
 

 

Určeno pro jednání 18. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí  

dne 15.7.2020 

Zpravodajská zpráva senátora Zbyňka Linharta 

K balíčku dokumentů k Pozměněnému návrhu VFR 2021 – 2027 a nástroji EU na 

podporu oživení, a to: 

 Senátní tisk č. N 053/12 - Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví 

víceletý finanční rámec na období 2021-2027 

 

 Senátní tisk č. N 054/12 - Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj 

Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po 

pandemii COVID-19 

 

 Senátní tisk č. K 055/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské 

radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci 

 

 Senátní tisk č. K 056/12 - Sdělení Komise Rozpočet EU, který je motorem 

evropského plánu na podporu oživení 

 

 Senátní tisk č. J 057/12 - Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému 

vlastních zdrojů Evropské unie 

 

I. Obecně 

Shrnutí problematiky 

V souvislosti s pandemií COVID-19 Komise předkládá pozměněný návrh víceletého finančního rámce 

na období 2021-2027 (VFR) ve výši 1 100 mld. EUR a paralelně navrhuje vytvoření nástroje na podporu 

oživení „Next Generation EU“ (NGEU), který bude mít k dispozici prostředky ve výši dalších 750 mld. 

EUR. V rámci návrhu VFR dochází k dílčím úpravám oproti původnímu návrhu Komise z roku 2018. Nový 

NGEU má být financován půjčkami Komise na finančních trzích (až do výše 750 miliard EUR) na 

základě nově navrhované úpravy vlastních zdrojů rozpočtu EU. Tyto půjčky budou splatné v období let 

2028-2058, a to buď formou plateb členských států do rozpočtu EU, nebo z nových vlastních zdrojů, jejichž 

zavedení Komise avizuje. Prostředky z NGEU budou poskytovány v rámci stávajících nebo nových 

rozpočtových programů EU formou grantů a půjček členským státům, a to v rámci tří pilířů: 1) podpora 

členských států v oblasti investic a reforem; 2) nastartování ekonomiky EU prostřednictvím pobídek 

pro soukromé investice; 3) ponaučení z krize.  
 

Předložený materiál je obsáhlý, složitý a v mnohém nejasný a jistě dozná jistě ještě mnoho změn.  
 

II. Legislativní proces 

Poslanecká sněmovna 

Výbor pro evropské záležitosti dokumenty projednal na své schůzi 24. června 2020. Nepřijal k nim žádné 

vyjádření, ale postoupil je ke společnému projednání plénu. Zpravodajem celého balíku byl Adam Kalous 

(ANO). Aktuálně k datu 8. 7. 2020 nebylo rozhodnuto o zařazení těchto dokumentů k projednání na plénu 

PS. Dne 9. 7. 2020 premiér Andrej Babiš vystoupil na plénu s informací před Evropskou radou, která se 

bude konat ve dnech 17. – 18. 7. 2020. V rámci tohoto vystoupení informoval o pozici vlády k Plánu na 



 

 

podporu oživení Evropy. Diskuze na plénu pokračovala i druhý den 10.7. 2020. Nicméně samotný tisk se 

neprojednával. Detaily o možném zařazení tisku k projednání či dalším vývoji lze sledovat pod jednacím 

číslem tisku PS 927-E zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=927&CT1=0 

Senát 

Výbor pro záležitosti Evropské unie vybral dokumenty k projednání dne 9. června 2020. Termín projednání 

byl stanoven na 16. července. Zpravodajem VEU byl určen senátor Mikuláš Bek. Dále byly dožádány o 

stanovisko Výbor hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem byl určen senátor Herbert 

Pavera a Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Oba dožádané výbory balíček 

projednají 15. července 2020. Následně by dokumenty mělo projednat i plénum Senátu dne 22. července 

2020.  

Senát projednal původní návrhy k nadcházejícímu VFR z května 2018. V usnesení k VFR 2021-2027 č. 

514 ze 17. října 2018 mj. uvedl, že „nesouhlasí, aby Unie usilovala o celkové navyšování rozpočtu s 

ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie“, zásadně nesouhlasil s „dramatickým navýšením 

výdajů v kapitole VII. – Evropská veřejná správa“, doporučil vládě České republiky „prosazovat jako 

zásadní kritérium pro rozdělování finančních prostředků výši relativního hrubého domácího produktu 

na obyvatele z hlediska státu a regionu“, souhlasil s názorem vlády České republiky, aby se v rámci 

zajištění vhodných podmínek pro implementaci fondů kohezní politiky „nepřenášela zvýšená míra 

spolufinancování na konečné příjemce, zajistila se snížená míra předfinancování, a usnadnil se příjem 

možných dotací (např. odstranění duplicitních kontrol, přílišné formálnosti)“, považoval za vhodné 

„prosazovat větší míru flexibility v rozdělování prostředků v rámci kohezní politiky, rozvojové pomoci i 

dalších politik s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých států a regionů (např. řešení sucha, dopadů 

klimatických změn obecně, demografické situace), požadoval, aby vláda „zachovala dělení regionů do tří 

kategorií, zajistila nejmenší část kofinancování pro nejméně vyspělé regiony a směřovala do nejméně 

rozvinutých regionů největší část prostředků určených na kohezní politiku“ a také požadoval, aby vláda 

sledovala „primárně cíl politiky soudržnosti, tj. důsledně zvýšila konvergence a vyrovnala hospodářské, 

sociální a územní rozdíly v regionech a soustředila se v souladu se Smlouvou o fungování EU hlavně na 

podporu rozvoje nejvíce znevýhodněných regionů“. 

V usnesení k reformě systému vlastních zdrojů EU pro období 2021-2027 č. 515 ze 17. října 2018 uvedl, 

že „je nutné zjednodušit strukturu příjmů rozpočtu EU a jeho řízení a zvýšit efektivitu výdajů EU“ a 

postavil se rezervovaně k zavedení nových vlastních zdrojů v navržené podobě. 

Nově předkládané je v mnoha ohledech opakem toho, co Senát požadoval v usnesení z 17. 10. 2018.  

 
 

III. Obsah dokumentů 

Dokumenty reaguje Evropská komise na pandemii COVID-19 a předkládá: 

 Pozměněný víceletý finanční rámec na období 2021-2027 ve výši 1 100 miliard EUR (tj. zhruba 

stejná výše jako původní návrh z května 2018). Komise ale navrhuje i vytvoření nových nástrojů a 

posílení klíčových programů, aby byly investice rychle nasměrovány tam, kde jsou potřeba. 

 Nástroj Evropské unie na podporu oživení a hospodářské obnovy po pandemii (tzv. EU příští 

generace; Next Generation EU – NGEU) s prostředky ve výši dalších 750 miliard EUR. Tento 

nástroj je koncipován jako mimořádný a dočasný. Zdrojem jeho prostředků mají být půjčky EU na 

finančním trhu postupně splácené členskými státy nebo novými vlastními zdroji. Získané prostředky 

budou poskytovány členským státům prostřednictvím různých stávajících programů rozpočtu EU i 

nových nástrojů, a to formou grantů (dotací) výši 500 miliard EUR a formou úvěrů ve výši 250 miliard 

EUR. 

 

Pozměněný víceletý finanční rámec na období 2021-2027 (VFR) 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=927&CT1=0


 

 

Zůstal zachován původní cíl směřovat 25 % všech výdajů na klimatické priority a rovněž záměr Komise 

podmínit využívání prostředků z rozpočtu EU dodržováním zásad právního státu. 

V reakci na krizi navrhla Komise finanční posílení některých částí VFR: 

 Digitální Evropa (navýšení na 8,2 mld. EUR, tj. na úroveň původně navrženou Komisí); 

 Nástroj pro propojení Evropy CEF (navýšení investic do dopravní infrastruktury o 1,5 mld. EUR 

oproti původnímu návrhu); 

 Erasmus+ (posílení na 24,6 mld. EUR, což znamená pokles oproti původnímu návrhu Komise o 1,8 

mld. EUR, avšak navýšení oproti návrhu předsedy Evropské rady o 3,2 mld. EUR); 

 Společná zemědělská politika (navýšení prostředků na přímé platby o 4 mld. EUR a na rozvoj 

venkova o 5 mld. EUR oproti původnímu návrhu) a Evropský námořní a rybářský fond (navýšení o 

500 mil. EUR oproti původnímu návrhu); 

 Azylový a migrační fond (navýšení na 11 mld. EUR, tj. o 1,8 mld. EUR oproti původnímu návrhu), 

Fond pro integrované řízení hranic (navýšení na 11 mld. EUR, tj. o 2,8 mld. EUR oproti původnímu 

návrhu); Fond pro vnitřní bezpečnost (navýšení na 2,2 mld. EUR, tj. na původní návrh); 

 Evropský obranný fond (navýšení na 8 mld. EUR, tj. sice méně než původní návrh Komise, avšak o 

1 mld. EUR více než dle návrhu předsedy Evropské rady); 

 Předvstupní pomoc (navýšení na 12,9 mld. EUR, tj. na původní úroveň). 

K posílení schopnosti rozpočtu EU rychle a pružně reagovat na mimořádné situace pak Komise navrhuje 

posílit nástroje flexibility a nástroje pro mimořádné události navýšením prostředků na tyto nástroje o 

21 mld. EUR oproti návrhu z května 2018 a rozšířením jejich působnosti. Maximální roční částka se tak 

má zvýšit pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na 386 mil. EUR, pro Fond solidarity 

EU na 1 mld. EUR a pro Rezervu na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech na 3 mld. 

EUR. Nově bude také umožněno, aby v případě nutnosti mobilizovat záruku pro finanční pomoc 

členským státům byla potřebná částka čerpána nad rámec stropů stanovených ve VFR. 

Podle návrhu se dále v roce 2024 provede technická revize vnitrostátních přídělů v rámci politiky 

soudržnosti, přičemž se zohlední nejnovější dostupné statistiky. Tato revize se projeví pouze v úpravách 

směrem nahoru – maximální celková částka navýšení bude činit 10 miliard EUR. Dále bude umožněna 

větší flexibilita převodů mezi fondy (v porovnání s původním návrhem Komise z roku 2018) a byla 

navržena nová ustanovení, která by se aktivovala v krizových situacích. Komise navrhuje i různé dílčí 

úpravy v sektorové legislativě, např. posílení tematické koncentrace v Evropském sociálním fondu 

(ESF+) na řešení nezaměstnanosti mladých a na boj s dětskou chudobou. 

 

Aktuální návrh VFR 2021-2027 (sen. tisk N 53/12) 

 



 

 

 

Nástroj na podporu oživení (Next Generation EU, dále i NGEU) 

Cílem nástroje je podpořit hospodářské oživení v Unii po pandemii COVID-19 a financovat opatření ke 

zmírnění nepříznivých hospodářských důsledků pandemie, a to prostřednictvím tří pilířů (celkem 750 

mld. EUR) : 

I. pilíř – podpora investic a reforem členských států 

 Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF, ve výši 560 mld. 

EUR): poskytne výraznou finanční podporu na investice a reformy, které posílí odolnost členských 

států v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti, dovedností, vzdělávání, výzkumu a inovací, zdraví, 

v oblasti podnikatelského prostředí, vč. veřejné správy a finančního sektoru. Půjde o kombinaci grantů 

(310 mld. EUR) a půjček (250 mld. EUR). Nástroj bude zakomponován do evropského semestru a 

členské státy budou připravovat plány oživení a odolnosti jako součást Národního programu reforem.  

 REACT-EU (55 mld. EUR, z toho 50 mld. EUR z NGEU): obsahuje navýšení prostředků na kohezní 

politiku. Dodatečné alokace na roky 2020-2022 se poskytnou úpravou současného VFR 2014-2020 (5 

mld. EUR pro rok 2020 v běžných cenách) a z NGEU (50 mld. EUR, roky 2021-2022). Poskytování 

prostředků bude založeno na současných pravidlech (vč. flexibilit schválených v průběhu jara pro 

umožnění rychlého čerpání prostředků na protikrizová opatření). Alokační metodika bude založena na 

výši hospodářských a sociálních dopadů krize, přičemž klíčovými faktory budou pokles HDP a nárůst 

nezaměstnanosti, zejména mladých. Dodatečné závazky budou implementovány prostřednictvím změn 

operačních programů nebo nového speciálně zacíleného programu, který schválí Komise. Prostředky 

mají směřovat do trhů práce, zdravotnictví, krátkodobých schémat zaměstnávání a poskytování 

krátkodobého pracovního kapitálu malým a středním podnikům a mají sloužit k řešení nových výzev 

(nejde o prosté posílení stávajících programů). Podpora bude určena pro různé sektory, vč. turismu a 

kultury. 

 Posílení Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF), který má poskytovat podporu přechodu ke 

klimaticky neutrálnímu a oběhovému hospodářství, navýšením alokace celkem o 40 mld. EUR (30 

mld. EUR z NGEU, 10 mld. EUR z VFR 2021-2027) z původních 7,5 mld. EUR. Alokační metodika 

zůstane zachována, navržena je pouze úprava stropu pro maximální výši alokace na členský stát a 

minimální intenzitu podpory na obyvatele. Posílen bude také druhý pilíř mechanismu pro spravedlivou 

transformaci (JTM) prostřednictvím programu InvestEU. 

 Rozvoj venkova bude posílen o 15 mld. EUR na podporu zemědělců a venkovských oblastí při 

provedení potřebných strukturálních změn k realizaci Zelené dohody pro Evropu, zejména na podporu 

dosažení cílů nové strategie v oblasti biologické rozmanitosti a strategie „od zemědělce ke 

spotřebiteli“. 

II. pilíř – nastartování ekonomiky EU prostřednictvím pobídek pro soukromé investice 

 Nový nástroj na podporu solventnosti (Solvency Support Instrument, SSI): má být nový dočasný a 

úzce zaměřený nástroj pro posílení platební schopnosti jinak životaschopných firem, a to zejména 

v členských státech, které vzhledem k nedostatku prostředků nemohou těžit z mimořádně 

rozvolněných pravidel státní podpory. Půjde o součást Evropského fondu pro strategické investice 

(EFSI). Nástroj poskytne záruky ve výši 31 mld. EUR (5 mld. EUR v rámci VFR 2014-2020 a 26 

mld. EUR z NGEU). Měl by uvolnit 300 mld. EUR investic.  

 Investiční kapacitu firem hodlá Komise podpořit v rámci nástroje, který byl již součástí jejích návrhů 

z května 2018 – InvestEU. Původní navrhovaná kapacita tohoto programu má být prostřednictvím 

NGEU více než zdvojnásobena. Primárně jde o tvorbu rezerv na záruky. Jednak dojde k navýšení 

prostředků na původně navržené oblasti investic o 15,3 mld. EUR a jednak bude v rámci InvestEU 

zřízena Facilita pro strategické investice (Strategic Investment Facility, SIF) ve výši dalších 15 mld. 

EUR na podporu projektů přispívajících k vytváření silných a odolných dodavatelských řetězců. 

III. pilíř – ponaučení z krize 

 Nový program EU pro zdraví (EU4Health) s celkovým objemem 9,4 mld. EUR bude poskytovat 

podporu na budoucí výzvy v oblasti zdraví. Program bude mít za cíl vytvořit na úrovni EU rámec pro 

prevenci zdravotních krizí, připravenost a reakci. 



 

 

 Posílení mechanismu civilní ochrany Unie RescEU o 1,8 mld. EUR oproti původnímu návrhu 

Komise (tj. navýšení na 3,1 mld. EUR); posíleno má být financování investic do lidských sil a 

prostředků pro reakci na mimořádné události, dopravních kapacit a podpůrných týmů. 

 Program Horizont Evropa má být navýšen o 7,8 mld. EUR na 94,4 mld. EUR. Měl by přispět k lepší 

připravenosti díky investicím do vědecky orientovaných řešení v oblasti zdraví a klimatu. 

 Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) má být navýšen o 6,8 mld. 

EUR na 86 mld. EUR. Komise navrhuje pomocí posíleného nástroje a Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD) podporovat úsilí partnerů – zejména zemí západního Balkánu, sousedství a 

zbytku Afriky – v boji proti pandemii a zotavení se z jejího dopadu. 

Tomuto širokému záběru NGEU odpovídá vymezení působnosti nástroje (čl. 2 návrhu). Granty a záruky 

z NGEU (dohromady 500 mld. EUR) představují vnější účelově vázané příjmy rozpočtu EU. Předsunutí 

(frontloading) finanční podpory z NGEU spočívá v tom, že právní závazky, z nichž plynou výdaje na 

podporu či rozhodnutí o poskytnutí půjček (zbylých 250 mld. EUR) je třeba přijmout do 31. prosince 

2024. Zároveň je třeba do 31. prosince 2022 přijmout právní závazky ve výši nejméně 60 % alokace. 

Do 31. března 2023 Komise předloží Radě zprávu o provádění nástroje a použití prostředků. 

 

Struktura financování VFR 2021-2027 a NGEU (sen. tisk K 56/12) 

 

 

 

 

2 0 1 8  p rices, EUR  b i l l io n

VFR 2021–2027

(květen 2020)

Z toho v rámci 

Next Generation 

EU

VFR CELKEM 1 850,0           750,0             

1. Jednotný trh, inovace a digitální ekonomika 210,5                    69,8                 

Horizont Evropa 94,4                      13,5                 

Fond InvestEU, z toho z plánu Unie na podporu oživení 31,6                 30,3                 

Investice na podporu ekonomického oživení EU 15,3                      15,3                      

Strategická investiční facilita (nová oblast) 15,0                      15,0                      

Nástroj EU na podporu solventnosti v rámci EFSI 26,0                 26,0                 

2. Soudržnost a hodnoty 984,5                    610,0               

Politika soudržnosti 373,2                    50,0                 

Facilita na podporu oživení a odolnosti (vč. tech. podpory) 560,8                    560,0                   

Z toho PŮJČKY 250,0                    250,0                   

Z toho GRANTY 310,0                    310,0                   

3. Přírodní zdroje a životní prostředí 402,0                    45,0                 

Společná zemědělská politika 348,3                    15,0                 

Z toho pilíř II (rozvoj venkova) 90,0                     15,0                 

Fond pro spravedlivou transformaci 40,0                      30,0                 

4. Migrace a správa hranic 31,1                      -                  

5. Odolnost, bezpečnost a obrana 29,1                      9,7                  

Mechanismus civilní ochrany Unie (rescEU) 3,1                        2,0                  

Program Zdraví 9,4                         7,7                  

6. Sousedství a svět 118,2                    15,5                 

Sousedství a  rozvojová a  mezinárodní spolupráce 86,0                      10,5                 

Humanitární pomoc 14,8                      5,0                  

7. Evropská veřejná správa 74,6                      -                  



 

 

Příjmy rozpočtu EU a financování NGEU 

V pozměněném návrhu rozhodnutí o systému vlastních zdrojů (J 57/12) Komise navrhuje reformu 

systému financování rozpočtu EU tak, aby bylo možné dosáhnout stanovených cílů a mobilizovat 

finanční prostředky v potřebné výši. Podle návrhu by měla být Komise dočasně zmocněna půjčovat si 

na finančních trzích v celkovém objemu do 750 mld. EUR. Získané prostředky budou tvořit zdroje 

nástroje na podporu oživení (NGEU), tj. 500 mld. EUR na výdaje (granty) a 250 mld. EUR na půjčky 

členským státům. Za účelem získání finančních prostředků Komise vydá dluhopisy s různou splatností, 

které budou spláceny nejdříve od roku 2028 a nejpozději do roku 2058 z rozpočtu EU. Částky 

splatné Unií za splátku jistiny nepřekročí v daném roce 7,5 % z maximální částky určené na výdaje (tj. 

7,5 % z 500 mld. EUR). Toto zmocnění pro Komisi je omezené velikostí výpůjčky, časově i věcně – 

prostředky mohou být užit pouze na řešení přímých hospodářských a sociálních důsledků pandemie 

COVID-19. 

Komise navrhuje trvale navýšit strop vlastních zdrojů na 1,46 % HND EU v závazcích a 1,40 % 

HND EU v platbách s ohledem na snížení HND EU v důsledku krize. Původní návrh Komise z května 

2018 stanovil strop 1,29 % HND EU v platbách (oproti 1,20 % HND EU v období 2014-2020) a 1,35 % 

v případě závazků. K zajištění nezbytné rozpočtové kapacity pro pokrytí závazků souvisejících 

s financováním NGEU je dále nutné dočasně navýšit strop vlastních zdrojů o dalších 0,6 % HND EU 

v závazcích i platbách. Toto navýšení má umožnit, aby byl při provádění půjček na kapitálových trzích 

pro EU zachován nejvyšší rating. Celkový strop vlastních zdrojů pro platby by tak měl v období 2021-

2027 být navýšen na 2,00 % HND v platbách a 2,06 % v závazcích. 

Komise v zastřešujících sděleních avizuje další úpravy v systému financování rozpočtu EU, které 

však zatím nepředložila ve formě konkrétních legislativních návrhů. V případě rabatů navrhuje 

Komise jejich „pomalejší“ rušení, tj. patrně jejich zachování do konce roku 2027 (návrh z roku 2018 

hovořil o jejich ukončení v roce 2025). Argumentem je riziko nadměrného nárůstu zátěže dotčených 

členských států. 

Za účelem financování rozpočtu EU by měl být zachován zdroj z HND a reformovaný zdroj z DPH. 

Zaveden by pak měl být nový zdroj založený na množství nerecyklovaných plastových obalů dle 

původního návrhu Komise z roku 2018. Ke zmírnění zátěže pro národní rozpočty a financování 

nástroje EU na podporu oživení Komise uvažuje i o dalších nových vlastních zdrojích, které by 

mohly být zavedeny cca od roku 2024. Jedná se o zdroj z obchodování s emisemi (ETS), včetně 

možného rozšíření na oblast letectví a námořní přepravy (odhadované příjmy cca 10 mld. EUR 

ročně), uhlíkové „clo“ (cca 5-14 mld. EUR ročně dle nastavení), poplatek za užívání vnitřního trhu 

(cca 10 mld. EUR ročně) a digitální daň (cca 1,3 mld. EUR ročně).  

Konkrétní návrhy však Komise předloží později. 
 
 

IV. Pozice vlády 

Vláda zpracovala dvě rámcové pozice: jednu k pozměněnému návrhu rozhodnutí o systému vlastních 

zdrojů a druhou souhrnnou ke všem ostatním dokumentům v balíčku. 

Nástroj na podporu oživení (NGEU) 

Vláda považuje návrh ve výši 750 mld. EUR za ambiciózní, je však připravena o něm diskutovat. V této 

souvislosti vláda zejména podporuje posílit prostřednictvím NGEU prostředky na tradiční politiky EU, 

které dlouhodobě prokazují evropskou přidanou hodnotu a přispívají k fungování vnitřního trhu. 

V případě diskusí o celkovém objemu nástroje je připravena podpořit i snížení objemu NGEU, a to 

zejména u nástrojů a programů, u kterých dochází k nejvyššímu nárůstu alokací (Facilita na podporu 

oživení a odolnosti RRF, InvestEU, Nástroj na podporu solventnosti SSI). 

Vláda vnímá potřebu investovat do evropské ekonomiky prostředky rychle tak, aby co nejdříve pomohly 

ekonomickému oživení. Má však pochybnosti, zda lze navrhovaný objem prostředků efektivně využít 

v rámci čtyřletého období a bude tak podporovat prodloužení období pro rozpočtové závazky, 

ideálně na celé sedmileté období. Z hlediska formy vláda dlouhodobě podporuje financování programů 



 

 

v rozpočtu EU zejména prostřednictvím grantů. Navrhované rozdělení na výdaje (primárně granty) a 

půjčky je však akceptovatelné. 

Vláda obecně může podpořit poskytování půjček se zárukou rozpočtu EU v celkové výši 250 mld. 

EUR, sama využití této půjčky v rámci RRF zváží v kontextu nabízených podmínek (jak finančních tak i 

kondicionalit pro čerpání v rámci nástroje RRF).  

