou 

také hojně diskutovány představy o zavedení tzv. „eurobondů“, neboli tzv. projektových 

obligací. Tuto myšlenku představil předseda Evropské komise José Manuel Barroso v září 

2010 ve své řeči O stavu Unie. První dluhopisy tohoto rázu by podle Barrosa mohla Unie 

vydat již v červnu 2012. Sloužily by k financování projektů v dopravě, energetice a pro rozvoj 
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digitální ekonomiky. Především se nejedná o tzv. euroobligace, neboli stabilizační dluhopisy, 

kterými by státy EU společně nesly dluhové zatížení. „Barroso navrhuje použít část peněz 

z evropských strukturálních fondů a využitím pákového efektu znásobit jejich objem 

prostřednictvím Evropského investičního fondu (EIF). Soukromý sektor by se podle něj do 

programu zapojil prostřednictvím PPP projektů (společné projekty soukromého a veřejného 

sektoru – v případě těchto projektů je prvotním investorem soukromá firma, stát jí investici 

později splácí).“106 Jako pilotní projekt pro financování projektovými dluhopisy byl vybrán 

projekt evropských sítí, který Komise představila jako součást návrhu víceletého finančního 

rámce pro roky 2014-2020  v říjnu roku 2011. 

7.3. Výdajová část rozpočtu 
 

Výdaje rozpočtu EU se řídí víceletým finančním rámcem (financial perspective, 

multiannual financial framework), které představují střednědobý výdajový rámec evropského 

rozpočtu (viz zvláštní část této práce). Ve víceletém finančním rámci na roky 2007-2013 jsou 

výdaje rozděleny odlišně od předchozích finančních rámců do 6 rozpočtových okruhů, podle 

nichž se tvoří rozpočet pro daný rozpočtový rok. 

Obrázek č. 4 Rozpočet EU na rok 2012 
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Zdroj: Evropská komise107 

1. 46 % rozpočtu schváleného pro rozpočtový rok 2012 je určeno na podporu 

konkurenceschopnosti EU a rozvoje v chudších zemích/regionech Unie (tzv. 

„soudržnost“). 

2. 30 % představují dotace zemědělcům v EU. Dotace však už nemají kompenzovat 

nadměrnou produkci, ale jejich cílem je podporovat zajišťování dodávek nezávadných 

a kvalitních potravin za přiměřené ceny s tím, že jsou zároveň zaručeny odpovídající 

příjmy zemědělcům. Jejich povinností je na oplátku dodržovat požadavky ochrany 

životního prostředí. 

3. 11 % výdajů směřuje na rozvoj venkova.108 

4. 6, 4% výdajů kryje zahraniční a rozvojovou politiku EU.   

5. 6% rozpočtu hradí administrativní výdaje EU. 

S přijetím víceleté finanční perspektivy na roky 2007- 2013 došlo ke změně ve vnitřním 

členění a změnám názvů jednotlivých okruhů. Po mnoha letech, kdy výdajové stránce 

rozpočtu dominovaly výdaje související se zemědělskou politikou (v letech 1968 – 1975 to 

bylo až 93 % rozpočtu)109 došlo poprvé v roce 2011 k převaze výdajů na strukturální politiku. 

Pokles výdajů na zemědělské účely se dá vysvětlit rozvojem dalších evropských politik, které 

byly až do konce 80. let silně podfinancované a nevyvinuté a zavedením kvót na jednotlivé 

druhy výrobků od roku 1988. Dalším faktorem je pokračující politický tlak některých zemí na 

snížení objemu výdajů a posilování konkurenceschopnosti EU skrze strukturální politiky. 
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 Evropská komise. EU budget in figures: 2012. Dostupné z WWW:  

http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_en.cfm[6.3.2012] 
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 Šímová, K. Výdaje rozpočtu EU. Euroskop.cz. Dostupné z WWW. 
http://www.euroskop.cz/8879/sekce/vydaje-rozpoctu-eu/[9.3.2012] 
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 Zastoupení Evropské komise v České republice. Rozpočet EU. Dostupné z WWW. 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/budget/index_cs.htm[10.3.2012] 
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Obrázek č.5 Rozpočet EU na rok 2011 

 

Zdroj: Evropská komise110 

8) Víceletý finanční rámec 
 

Víceletý finanční rámec (multiannual financial framework nebo také víceletá finanční 

perspektiva, financial perspective, v následujícím textu použito alternativně) představuje 

střednědobý výdajový rámec evropského rozpočtu určující politické priority investic EU. 

Nejedná se tedy o rozpočet EU na určité období, ale „…o mechanismus, který zajišťuje 

předvídatelnost výdajů z rozpočtu EU a současně dodržování přísné rozpočtové kázně. 

Definuje maximální částky („stropy“), které lze využít pro každou větší oblast výdajů 

(„okruh“) rozpočtu EU.“111 Tento nástroj víceletého rozpočtového hospodaření EU nebyl 

původně až do Lisabonské smlouvy zakotven v primárním právu EU. Jeho vznik byl 
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 Evropská komise. EU budget in figures: 2011. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/budget/figures/2011/2011_en.cfm[10.3.2012] 
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 Evropská komise:Návrh Evropské komise na víceletý finanční rámec pro období 2014-2020. Lucemburk: Úřad 
pro publikace Evropské unie, 2011. ISBN 978-92-79-21282-6. str. 3. Dostupné z WWW:  
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2011/mff2011/MFF_2011_cs.pdf[16.3.2012] 
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předmětem interinstitucionálních dohod mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a 

Radou EU, jež vznikly koncem 80. let. 

Po přijetí poslední velké změny primárního práva představuje článek 312 SFEU nyní 

zmocnění Radě přijmout zvláštním legislativním postupem nařízení, kterým se stanoví 

víceletý finanční rámec. Rada tedy při přijímání víceletého finančního rámce pro roky 2014 – 

2010 bude rozhodovat jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, pokud 

nepřijme rozhodnutí o možnosti hlasovat kvalifikovanou většinou. Této možnosti Rada 

využila a odsouhlasila hlasování kvalifikovanou většinou v případech tzv. „Contingency 

margin“, tedy pokud dojde k nepředvídatelným událostem, bude dovoleno nad rozsah 

výdajového stropu finančního rámce schválit kvalifikovanou většinou do výše 0,03% HNP.112 

Předmětem nařízení jsou v zásadě hlavní rozpočtové priority Evropské unie a nastavení 

výdajových stropů pro každou z těchto priorit na určité časové období. Toto období SFEU 

stanoví nejméně na rozmezí 5 let, což vedlo k domněnce, že další víceletý finanční rámec se 

opět přijme na období 5 let, podobně jako při svém vzniku na konci 80. let, což podporoval 

především Evropský parlament, protože se tato perioda shoduje s funkčním obdobím 

Evropského parlamentu.113 Patrně právě kvůli zamezení souběhu funkčních období jednoho z 

legislativních orgánů, který má nyní silnou moc ovlivnit rozpočet, se Evropská komise 

rozhodla k přijmutí finančního rámce na dobu 7 let. 

8.1.  Historie  
 

Delorsova reforma financování Společenství reagující na přijetí Jednotného 

evropského aktu a spočívající mimo jiné v zavedení v pořadí čtvrtého zdroje příjmu 

Společenství a stropu celkového HNP na 1, 2%, vyžadovala pro svoje úspěšné provedení 

dohodu zajišťující, že nová pravidla sestavování rozpočtu budou v dlouhodobé perspektivě 

dodržována. Navíc se začínaly stupňovat tlaky zvláště mezi Evropským parlamentem a 

jednotlivými členskými státy o každoroční podobě rozpočtu, konflikty vznikaly také mezi 

stupňujícími se požadavky na výdaje Společenství a finančními zdroji a mezi jednotlivými 

                                                           

112
 Tento postup kopíruje současnou podobu „Contingency margin“, která byla dohodnuta v Interinstitucionální 

smlouvě z roku 2006. Více: SEC str. 28. 
113

 Seifert, J. Funke, O. Haushalt und Finanzen in Weidenfeld, W. Wessels W. Europa von A bis Z. 12.vydání. 
Berlín: Bundeszentrale fur politische Bildung, 2011. ISBN 978-3-8389-0123-7. str. 268. 
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institucemi navzájem.114 Příkladem těchto pnutí byla snaha Evropského parlamentu 

přeskupovat nezávazné výdaje rozpočtu.115 Proto se přikročilo k přijetí historicky první 

meziinstitucionální dohody mezi Parlamentem a Radou za asistence Komise na období mezi 

lety 1988 – 1992 zaručující „faktickou nedotknutelnost jednotlivých rozpočtových kategorií.“ 
116 Klíčová pro kohezní politiku byla garance nenavyšování objemu strukturálních fondů ze 

strany Parlamentu. 

 Po zmíněné bruselské dohodě (první Delorsův balíček), která se svou podobou 

osvědčila, následovala dohoda z Edinburghu (druhý Delorsův balíček). Opět došlo k přijetí 

dohody pod tlakem okolností v souvislosti s přijetím Smlouvy o Evropské unii. Finanční 

perspektiva na roky 1993-1999 potvrzená v pořadí druhé meziinstitucionální dohodě z roku 

1992. V návaznosti na zvýšení objemu příjmové položky ve vztahu k HNP členských zemí na 

1, 27% a navýšení objemu přípěvků ze čtvrtého příjmového zdroje došlo k navýšení objemu 

disponibilních prostředků do strukturálních fondů (viz dále). Dohodou z Berlína roku 1999 

pokračovala série meziinstitucionálních dohod s finanční perspektivou na léta 2000-2006.  

Inovací bylo přijetí dohod jako součástí dokumentu Agenda 2000, což byl dokument 

předložený Evropskou komisí reagující na očekávané rozšíření EU východním směrem. 

Hlavní náplní 4 dokumentů tvořící Agendu byly návrhy na reformu rozpočtu, zemědělské 

politiky, kohezních fondů a evaluace připravenosti jednotlivých kandidátských zemí na 

budoucí rozšíření. 

 Další finanční výhled na období 2007–2013 tvoří základ pro podobu přijatých 

rozpočtů v tomto období. Konečná podoba finanční perspektivy byla dosažena po složitých 

jednáních, která trvala od února 2004, kdy Evropské komise zveřejnila svůj návrh, do května 

2006, kdy byla uzavřena interinstitucionální dohoda mezi všemi třemi klíčovými evropskými 

institucemi. Je členěna do šesti okruhů („headingů“ ), z nichž dva (později tři) jsou dále 

členěny, vždy na dva („sub-headingy“). Celková výše závazků finančního rámce na období 

2007-2013 v běžných cenách činí 975,8 mld. EUR. Značnou část rozpočtu i nadále zaujímají 

výdaje na Společnou zemědělskou politiku, následované výdaji na strukturální fondy a Fond 

soudržnosti.  

