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Ve�ejné finance

Ve�ejné finance

Mezinárodní ve�ejné
finance.

Rozpo�et EU.

Ve�ejné finance

Mezinárodní ve�ejné finance

� Mezinárodní (nadnárodní) ve�ejné finance = 
pen�žní vztahy, vznikající p�i získávání, rozd�lování, 
p�erozd�lování a užití pen�z mezinárodními 
organizacemi a mezinárodními (nadnárodními) 
seskupeními (celky), které mají sv�j p�vod 
v národních ve�ejných financích.

� Mezinárodní ve�ejné finance zahrnují:
– vztahy související s nákupem výrobk� a služeb na 

mezinárodních a národních trzích, a to jak od soukromých 
subjekt�, tak od ve�ejného sektoru

– transferové platby
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Principy a subjekty mezinárodních 
ve�ejných financí

Principy mezinárodních ve�ejných financí:
� Princip nenávratnosti
� Princip neekvivalence
� Princip nedobrovolnosti

Subjekty mezinárodních ve�ejných financí
� Mezinárodní (nadnárodní) integra�ní seskupení
� Mezinárodní organizace celosv�tového i regionálních charakteru
� Mezinárodní agentury
� Další (návazné) instituce a organizace založené mezinárodními 

organizacemi
� Mezinárodní neziskové organizace nestátního charakteru (nejširší

pojetí)

� Základní nástroj mezinárodních ve�ejných financí = mezinárodní
ve�ejný rozpo�et Ve�ejné finance

Financování Evropské unie

Rozpo�tové zásady
� Zásada jednoty a zásada v�rnosti zachycení
� Zásada každoro�nosti
� Zásada vyrovnanosti
� Zásada ú�etní jednotky
� Zásada všeobecnosti
� Zásada nep�i�azenosti
� Zásada p�esného stanovení
� Zásada �ádného finan�ního hospoda�ení
� Zásada pr�hlednosti
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Rozpo�tový proces v EU

� Rozpo�tové období
= shodné s kalendá�ním rokem (1.1. – 31.12.)

� Rozpo�tový proces
1. Návrh rozpo�tu
2. Schvalování rozpo�tu
3. Pln�ní rozpo�tu
4. Kontrola rozpo�tu

� Finan�ní perspektiva rozpo�tu EU
– St�edn�dobý finan�ní plán

� �istí plátci  x  �istí p�íjemci
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Rozpo�tové kapitoly v staré a nové
finan�ní perspektiv�

5) Administrativa (3%)5) Administrativa (6%)

4) EU jako globální partner (10%)4) Zahrani�ní akce (5%)

3) Ob�anství, svoboda, 
bezpe�nost a spravedlnost (2%)

3) Vnit�ní politiky (8%)

2) Udržitelnost a správa 
p�írodních zdroj� (v�etn� SZP, 
rybolovu a ochrany ŽP) (37%)

2) Strukturální fondy (33,47%)

1) Udržitelný r�st (48%)

• Konkurenceschopnost pro 
r�st a zam�stnanost (16%)

• Koheze pro r�st a 
zam�stnanost (32%)

1) Zem�d�lství a rybolov (47%)

• Výdaje na SZP

• Rozvoj venkova

Nové rozpo�tové kapitoly (podíl 
na celkových výdajích v roce 
2013)

Staré rozpo�tové kapitoly (podíl 
na celkových výdajích v roce 
2006)
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Rozpo�et EU

� P�íjmy
– Celní výnosy
– Zem�d�lské vyrovnávací dávky
– �ást dan� z p�idané hodnoty
– P�ísp�vek jednotlivých �lenských zemí

� Výdaje
– rozhodující �ást výdaj� je orientována na financování ekonomických, sociálních a 

regionálních program� v �lenských státech, p�ípadn� v asociovaných zemích.
– Výdaje se �lení:

� podle kapitol 
� podle jejich povahy nebo ur�ení (zem�d�lství, strukturální operace, vnit�ní politika, vn�jší

vztahy, administrativní výdaje, rezervy, p�edvstupní pomoc, výdaje pro rozší�ení)

– Nejv�tší �ást rozpo�tu od�erpává zem�d�lství a strukturální fondy.
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Struktura p�íjm� rozpo�tu EU v roce 
2006

� P�ísp�vek z HND 70 %
� Podíl DPH 15 %
� Cla+ zem�d�lské dávky 15 %

� Ostatní (p�ebytky z p�edcházejícího roku, 
p�íjmy z administrativních operací institucí, 
úroky z opožd�ných splátek, pokuty apod.) -

cca 1 %
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Struktura výdaj� v roce 2007 
(resp.2008), v mld. EUR

Popis Rozpo�et 2008 Rozpo�et 2007 Zm�na v %
1. Udržitelný r�st 49,12 44,84 9,54
2. Zachování a správa p�írodních zdroj� 54,22 54,72 -0,92
3. Ob�anství, svoboda, bezpe�nost,právo 1,13 1,2 -6,15
4. EU jako globální partner 7,56 7,35 2,72
5. Správa 7,19 6,94 3,58
6. Kompenzace/Vyrovánací platby 0,21 0,44 -53,53

Výdaje celkem 119,41 115,5 3,39
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Struktura výdaj� v roce 2008
(resp.2009), v mld. EUR