Posílení investic do digitální a zelené ekonomiky EU vláda obecně podporuje, současně je však 

přesvědčena, že členské státy by měly mít silnější úlohu při určování zaměření investic 

financovaných z rozpočtu EU, kdy je zapotřebí zohlednit priority členských států, „bottom-up“ přístup a 

respektovat princip subsidiarity.  

Obecně je vláda velmi skeptická vůči vytváření nových metodik pro výpočet alokací, neboť celkový 

systém přidělování prostředků rozpočtu EU komplikují a činí nepřehledným.  

K novým programům, které by měly využívat prostředky z Nástroje na podporu oživení, vláda 

zastává následující pozice: 

 Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF): Za hlavní a osvědčený nástroj pro podporu investic 

vláda považuje kohezní politiku. I proto zastává skeptický postoj k navrženému rozpočtu RRF, který 

je novým, dosud nevyzkoušeným nástrojem. Vláda však obecně vítá, že RRF je koncipován jako 

dočasný nástroj pro celou EU27 a nerozděluje EU na státy eurozóny a ostatní a tento přístup bude i 

obhajovat. Vláda je přesvědčena, že alokační klíč, tj. jak budou prostředky rozděleny, by měl 

zohledňovat především prosperitu jednotlivých zemí vyjádřenou v HND na obyvatele, případně pak 

dopady krize např. v podobě meziročního poklesu HDP. Blíže viz samostatnou rámcovou pozici 

vlády k tisku N 58/12. 

 REACT-EU: Vláda vítá dodatečné zdroje pro kohezní politiku prostřednictvím nástroje REACT-EU, 

na jejichž implementaci se budou vztahovat flexibilnější pravidla pro čerpání. Problematické je však 

časové nastavení pro přidělování dodatečných prostředků do národních obálek formou tranší (na 

podzim roku 2020 by měly být stanoveny alokace na roky 2020 a 2021 a na podzim 2021 alokace na 

rok 2022). Tato skutečnost snižuje předvídatelnost intervencí a bude nutit členské státy k rychlé 

absorpci prostředků bez možnosti skutečného plánování a využití integrovaných nástrojů. Z tohoto 

pohledu se vláda domnívá, že by bylo efektivnější, aby bylo přidělení prostředků jednorázové 

a minimálně pro rok 2022 byla zajištěna dřívější předvídatelnost. Vláda také bude usilovat o to, aby 

se prodloužila možnost čerpání prostředků za rok 2023. Z hlediska alokačního klíče bude vláda 

podporovat, aby se zvýšila váha propadu HDP a zejména relativní prosperity členského státu 

vyjádřená v HND na obyvatele. Stále se jedná o alokaci na kohezní politiku a ta by primárně měla 

zohledňovat (ne)rozvinutost členských států a jejich regionů. 

 Fond pro spravedlivou transformaci (JTF): Vláda obecně vítá navýšení zdrojů. Zásadní je, aby 

podmínky pro implementaci umožnily financování projektů, které budou v souladu s prioritami a 

potřebami ČR a zejména jejích uhelných regionů.  

 Nástroj na podporu solventnosti (SSI): Vláda může v obecné rovině nástroj podpořit. Nástroj má být 

zaměřen na nejpostiženější regiony, zde je však nutné mít jasnou představu o kritériích a rozdělení 

dostupné „alokace“. Výrazné ekonomické dopady lze očekávat ve všech členských státech. Vláda je 

s ohledem na vysoký navrhovaný objem prostředků připravena diskutovat i jeho případné snížení.  

 

Pozměněný víceletý finanční rámec na období 2021-2027 

Vláda obecně může podpořit objem prostředků ve výši 1 100 mld. EUR, který v podstatě odpovídá 

částce diskutované premiéry na únorové Evropské radě. 

Hlavními prioritami vlády v rámci VFR 2021-2027 zůstávají nadále tradiční politiky – kohezní 

politika a společná zemědělská politika. 

Pokud jde o kohezní politiku, vláda lituje, že nedošlo k navýšení prostředků oproti únorovému návrhu 

předsedy Evropské rady a Komise tak nadále navrhuje její pokles o 7,5 mld. EUR ve srovnání s návrhem 

z roku 2018. Prioritou pro vládu zůstávají i vhodné a efektivní implementační podmínky. Krize ukázala 

nutnost rychle reagovat na měnící se situaci a okolnosti. Potvrdil se tak význam flexibility, tj. aby členské 



 

 

státy mohly přizpůsobit reakci svým specifickým podmínkám. Technickou revizi kohezních obálek 

uprostřed programového období, při přístupu, že alokace pro členský stát se nebude snižovat, může vláda 

i přes dodatečnou administrativní zátěž akceptovat. 

Vláda vítá Komisí navržené navýšení prostředků na společnou zemědělskou politiku jak z VFR, tak 

z NGEU. Celkový rozpočet této politiky je třeba vnímat i v kontextu ambicí v oblasti životního prostředí 

a klimatu v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu. 

Velmi zdrženlivá je vláda k více než zdvojnásobení prostředků programu InvestEU prostřednictvím 

NGEU, což oproti období 2014-2020 představuje osminásobný nárůst. Je diskutabilní, zda takový objem 

lze v takto relativně krátkém čase efektivně využít. Určitě pochybnosti má vláda také o posílení 

Evropského obranného fondu nad úroveň navrženou únorovou Evropskou radou. 

Vláda naopak může podpořit navýšení prostředků u dalších programů: Horizont Evropa (o to důležitější 

nicméně bude nastavení takových podmínek, které zajistí vyšší geografickou rovnováhu příjemců v rámci 

EU), Erasmus+ (vláda obecně podporuje navýšení prostředků, s ohledem na své hlavní priority však 

bude připravena ustoupit), Nástroj pro propojení Evropy a fondy v oblasti azylové a migrační politiky. 

Vláda bere na vědomí posílení prostředků na mechanismus civilní ochrany Unie RescEU prostřednictvím 

NGEU a navrácení prostředků pro Fond pro vnitřní bezpečnost a program Digitální Evropa na úroveň 

navrženou Komisí v květnu 2018.  

Vláda obecně může podpořit vyčlenění podpory zdraví do samostatného programu EU4Health, rozpočet 

a řízení programu však musí zajistit efektivní absorpční kapacitu a implementace programu musí 

respektovat zásadu subsidiarity.  

Vláda je připravena diskutovat o odpovídajícím navýšení prostředků na nástroj NDICI s tím, že by toto 

případné navýšení mělo být určeno na humanitární, rozvojové i stabilizační účely pro řešení jak 

okamžitých, tak střednědobých a dlouhodobých přímých výzev i sekundárních dopadů COVID-19, čímž 

přispěje k řešení příčin migrace a prosazování společně sdílených zájmů EU.  

Vláda obecně souhlasí s tím, že budoucí rozpočet by měl mít odpovídající mechanismy flexibility, aby 

dokázal reagovat včas a adekvátně na neočekávané události a nové výzvy. Vláda dlouhodobě požadovala, 

aby se stávající systém reformoval a zjednodušil.  

 

Příjmy rozpočtu EU a financování NGEU 

Vláda považuje financování výdajů z NGEU formou výpůjček na finančních trzích za 

bezprecedentní krok a z tohoto hlediska se tedy musí jednat o dočasný a výjimečný přístup, který 

vláda vnímá v kontextu řešení dopadů pandemie. Vláda obecně může podpořit navržené období splatnosti 

2028-2058. V rámci jednání o textu rozhodnutí a celého NGEU bude vláda požadovat od Komise 

objasnění, na základě jakých předpokladů kalkulovala výši úroků ve VFR 2021-2027, jaké odhaduje 

úroky v příštích VFR a jak plánuje rozložit splátky jistiny v následujících VFR. 