                                                           

114
 Ibidem. 

115
 Pitrová, M. Fiala, P. Evropská unie. 2. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2010. ISBN 978-80-7325-223-6. str.719. 
116

 Ibidem. 
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Tabulka č. 1 Kapitoly finan čního rámce 2007-2013 v konečném znění 

1) Udržitelný rozvoj 

1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 

1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost 

2) Zachování a řízení přírodních zdrojů 

2a Životní prostředí, rybářství a rozvoj venkova 

2b Zemědělství – tržní operace a přímé platby 

3) Občanství, svoboda, bezpečí a spravedlnost  

(později rozděleno na dva sub-headingy: 3a  Svoboda bezpečnost a právo a 3b 

Občanství) 

4) EU jako globální partner 

5) Administrativa 

6) Kompenzace/vyrovnávací platby 

Zdroj: Sestaveno autorkou 

Tabulka č. 2 Návrh Evropské komise k víceleté finanční perspektivě 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2013 průměr
podíl
na FP

nárůst
2013/06

46 622 58 732 75 948 67 349 46% 63%
8 791 12 105 25 825 18 965 13% 194%
37 831 46 627 50 123 48 384 33% 32%

56 015 57 180 57 805 57 808 39% 3%

43 735 43 500 42 293 43 011 29% -3%

2 341 2 571 4 457 3 532 2% 90%

11 232 11 400 15 740 13 656 9% 40%

3 436 3 675 4 500 4 089 3% 31%

120 688 133 558 158 450 146 434 100% 31%

FINANČNÍ PERSPEKTIVA 2007-2013

závazky, ceny 2004, mil EUR

z toho: tržní opatření a přímé platby

5. Administrativa

Celkem (závazky)

2. Zachování a řízení přírodních zdrojů

3. Občanství, svoboda, bezpečí a spravedlnost

4. EU jako globální partner

1. Udržitelný růst
   1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
   1b. Koheze pro růst a zaměstnanost
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR, odbor Národního fondu117 

 

Cesta za přijetím finanční perspektivy byla velice komplikovaná. Poprvé v historii se 

EU musela vypořádat s vytvořením perspektivy pro 27 členských zemí EU, z nichž se noví 

členové stali všichni čistými příjemci finančních prostředků. Myšlenka solidarity starých 

s novými zeměmi nebyla nikdy aktuálnější. Zároveň se ve finanční perspektivě musely odrazit 

dlouhodobé evropské iniciativy. Především tzv. Lisabonská strategie, kterou se Evropská rada 

v březnu 2000 zavázala z EU vytvořit do roku 2010 „nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou udržitelného 

hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající 

sociální soudržnost“.118 Tento cíl měl zajistit důraz na tři pilíře strategie: ekonomický, 

ekonomický a sociální. Další iniciativou byl zejména politický program „Wider Europe“, 

který se zaměřuje na spolupráci se zeměmi východní a jižní Evropy a jeho hmatatelným 

úspěchem bylo vytvoření tzv. Východního partnerství za trvání českého předsednictví 

Evropské radě v první polovině roku 2009.119 

V únoru 2004 zveřejnila Evropská komise návrh víceletého finančního rámce, který 

počítal se všemi výše zmíněnými výzvami a s objemem 1,26 % HND 27 členských států v 

závazcích a 1,14% v platbách. Návrh také obsahoval nový způsob financování rozpočtu 

prostřednictvím společné evropské daně, která by předznamenala autonomii EU ve finanční 

oblasti a podle Komise především konec konfliktů mezi plátci a příjemci finančních 

prostředků. Zveřejnění tohoto návrhu vyvolalo ostrý nesouhlas některých zemí a publikován 

byl tzv. „dopis šesti“. Toto stanovisko vypracovalo šest zemí, čistých plátců do evropského 

rozpočtu: Rakousko, Velká Británie, Nizozemí, Francie, Německo a Švédsko, kteří 

požadovali nenavyšování objemu financí, ale naopak jeho snížení s horním limitem 1% HNP 

v závazcích v cenách roku 2004. Tento postoj ohrožoval především objem prostředků ve 

                                                           

117
 Ministerstvo financí ČR, odbor Národního fondu. Finanční perspektiva EU. Dostupné z WWW: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_financni_perspektiva.html[17.3.2012] Tento návrh byl poté 
doplněn o v pořadí šestou kapitolu věnující se kompenzačním platbám. 
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 Urban, L. Euroskop.cz: Lisabonská strategie a vnitřní trh. Dostupné z WWW: 
http://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska-strategie-a-vnitrni-trh/[17.3.2012] 
119

 Urban, L. Evropská unie a její politiky: Rozpočet EU. FH VŠE, 2009/2010. Dostupné z WWW: 
http://ksp.vse.cz/KHP/WCMS_KHP.nsf/files/5HP300-07-Rozpocet-EU/$file/5HP300-07-Rozpocet-
EU.pdf[7.3.2012] 
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strukturálních fondech, a tak se proti tomuto postoji postavilo tzv. „jižní křídlo“, které čerpalo 

značnou část alokovaných prostředků a naopak považovalo návrh Komise za minimální výši. 

K těmto státům patřilo Řecko, Španělsko a Portugalsko. Ke kompromisu, který navrhovalo 

Lucembursko zastávající v té době předsednictví Evropské radě ve výši 1,06% HNP 

v závazcích se přidalo několik dalších dílčích návrhů.120  Další problémový okruh, se kterým 

se EU potýká i nadále, jsou výjimky a úlevy z financování rámce. Známý problém britského 

rabatu se stal předmětem vyjednávání i v roce 2004. Britská strana byla ochotna k ústupkům 

za cenu reformy Společné zemědělské politiky a po přestavbě rozpočtu. Zároveň vyvíjela tlak 

na reformu rozpočtu a snížení výdajů ze strukturálních fondů pro nové členy EU. 

Ke schválení rozpočtového rámce došlo v prosinci roku 2005 na základě dlouhých 

jednání, která byla doprovázena zejména prosazováním národních zájmů na úkor zájmů 

celoevropských (např. příspěvky do rozpočtu, výdaje na SZP a jiné).121 Ve výsledné dohodě 

došlo ke shodě na výši výdajů 1,045% HNP v závazcích s výdajovým rámcem, který 

stanovila Komise. Naopak odmítnuto bylo zavedení jednotných evropských daní. Rada EU 

dohodu schválila dne 15. května 2006, Evropský parlament ji odhlasoval dne 17. května 2006 

a téhož dne byla dohoda podepsána.122 Urban přijatý rozpočtový rámec odmítá jako zastaralý 

a neodpovídající potřebám 21. století. Především díky velkým výdajům na zemědělství a 

celkovou pasivitou k reformě výdajové části rozpočtu.123 Již několikrát se od přijetí rámce 

přistoupilo k jeho revizi z důvodu potřeby nástroje, který by reagoval na nepředvídatelné 

události. V závěru roku 2007 byla finanční perspektiva revidována z důvodu zajištění 

financování pro projekt Galileo a pro Evropský technologický institut. Konečná dohoda mezi 

Radou a Evropským parlamentem byla dosažena na rozpočtové Radě pro hospodářské a 

finanční záležitosti v listopadu 2007. Výdajový podokruh 1a byl navýšen o 1,6 mld. EUR, o 

stejnou částku se snížil strop výdajového podokruhu 2.124 V závěru roku 2008 byla finanční 
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 Ministerstvo financí, odbor Národního fond. Finanční perspektiva EU 2007-2013. Prezentace. Dostupné 

z WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_financni_perspektiva.html [15.3.2012] 
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 Urban, L. Evropská unie a její politiky: Rozpočet EU. FH VŠE, 2009/2010. Dostupné na WWW: 
http://ksp.vse.cz/KHP/WCMS_KHP.nsf/files/5HP300-07-Rozpocet-EU/$file/5HP300-07-Rozpocet-
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 Ministerstvo financí, odbor Národního fond. Finanční perspektiva EU 2007-2013. Prezentace. Dostupné 
z WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_financni_perspektiva.html [15.3.2012] 
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perspektiva revidována z důvodu zajištění financování Nástroje potravinové pomoci (Food 

Facility), jež má pomoci rozvojovým zemím čelit rostoucím cenám potravin.  

V květnu 2009 došlo ke schválení návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a 

řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007–2013). Evropský 

parlament tímto potvrdil politickou dohodu, která vzešla z jednání v rámci trialogu vedeného 

českým předsednictvím na začátku dubna 2009. Schválené rozhodnutí umožňovalo financovat 

Evropský plán obnovy z rozpočtu EU a to v celkové výši 5 mld. EUR. Cílem Plánu obnovy, 

který reagoval na celosvětovou hospodářskou a finanční krizi bylo stimulovat evropskou 

ekonomiku prostřednictvím financování projektů v především oblasti energetické 

infrastruktury a širokopásmového internetu.125 V téže době probíhala jednání o změně 

finanční perspektivy v rámci jednání o financování Mezinárodního experimentálního 

termonukleárního rektoru ITER, který dle návrhů Komise nakonec bude předmětem páté 

revize.126 V pořadí pátá úprava současné finanční perspektivy se týkala dodatečného přidělení 

prostředků pro Českou republiku, Polsko a Slovensko.  

Dne 16. dubna 2010 byla na základě sdělení Komise provedena další revize finanční 

perspektivy, na základě které byly navýšeny stropy finančního rámce u kapitoly 1b, a to 

každoročně o 336 milionů EUR v letech 2011-2013. „Revize finanční perspektivy se opírala o 

čl. 17 Interinstitucionální dohody, na základě kterého měly státy, jejichž skutečné HDP se v 

letech 2007-2009 od odhadů Evropské komise lišilo celkem o více než 5 %, nárok na 

kompenzaci v podobě dodatečné alokace z fondů politiky soudržnosti EU. Kromě ČR 

Evropská komise podhodnotila ekonomický růst také u Polska a Slovenska a tyto země si na 

období 2011-2013 mezi sebe rozdělily dodatečnou alokaci ve výši 1007 mil. EUR, přičemž ČR 

z této částky získá celkem 237 mil. EUR.“127 Protože jednání o konečné podobě víceletého 

finančního rámce byla velmi komplikovaná a výsledný kompromis byl označován za „slabý“, 

přistoupilo se, obzvláště pod tlakem britské vlády, k zakomponování tzv. „revizní klauzule“, 

tj. závazku EU k přehodnocení některých společných rozpočtových oblastí. Nejčastěji 
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zmiňovanou oblastí je v tomto smyslu problematika financování Společné zemědělské 

politiky EU a příjmová strana rozpočtu EU (existence britského rabatu a zavedení případných 

korekčních mechanismů pro členské státy, které svou pozici čistých přispěvatelů považují za 

neúnosně vysokou).128 Počínaje roky 2008/2009 měla Evropská komise přezkoumávat 

veškeré příjmové a výdajové položky s cílem kvalifikovanějšího a efektivnějšího uspořádání 

rozpočtu zejména s ohledem na zemědělskou a kohezní politiku. Tento požadavek však 

Komise pod vedením Barrosa nebyl naplněn, pouze došlo ke zveřejnění dokumentů za 

účelem vyvolání diskuze o revizi na podzim 2010.129 Tato otázka tak zůstává pořád otevřená a 

patrně nedojde k využití revizní klauzule do konce období současného finančního rámce, tj. 

do konce 2013. 

 První návrhy nového finančního rámce se objevují zpravidla dva roky před začátkem 

jeho platnosti. Evropská komise zveřejní návrh jednotlivých investičních priorit EU spolu 

s celkovou výší výdajů. Proto byla na podzim roku 2010 oficiálně otevřena debata týkající se 

nového finančního rámce. V červnu roku 2011 byl poté zveřejněn návrh Komise týkající se 

víceletého finančního rámce EU na roky 2014-2020.130 Viditelně bylo ustoupeno některým 

státům v oblasti velikosti výdajového rámce. V roce 2010 se objevily především ve Francii a 

Německu hlasy volající po snížení maximální velikosti výdajového rámce na 1% HNP.131  

Celkový strop vázaných rozpočtových prostředků navrhovaný Komisí na léta 2014–2020 činí 

1 025 miliard Euro, což se rovná navýšení o 4, 8% oproti současnému rámci. Tato částka se 

zároveň rovná částce na poslední rok současného finančního rámce vynásobené sedmi. 

Celkově činí 1,05 % očekávaného HND EU ve srovnání s 1,12 % současného stavu v 

závazcích. Strop plateb se rovná 1 % HND ve srovnání s 1,06 % na roky 2007–2013 v 

platbách. 

 
Obrázek č. 6 

                                                           

128 Ministerstvo financí ČR. Vývoj jednání o finanční perspektivě EU za předsednictví Velké Británie v Radě EU 
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Zdroj: Evropská Komise: Návrh Evropské komise na víceletý finanční rámec 2014-2020132 
 
 

Tento plán nezahrnuje tzv. flexibilní nástroje, které jsou tradičně řešeny mimo víceletý 

finanční rámec kvůli své specifické povaze a fungování. Jedná se především o nástroje 

využívané při mimořádných událostech (Rezerva na pomoc při mimořádných událostech, 

Nástroj pružnosti, Rezervy na pomoc při krizi v zemědělství) nebo nepředvídatelném čerpání 

(Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a Fond solidarity). Pokud se však v 

naléhavém případě rozpočtový orgán rozhodne použít dodatečné finanční prostředky, budou 

tyto zdroje zahrnuty do ročního rozpočtu EU. Kromě toho je mimo rozpočet financován také 

Evropský rozvojový fond z důvodu odlišného klíče jeho financování a jeho zaměření na tzv. 

„ACP státy“ (státy Afriky, Karibiku a Pacifiku) a zámořská teritoria. Komise navrhuje 

vyjmout z víceletého finančního rámce též výše zmiňovaný ITER (Mezinárodní 

termonukleární experimentální reaktor) a GMES (Globální monitoring životního prostředí a 

bezpečnosti), protože „…jejich rozsah, s nimi spojené technologické výzvy a skutečnost, že se 

netýkají jen aktérů v EU, by mohly vnést do rozpočtu EU nejistotu.“ 133 Všechny výdaje mimo 

MFF mohou činit maximálně 0,06% HND EU.134 

 

Obrázek č.7 Návrh víceletého finančního rámce pro roky 2014-2020 
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135 Zdroj:  Evropská Komise: Návrh Evropské komise na víceletý finanční rámec 2014-2020 
 

9) Úvod do strukturální a regionální politiky EU 
 

Strukturální politika136 patří již od poloviny 80. let k ústředním politickým prioritám 

Evropského společenství, potažmo Evropské unie. Její postavení podtrhuje nejen velký objem 

finančních prostředků alokovaných v ročních rozpočtech EU, ale i celkový dynamika 

evropského integračního procesu, která je založena na myšlence regionální soudržnosti a 

vyrovnávání regionálních disparit. Primárním cílem strukturální politiky EU je snížit 

významné ekonomické, sociální a teritoriální rozdíly mezi jednotlivými evropskými 

regiony.137 V průběhu vývoje kohezní politiky se pak vyvíjí dva její základní modely, které 

Becker označuje za „starý typ“ a za „Lisabonský typ“.138 Starý typ se zaměřuje prioritně na 

podporu zaostalých regionů EU. S tímto tradičním přístupem dochází díky rozvoji v oblastech 

infrastruktury a zaměstnanosti k posilování hospodářské a sociální celoevropské solidarity 

především díky přerozdělování finančních prostředků. Tato úloha EU je zakotvena již 

v primárním právu a je tak výrazem vnitrospolečenské soudržnosti a jedním ze zásadních 

závazků EU. Lisabonský typ kohezní politiky se přiklání více k podpoře 

konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti pomocí nových programů plánování a řízení. 

Spolu s poslední velkou reformou strukturální politiky při vytváření finančního rámce na roky 

2007-2013 došlo k posunu kohezní politiky především směrem k cílům Lisabonské strategie, 

odtud pramení název. Vedle zavedených projektů na podporu infrastruktury se přijímala 

opatření vedoucí k rozvoji důležitých regionálních a sektorových jádrových oblastí, opatření 

vedoucí k podpoře vzdělávání, inovací a podnikatelského prostředí. Modernizované evropské 

fondy se staly hlavním nástrojem Lisabonské strategie (viz dále).139 Oba zmíněné přístupy ke 

kohezní politice se liší svými nástroji, cíli, prvním základem a zvýhodněnými skupinami 
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pro publikace Evropské unie, 2011. ISBN 978-92-79-21282-6. str. 5. Dostupné z WWW:  
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2011/mff2011/MFF_2011_cs.pdf[16.3.2012] 
136

 V textu je použit výraz strukturální politika, evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti či krátce 
kohezní politika alternativně. 
137

 Evropská komise. COM (500)2011 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF 
THE REGIONS A Budget for Europe 2020 - Part II: Policy fiches str. 24. 
138

 Becker, P. Die europäische Kohesionspolitik und ihre Modernisierung. Berlin: SWP Studie, Maerz 2009. str.5. 
139

 Ibidem. str. 6. 



 46

obyvatel a regionů, nicméně obou těchto přístupů v přiměřené rovnováze je třeba 

k úspěšnému fungování kohezní politiky a při  úvaze o směřování kohezní politiky ve 

víceletém finančním rámci a celkové reformě a modernizaci. 

9.1.  Stručný vývoj regionální politiky 
 

 Již v Preambuli zakládacích smluv Evropského hospodářského společenství z roku 

1957 lze nalézt jako jeden z cílů nově vzniklého společenství jeho harmonický rozvoj a 

zvyšování životní úrovně obyvatel jednotlivých zemí především v článcích 2 a 92.140 Článek 

123 Smlouvy o EHS dal vzniknout Evropskému sociálnímu fondu a v roce 1960 se stal 

základním nástrojem regionální politiky. Jeho posláním bylo původně přednostně sloužit 

k podpoře mobility pracovní síly ve vnitřním trhu a přeškolení nezaměstnaných. V dnešní 

době slouží ESF k mnoha účelům a není úzce zaměřen. Podporuje aktivní opatření pracovního 

trhu bojující s nezaměstnaností, napomáhá vytváření rovných šancí v přístupu na pracovní trh 

a rozvíjí přizpůsobivost a kvalifikaci pracovníků na pracovním trhu včetně tvorby nových 

pracovních míst. Financování je rozloženo napříč členskými státy a regiony. Prostředky 

směřují zejména do míst, jejichž hospodářský rozvoj je pomalejší ve srovnání s evropským 

průměrem. V roce 1964 vzniknul v rámci rozvíjející se regionální politiky Evropský 

zemědělský orientační a záruční fond. Ten v prvé řadě přispíval na modernizaci zemědělských 

podniků a restrukturalizaci tradičních agrárních regionů.141 V téže době vznikla také Evropská 

investiční banka jako doplňkový nástroj regionální politiky, která je podstatným zdrojem 

financování jednotlivých projektů. 

 V roce 1968 bylo vytvořeno samostatné Generální ředitelství pro regionální politiku 

v rámci Evropské komise, což předznamenalo vyšší důraz na řízení a kontrolu prováděných 

činností a vyššího zájmu ze strany Komise. V 70. letech opět vzrostl zájem o regionální 

politiku v souvislosti s první rozšířením ES o Velkou Británii, Irsko a Dánsko. Zejména Velká 

Británie se měla po přistoupení stát velkým čistým přispěvatelem do rozpočtu Společenství, 

ale s ohledem na povahu země jako velkého importéra zemědělských produktů by vůbec 

neprofitovala ze společné zemědělské politiky, která v té době tvořila přes 80%  rozpočtu 
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ES.142 Nové členské země spolu s tradičně nevyrovnaně se rozvíjející Itálii se proto staly 

velkými zastánci politiky koheze financované z prostředků ES a za jeho asistence.143 Na 

základě Thomsonovy zprávy se poté Společenství rozhodlo přikročit k vytvoření společného 

regionálního fondu, který by mohl intervenovat ve prospěch zaostalých regionů v jiné než 

zemědělské oblasti.144 Evropský fond pro regionální rozvoj vznikl sice v roce 1972, ale 

nezahájil svou činnost dříve než v roce 1975 z důvodu nevyjasněné otázky financování a 

stálých tlaků zejména Velké Británie na omezení celkové výše jejích příspěvků. Evropský 

fond pro regionální rozvoj slouží k přizpůsobení se strukturálním změnám v průmyslu 

zaostalých regionů a dnes je základním nástrojem regionální politiky zabývající se regenerací 

průmyslových regionů a vyrovnávání regionálních rozdílů. 

