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POLICY PAPER 
 

Nový VFR – pět výzev pro  
Českou republiku 

 

Vít Havelka 

§ Dne 2. května 2018 předložila Evropská komise první návrh nového víceletého finančního 
rámce (dále VFR), jehož výsledná podoba určí povahu evropských rozpočtů mezi lety 2021 a 
2027. EK tím zahajuje debatu o novém VFR, na což se snaží tento text reagovat.  
 

§ Analyzuje konkrétně, co je v této souvislosti v sázce pro Českou republiku a jaké hlavní výzvy 
leží před jejími vyjednávači. 
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Shrnutí 

Článek vychází z předpokladu, že mezi hlavní zájmy 
České republiky patří omezení radikálních škrtů v obálce 
Politiky soudržnosti určené ČR, zachování současného 
systému přímých plateb Společné zemědělské politiky (dále 
SZP) a posílení kapitol zabývající se ochranou hranic, 
obranou, vnitřní bezpečností a rozvojovou pomocí. Tohoto 
však nebude možné dosáhnout bez zvětšení objemu 
budoucího VFR. Dá se tedy očekávat, že členské státy 
budou muset odvádět do evropského rozpočtu více než 
v současnosti. Na základě těchto předpokladů by měla ČR 
zvážit následující doporučení: 

Velikost a pružnost 
• Česká republika by měla podporovat navýšení 

evropského rozpočtu. Toto by totiž omezilo hrozbu 
radikálních škrtů v Politice soudržnosti a Společné 
zemědělské politice, což jsou zároveň pro ČR dvě 
nejdůležitější politiky EU. 

• Pružnost nového VFR by měla být zvětšena za pomoci 
tří opatření: reformy Zvláštních nástrojů stojících mimo 
současný VFR; povinného plánování rozpočtových 
rezerv, které bude možné přesouvat mezi jednotlivými 
rozpočtovými kapitolami; omezením současného počtu 
rozpočtových položek. 

Zdroje 
• Česká republika by měla souhlasit s růstem svých 

příspěvků do evropského rozpočtu. 
• Vláda ČR by měla zvážit přeměnu současného vlastního 

zdroje založeného na DPH. Dále by se neměla bránit 
zavedení ražebného jako zdroje pro potencionální 
rozpočet Eurozóny. 

Priority 
• Budoucí VFR by měl co nejlépe odpovídat tomu, co 

požadují Evropané po Evropské unii. 
• S ohledem na české průzkumy veřejného mínění by 

měla česká vláda prosazovat posílení rozpočtových 
kapitol Bezpečnost a občanství, Globální Evropa a 
obrana. 

Politika soudružnosti 
• V případě, že by mělo na evropské úrovni dojít 

k omezení prostředků zaměřených na Politiku 
soudržnosti, měla by se Česká republika zasazovat o 
vertikální, nikoliv horizontální škrty. 

• Česká vláda by také měla propagovat novou klasifikaci 
regionů, která by lépe rozlišovala rozdíly v ekonomické 
výkonosti regionů. 

• Bylo by také dobré omezit množství prioritních oblastí 
financovaných Evropskými strukturálními a investičními 
fondy. Evropská pomoc by díky tomu mohla být 
účinnější a viditelnější. 

Společná zemědělská politika 
• Česká republika by měla odmítat zastropování přímých 

plateb, protože takové opatření by výrazně ohrozilo 
české farmáře z důvodu historicky dané struktury 
českých zemědělských podniků. 

• Pokud by takové opatření bylo neprosaditelné, bylo by 
dobré podpořit: 1) přerozdělování přímých plateb 
v rámci národních obálek; 2) otevřít debatu o 
spolufinancování I. pilíře. 
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Seznam použitých pojmů 

 

 

Rozpočtové položky Šest základních kategorií určující pro jaký účel budou použity evropské finanční 
prostředky: Inteligentní růst podporující začlenění; Udržitelný růst: Přírodní 
zdroje; Bezpečnost a občanství; Globální Evropa; Správa; Náhrady. 
 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy – pět fondů, jejichž cílem je podpora 
ekonomického rozvoje v členských státech.  
 

VFR Víceletý finanční rámec – sedmiletý plán určující velikost, strukturu a zaměření 
každoročních rozpočtů EU. 
 

Nové priority Oblasti, které nejsou výrazně pokryty v současném víceletém finančním rámci. 
Jedná se především o obranu, bezpečnost, ochranu hranic, migraci, rozvojovou 
pomoc a digitalizaci. 
 

Vlastní zdroje Finanční zdroje Evropské unie, které z drtivé většiny pokrývají veškeré výdaje 
evropského rozpočtu – tradiční vlastní zdroje, zdroje založené na HND, zdroje 
založené na DPH. 
 