Vláda je připravena zvážit navýšení stropu vlastních zdrojů. Výše stropu vlastních zdrojů, zejména 

dočasné navýšení, by však měla být stanovena až v závislosti na celkovém schváleném objemu VFR 

2021-2027 a NGEU. Evropská komise by měla rovněž objasnit, proč navrhuje „dočasně“ navýšit strop 

vlastních zdrojů právě o 0,6 p. b. HND EU a jak k této výši dospěla. Pro vládu je rovněž zásadní, aby 

byly členské státy pravidelně a podrobně informovány o aktuální výši záruk a výpůjček a tyto byly 

poskytovány a prováděny v souladu s principy řádného finančního řízení.  

Vláda považuje současný systém financování rozpočtu EU za velmi komplikovaný a dlouhodobě usiluje 

o jeho zjednodušení, tj. jeho financování primárně na základě tradičních vlastních zdrojů (cel) a 

zdroje dle HND (který současně zajišťuje vyrovnaný rozpočet EU). Vláda nadále podporuje zrušení 

všech rabatů (slev na odvodech) od roku 2021. K možnosti zavádění nových vlastních zdrojů je vláda 

obecně skeptická. Vláda zůstává obecně velmi opatrná i k potenciálním novým vlastním zdrojům na 

splácení nástroje EU příští generace (ETS - včetně možného rozšíření na další sektory, uhlíkové „clo“, 

digitální daň či poplatek za využívání vnitřního trhu).  



 

 

 

V. Legislativa a rozpočet 

Dopad na legislativu ČR 

Dopad na právní řád bude mít schválené nařízení o víceletém finančním rámci EU (a ostatní sektorová 

nařízení) a schválené rozhodnutí o systému vlastních zdrojů EU. 

Dopad na rozpočet ČR 

Dopad na státní rozpočet bude mít od roku 2021 výsledek jednání o VFR 2021-2027 včetně NGEU, a to 

prostřednictvím odvodů ČR do rozpočtu EU (jejichž výše bude záviset na schváleném objemu VFR, 

struktuře vlastních zdrojů a samotné implementaci rozpočtu EU) a také na základě příjmů ČR z 

vybraných rozpočtových programů (ovlivněných mj. alokacemi pro ČR či podmínkami pro jejich 

implementaci – např. míra spolufinancování, předfinancování, atd.). Navýšení stropu vlastních zdrojů 

nemá přímý vliv na výši odvodů ČR do rozpočtu EU.  

Na základě zatím dostupných informací v předloženém návrhu Ministerstvo financování očekává, že by v 

letech 2021-2027 platby ČR do rozpočtu EU činily přibližně 55–70 mld. Kč ročně. Výše odvodů bude 

nicméně záviset na rychlosti implementace rozpočtu EU, vývoji ekonomické vyspělosti (měřeno HND) 

ČR v rámci EU a výši ostatních příjmů rozpočtu EU.  

V rámci všech grantových schémat NGEU by dle aktuálního návrhu Komise Česká republika měla být 

čistým příjemcem. Skutečný finanční a rozpočtový dopad však bude záviset na výsledné schválené výši, 

podobě a nastavení nástrojů obsažených v NGEU, vývoji hospodářství jednotlivých států a podobě a 

způsobu financování evropského rozpočtu v době, kdy budou náklady skutečně hrazeny (2028-2058). 

 

VI. Otazníky a hodnocení OEU 

Červnová Evropská rada ukázala, jaké rozpory panují mezi jednotlivými členy, a zdá se, že plán dospět ke 

konsensu a schválit VFR a nové nástroje do konce července 2020 je velmi ambiciózní. Evropská komise 

návrhy zveřejnila teprve koncem května 2020, což k projednání takto zásadních kroků nedává velký 

prostor. Zároveň je záhodno, aby nový VFR začal platit od 1. ledna 2021. Jinak hrozí rozpočtové 

provizorium, tj. pokračování podle rozpočtu z roku 2020. 

Vyjednávání víceletého finančního rámce představuje tradičně jednu z nejdůležitějších agend v rámci EU 

a zároveň se jedná o velmi komplikovaný proces, při kterém je potřeba vyvažovat zájmy všech členských 

států a priority, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. Ačkoliv je vyžadován souhlas Evropského 

parlamentu, jsou vyjednávání z velké části mezivládní, přičemž konečná dohoda je jednomyslně přijata 

Radou. Aktuální situace v souvislosti s pandemií COVID-19 je přiměla jak unijní instituce, tak jednotlivé 

členské státy částečně přehodnotit jejich priority pro nadcházející VFR. V samotném VFR ovšem 

nedochází k převratným změnám, zejména přesunům či škrtům. Reakce na hospodářské dopady 

pandemie je totiž koncentrována do „mimorozpočtového“ Nástroje na podporu oživení (NGEU). 

Ten přidává 750 miliard EUR k (standardní) výši VFR 1 100 miliard EUR. V součtu tak Komise 

navrhuje bezprecedentní navýšení společných finančních prostředků. Komise navíc navrhuje, aby se 

EU na tuto masivní záchrannou akci pro unijní hospodářství na dlouhou dobu zadlužila. Komise 

předpokládá splácení půjček v horizontu 10-15 let (tj. spíše do let 2038-2043) s úrokovou sazbou ve výši 

0,5-1,1 %. 

Přestože je časová působnost NGEU omezená (předsunutí využití prostředků z NGEU do období 2021-

2024), není NGEU pojat jen jako pomoc při řešení dopadů krize a podpora rychlé obnovy 

ekonomiky, nýbrž i jako nástroj dlouhodobější transformace sledující celou řadu cílů a zasahující do 

mnoha politik. Opatření z něj financovaná zahrnují reakci na bezprostřední dopady krize na zaměstnanost, 

zdravotnictví a podniky, opatření pro podporu znovunastartování ekonomik členských států a opatření 

posilující připravenost EU na budoucí zdravotnické krize. Řeší se jím tedy nejen dopady koronaviru, 

ale i dlouhodobé strukturální problémy ekonomik zejména jižních států. 



 

 

Menší část prostředků NGEU (zhruba 190 miliard EUR) bude využita jako dodatečný zdroj pro 

financování dlouhodobých rozpočtových programů EU včetně kohezní politiky. Působnost těchto 

programů a nástrojů je zároveň rozšiřována či zpřesňována tak, aby se vztahovala i na otázky související 

s dopady COVID-19. Není tomu tak ale vždy. Například u Fondu pro spravedlivou transformaci se 

v zásadě jen navyšují finanční alokace. V řadě případů není zřejmé, jak bude zajištěno, že nové 

prostředky budou skutečně vynaloženy pouze na opatření související s řešením dopadů koronaviru. 

Větší část (560 miliard EUR) bude rozdělována v rámci Facility pro obnovu a odolnost, která má jednak 

pomoci s oživením ekonomiky a jednak má motivovat státy k provedení reforem, které by do budoucna 

posílily jejich hospodářskou odolnost. Alokace této části prostředků z NGEU mezi členské státy 

nebude probíhat podle dosavadních vzorců, takže se mohou výrazně proměnit poměry mezi čistými 

plátci a čistými příjemci!!  Prostředky z facility budou směřovat primárně do Itálie (20,45 %) a 

Španělska (19,88 %). Na ČR připadá 1,51 %. Náklady ale ponesou členské státy v poměrech 

odpovídajících vlastnímu zdroji založenému na HND (nevzniknou-li významné nové vlastní zdroje). 

Proto vláda velmi negativně vnímá, že se ustupuje od konvergenčních priorit a kohezní politiky, která 

bude přes všechny dodatečné prostředky v novém období stále rozpočtově krácena. 

Zásadní otázkou je, zda současné návrhy skýtají záruku, že „nové“ prostředky budou ve velice 

krátkém čase (a při nejistotě ohledně budoucích vln pandemie COVID-19) smysluplně využity na 

udržitelné reformy a investice. Vláda je zdrženlivá přinejmenším k některým součástem NGEU a k výši 

alokací. Řada aspektů je velice nejasná. Vzhledem k tomu, o jak zásadní změny se jedná, je způsob jejich 

přijímání pod časovým a věcným tlakem na neformálních jednáních dosti netransparentní. Již mnohokrát 

se v EU ukázalo, že tlak na co nejrychlejší přijetí politického rozhodnutí nutně nevede k rychlému a 

úspěšnému dosažení cíle ve skutečnosti. Bylo by patrně možné zaměřit se zpočátku spíše na omezenější 

intervence s jasným přínosem, na nichž bude panovat shoda členských států, a rozsáhlejší plány obnovy 

řešit až v kontextu již schváleného víceletého finančního rámce pokrývajícího dlouhodobé politiky EU.  

Rámcová pozice vlády se obecně snaží spíše hájit zájmy ČR v rámci čerpání z evropského rozpočtu a 

vzhledem k realitě vyjednávání mezi členskými státy si neklade přílišné ambice. Je přitom zřejmé, že 

kohezní a zemědělská politika, které vláda považuje za svou prioritu, problémy současné EU nevyřeší. Na 

druhou stranu je pravda, že podle návrhů Komise by značná část prostředků směřovala do nepříliš jasně 

definovaných projektů, jejichž efektivita může být sporná (zelená a digitální transformace, tj. i investiční 

součásti Zelené dohody pro Evropu, ale také podpora provádění reforem jako hlavní část NGEU). 

Pozice vlády k pozměněnému návrhu VFR jsou v zásadě v souladu s usneseními Senátu 

k původním návrhům z roku 2018. Senát tehdy kladl důraz na: 

 směřování prostředků do oblastí s reálnou garantovanou návratností a udržitelností výsledků, např. 

budování infrastruktury či výzkum, inovace a vzdělávání;  

 prosazování výše relativního hrubého domácího produktu na obyvatele z hlediska státu a regionu jako 

zásadního kritéria pro rozdělování finančních prostředků; 

 zvyšování flexibility v rozdělování prostředků v rámci kohezní politiky, rozvojové pomoci i dalších 

politik s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých států a regionů (např. řešení sucha, dopadů 

klimatických změn obecně, demografické situace);  

 hospodářskou konvergenci. 

Návrhy Komise počítají s posílením flexibility, ale s ostatními body senátní i vládní pozice se míjejí. 

 

Nástroj na podporu oživení (NGEU), jeho financování a podmínky slučitelnosti se Smlouvami 

Návrh nástroje na podporu oživení a konstrukce jeho financování vyvolávají celou řadu právních otázek a 

představují významnou změnu výkladu klíčových ustanovení Smlouvy o fungování EU. Komise a 

Právní služba Rady se snaží tuto změnu obhájit.  

První otázkou je soulad NGEU a způsobu jeho financování s pravidly rozpočtového hospodaření 

EU. Podle čl. 310 a 311 Smlouvy o fungování EU mají být všechny příjmy a výdaje zahrnuty do 

rozpočtu, který má být vyrovnaný a má být financován plně z vlastních zdrojů. Vedle toho existují 



 

 

v omezeném rozsahu i další příjmy unijního rozpočtu, jak už bylo uvedeno v úvodu této informace. 

Úvěrové financování představovalo dosud vždy jen velice omezenou výjimku stojící mimo rozpočet EU. 

Jednalo se například o financování výstavby budov orgánů EU, zvláštní instituce přímo předpokládané 

evropskými smlouvami (Evropská investiční banka), nebo o financování půjček pro členské státy 

(borrowing for lending: EU si za výhodnějších podmínek půjčila a následně poskytla půjčku členskému 

státu, ten ji splácel tak, aby EU mohla splatit svou půjčku). Naopak možnost financování standardních 

výdajů rozpočtu EU pomocí půjček, jakož i využití dluhového financování pro nevratné dotace 

členským státům (borrowing for spending) bylo vždy považováno za neslučitelné s výše uvedenými 

ustanoveními smluv, jak uvádí i Právní služba Rady. Nyní se tento výklad mění. Část prostředků NGEU 

navíc má být mimo rámec vlastních zdrojů převedena do rozpočtu EU jako vnější účelově vázané příjmy 

a utracena formou grantů v rámci běžných programů rozpočtu. Lze říci, že NGEU stojí mimo VFR právě 

proto, aby se alespoň formálně zabránilo kolizi s rozpočtovými pravidly. Na druhou stranu je zřejmé, že 

nelze bez dalšího vytvářet takto objemné paralelní rozpočty neřídící se pravidly stanovenými ve 

smlouvách. Právní služba Rady nakonec uvádí, že vzhledem ke specifické hospodářské situaci a řadě 

záruk splacení prostředků NGEU členskými státy je navržený NGEU výjimečně a dočasně slučitelný 

s rozpočtovými pravidly EU.  

NGEU je založen na velmi širokém a volném výkladu čl. 122 Smlouvy o fungování EU, který umožňuje 

solidární hospodářská opatření v mimořádných situacích. Dosavadní opatření přijatá podle tohoto článku 

nejsou objemem prostředků, ale ani finanční konstrukcí s NGEU srovnatelná. Neexistuje příklad 

podobně významného mimorozpočtového investičního programu, jakým je NGEU. Důsledkem 

využití tohoto právního základu jsou limity pro fungování NGEU – musí se jednat o mimořádný, 

dočasný a jednorázový nástroj striktně směřovaný k řešení hospodářských potíží v duchu 

solidarity. Dle Právní služby Rady jsou tyto znaky naplněny. Ze zvoleného právního základu ovšem dle 

Právní služby vyplývá, že z NGEU nelze financovat pomoc třetím zemím, jak návrh předpokládá.  

Právně neproblematickou alternativou by bylo buď využít prostředky NGEU buď zcela formou 

půjček (namísto kombinace půjček a grantů) a/nebo vytvořit nové programy nevratné podpory 

v rámci VFR a za tím účelem navýšit jeho objem zvýšením odvodů členských států. I navýšení VFR 

může být pojato jako mimořádné a dočasné (ne nutně na celý sedmiletý cyklus) a tímto způsobem by bylo 

možné uskutečnit vše, co Komise navrhuje. Je ale patrné, že tyto varianty jsou méně přijatelné politicky 

(jižní státy požadují granty, pro jiné státy je problematické navýšení VFR) a z určitého pohledu i 

ekonomicky (větší okamžitá zátěž pro členské státy, které by nesly hlavní břemeno financování). Proto se 

volí cesta odložení nákladů do budoucna. Dlouhodobé faktické zadlužení zároveň zpochybňuje tezi o 

dočasném a výjimečném kroku. Nicméně je nutné zdůraznit, že návrh, tak jak je napsán, nevytváří 

vzájemné ručení členských států za dluhy - zůstává zachovaná koncepce, že každý členský stát se 

podílí na financovaní rozpočtu EU jen svou poměrnou částí. 

K výše uvedenému je třeba dodat, že stejně jako u podobně novátorských a právně pochybných opatření 

v rámci finanční krize v případě jednomyslné shody členských států prakticky neexistuje žádná 

přezkumná instance. U Soudního dvora EU lze předpokládat, že nebude klást překážky prohlubování 

integrace a než se před něj věc dostane, může být již NGEU z velké části vyčerpán. Vláda se těmto 

otázkám pragmaticky vyhýbá poukazováním (podobně jako Komise) na dočasnost a výjimečnost situace.  

 

Rozhodnutí o vlastních zdrojích a vnitrostátní postup při jeho přijímání 

K novým vlastním zdrojům se Senát v souladu s vládními pozicemi v minulosti stavěl negativně, zejména 

protože slibovaly jen velice omezené výnosy ve srovnání s náročností jejich zavádění a správy. Zdroj 

založený na HND je v zásadě spravedlivý z hlediska ekonomické integrace Evropy. Lze proto souhlasit 

s vládou i v otázce zrušení rabatů. Komise u uvažovaných nových vlastních zdrojů nenastiňuje 

konkrétní rysy, ale je patrné, že jejich výnosy by byly omezené a jejich význam spíše symbolický. 

Nedojde-li k zásadním zvratům, nelze čekat, že by se členské státy byly schopny na jejich zavedení 

shodnout. Návrh Komise tedy znamená, že členské státy buď budou v dalším VFR na období 2028-



 

 

2035 výrazně navyšovat své odvody do společného rozpočtu, aby mohly splácet půjčky Unie na 

NGEU, nebo budou zavádět masivní nové vlastní zdroje, jejichž podstata je zcela nejasná. 