 80. léta byla opět ve znamení rozšiřování o hospodářský méně efektivní země – 

Španělsko, Portugalsko a Řecko. Došlo tak k prohloubení rozdílů mezi členskými státy a 

navýšení tlaků na navýšení objemů prostředků v regionálních fondech. Zároveň s tím se 

stupňovaly snahy o větší efektivitu a správu regionální politiky a zároveň nutnost koordinace 

se zemědělskou a sociální politikou. Proto se v roce 1988 přistoupilo k zavedení 

zastřešujícího pojmu „strukturální politika“ zahrnujícího regionální, sociální i zemědělské 

politiky vyvíjející ES. Nový přístup ke strukturální politice předznamenal i Jednotný evropský 

akt, který nejenže položil základy pro dobudování jednotného vnitřního trhu, ale vydělil 

regionální politiku poprvé do svébytného oddílu zakládacích smluv a zavedl pojem 

„hospodářské a sociální soudržnosti“ jako jeden z cílů ES. Tato reforma v roce 1989 

znamenala důležitý předěl ve vývoji regionální politiky a její principy a základní východiska 

platí doposud. V reakci na očekávané brzké dokončení hospodářské unie se objevily obavy, 

jaké dopady bude mít tato skutečnost na vzniklou strukturální politiku, a proto došlo 

k většímu důrazu na sociální dimenzi hospodářské a regionální politiky a přistoupilo se k další 

reformě. Tato byla navázána na vytvoření prvního víceletého finančního rámce Společenství 

prostřednictvím tzv. „Delorsova balíčku I“. Došlo k navýšení financí do regionální politiky 

zejména díky nové pravomoci Evropského parlamentu v rozpočtovém řízení ovlivňovat výši 
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výdajů, které do této oblasti půjdou.145 Zároveň Komise rozhodla o stanovení konkrétních cílů 

regionální politiky a rozložení finančních prostředků v této oblasti. Neméně podstatné bylo 

navýšení spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a Evropskou komisí a vzniku 

Nomenklatury územních statistických jednotek NUTS, které slouží jako uměle vytvořené 

územní celky ke statistickým účelům a porovnání ekonomických ukazatelů jednotlivých 

územních komplexů.146 

 Po přijetí Maastrichtské smlouvy v roce 1993 došlo opět k navýšení finančních 

prostředků do regionální politiky a ustavení Kohezního fondu147 jako jednoho z nástrojů 

regionální politiky zakotveného v primárním právu. Tento fond doplňoval paletu činností 

evropských fondů především v oblasti životního prostředí a rozvíjejících se transevropských 

sítí. Oprávněným k čerpání byl každý stát s HDP na hlavu nižším, než byl 90% průměru EU-

15. Od jeho vzniku se tak staly hlavními příjemci pomoci Řecko, Irsko, Portugalsko a 

Španělsko. Po posledních dvou vlnách rozšíření v roce 2004 a 2007 čerpají pomoc také 

všechny nově přistoupivší státy včetně České republiky.148 Současně se vznikem Kohezního 

fondu vznikl i finanční nástroj na podporu rybolovu. Poslední reforma strukturálních fondů 

z roku 2006 však tento nástroj spolu s Evropským zemědělským orientačním a záručním 

fondem vyjmula z výčtu strukturálních fondů a nevztahuje se na ně tak ani Nařízení o 

strukturálních fondech. Celá tato problematika byla přesunuta pod kapitolu Zachování a řízení 

přírodních zdrojů, tedy především do Společné zemědělské politiky. 

 V další víceleté finanční perspektivě na roky 1994-1999 došlo ke změně pravidel pro 

čerpání příspěvků z evropských fondů a změně vytyčených 7 cílů strukturální politiky, ale 

zásadní přelom znamenalo přijetí Agendy 2000 spolu s dalším víceletým rámcem financování 

EU, který přistoupil k redukci 7 cílů na 3 i přípravě regionální politiky na očekávané velké 

rozšíření, které znamenalo značné nároky na strukturální fondy. Aby byla zajištěna 

udržitelnost fungování pro přijetí nových členů a efektivita, zavedly se finanční stropy čerpání 

prostředků pro jednotlivé regiony. Až do přijetí Smlouvy z Nice schvalovala Rada 

jednomyslně po souhlasu Evropského parlamentu o přijetí Nařízení o strukturálních fondech a 

                                                           

145
 Díky dělení výdajů na tzv. privilegované a neprivilegované. EP měl možnost rozhodovat o neprivilegovaných. 

146
 Heinemann F. Zukunft der EU_Strukturpolitik.Mannheim: ZEW, 2009. str. 32. 

147
 Také nazýván Fondem soudržnosti či Fondem solidarity. 

148
 Seifert, J. Funke, O. Haushalt und Finanzen in Weidenfeld, W. Wessels W. Europa von A bis Z. 12.vydání. 

Berlín: Bundeszentrale fur politische Bildung, 2011. ISBN 978-3-8389-0123-7. str. 339. 



 49

o Nařízení o Kohezním fondu. Tato nařízení stanovují základní úkoly fondů, jejich cíle a 

organizaci. Po schválení Niceské smlouvy rozhoduje Rada spolurozhodovacím postupem 

kvalifikovanou většinou spolu s Evropským parlamentem.149  

 

Při přípravě současné finanční perspektivy již EU měla 25 členských států s výhledem 

dvou potenciálních nových členů. V Roce 2006 tak došlo k poslední významné reformě 

regionální politiky a integraci tří základních cílů: 

 

1.    Cíl Konvergence: Cílem je snížit rozdíly mezi regiony Evropě poskytnutím 

pomoci regionům, jejichž (HDP) na obyvatele nepřesahuje 75 % průměru EU-25 , 

aby tyto regiony mohly dostihnout o něco bohatší regiony. Protože po vstupu 

Bulharska a Portugalska došlo ke snížení celounijního HDP na obyvatele a některé 

regiony, jež se dříve nacházely pod 75% prahovou hodnotou a spadaly tehdy do 

skupiny zemí, na něž se vztahuje cíl „Konvergence“ na tuto pomoc již neměly 

nárok, ale nepřekročily prahovou hranici 75% průměru HDP EU-15 (v období 2007-

2013) dostávají mimořádné finanční prostředky a spadají do kategorie „phasing-

out“.  

2. Cíl Regionální konkurenceschopnost: Po něj spadají všechny ostatní regiony, 

které nespadají do cíle Konvergence. V rámci tohoto cíle se pomáhá bohatším 

regionům, aby si vedly ještě lépe, v zájmu vytvoření řetězového efektu v celé EU. 

Ty regiony, které v roce 2006 spadaly pod cíl 1 a jejich HDP na obyvatele překročilo 

75% průměru EU-15 (v období 2000-2006) získaly status „phasing-in“ regionu a 

opět získaly přechodnou finanční pomoc na období 2007-2013.    

3. Cíl Evropská územní spolupráce: Cílem je podporovat přeshraniční spolupráci (je 

jedno zda mezi zeměmi nebo regiony), k níž by bez pomoci poskytované v rámci 

politiky soudržnosti nedošlo. Ve finančním vyjádření jsou dotyčné částky v 

porovnání s ostatními dvěma cíli zanedbatelné.150 

 

 

                                                           

149
 Ibidem. 

150
 Evropská komise. Regionální politika – tři cíle. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_cs.cfm#3[16.3.2012] 
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Obrázek č. 8 Které fondy podporují které cíle regionální politiky 

 

 Zdroj: Evropská komise151 

 

Obrázek č.9  Přechod mezi jednotlivými cíli 

 

Zdroj: Evropská komise152 
 

Ve víceleté finanční perspektivě 2007-2013 došlo přeskupení fondů. Kohezní fond se 

dostal mimo strukturální fondy a z regionální politiky vypadl zemědělský a rybářský fond. 

Změna se dotkla i cílů. Zatímco v předchozím plánovacím období bylo celkem devět cílů 

podporováno šesti nástroji, v současném období jsou vyhrazeny tři cíle třem nástrojům. 

Problematice kohezní politiky je v současné perspektivě vytčena především kapitola 1b – 

Soudržnost pro růst a zaměstnanost. 

 

                                                           

151
 Evropská komise. Regionální politika – tři cíle. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_cs.cfm#3[17.3.2012] 
152

 Evropská komise. Evropský sociální fond. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=25&langId=cs[17.3.2012] 
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V souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy došlo ke změně a článek 174 SFEU 

rozšiřuje původní cíle kohezní politiky – hospodářskou a sociální soudržnost o územní 

soudržnost, která je směřována na trvale znevýhodněné a zaostalé regiony v rámci 

vyspělejších zemí, zároveň se větší důraz klade na urbanistický vývoj a vůbec problematiku 

měst a příměstských oblastí s venkovem.153 Obecně je politika soudržnosti založena na 

čtyřech základních zásadách, k nimž někteří autoři přiřazují ještě jednu doplňkovou.154 

 

•        Zásada koncentrace: má tři dílčí aspekty 

 

1. Koncentrace zdrojů - největší část zdrojů ze strukturálních fondů 

(81,9 % finančních prostředků v období 2007–2013 pro Cíl 1 - 

Konvergenci) je soustředěna na nejchudší a nejméně rozvinuté regiony 

a země. V těchto regionech žije odhadem 35% obyvatel EU.155 

2. Koncentrace na určitá témata - v období 2007–2013 se zaměřuje na 

znalostní ekonomiku: inovace, transfer technologií, informační a 

komunikační technologie, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj podnikání.  

3. Koncentrace výdajů - na počátku každého programového období jsou 

každému programu přiděleny finanční prostředky na daný rok. Tyto 

finanční prostředky musí být vynaloženy do konce druhého roku po 

jejich přidělení (to se nazývá pravidlem N+2).156 

 

•           Zásada víceleté tvorby programů: Jde především absenci podpory jednotlivých 

projektů. Místo toho se financují víceleté národní operační programy podle strategického 

národního rámcového plánování, sladěného s cíli a prioritami EU.  

                                                           

153
 Čl. 174 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

154
 Stejskal k těmto principům řadí ještě princip solidarity, díky němuž hospodářsky vyspělé státy financují ty 

méně vyspělé. Dále princip subsidiarity, který vyjadřuje nutnost realizovat určité cíle na co nejnižší úrovni. Blíže: 
Stejskal, J. Kovárník J. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2.  str. 40. 
155

 Seifert, J. Funke, O. Haushalt und Finanzen in Weidenfeld, W. Wessels W. Europa von A bis Z. 12.vydání. 
Berlín: Bundeszentrale fur politische Bildung, 2011. ISBN 978-3-8389-0123-7. str. 341. 
156

 Evropská komise. Regionální politika:Zásady. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/principles/index_cs.cfm[18.3.2012] 
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•          Zásada partnerství: Tato zásada apeluje na zapojení místních a regionálních. 

Národních a evropských aktérů, úřadů, zástupců občanské společnosti a sociálních partnerů 

při přípravách a všech stupních využívání programů. 

• Zásada doplňkovosti (adicionality): Finance z evropských fondů nesmí podle tohoto 

principu nahrazovat národní výdaje jednotlivých států, vždy fungují na principu 

spolufinancování a doplnění národních zdrojů. Výše přidané hodnoty se liší podle 

jednotlivých cílů. Od 70% v cíli Konvergence, až po 50% v cíli Regionální 

konkurenceschopnost.157  

•  Zásada monitorování a hodnocení: Zasazuje se o zvýšení kvality, účinnosti, lepší 

spolupráce jednotlivých fondů. Hodnotí se předpokládaný dopad projektu ve fázi jeho 

schvalování, dále fáze realizace a hodnocení přínosů a zisků.  

 

10) Budoucnost evropské strukturální politiky po roce 2013 
 

 Reforma strukturální politiky je jednou z klíčových oblastí předloženého návrhu 

víceletého finančního rámce na období 2014-2020, který Komise předložila v červnu 2011. 