Rabat Mechanismus snižující celkové příspěvky států do evropského rozpočtu.  
 

Ražebné Rozdíl mezi hodnotou peněz a náklady na jejich výrobu a distribuci, který tvoří 
část zisku centrálních bank. Zisky z ražebného bývají zpravidla placeny do 
státního rozpočtu. 
 

Speciální nástroje  Speciální nástroje jsou „fondy“ stojící mimo současný VFR. Mohou být využity 
v případě náhlých události: Rezervy pro mimořádné události; Fond solidarity EU, 
Evropský fond pro přizpůsobení globalizace, Nástroj pružnosti.  
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Úvod 

Dne 2. května 2018 vydala Evropská komise první 
návrh nového Víceletého finančního rámce 2021-2027. 
Očekává se, že tento dokument bude hrát klíčovou roli při 
diskuzích o velikosti, příjmech a cílech nového VFR. 

V reakci na Brexit zahájila Evropská komise v roce 
2016 debatu o budoucnosti Evropské unie. Od té doby 
publikovala velké množství dokumentů popisující možný 
budoucí vývoj evropské integrace. Tato debata se nyní chýlí 
ke konci, přičemž nový VFR bude mít hlavní vliv na její 
výsledek. Obecně se předpokládá, že spolupráce mezi 
členskými zeměmi bude intenzivně pokračovat v oblastech, 
které získají výrazné financování z evropského rozpočtu a 
ostatní politiky EU budou nuceny přežívat na okraji 
politického zájmu. 

Kromě debaty o tom, kam by měly evropské peníze 
nově směřovat, otevřel Brexit také cestu k reformě příjmů 
evropského rozpočtu. Současný systém je známý svou 
nadměrnou komplikovaností, která je charakterizována 
velkým množstvím opt-outů, rabatů a rabatů z rabatů. 
Odchod Spojeného království, které bylo vždy velkým 
zastáncem korekčních mechanismů, odblokoval diskuzi o 
potencionálním zavedení nových zdrojů a celkové reformě 
příjmové stránky evropského rozpočtu. Na druhou stranu 
Velká Británie zkomplikovala situaci tím, že po ní zbyde 
mezera v rozpočtu o velikosti přibližně 10 miliard €/rok. 
V současné době přitom neexistuje žádná shoda na tom, jak 
tuto situaci řešit. 

Z pohledu České republiky bude zásadní vyjednat 
rozumné snížení příjmů z evropských fondů, které dostává 
v rámci Politiky soudržnosti. Tím, jak ČR bohatne, dojde ke 
snížení české obálky tak jako tak, jde pouze o to, jak velký 
rozdíl to oproti současnému VFR bude. V této souvislosti se 
dá předpokládat, že 50 % současné alokace bude hranice, 
která bude pro Českou republiku přijatelná. Dle slov 
premiéra v demisi Andreje Babiše bude také Česká 

                                                   

1  Více na https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/ 
informal-meeting-of-heads-of-state-or-government-february-20-
199db/arrival-and-doorstep-babi-cz-19d4d  

republika usilovat o větší flexibilitu v možnosti přidělování 
podpory z evropských fondů. Současná pravidla VFR jsou 
totiž prý velmi rigidní a neumožňují České republice 
„efektivně“ využívat alokované zdroje.1 

Pro ČR je důležitá také debata o potencionální reformě 
Společné zemědělské politiky. Evropská komise by ráda 
zaměřila podporu na malé zemědělské podniky, což je 
v přímém rozporu s českým zájmem. Z důvodu historického 
vývoje jsou totiž české podniky výrazně větší, než je 
evropský průměr – typický český zemědělec hospodaří na 
rozloze 133ha, zatímco v evropský na 15ha. Realizace plánu 
Evropské komise by tedy znamenala finanční ztráty pro 
české zemědělství. 

V neposlední řadě pak bude pro Českou vládu důležitá 
podpora tzv. nových priorit v budoucím VFR. Česká 
republika by určitě velmi ráda viděla fiskální posílení položek 
zaměřených na obranu, vnitřní bezpečnost a ochranu hranic. 
Obecně vzato ale nejde předjímat, jak bude nakonec nový 
VFR vypadat. 