Popis Rozpo�et 
2009 

Rozpo�et 
2008   

Zm�na (v 
%) 

1. Trvale udržitelný r�st 44,478 50,316 -11,60

2. Ochrana p�írodních zdroj� a 
hospoda�ení s nimi 

54,337 53,237  + 2,07

3. Ob�anství, svoboda, bezpe�nost a 
právo 

1,207 1,508 -19,96

4. EU jako globální partner 7,186 8,112 -11,41

5. Správní náklady 7,552 7,280 + 3,75

6. Kompenzace / Vyrovnávací platby  0,209  0,206 + 1,20 

Výdaje celkem 114,972 120,662 -4,72

Strukturální fondy

� Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European Regional Development
Fund)

– cíl – posilování ekonomického potenciálu v subvencovaných regionech, 
podporování strukturálních zm�n  a podpora ekonomického r�stu a 
zam�stnanosti

� Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund)
– cíl – boj s dlouhodobou nezam�stnaností a zvyšování zam�stnanosti mladých 

lidí, podpora p�izp�sobování se pr�myslovým zm�nám, rozvoj vzd�lávacích 
systém�

� Evropský zem�d�lský garan�ní a podp�rný fond (EAGGF – European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

– cíl – podpora strukturálních zm�n v zem�d�lství, modernizace výroby a rozvoj 
venkovských oblastí, ochrana životního prost�edí a venkovské krajiny

� Finan�ní nástroj na podporu rybolovu (FIFG – Financial Instrument for Fisheries
Guidance)

– cíl – zam��en na restrukturalizace rybá�ského odv�tví, rozvoj rybolovného 
sektoru
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Využití prost�edk� ze SF v �R

� Fondy EU = nástroj pro realizaci politiky hospodá�ské a sociální
soudržnosti EU, která má za cíl snižování rozdíl� mezi úrovní
rozvoje region� a �lenských stát� EU a míry zaostávání nejvíce 
znevýhodn�ných region�.

� �eská republika v období 2007-2013 m�že �erpat p�ibližn� 26,7 
miliard € (74 % státního rozpo�tu �R roku 2007). 

� Prost�edky jsou rozd�leny do t�í fond�: 
– Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
– Evropského sociálního fondu
– Fondu soudržnosti (FS)

� Projekty spolufinancované z fond� EU jsou realizovány 
prost�ednictvím tematických a regionálních opera�ních program�
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Opera�ní programy 2007-2013 v �R

� V období 2007-2013 bude v �eské republice 
využíváno 26 opera�ních program�, které jsou 
rozd�leny mezi t�i cíle politiky HSS – cíl 
Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zam�stnanost a cíl Evropská územní spolupráce

� Tematické opera�ní programy
Regionální opera�ní programy
Opera�ní programy Praha
Evropská územní spolupráce
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Opera�ní programy 2007-2013 v �R

� Cíl Konvergence

Podpora hospodá�ského a sociálního rozvoje mén� vysp�lých region� a �lenských stát�. 
(25,89 mld. €).

�

Sedm regionálních opera�ních program� (ROP) na úrovni region� soudržnosti NUTS II 
(4,66 mld. €, cca 131,38 mld. K�)

– ROP NUTS II Severozápad
– ROP NUTS II Moravskoslezsko
– ROP NUTS II Jihovýchod
– ROP NUTS II Severovýchod
– ROP NUTS II St�ední Morava
– ROP NUTS II Jihozápad
– ROP NUTS II St�ední �echy

� Osm tematických opera�ních program� (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. K�): 
– OP Doprava
– OP Životní prost�edí
– OP Podnikání a inovace
– OP Výzkum a vývoj pro inovace
– OP Lidské zdroje a zam�stnanost
– OP Vzd�lávání pro konkurenceschopnost
– Integrovaný opera�ní program
– OP Technická pomoc
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Opera�ní programy 2007-2013 v �R

� Cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zam�stnanost

Podpora region�, které nespadají pod cíl 
Konvergence. V �eské republice pod n�j spadá
Praha se dv�ma opera�ními programy (0,42 mld. €). 

– OP Praha Konkurenceschopnost

– OP Praha Adaptabilita
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Opera�ní programy 2007-2013 v �R

� Cíl Evropská územní spolupráce

Podpora p�eshrani�ní, meziregionální a nadnárodní spolupráce region�. V 
�eské republice pod n�j spadají všechny regiony a podporu lze �erpat z devíti 
opera�ních program� (0,39 mld. €).

– OP P�eshrani�ní spolupráce �R - Bavorsko
– OP P�eshrani�ní spolupráce �R - Polsko
– OP P�eshrani�ní spolupráce �R - Rakousko
– OP P�eshrani�ní spolupráce �R - Sasko
– OP P�eshrani�ní spolupráce �R - Slovensko
– OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) 
– OP Nadnárodní spolupráce (�R, Rakousko, Polsko, �ást N�mecka, Ma�arsko, 

Slovinsko, Slovensko, �ást Itálie a z ne�lenských zemí �ást Ukrajiny) 
– Sí�ový opera�ní program ESPON 2013 (všechny �lenské státy, Norsko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 
– Sí�ový opera�ní program INTERACT II (všechny �lenské státy) 

Soustava programových dokument�


