
Příjmy rozpočtu Evropské unie 

Abstrakt 

 

Existence vlastního rozpočtu je prvním předpokladem k tomu, aby se Evropská unie stala 

svébytnou nadnárodní organizací, která je schopna se samostatně rozhodovat, realizovat své 

politiky a zabezpečit chod vlastních orgánů a institucí. V dnešní podobě s 27 členskými státy 

se EU stala jedním z nejvýznamnějších integračních uskupení světa, které je plnohodnotným 

protipólem ve vztahu k velmocem jako USA, Rusko, nebo Čína. Příjmová stránka rozpočtu je 

určujícím prvkem pro hospodaření všech subjektů, ať již států, obcí, krajů, nebo nadnárodních 

organizací. Objem příjmů je při dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu limitem výdajů. 

Předmětem této práce je analýza systému příjmové stránky rozpočtu Evropské unie, její 

hodnocení a hledání nových cest a možností v oblasti vlastních zdrojů rozpočtu EU. Systém 

vlastních zdrojů Evropské unie je založen na čtyřech základních pramenech. Prvním z nich 

jsou tzv. tradiční vlastní zdroje, které v sobě spojují dva z pramenů, a to dávky a ostatní 

poplatky stanovené v rámci společné organizace trhu s cukrem a cla. Třetím pramenem je 

zdroj založený na DPH a výčet uzavírá zdroj čtvrtý, příspěvek z podílu na HND. Kromě čtyř 

základních pramenů zde existuje velmi rozmanitý koš tzv. ostatních příjmů, který má 

charakter zbytkové kategorie. V současné době prochází Evropská unie velmi obtížným 

obdobím, které je zapříčiněno nejen ekonomickou krizí panující globálně ve světě, ale 

především vysokým státním dluhem některých států eurozóny, který již dosahuje neúnosných 

rozměrů. V souvislosti se stagnací ekonomik členských států, s jejichž výkonem objem 

vybraných vlastních zdrojů úzce souvisí, a stále vzrůstajícím požadavkem na zvyšování 

objemu výdajů EU roste i tlak na rozšíření příjmové stránky rozpočtu. Tato práce se proto 

snaží o nástin možných cest budoucího vývoje a analyzuje myšlenku zavedení evropských 

daní jako pátého svébytného zdroje příjmové stránky rozpočtu. Právě daně jsou tématem, na 

jejichž regulaci ze strany Evropské unie jsou členské státy extrémně citlivé. EU v tomto 

smyslu postupuje velmi obezřetně a jako první z daní se snaží prosadit daň z finančních 

transakcí pod záminkou potrestání viníků finanční krize, které vidí ve spekulantech 

provádějících neobezřetné operace na finančních trzích. Zdali se podaří EU tabu „evropských 

daní“ prolomit, ukáže až vývoj následujících měsíců. 

 