Z pozice zemí je především důležité zdůraznit, že výdajový rámec předurčuje celkem pevně 

na sedm let dopředu, kolik daná země bude mít k dispozici prostředků pro čerpání. Proto je 

velmi důležité věnovat se včas vyjednávání o celkové koncepci finančního rámce a stanovit si 

cíle, kterých je zamýšleno dosáhnout. A to jak na úrovni evropské, tak národní.  

 

Již v září 2007 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k budoucnosti regionální 

politiky EU. V dalších letech následovalo nespočet konferencí, seminářů a hodnocení 

budoucnosti kohezní politiky, z nichž nevýznamnější byla zpráva Evropské komise Regiony 

2020: Zhodnocení budoucích výzev pro regiony EU a zveřejnění páté Kohezní zprávy.158 

                                                           

157
 Ibidem. 

158
 Euractiv.cz. Budoucnost kohezní politiky po roce 2013. 16.3.2011. Dostupné z WWW: 

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/link-dossier/budoucnost-kohezni-politiky-eu-po-roce-2013-
000078[18.3.2012] 
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Právě ta uvedla, že přísun zdrojů prostřednictvím kohezní politiky EU tvoří až 25% investic 

rozvinutějších regionů. U méně rozvinutých regionů se tento efekt ještě znásobuje.159 

 

Mezi listopadem 2010 a lednem roku 2011 proběhly také veřejné konzultace, ve 

kterých měly zainteresované subjekty160 šanci přispět do debaty o budoucnosti kohezní 

politiky svými představami. Výsledky ukázaly, že většina účastníků volala po regionální 

politice dostupné pro všechny evropské regiony, včetně těch vyvinutějších a překračujících 

unijní průměr. Většina příspěvků také vyzvala k vytvoření nové kategorie regionů, které by 

označili za „středně pokročilé“ ve vývoji. Stejně tak se pozitivně subjekty vyjádřily k užšímu 

provázání strategie Evropy 2020 a regionální politiky a potřebě lépe organizovat a provázat 

jednotlivé úrovně správy regionální politiky. Zájem byl rovněž o vypočtení a zúžení určitých 

prioritních oblastí, na které by se kohezní politika měla zaměřit, přičemž ale nepanovala 

shoda o obligatornosti ohledně obligatornosti těchto cílů. Souhlas se naopak vytvořil 

s navrhovanými „Partnership Contracts“, neboli smlouvami Komise s jednotlivými 

členskými zeměmi (viz dále), účastníci byli přesvědčeni o nutnosti zapojit do těchto smluv u 

nástroje zemědělství a rybářství a dokonce i jiné finanční nástroje v dopravě, infrastruktuře a 

výzkumu. Naopak negativně se respondenti stavěli k myšlence zavedení kondicionalit a žádali 

rovněž představení alternativních návrhů k této otázce. Zároveň předali Komisi výzvu 

k zohlednění otázek vznikajících makroregionů v předkládaných návrzích. 

 

6. 10. 2011 byly publikovány konkrétní návrhy pro kohezní politiku na příští výdajové 

období v balíčku návrhů.161 Evropská komise klade především důraz na provázání budoucího 

uspořádání regionální politiky s hospodářskou strategií Evropa 2020, která byla přijata 

v červnu 2010 a přímo navazuje do určité míry na Lisabonskou strategii. „Její cíle se týkají 

oblasti zaměstnanosti, vědy a výzkumu, chudoby, vzdělání a energetické účinnosti. Regionální 

politika v novém programovacím období by se vedle obecného cíle, tj. snižování rozdílů ve 

stupni rozvoje regionů v EU, měla soustředit i na naplňování cílů této strategie, od níž si EU 

                                                           

159
 Evropská komise. SEC (868)2011. Commission Staff Working Paper. A Budget for Europe 2020: the current 

system of funding, the challenges ahead, the results of stakeholders consultation and different options on the 
main horizontal andsectoral issues. report str. 54. 
160

 Zástupci vlád, neziskových organizací, podnikatelé i jednotlivci. 
161

 Euroalert.com. Commission adopted a legislative package for cohesion policy for the period from 2014 until 

2020. 6.10.2011. Dostupné z WWW:  http://euroalert.net/en/news.aspx?idn=13627[16.3.2012] 
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slibuje, že Evropu přivede na dráhu udržitelného růstu založeném na vyspělých (a 

nízkoemisních) technologiích – růstu, který bude zároveň zaručovat vysokou míru sociální 

soudržnosti. Evropská komise by ráda, aby se cílům strategie podřídily i investiční priority 

kohezní politiky.“162  

 

10.1. Klíčové navrhované změny 
Nástroje regionální politiky vycházející z návrhu Komise COM(2011) 500 zveřejněného 

29.6.2011163: 

 

1. Společný strategický rámec: Dle návrhu Komise by se měl Evropský fond pro 

regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Kohezní fond zahrnout pod iniciativu 

nazvanou Společný strategický rámec („Common strategic Framework“), který by 

nově pojmul i fondy specificky určené pro periodu 2007-2013, tedy Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova164 a Evropský námořní a rybářský fond165. 

Zároveň se tento rámec bude odlišovat od současných „strategických instrukcí“, podle 

kterých se sestavují Národní strategické referenční rámce, a které fungují separátně 

pro každý fond a především důrazem na ekonomickou správu EU v rámci tzv. 

„Ekonomické vlády EU“.166 Motivem je také lepší vnitřní provázanost jednotlivých 

fondů a efektivnější dosažení cílů Evropy 2020. Hlavní změnou navrhovaného 

nařízení Komise je plán, aby se poprvé v historii unijní kohezní politiky nestanovovala 

jednotná pravidla čerpání pouze pro dvojici strukturálních fondů, ale hned pro celou 

                                                           

162
 Euractiv.cz. Evropa 2020: shoda na hlavních cílech. 16.6.2010. Dostupné z WWW: 

http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/evropa-2020-shoda-na-hlavnich-cilech-007624[16.3.2012] 
163

 Evropská komise. COM (500)2011 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF 
THE REGIONS A Budget for Europe 2020 - Part II: Policy fiches. 
164

 Podle nařízení Rady (ES) 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky 
proběhlo rozdělení dosavadního Zemědělského orientačního a záručního fondu na dva: Evropský zemědělský 
záruční fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
165

 Tento fond od roku 2007 nahradil předchozí Finanční nástroj na podporu rybolovu. 
166

 Snahou Komise je provázat se správou ekonomických záležitostí „EU Economic governance“, která obsahuje 
pravidla pro fiskální stabilizaci zemí EU. Více: Evropská komise. EU Economic governance. 19.3.2012. Dostupné 
z WWW: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/ [20.3.2012] 
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kapacitu pěti fondů. Společný strategický rámec je především nástroj jednotného 

programování.167 

2. Nová kategorie regionů: Cíle regionální politiky budou i nadále zahrnovat primárně 

financování projektů na zlepšení méně rozvinutých regionů členských států. Nově 

dojde ke stanovení stropů spolufinancování projektů, tzv. „capping“168 ve výši 2,5% 

HNP jako reakce na omezené možnosti států při absorpci finančních zdrojů. Zároveň 

byla představena nová kategorie regionů „přechodových“ („ transition regions“)169, 

které budou fungovat vedle „méně rozvinutých regionů“ a „více rozvinutých 

regionů“170 nahradí stávající systém „phasing-in“ a „phasing-out“ regionů. Tento 

nový druh regionu zahrne oblasti s HDP mezi 75% a 90% průměru EU-27. Pozitivní 

zprávou pro regiony čerpající pomoc v rámci „phasing“ systému je zachování určité 

výše (většinou 2/3) jejich dosavadních příjmů. Výše pomoci bude záležet na výši HDP 

každého regionu v poměru k průměru EU. V rámci kohezního fondu nedojde ke 

změně a práh 90% HDP k čerpání pomoci bude pro regiony „konkurenceschopnosti“ 

zachován. Změna nastane v zacílení alokovaných finančních prostředků. Přechodové 

regiony i regiony konkurenceschopnosti budou nuceny použít získané peníze nejméně 

z 20% (mimo příjmy z EFRZ) na projekty energetické účinnosti a obnovitelných 

energií a inovací. Tato novinka souvisí s koncentrací priorit (viz bod 8.) 

3. Partnerské smlouvy: Novinkou, kterou představila Evropská komise je koncepce tzv. 

„Partnership Contracts“, neboli smluvní partnerství, která budou uzavírat členské 

státy s Evropskou komisí a nastaví vzájemné povinnosti a práva obou stran. Tyto 

smlouvy nahradí dosavadní národní strategické referenční rámce předkládané Komisi 

a povedou k naplnění cílů Evropy 2020 prostřednictvím navázání národních priorit na 

ty evropské.171 Zároveň budou vystavovat integrovanou strategii k provedení 

vytyčených cílů, dohodnuté ukazatele plnění investic a stanovené podmínky plnění. 
                                                           

167
 Evropská komise. Tisková zpráva. Commission proposes one programming tool for all structural 

funds.14.3.2012. Dostupné z WWW:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/236&[19.3.2012] 
168

 „Cappingem“ se rozumí maximálního objem poskytnutých prostředků z kohezní politiky definovaný z 
důvodu omezené absorpční kapacity členských států. 
169

 Oficiální český překlad nebyl do vzniku tohoto textu znám. Uvádí se také „transformační“ nebo 
„transformující se“ regiony. 
170

 Zachová se stávající limit pro dosažení pomoci: Pro méně rozvinuté regiony bude platit práh < 75% průměru 
EU, u více rozvinutých regionů se zachová > 90 % průměru EU. 
171

 Špok, R. Strukturální fondy: investice do růstu a pracovních míst v evropských regionech IN Česka debata o 
víceletém finančním rámci. Praha: Europeum, 2011. str. 49. 
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Současně se budou země zavazovat předkládat roční účetní závěrky o plnění těchto 

závazků, které bude schvalovat Komise. Vzorem pro jejich individuální vypracování 

bude Společný strategický rámec. Partnerské smlouvy ve srovnání se současným 

stavem výrazně posílí postavení Evropské komise a aktivnímu ovlivňování jejich 

obsahu.172 

4. Integrované programování: v souvislosti s vytvořením Společného strategického 

rámce Evropská komise nabádá státy k vytvoření programů zahrnujících čerpání z více 

fondů. V tomto procesu bude ustaven „vedoucí fond“, jehož kroky budou doplňovat 

komplementárně další fondy. Toto schéma bude fungovat již ve fázi příprav, 

vyjednávání, řízení a realizace projektů.   

5. Kondicionalita (Podmíněnost): Toto nové ustanovení bude zajišťovat důraz na 

kontrolu nad hospodařením a nad výsledky financování programů prostřednictvím EU 

fondů. Komise chce od nového období klást důraz na efektivitu financování, 

hospodárnost a kontrolu výsledků. Velký ohlas bude patrně mít navržené stanovení 

sektorových „ex ante“ podmínek před spuštěním vyplácení, které budou zakotveny 

v příslušných partnerských smlouvách a fondovních nástrojích, podmiňovaly by 

samotný začátek čerpání prostředků a spočívaly by např. v dostatečné záruce hladkého 

čerpání v podobě vzniku institucí, určitých strategií nebo plánů. Zároveň Komise 

navrhuje stanovení „ex post“ podmínek, které budou podmiňovat uvolnění zbylé částí 

financí a budou potvrzovat, že programem bylo dosaženo politických priorit EU a 

budou např. provedeny reformy v určitém sektoru.173 Pokud nedostojí projekt svým 

závazkům, povede to až k jeho zastavení či zrušení. S tímto bodem souvisí i plánovaná 

makroekonomická podmíněnost u všech fondů, která bude znamenat sladění s novou 

správou ekonomických záležitostí v EU. Jedná se především o sankce za neplnění 

pravidel Paktu stability a růstu, které reagují na problémy Řecka, Itálie a dalších 

zemí.174 Je nutno zmínit, že v současném víceletém finančním rámci již existuje tzv. 

fiskální kondicionalita týkající se Kohezního fondu (možnost odmítnout platby 

                                                           

172
 Ibidem. 

173
 Ex-post kondicionality mají být založeny především na tzv. „milestones“ a průběžném sledování jejich 

naplňování. V návrhu jsou jako milníky označeny rok y 2016 a 2018. 
174

 Euractiv.cz. EU podmiňuje čerpání reformami: ČR má výhrady. 12.10.2011. Dostupné z WWW: 
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/eu-fondy-komise-cerpani-podminuje-reformami-cr-ma-
vyhrady-009232[20.3.2012] 
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v případě nadměrných rozpočtových deficitů). Avšak tato pravomoc dosud nebyla 

využita.175 

6. Odměna za výsledek (Výkonnostní rezerva): Za účelem motivovat státy a regiony 

dosahovat vytyčených cílů Evropská komise navrhuje vytvořit finanční rezervu ve 

výši 5% z objemu financí kohezní politiky a odměnit je pokud dosáhnou zadaných 

ukazatelů v polovině programového období.176  

7. Nástroj pro propojení Evropy (CEF): Další novinkou je vytvoření fondu, který 

ponese název „Nástroj pro propojení Evropy“, jehož prostřednictví by měly být 

poskytnuty investice v hodnotě 50 mld. Euro177, zaměřené na zlepšení a dobudování 

klíčových evropských dopravních a energetických sítí a digitálních sítí informačních a 

telekomunikačních technologií.178 Fond by měl být financován prostřednictvím tzv. 

„projektových dluhopisů“ (viz kapitola o alternativních příjmech rozpočtu EU). 

V současné době je podoba tohoto fondu diskutována v rovině politické. Evropská 

komise nicméně počítá s pilotním spuštěním projektu ještě za fungování současného 

finančního rámce na přelomu let 2012/2013.179 Tento nástroj je navrhován jako 

samostatná třetí podkapitola (1c) ve víceletém finančním rámci, čímž je zdůrazněno 

vydělení toho nástroje od strukturálních fondů. 

8. Koncentrace: Podle návrhu Evropské komise by měl každý členský stát nebo region 

prostředky evropských fondů vynakládat na menší počet oblastí, než tomu bylo 

doposud, podle principu, že čím více prostředků bude investováno do menšího počtu 

priorit, tím větší dopad a výsledky se dají očekávat. Evropská komise navrhla pro 

oblast Evropského sociálního fondu minimální podíl prostředků, které region musí 

využít k financování maximálně čtyř vybraných priorit. Patří mezi ně: 

    * podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly, 

    * investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, 
                                                           

175
 Špok, R. Strukturální fondy: investice do růstu a pracovních míst v evropských regionech IN Česka debata o 

víceletém finančním rámci. Praha: Europeum, 2011. str. 50. 
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    * podpora sociálního začleňování a boj s chudobou, 

    * zlepšení fungování institucí a efektivní veřejné správy. 

Méně vyspělé regiony Konvergence by si z tohoto výčtu měly zvolit nanejvýš čtyři 

priority a do nich investovat 25 % celkových prostředků z ESF. V případě 

vyspělejších přechodových regionů by mělo jít o 40 %, respektive o 52% u regionů 

Konkurenceschopnosti.180 

9. Evropský regionální a rozvojový fond: Oproti stávajícímu období by všechny 

současné typy investic měly být financovány nejen prostřednictvím grantů, ale také 

nově i finančními nástroji, které Komise uvádí příkladmo: kapitálově rizikové fondy, 

rozvojové fondy a jiné.181 

 

Tabulka č.3 Navrhovaný rozpočet kohezní politiky pro příští sedmiletý výdajový rámec 

Navrhovaný rozpočet kohezní politiky 2014-

2020 

Z toho: 

Celkem 376 mld. Euro 

Regiony Konvergence 

Přechodové regiony 

Regiony konkurenceschopnosti 

Územní spolupráce 

Kohezní fond 

Zvláštní pomoc pro nejvíce obydlené a nejméně 

obydlené regiony 

162, 6 mld. Euro 

39 mld. Euro 

53, 1 mld. Euro 

11, 7 mld. Euro 

68, 7 mld. Euro 

926 milionů Euro 

Nástroje pro propojení Evropy pro 

infrastrukturu, dopravu a informační technologie 

40 mld. Euro + 10 mld. Euro z Kohezního 

fondu 

Zdroj: Evropská komise182, přeloženo autorkou 
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10.2.  Postoj České republiky k předloženým návrhům 
 

 Česká republika klade dlouhodobě při vyjednávání o podobě nového víceletého 

finančního rámce důraz na kohezní politiku, protože její výsledky dlouhodobě napomáhají 

využívání výhod jednotného trhu a prokazují pomoc méně vyspělým evropským regionům. 

V ČR k těmto regionům spadají všechny regiony soudržnosti kromě hl. m. Prahy. 

K navrhované podobě kohezní politiky má však ČR několik výhrad. V prvé řadě kritizuje 

snížení objemu prostředků na politiku soudržnosti, protože návrh počítá s přidělením méně 

prostředků na cíl Konvergence, a tím pádem méně prostředků na nejzaostalejší regiony a 

naopak více prostředků na rozvinutější regiony především z Evropského sociálního fondu, 

kam se řadí pouze Praha. ČR se také kritiky staví především k vytvoření nového „Nástroje pro 

propojení Evropy“, protože se podle ní svou povahou nemůže přiřazovat k dalším fondům 

kohezní politiky a výběr projektů Evropskou komisí provází řada nejasností. Dále ČR 

především nesouhlasí s centralizací části prostředků mimo současnou strukturu fondů, proto 

tento proces by zásadně popřel současný princip, na kterém je kohezní politika založena – 

princip spoluřízení.183 Podobně se Česká republika nepřiklání k vytvoření nové kategorie 

„přechodových“ regionů. Důvodem je skutečnost, že navýšení prostředků pro regiony 

pohybující se mezi 75 % a 90 % HDP by odebralo peníze určené konvergenčním regionům. 

Na druhou stranu je na místě spíše pragmatický přístup, protože v blízké budoucnosti některé 

české regiony soudržnosti NUTS II (Jihovýchod a Střední Čechy) patrně přesáhnou hranici 

75% a staly by se tak příjemci pomoci v rámci „přechodových“ regionů.184 

 

 Kromě toho ČR odmítá zavedení Komisí navrhované zavedení kondicionalit. Ke 

kompromisu je přístupná v otázkách „ex-ante“ kondicionalit, naopak s „ex-post“ 

kondicionalitami zásadně nesouhlasí a není nakloněna ani vytvoření finanční rezervy, ze které 

by země dostávaly odměny za příkladné čerpání prostředků. Z tohoto důvodu ČR zavrhuje i 

uzavírání partnerských smluv členských zemí s Evropskou komisí a stanovení 

makroekonomických kondicionalit, protože by omezovaly rozhodovací prostor zemí, trestaly 
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regiony za rozhodnutí vlád a vytvářely by příliš rigidní prostředí a diskriminovaly by nové 

členské státy.  

 

V návrzích především k Evropskému sociálnímu fondu se odráží i tlak na vyšší 

koncentraci finančních prostředků na několik málo priorit. Evropská exekutiva je toho názoru, 

že lépe je podpořit větším objemem peněz menší počet priorit, než opačně, a navrhla proto 

minimální podíl prostředků, které region musí využít k financování maximálně čtyř 

vybraných priorit. Zároveň je však navrženo pevné rozdělení prostředků směřujících na tyto 

priority. Výhrady k takto pevně stanoveným podílům má od samého počátku Česká republika. 

Postoj české vlády je takový, že koncentraci zdrojů na omezený počet priorit podporuje, ale 

zdůrazňuje, že členské státy by měly mít právo zvolit si priority tak, aby to odpovídalo 

potřebám jednotlivých regionů. ČR naopak podporuje princip koncentrace, tedy soustředění 

se na vybrané tematické cíle a nevadí jí ani stanovený strop „cappingu“. Odmítla by však 

možnost určení těchto hodnot na základě rozvinutosti konkrétních členských států.185 

 

11) Hodnocení návrhů a navrhovaná řešení 
 

 Reforma kohezní politiky stejně jako obecné reformní snahy týkající se finančních 

prostředků naráží na tradiční překážky, kterými je především neochota čistých plátců 

navyšovat celkový objem disponibilních finančních prostředků a získání co největší části 

prostředků pro své národní priority. Velikost finančního rámce tak přímo ovlivňuje sumu 

prostředků, které budou v kohezní politice k dispozici. V současné finanční a hospodářské 

krizi je problém navyšování financí do evropského rozpočtu politicky i hospodářsky velmi 

těžko realizovatelný. Proti sobě se dají identifikovat dva tábory, z nichž jeden tvoří 

„severnější“ země tvořené povětšinou čistými plátci do rozpočtu, proti němuž argumentují 

„jižnější“ země snahou v těžké hospodářské a dluhové krizi získat potřebné prostředky na 

obnovu svého rozvoje prostřednictvím kohezní politiky. V návrhu Evropské komise tak došlo 

ke snížení celkového výdajového rámce, zejména jako úlitba čistým rozpočtovým plátcům, 

ale i obecnému trendu nenavyšovat určité kapitoly, zejména zemědělské a věnovat se více 
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hospodářské problematice prostřednictvím strategie Evropa 2020. Na kohezní politiku bude 

tak v dalším sedmiletém období vyčleněno 376 miliard eur, což představuje 35 % celkového 

rozpočtu. Nicméně právě zdůrazňované propojení se strategií Evropa 2020 se může ukázat 

jako značně problematické.  

 

V úvodu druhé části práce zdůrazňovaná potřeba rovnováhy mezi „starým“ a 

„Lisabonským“ typem přístupu k regionální politice se nyní v návrhu Komise viditelně 

vychyluje ve prospěch druhého typu. Snížení financí na konvergenční programy a naopak 

navýšení financí do oblastí podpory růstu vědy a výzkumu by mohlo vést k tomu, že evropské 

dotace budou nasměrovány do jiných oblastí, než by ten který členský stát potřeboval a 

doplatí na to nejchudší regiony. Dle mého názoru je toto posilování „Lisabonského přístupu“ 

viditelným požadavkem čistých plátců do rozpočtu EU prosadit zvýšení 

konkurenceschopnosti EU na úkor koheze. Čistí plátci se snaží prosadit, aby využití jimi 

vložených peněz přispělo především ke konkurenceschopnosti EU. Otázkou však zůstává, 

nakolik lze konkurenceschopnost Evropy zvyšovat bez potřebných kapacit těch nejméně 

vyvinutých regionů. Dle mého chápání je třeba ke zvýšení konkurenceschopnosti nejprve 

vybudovat předpoklady pro její dosažení, což je přístup, ve kterém návrh Komise zaostává. 

ČR by se tak spolu s novými členskými státy měla snažit o prosazení co největšího objemu 

prostředků na konvergenční cíle. Podobným směrem pak mohou mířit i jižní státy, zejména 

Španělsko, Itálie a Řecko, které budou především bojovat s poklesem životní úrovně 

některých průmyslových regionů následkem proběhnuvší hospodářské a finanční krize. Tyto 

regiony patří k vyspělejším a nebudou dosahovat na pomoc z cílů Konvergence, nicméně je 

třeba na ně zaměřit pozornost vzhledem k jejich průmyslovému potenciálu, který byl nyní 

oslaben. Za správnou cestu považuji zaměření pomoci i na tyto regiony postižené 

hospodářskou krizí např. pomocí financí, které se nestihnou v termínu vyčerpat anebo větším 

využíváním tzv. globalizačního fondu186, který se nově má stát součástí Evropského 

sociálního fondu, a který slouží k vyrovnání se s bojem proti následkům globalizace 

poskytováním finančních příspěvků. S jistou modifikací by se tento fond mohl stát fondem 

zaměřujícím se i na tyto vyspělé leč nyní silně zasažené regiony. Někteří analytici mluví o 

vytvoření zvláštní kategorie takovýchto regionů anebo o získání peněz pro tyto regiony skrze 
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reformu Společné zemědělské politiky.187 Tyto návrhy však nevidím jako reálné především 

kvůli nedostatku politické vůle v této oblasti a délce debat na reformou SZP, která trvá již 

několik desítek let. 

 

 Překvalifikování formy regionů podle dosaženého HDP průměru EU patrně vyvolá 

další kontroverze, protože k opatrnosti při zavádění další kategorie regionů například vyzvalo 

Německo a proti návrhu se již stihlo postavit i Švédsko.188 Problémem je dle mého názoru 

především uměle nastavená prahová hranice, při které regiony spadají ještě pod konvergenční 

cíle. Výzkumy ukazují, že region spadající cíle Konvergence s 74% HDP unijního průměru 

získá až 9krát více investičních toků, než region s 76% HDP průměru Evropské unie.189 

Z tohoto důvodu se Komise přiklání k zabezpečení pomoci i regionům, které opouští 

konvergenční cíle, ale ještě nedosahují úplné vyspělosti. Přestože je pravděpodobné, že 

současná podoba přechodových regionů bude schválena, bude v budoucnu třeba zaměřit 

pozornost především na regiony pohybující se na prahových hranicích. K tomuto cíli by 

mohlo přispět navrhované více-fondovní programování, při kterém by se dosahovalo 

plynulého přísunu pomoci a větší flexibilitě.  

 

 Spory se také dají čekat v oblasti kondicionalit. Především specifický typ „ex post“ 

makroekonomických kondicionalit reaguje cíleně na problémové státy potýkající se 

s vysokým zadlužením a neplněním kritérií Paktu stability a růstu popř. dalších opatření 

z balíku „EU Economic Governance“. Vyplácení peněz by v takovém případě mohlo být 

zcela zastaveno. Navázání platby peněz z evropských fondů na porušování rozpočtové 

disciplíny je velmi citlivou otázkou. Některými analytiky je Komisi vyčítáno, že 

makroekonomické kondicionality nemají žádnou spojitost s kohezní politikou, proto by tyto 

návrhy měly být opuštěny. Tento názor však nesdílím. Kohezní politika má za úkol vyrovnat 

výkonnostní rozdíly mezi zeměmi a v konečném důsledku zvýšit efektivitu hospodářství a 
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konkurenceschopnost EU. Nelze tedy primárně odlišovat cíly (hospodářský růst a 

makroekonomická stabilita) a metody (kohezní politika a makroekonomické nástroje). 

Největší problém bude z mého úhlu pohledu spočívat v určité míře politického rozhodnutí, 

které bude v zavedení tohoto postupu přítomno vždy, a na kterém např. stanovisko ohledně 

porušování Paktu stability a růstu i po reformách z roku 2011 spočívá. Za zcela legitimní lze 

označit hlasy, které nesouhlasí s navrhovanou podobou této kondicionality vzhledem k tomu, 

že případné potrestání by zasáhlo především nové členské státy čerpající v největší míře 

pomoc z evropských fondů. Naopak nelze souhlasit s myšlenkou, že makroekonomické 

ukazatele nesouvisí s kohezní politikou a nelze tak trestat regiony za rozhodnutí národních 

vlád. Dopady makroekonomických rozhodnutí na státní úrovni nelze v dnešní ekonomické 

provázanosti jednotlivých států oddělovat od důsledků, které přináší jednotlivým aktérům na 

substátní či mezinárodní úrovni. Proto se přikláním k názoru, že politika soudržnosti 

vzhledem ke svému stále většímu napojení na hospodářskou politiku a ekonomické vládnutí 

by měla být v krajním případě postižena výpadkem evropských příjmů.  

 

 Zajímavý právní problém zřejmě bude představovat prosazení některých návrhů 

Komise do praxe. Diskutuje se o podobě tzv. výkonnostní rezervy, tedy jakési odměny za 

plnění cílů vycházejících z národních plánů reforem. Pokud by Komise po vyhodnocení 

národních plánů reforem usoudila, že státy významně v plnění svých cílů (tzv. 

„milestones“)190 naopak zaostávají, mohla by jim proplácení prostředků z fondů EU 

pozastavit nebo jim část alokace vůbec neproplatit. Problémem tak především bude nastavení 

cílů jednotlivých zemí, jejich naplňování a stanovování na několik let dopředu ale bude 

ovlivněno mnoha vnějšími podmínkami, které nejsou předvídatelné (přírodní katastrofy, 

hospodářské výkyvy) a za porušení těchto pravidel pak země budou tvrdě trestány. Například 

Ministerstvo pro místní rozvoj zastává názor, že „…by zde Komise zřejmě překračovala své 

pravomoci vycházející z evropských smluv. Komise by totiž takto mohla státům „nařizovat“, 

co dělat v oblastech, které nespadají přímo mezi sdílené pravomoci. Konkrétněji, evropské 

instituce mají silné pravomoci v oblastech jako je ochrana životního prostředí nebo vnitřní 
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trh, ale omezené například v oblasti sociální politiky nebo školství.“ 191Podobně se v případě 

kondicionalit může jednat o narušení pojmů subsidiarity a proporcionality. Praktické řešení 

některých návrhů Evropské komise je tak značně problémové a dle mého názoru povede ještě 

k přeformulování některých návrhů směrem k změkčení kritérií „milestones“ a sankcí, což 

ovšem povede k oslabení vynutitelnosti. 

 

 Vznik infrastrukturního fondu je také předmětem názorových neshod zejména zástupci 

regionálních samospráv, kteří se obávají ztráty práva rozhodovat o využívání peněz na rozvoj 

infrastruktury. Navíc se některé země včetně ČR se obávají, že fond bude sloužit především 

k vyvádění prostředků z kohezní politiky, protože pro něj budou platit jiná než stávající 

pravidla pro čerpání a nebude snižovat infrastrukturní rozdíly mezi starými a novými 

členskými státy. Problém spočívá především ve výběru projektů k financování, který provádí 

Evropská komise, a který je předmětem kritiky, protože zohledňuje především železniční a 

vodní infrastrukturu. Většina dosavadních pozitivně hodnocených projektů se navíc nachází 

v západní Evropě.192 Řešením by dle mého názoru bylo expertní určení potenciálních 

infrastrukturně strategických míst, na které by se následně projekty navázaly. Tímto by se 

zamezilo domnělému preferování určitých dopravních sektorů nebo geografických oblastí. 

Infrastrukturní fond by se však rozhodně neměl omezovat pouze na podporu dopravních 

spojení. Klíčové investice by se měly směřovat i do oblasti energetiky a informačních 

technologií za podmínky, že dopředu budou známy klíčové projekty, které by se v rámci CEF 

podpořily. 

 

 Klíčový bude také vyjednávací přístup ČR k návrhu Komise o zúžení počtu oblastí, 

kam by měla kohezní politika směřovat. Problém neleží v omezení priorit, ale v jejich 

obligatornímu vymezení ze strany Komise v jednotlivých cílech strukturální politiky.  

„Podstatná část z peněz v Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF) má jít na tři 

priority: výzkum, vývoj a inovace, podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

                                                           

191
 EurActiv.cz. EU podmiňuje čerpání reformami: ČR má výhrady. 12.10.2011. Dostupné z WWW: 

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/eu-fondy-komise-cerpani-podminuje-reformami-cr-ma-
vyhrady-009232[20.3.2012] 
192

 EurActiv.cz. Infrastrukturní fond ČR znepokojuje, peníze z kohezní politiky prý poputují do bohatších zemí. 
24.10.2011. Dostupné z WWW: http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/infrastrukturni-fond-eu-
cesko-znepokojuje-prostredky-urcene-na-kohezni-politiku-pry-poputuji-do-bohatsich-zemi-009271 [20.3.2012] 
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a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. V případě méně vyspělých regionů (jedná se o 

regiony s HDP na hlavu nižším než je 75 % průměru EU, což jsou v ČR všechny s výjimkou 

Prahy) by se do těchto tří priorit mělo investovat alespoň 50 % celkové alokace z ERDF. 