Jelikož budou vyjednávání o novém VFR velmi 
komplikované a komplexní, je dobré se podívat na to, jaké 
hlavní výzvy leží před českými vyjednavači. Na to se bude 
snažit reagovat následující text, který se pokusí rozebrat pět 
nejvíce diskutovaných aspektů VFR a jejich dopady na ČR: 

1) Velikost a pružnost rozpočtu, 

2) rozpočtové zdroje, 

3) rozpočtové priority, 

4) Politika soudržnosti, 

5) Společná zemědělská politika. 
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Hlavní výzvy nového VFR 

1) Velikost a pružnost 
Evropská unie a její členské státy čelí velkému 

množství výzev, které není možné řešit jinak, než na 
evropské úrovni. Zároveň s tím nám vývoj poslední pěti let 
ukázal, že současná podoba a pružnost evropského 
rozpočtu nutně neodpovídá tomu, co by bylo třeba. Jestliže 
má Evropská unie dostát očekávání svých občanů, měli by 
evropští lídři přehodnotit svůj přístup k velikosti a flexibilitě 
evropského rozpočtu. 

1.1) Velikost rozpočtu 
Česká republika je čistým příjemcem z evropského 

rozpočtu, přičemž tento stav by se velmi pravděpodobně 
neměl změnit do roku 2028.2 Za období prvních 11 let od 
vstupu do EU si přitom český stát přišel na cca 750 miliard 
korun3, které byly do ČR zaslány v podobě grantů Politiky 
soudržnosti. Dle analýzy Úřadu vlády přispívaly tyto peníze 
přibližně k 1.7% českého HDP4, nebo 42.5 % celkových 
státních investic. 5 

V únoru 2018 vydala Evropská komise sdělení6, ve 
kterém popsala devět budoucích priorit evropského 
rozpočtu. Zároveň s tím také uvedla, jak velké finanční 
příspěvky by měly být alokovány do jednotlivých oblastí tak, 
aby došlo ke Komisí zamýšlenému efektu. Již při letmém 
pohledu na představená čísla je jasné, že bude potřeba více 
peněz, než bylo uvolněno v současném VFR. Rozdíl mezi 
ambicemi EU a velikostí financování (mj. i s ohledem na 
Brexit) je tedy možné vyřešit pouze navýšením příspěvků, 

                                                   

2 „Rozpočet EU: ČR bude do roku 2028 čistým příjemcem,“ 
Evropská komise v České republice, dostupné na: 
https://ec.europa.eu/czech-
republic/news/171009_rozpocet_eu_debata_cs  

3 „Dopad ESI fondů na hospodářský růst ČR,“ Úřad vlády, 
strana 2, dostupné na: https://www.vlada.cz/assets/evropske-
zalezitosti/analyzy-
EU/171204_Dopad_ESI_fondu_na_hospodarsky_rust_CR_final.pdf  

4 Ibid. 
5 „Evropské peníze jdou na silnice a pomáhají lidem najít 

práci. Česko ale o část peněz přijde, protože bohatne,“ 
Hospodářské noviny, dostupné na: https://archiv.ihned.cz/c1-
66091500-cesko-musi-s-evropskymi-dotacemi-lepe-hospodarit  

6 „Communication from the Commmission to the European 
Parliament, the European Council and the Council“, dostupné na: 

které platí jednotlivé členské země do evropského rozpočtu, 
nebo přesunem financí z v současné době největších 
rozpočtových kapitol – Společné zemědělské politiky a 
Politiky soudržnosti. Pokud nedojde k zvýšení rozpočtu, 
nebude zkrátka možné financovat nové priority bez 
současného snížení alokací do Politiky soudržnosti a SZP. 

Z historické perspektivy a ve světle vývoje posledních 
let by měla Česká republika podporovat celkové navýšení 
evropského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že Politika 
soudržnosti a SZP již nebudou absolutní priority nového VFR, 
je pravděpodobné, že čím větší bude evropský rozpočet, tím 
více zbyde právě na tyto, pro Českou republiku důležité, 
rozpočtové kapitoly.  

1.2) Pružnost  
VFR byl obvykle schvalován na období sedmi let, což 

se v současném kontextu ukázalo mírně nepraktické. Svět 
se mění rychleji než dříve, což prakticky vylučuje předvídání 
budoucích krizí. Kdo by například tušil v roce 2012 uprostřed 
finanční a ekonomické krize, že hlavními problémy, kterým 
bude Evropa dnes čelit, je obrana nebo usměrňování 
migrace? Tento příklad velmi dobře ukazuje na to, že 
budoucí VFR by měl být co nejvíce pružný tak, aby mohl 
reagovat na nepředvídatelné události. Jelikož se zdá 
politicky neproveditelné a také nežádoucí snížit současné 
zafixování VFR na 7 let, je jedinou zbývající možností zvýšit 
flexibilitu samotného evropského rozpočtu. 