Vypořádání nákladů nyní podnikaných kroků se tedy odsouvá. Navýšení odvodů zároveň může 

omezit schopnost členských států reagovat na případné budoucí prohlubování krize nebo další 

ekonomické otřesy související např. s klimatickými změnami. 

Ať už se debata o nových vlastních zdrojích vyvine jakkoli, vznik NGEU a konstrukce jeho financování 

je spojena se dvěma významnými zásahy do rozhodnutí o vlastních zdrojích, jejichž jednomyslné přijetí 

členskými státy je nezbytné pro uskutečnění celého plánu. Jedná se o navýšení limitů pro vlastní zdroje a 

zmocnění Komise k tomu, aby si půjčovala prostředky na NGEU. Zatímco výše stropů je podstatnou 

součástí rozhodnutí o vlastních zdrojích, zmocnění pro Komisi by v něm teoreticky nemuselo být 

obsaženo, neboť samotné úvěry nepředstavují (nemohou představovat) vlastní zdroj. Vlastním zdrojem 

financujícím NGEU budou až odvody členských států, resp. splátky půjček, které jim byly 

poskytnuty Unií. Smyslem toho, že má být uvedené zmocnění obsaženo právě v rozhodnutí o vlastních 

zdrojích, je patrně s tím spojená nutnost jednomyslnosti členských států v Radě. Ta by měla napomoci 

legitimizovat právně ne zcela nepochybnou konstrukci NGEU a jeho financování. 

Z vnitrostátního hlediska je důležitou otázkou způsob přijímání rozhodnutí o vlastních zdrojích. Podle čl. 

311 třetího pododstavce SFEU je toto rozhodnutí přijímáno jednomyslně Radou, ale vstupuje 

v platnost až po „schválení všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy“. To může 

v různých státech zahrnovat i souhlas parlamentu. Komise si je toho vědoma a zdůrazňuje to při všech 

jednáních. Podmínka schválení členskými státy představuje způsob, jak zajistit vyšší legitimitu takto 

zásadnímu rozhodnutí o fungování EU a jeho změnám. Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo spíše 

k technickým změnám rozhodnutí o vlastních zdrojích, nebyla dosud otázka jeho vnitrostátního 

schvalování nikdy tak významná. Z dostupných informací je patrné, že ve většině členských států je nutná 

buď ratifikace rozhodnutí jako by to byla mezinárodní smlouva, nebo přijetí zákona, v části členských 

států se zapojení parlamentu nepředpokládá a ve zbytku není postup zcela jasný!!!  

Situace v ČR také není zcela jasná. Vláda v rámcové pozici uvádí: „V souvislosti se schválením návrhu 

EK na reformu příjmové strany rozpočtu EU a souvisejícího rozhodnutí o systému vlastních zdrojů EU 

bude v souladu s čl. 311 SFEU nutné do procesu zapojit Parlament ČR.“ Nekonkretizuje ale formu tohoto 

zapojení. V ČR (podobně jako ve většině ostatních států) totiž není stanoven žádný zvláštní postup pro 

vnitrostátní schvalování těchto rozhodnutí. Existují tedy tři možnosti: 1) dospět k závěru, že ústavní 

předpisy ČR o schvalování tohoto typu rozhodnutí nic nestanoví, takže postačuje souhlas zástupce vlády 

v Radě, 2) považovat za vnitrostátní schválení přijetí zákona, kterým se bude rozhodnutí o vlastních 

zdrojích vnitrostátně implementovat, 3) považovat rozhodnutí o vlastních zdrojích z materiálního hlediska 

za mezinárodní smlouvu podléhající ratifikaci (zde je určitá paralela s právní úpravou tzv. zjednodušené 

změny smluv). V praxi ČR se dosud postupovalo podle varianty 2 – za „schválení v souladu s ústavními 

předpisy“ se považovala novela § 11a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje 

odkaz na příslušné rozhodnutí o vlastních zdrojích. Z této praxe zdá se vychází i rámcová pozice vlády 

k novému rozhodnutí o vlastních zdrojích, která zmiňuje potřebu novelizace tohoto ustanovení, nikoli 

však v kontextu „schvalování“ rozhodnutí o vlastních zdrojích. Vzhledem k bezprecedentní povaze 

změny rozhodnutí o vlastních zdrojích a převažujícímu přístupu ostatních členských států je ale možné 

uvažovat i o tom, že by se toto rozhodnutí schvalovalo jako mezinárodní smlouva. To by znamenalo 

požadavek souhlasu obou komor Parlamentu. Tyto otázky by bylo vhodné si předem vyjasnit 

s vládou. Proto také Výbor pro záležitosti EU na své schůzi dne 30. června 2020 svým 173. usnesením 

požádal vládu, aby ho do 14 dnů informovala, co považuje za vnitrostátní schválení ve smyslu čl. 311 

SFEU. 

Je potřeba dát pozor na vytváření precedentních postupů pro budoucí uplatňování unijního i 

národních práv!  

 

 

Poznámka zpravodaje 



 

 

VUZP byl určen k projednání tento balíček pěti evropských tisků (N 053/12, N 054/12, K 055/12, K 

056/12, J 057/12), ke kterým lze pojmout Senátem jednu pozici, jakkoli vláda zpracovala dvě - jednu k 

pozměněnému návrhu rozhodnutí o systému vlastních zdrojů a druhou souhrnnou ke všem ostatním 

dokumentům v balíčku. Vhodné by však bylo doplnit tento balíček ještě o tisky N 58/12 (Návrh nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti) a N 59/12 

(Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu), resp. 

vhodné se jeví projednat i tyto tisky na plénu Senátu všechny dohromady jako rozšířený celek jednoho 

balíčku. 

Zdůvodnění: Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF)  vychází 

z nástroje pro provádění reforem. Má mít alokaci 560 miliard EUR oproti 24 miliardám EUR podle 

návrhu z roku 2018, tedy bude disponovat celou čtvrtinu celkového objemu prostředků EU. Toto 

nařízení současně nejvíce hoří, protože jednotlivé požadavky na financování, které mají stanovit členské 

státy formou plánů na podporu oživení a odolnosti, které budou obsahovat agendu reforem a investic 

dotčeného členského státu pro následující čtyři roky, a které mají být přílohou Národních programů 

reforem, mohou být již od 15. října předkládány Komisi ke schvalování (a Komise počítá s tím, že se 

tak stane již letos). Plány budou muset být v souladu „s relevantními výzvami a prioritami každé země, 

které byly identifikovány v kontextu evropského semestru“ (tj. specifickými hospodářsko-politickými 

doporučeními, CSR), zejména s těmi, které jsou relevantní pro zelenou a digitální transformaci nebo z ní 

vyplývají. Musí být také v souladu s informacemi, které členské státy zahrnuly do svých územních plánů 

spravedlivé transformace v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Plány musí obsahovat seznam a 

podrobné odůvodnění přínosů navrhovaných reforem a investic, odhadované celkové náklady, 

předpokládané milníky, cíle a orientační harmonogram provádění reforem a investic. Není stanoven 

poměr prostředků na reformy a investice, ani povinná míra spolufinancování ze strany členských států.  

Současně je v této facilitě navržen kontroverzní klíč k čerpání. Každý členský stát by měl mít do 

konce roku 2022 k dispozici k čerpání z grantové části facility národní obálku s částkou až do výše určené 

ve formě tzv. maximálního finančního příspěvku. Ten Komise navrhla stanovit za použití metodiky na 

základě počtu obyvatel, převrácené hodnoty hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele a relativní 

míry nezaměstnanosti každého členského státu. Pro Českou republiku (dle výpočtu Komise) činí 

alokační podíl 1,51 % z grantové části facility a maximální finanční příspěvek (granty) 4 678 

milionů eur (v cenách roku 2018). 

Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument – TSI), který navazuje na nástroj 

pro podporu strukturálních reforem , má mít alokaci 864 milionů EUR. Cílem tohoto nástroje je 

pomoci členským státům provádět institucionální a správní reformy zaměřené na udržení růstu a posílení 

odolnosti.  Výčet akcí způsobilých pro financování zahrnuje odborné vstupy, vypracovávání strategií a 

plánů reforem, budování institucionálních, správních nebo odvětvových kapacit, budování kapacit IT, 

studie a analýzy, komunikační projekty, organizace místní operativní podpory v oblastech azylu, migrace 

a kontroly hranic a další relevantní činnosti. Členské státy budou moci požádat o technickou podporu i 

pro samotnou přípravu plánů oživení a odolnosti. Komise bude vypisovat výzvy, do nichž se přihlásí 

členské státy se svými projektovými žádostmi, Komise je vyhodnotí, dohodne se s členským státem na 

prioritních oblastech a rozdělí financování. To bude mít formu grantů, veřejných zakázek, náhrady 

nákladů externím odborníkům atd. 

Tyto dva tisky zatím projednává samostatně Výbor pro záležitosti Evropské unie. 

 
 

VII. Stanovisko zpravodaje 

Problematika je rozsáhlá, složitá, v mnohém nejasná, a současně se dále vyvíjí. Další posun a změny 

lze čekat na Evropské radě, která se bude konat ve dnech 17. – 18. 7. 2020. Mnohé je stále potřeba 

vyjasňovat a upřesňovat.  

(A teprve ve středu 15. 7. 2020 po jednání výboru budeme o problematice diskutovat).  



 

 

Co je poměrně jisté a v čem je možné bezproblémově nalézt shodu s vládou, je nereálný harmonogram 

NGEU, to je záměr Komise předsunout finanční podporu NGEU tak, aby právní závazky, z nichž plynou 

výdaje na podporu či rozhodnutí o poskytnutí půjček, byly přijaty do 31. prosince 2024 a do 31. prosince 

2022 přijaty právní závazky ve výši nejméně 60 % alokace. Toto bude stěží zvládat jakýkoli ČS, nejen 

Česko, i kdyby bylo méně byrokratické a více zdigitalizováno, než je. 

Současně lze s vládou souhlasit z obecného hlediska o potřebě posílit Politiku soudržnosti. Ovšem nikoli 

jak to vnímá vláda, která kohezi prosazuje z důvodu konvergence státu jako celku, ale jde o posílení a 

naplnění principů vnitřní kohezní politiky, kdy je cílem snižovat regionální rozdíly uvnitř státu a 

podporu za účelem naplnění tohoto cíle jasně a přednostně směřovat na strukturálně postižené regiony podle 

nejmenšího vykazovaného HDP na obyvatele. V tomto ohledu může mít větší význam i Fond pro 

spravedlivou transformaci, než dosud připouští vláda. Podle projevů premiéra ve Sněmovně vláda spíše 

opět hledá, jak těchto prostředků využít na jiné účely, než k jakým je Fond zamýšlen.  

Největší otazníky vzbuzuje a předmětem diskuze by mělo být: 

Enormní navýšení rozpočtu EU kombinací VFR a nového Nástroje na podporu oživení, přičemž se 

až nepřehledně míchají dohromady finančně i meritorně klasické dlouhodobé programy, nové 

dlouhodobé programy a krátkodobé oživení ekonomiky po pandemii, stejně jako klasických zdrojů 

a půjčky na straně výnosů, a mix půjček a grantů jako forem podpory na straně výdajů; 

Způsob financování Nástroje na podporu oživení, tj. vypůjčení si potřebných prostředků na finančních 

trzích a společné ručení za tyto dluhy, stejně jako odložení splatnosti těchto dluhů, které budou po nás 

splácet až příští generace. Přitom naléhavost a potřeba tak velkého zadlužení není jasně vyargumentována 

a spočívá zatím na teoretických předkladech ekonomického propadu po koronakrizi.  

Podle jakých klíčů a priorit jsou děleny prostředky do dílčích opatření v Nástroji na podporu 

oživení, stejně jako podle jakých kritérií a proč v dané výši byly nové finanční alokace přidělovány ve 

struktuře VFR 2021-2027 oproti původním návrhům z roku 2018; 

Reforma příjmové stránky rozpočtu: případné budoucí nové vlastní zdroje (celkový strop vlastních 

zdrojů pro platby by tak měl v období 2021-2027 být navýšen na 2,00 % HND v platbách a 2,06 % 

v závazcích). I zde lze souhlasit s postojem vlády, že výše stropu vlastních zdrojů, zejména dočasné 

navýšení, by měla být stanovena až v závislosti na celkovém schváleném objemu VFR 2021-2027 a 

NGEU; 

Nejasné procedurální otázky projednávání návrhů a vnitrostátní aspekty, zejména způsob 

vnitrostátního schválení rozhodnutí o vlastních zdrojích EU, který by bylo nejlépe podmínit 

souhlasem obou komor Parlamentu. Vůbec doplňkové financování tohoto rozpočtu zavedením nových 

zdrojů zůstává nejasné. Vedle množství nerecyklovaných plastových obalů dle původního návrhu z roku 

2018 ? (str. 15 tisku K 056/12). Komise uvažuje i o dalších nových vlastních zdrojích od cca od roku 

2024, jako je zdroj z obchodování s emisemi, včetně možného rozšíření na oblast letectví a námořní 

přepravy, uhlíkové „clo“, poplatek za užívání vnitřního trhu a digitální daň. Konkrétní návrhy má ale 

Komise teprve předložit někdy v příštích letech. V podstatě se bude jednat o nové evropské daně.  

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Návrh dílčího Usnesení  

S ohledem na výše uvedené nejasnosti a otazníky si nevytvářím nárok na celistvost a úplnost návrhu 

usnesení. Mj. i proto, že teprve po jednání výboru dne 15.7. proběhne debata s předsedou Vlády a 

17.7. bude k tomu jednat opět Rada EU. 

Předběžné body návrhu usnesení senátu, jako podklad pro jednání garančního výboru. 

 

Senát navazuje na svá usnesení k víceletému finančnímu rámci EU na roky 2021- 2027 a to především 

514 z 17. 10.  2018 a v souvislosti s novými návrhy : 

Vyzývá premiéra, aby  

- prosazoval navýšení prostředků na kohezní politiku a zajistil její implementaci tak, aby největší 

část těchto prostředků směřovala do nejméně rozvinutých vnitřních regionů; 

- se pokusil při vyjednáváních na Evropské radě snížit financování výdajů z NGEU formou 

výpůjček na finančních trzích do 500 miliard (původní návrh Francie a Německa), a tyto 

prostředky aby směřovaly většinově na řešení ekonomických dopadů pandemie; 

Podporuje vládu,  

- aby prosazovala prodloužení období pro využití finanční podpory NGEU na celé sedmileté období 

2021-2027; 

- aby navýšení stropu vlastních zdrojů bylo stanoveno až v závislosti na celkovém schváleném 

objemu VFR 2021-2027 a NGEU; 

- v prosazení zjednodušení navrženého systém financování rozpočtu EU; 

- v jejím rezervovaném přístupu k využití půjčky v rámci RRF a rozhodnutí o jejím využit í až v 

kontextu nabízených podmínek (jak finančních tak i kondicionalit pro čerpání v rámci nástroje 

RRF); 

-  

Vyzývá vládu, aby :  

- navýšení prostředků na společnou zemědělskou podmínila zastropováním plateb, zvýšením 

objemu ekologické produkce a snížením používání pesticidů a hnojiv;  

- vyjednala a připravila podmínky pro snadné, rychlé a spravedlivé čerpání evropských fondů, s co 

nejmenší administrativní zátěží pro správce programů i konečné příjemce;  

- začala ve spolupráci s krajským samosprávami, zejména s těmi ze strukturálně postižených 

regionů, urychleně připravovat velké a realizovatelné prioritní projekty národního zájmu 

v souladu s prioritami VFR a NGEU, a zajistila tak včas dostatečnou a strategickou absorpční 

kapacitu pro efektivní využití bezprecedentního navýšení rozpočtu EU. 

-  

 

 

 

 

 

Více na jednání výboru, případně následně po projednání s premiérem dne 15.7., odpoledne. 

 

 
S použitím podkladů a citací Oddělení pro EU Kanceláře Senátu (Dita Voleská, Jan Grinc) zpracoval: 

 

 

Zbyněk Linhart 

Zpravodaj za VUZP Senát Parlamentu ČR 
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