Navíc pouze na přechod k nízkouhlíkové ekonomice by mělo jít 6 %. V případě Prahy, která 

spadá do kategorie vyspělejších regionů (s HDP na obyvatele vyšším než 90 % průměru EU), 

by na uvedené tři priority mělo jít dokonce 80 % veškerých prostředků z ERDF a na 

nízkouhlíkovou ekonomiku 20 %.“193 Podobný princip má také platit u Evropského sociálního 

fondu. Tento by byl však unifikoval směřování kohezní politiky a vůbec by dle mého názoru 

nereflektoval potřeby jednotlivých regionů. Navíc by tento proces byl nařízen „shora“ a opět 

by porušoval princip subsidiarity a proporcionality. Proto zastávám názor, že výběr priorit by 

měl být ponechán v rukou regionálních uskupení prostřednictvím států, přičemž musí dojít i 

k úpravě výše povinných investic. 

12) Závěr 
 

Rozpočtové hospodaření Evropské unie je komplexní proces, který však podléhá 

neustálému vývoji spolu s postupem evropské integrace. Tato práce se snažila poukázat na 

hlavní rysy vývoje rozpočtu Evropských společenství a Evropské unie a nastínit některé 

otázky budoucího vývoje. Autorka dochází k závěru, že v oblasti sestavování rozpočtu a 

budoucí finanční perspektivy se dá v příštím období očekávat především budování 

mocenského postavení Evropského parlamentu v rámci pravomocí získaných Lisabonskou 

smlouvou. Tento střet se zdí nevyhnutelný kvůli stálé silnému postavení Rady při sestavování 

rozpočtových plánů především díky největšímu podílu přípěvku členských států na fungování 

EU. V tomto směru jsou snahy Evropské komise o zjednodušení neprůhledného a 

komplikovaného systému financování rozpočtu EU jsou více než pozitivní. Komise se snaží 

dosáhnout větší rovnováhy sil a finančního osamostatnění se EU především díky navrhované 

„evropské dani“. Při současném rozpoložení sil v EU je však dle mého názoru vysoce 

nepravděpodobné jednomyslné schválení navrhované daně z finanční transakce, alternativy 

k britské dani z obratu a nového zdroje z DPH.  Pravděpodobnější varianta z mého pohledu 

skýtá možnost využití tzv. posílené spolupráce alespoň devíti členských států v této oblasti 

                                                           

193
 http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/fondy-eu-cr-chce-mit-moznost-investovat-do-jinych-

priorit-nez-navrhuje-eu-009227 
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(členů eurozóny), která však bude stát mimo unijní rozpočet a nepřinese kýžený výsledek ve 

formě zvýšení příjmů a snížení závislosti na příspěvcích členských států.  

 

Víceletý finanční rámec Evropské unie je důležitý nástroj při déledobém sestavování 

priorit směřování výdajů EU. Právě proto vidím v této době jedinečnou šanci Evropské unie 

přehodnotit některé výdajové rámce a vyvinout snahu o změnu přístupu k některým otázkám. 

Jimi jsou především dlouho očekávaná reforma zemědělské politiky a politiky soudržnosti. 

V tomto ohledu jsou ambice Evropské komise zvýšit snahu o efektivnější využívání 

prostředků kohezní politiky, o zacílení na reálné a měřitelné výsledky a o přesvědčivou 

evropskou přidanou hodnotu více než zřetelné. Avšak jak je naznačeno v závěrečné části této 

práce - návrhy Komise mají stále některá nejasná a slabá místa, na která je potřeba zaměřit 

pozornost. Dle mého názoru se soubor návrhů se místy nejeví jako dostatečně vnitřně 

provázaný; není úplně zřejmá jasná hranice mezi principy vztahujícími se na všechny oblasti a 

specifickými podmínkami pro jednotlivé fondy. Návrhy navíc negarantují skutečné 

zjednodušení procesů, mnohem více je spíše deklarují. K tomu se přidává i absence reflexe 

názorů expertů prezentované ve veřejné konzultaci na přelomu let 2010 a 2011. 

 

Pro Českou republiku bude z mého úhlu pohledu klíčové zachování silné kohezní 

politiky jako důležitého evropského nástroje v podobě současné struktury této politiky 

s důrazem na hlavní cíl – vyrovnání disparit mezi evropskými regiony. Zároveň lze doporučit 

koncentrování na menší počet priorit, na které ale bude směřovat větší objem finančních 

prostředků a trvat na upuštění od záměru Komise přesného nastavení objemu prostředků, 

které by měly na jednotlivé priority jít z evropské úrovně. Tato čísla jsou nyní nastavena dle 

mého názoru velmi uměle a nerespektují individuální možnosti, jak absorpční, tak investiční. 

Česká republika by avšak dle mého měla zaměřit vyjednávání i na horizont přesahující rok 

2020. Dá se předpokládat, že současné české konvergenční regiony soudržnosti překonají 

prahové hranice 75% a celkové množství prostředků z kohezní politiky se od roku 2021 sníží. 

Proto je třeba klást důraz i na vyjednávání v oblasti přechodových regionů a jiných forem 

návratné pomoci a dalších možných způsobů podpory. 

 

Navrhovaná budoucí podoba partnerských smluv i zavedení různých druhů 

kondicionalit spolu s pravidelným hodnocením dosažených výsledků směřuje především k 
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posílení efektivnosti kohezní pomoci, ale z mého pohledu i k posílení postavení Evropské 

komise v této oblasti. Proto lze zejména upozornit na nutnost včasného startu vyjednávání o 

podobě smluvních podmínek a nastavení splnitelných a zároveň reálných „milestones“, což 

bude představovat podle mého mínění největší problém. Podcenění této otázky by mohlo vést 

k odůvodněným problémům při čerpání pomoci i reálné hrozbě sankcí. V otázce 

infrastrukturálního fondu je na místě obezřetnost v nastavení výběru projektů a podmínek 

čerpání prostředků. Výše celkové alokace 40 mld. Euro + 10 mld. Euro by měla být taktéž 

podrobně odůvodněna ze strany Komise s ohledem na snížení celkových prostředků 

v Kohezním fondu. ČR by neměla připustit tok peněz pouze do podpory dopravní 

infrastruktury, ale také klást důraz na příliv prostředků do energetiky a informačních 

technologií. Právě energetika se dle mého názoru může stát klíčovým odvětvím na globálním 

konkurenčním trhu a EU by se na tento fakt měla připravit včas. Jak bylo vidět při tzv. 

„plynové krizi“ v roce 2009, co dříve bylo považováno za jistoty, se v čase geopolitického 

neklidu může rychle změnit v nespolehlivost. 

 

Pro diskutovanou reformu kohezní politiky by bylo nicméně fatální, pokud by členské 

státy podmiňovaly reformu pouze spravedlivějším rozdělením prostředků tzv. čistých plátců 

do evropského rozpočtu podle vzoru „juste retour“. V popředí musí stát především politické 

priority, principy solidarity a subsidiarity a dlouhodobé koncepce, které zajistí, že reforma 

bude spravedlivá, ale zároveň důstojná pro Evropskou unii 21. století.  
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14) Seznam použitých zkratek 
 

ACP - Země Afriky, Karibiku a Pacifiku 

CAP - Společná zemědělská politika 

ČR - Česká republika 

ESF -  Evropský sociální fond 

EFRZ - Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES - Evropské společenství 

EU - Evropská unie 

HDP - Hrubý domácí produkt 

HNP - Hrubý národní produkt 

SEU – Smlouva o Evropské unii 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie 
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15) Abstrakt 
 

Práce „Rozpočtové hospodaření Evropské unie“ se věnuje procesu rozpočtového 

hospodaření a rozpočtu EU s těžištěm na změny, které do procesu přinesla Lisabonská 

smlouva a analýze návrhů, které zveřejnila Evropská komise jako podklad pro debatu o 

podobě příštího víceletého finančního rámce pro roky 2014-2020 v oblasti politiky koheze. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí, v první se autorka snaží zasadit rozpočet EU do 

kontextu mezinárodních a národních rozpočtů a reflektovat změny, které se v této oblasti 

udály od roku 2009. V druhé části se autorka věnuje budoucí kohezní politice EU v návrzích, 

které představila Evropská komise pro víceletý finanční rámec 2014-2020. Ten je důležitým 

nástrojem střednědobého plánování rozpočtových výdajů, který s každým sestavováním 

přináší příležitost pro reformu evropských politik. Vedle společné zemědělské politiky, která 

na svou výraznou reformu čeká již několik desetiletí, se návrhy Evropské komise dotýkají i 

reformy kohezní politiky, která tvoří největší výdajový rámec evropského rozpočtu. Evropská 

komise předložila poměrně smělou představu reorganizace kohezní politiky. Především nová 

kategorizace regionů a nahrazení současných národních referenčních rámců tzv. partnerskými 

smlouvami představují jedny z nejdůležitějších změn. Bohužel jejich obrysy jsou prozatím 

neostré a vyvolávají řadu aplikačních i právních otázek. Česká republika by se ve vyjednávání 

nového finančního rámce měla výrazněji soustředit na zachování co nesilnější kohezní 

politiky, protože svým postavením se stále řadí mezi nejzaostalejší evropské regiony. 

Nicméně autorka upozorňuje na potřebu soustředit se i na předpokládaný vývoj v této oblasti 

a nepodceňovat vyjednávání o podobě přechodových regionů. Závěrečná doporučení slouží 

jako příspěvek do současné diskuze o vývoji politiky soudržnosti. Text byl vypracován ke 

stavu v březnu 2012. 
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16) Abstract  
 

Thesis „Budget management of the European Union“analyzes the process of budget 

management on the European Union (EU) level highlighting the changes brought to this area 

by the Lisbon Treaty. Moreover, it explores proposals submitted by the European 

Commission during the preliminary discussions about the nature of the future EU Multiannual 

financial framework (MFF) 2014-2020 in the cohesion policy. The EU budget mirrors 

predominantly political dimension of the European integration and reflects the MFF as an 

important medium-term instrument for expenditures planning of the EU. The thesis is 

composed of two major chapters. First part examines the EU budget in the framework of 

budgeting processes on the national and international level. It reviews as well the most 

important changes being made in this policy area since 2009, when the Lisbon Treaty entered 

into force. Second part shifts the focus on the more specific issue - on the future of the EU 

cohesion policy in the next seven-year expenditures term. Thesis author investigates the 

European Commission´s proposal for this area, suggests changes and makes recommendation 

for the Czech position during uneasy negotiations to come. The author argues, that the new 

category of “transition regions” and the whole “partnership contracts” as proposed in the draft 

are vague and not accurate and contradict current principles upon which is the EU built. 

Czech Republic should during the negotiations about the future character of the EU cohesion 

policy concentrate on maintaining strong cohesion policy focusing on the less developed 

regions to which most of the Czech Convergence regions count. Nevertheless, the author 

points out, that it is important to think beyond the 2020 horizon, as the current under-

developed regions will soon be developed enough not to reach to the Convergence help. Thus 

it is highly desirable not to underestimate discussion about the transition regions. Final 

recommendations are individual author´s contribution to the current debate about the future 

principles of the EU cohesion policy. The work reflects the state of affairs as in march 2012. 