Analýza Evropského parlamentu7 ukázala, že současné 
nástroje flexibility v podobě Speciálních nástrojů 8  stojící 
mimo VFR se dají považovat za užitečné v případě reakcí na 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf  

7 „The next Multiannual Financial Framework (MFF) and its 
Flexibility,“ Policy Department for Budgetary Affairs, DG for Internal 
Policies of the Union, accessible at: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/6037
99/IPOL_IDA(2017)603799_EN.pdf  

8 Speciální nástroje jsou „fondy“ stojící mimo současný VFR. 
Mohou být využity v případě náhlých události: Rezervy pro 
mimořádné události; Fond solidarity EU, Evropský fond pro 
přizpůsobení globalizace, Nástroj pružnosti. Jejich výhodou je, že 
nemusí respektovat stropy zavedené VFR. Na druhou stranu je 
jejich účel poměrně úzce vymezený, takže se nedají použít jako 
plnohodnotné rezervní fondy. 
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nepředpokládané události. Na druhou stranu se některé 
nástroje ukázaly jako nedostatečně velké a jejich využití 
bylo značně rozdílné. Spojení současných Speciálních 
nástrojů do jednoho jediného fondu by proto 
pravděpodobně výrazně zvýšilo flexibilitu evropského 
rozpočtu. Každopádně je důležité, aby účel sjednoceného 
fondu by definován co nejšířeji tak, aby ho bylo možno 
použít v co největším množství případů. 

S ohledem na zmíněnou analýzu EP by bylo také dobré 
zvážit další dvě opatření zvyšující flexibilitu VFR: 

1) Snížení současného počtu rozpočtových položek9 

VFR; 

2) zavedení povinnosti plánovat podstatné 

rozpočtové přebytky, které by pak bylo možné 
přesouvat mezi jednotlivými rozpočtovými 

kapitolami 

2) Zdroje 
Odchod Velké Británie způsobí ročně evropskému 

rozpočtu výpadek příjmů ve výši cca. 10 miliard €.10 Aby 
toho nebylo málo, ocitá se Evropská unie pod tlakem 
některých členských států (např. Francie, nebo Nizozemí), 
aby došlo k zvýšení toku financí do oblasti nových priorit. Je 
více než jasné, že pokud má EU dostát všech očekávání, 
musí se velkost příjmů zvýšit ze současné úrovně +/- 1% 
HND EU. Toho je možné dosáhnout buď zvýšením přímých 
plateb (vlastní zdroj založený na HND) nebo zavedením 
nových vlastních zdrojů. Zatímco většina členských států 
souhlasila se zvýšením svých příspěvků, skupina čistých 
plátců (Nizozemí, Finsko, Švédsko, Rakousko a Dánsko) 
nadále odmítá jakýkoliv růst. 

Protože zájmem České republiky by měl být co největší 
VFR, měla by vláda zvážit zavedení nových vlastních zdrojů, 

                                                   

9 Six general categories specified in the MFF which determine 
the purpose of the allocated resources: Smart and Inclusive Growth 
(Cohesion), Sustainable Growth: Natural Resources (CAP), Security 
and citizenship (Justice and home affairs agenda), Global Europe 
(EU Foreign and development policy), Administration, 
Compensations (Croatian envelop). 

10 “EU Leaders Go to Battle Over Plugging Post-Brexit Budget 
Gap,” Bloomberg, accessible at: 

které by dále nezatěžovaly národní rozpočty. Pokud by byly 
dobře nastaveny, mohly by potencionálně zmírnit nechuť 
některých států (které by nerady platily více ze svého 
rozpočtu) zvýšit evropský rozpočet a zároveň odlehčit české 
státní kase. Na základě Závěrečné zprávy a doporučení 
skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích11  stojí za 
zmínku následující čtyři opatření:  

2.1) Daň z finančních transakcí (FTT)  
Diskuze o zavedení evropské daně z finančních 

transakcí pochází původně z let 2008-9, kdy Evropa čelila 
největší finanční a ekonomické krizi od dob Velké 
hospodářské krize ve 30. letech 20. století. V roce 2012 se 
jedenáct evropských zemí rozhodlo přijmout společnou daň 
z FTT za pomoci článku o posílené spolupráci. Cílem bylo 
navrátit alespoň část peněz daňových poplatníků 
vynaložených na sanaci finančních institucí zpět do 
národních rozpočtů. V roce 2013 pak odhadla Evropská 
komise, že tato daň přinese ročně příjmy ve výši cca 30-35 
miliard €. Toto číslo by pochopitelně bylo vyšší, pokud by 
daň zavedla celá Evropská unie. Dle analýzy konsorcia 
evropských univerzit by FTT také mohla posloužit jako 
nástroj na potírání daňových úniků. Její zavedení by totiž 
mohlo také obsahovat opravu současných děr v zákonech a 
sjednocení pravidel pro zdanění finančních služeb. 12 

Na druhou stranu bývá ale FTT často kritizována pro 
svou nízkou účinnost. Daň totiž míří na extrémně 
proměnlivý trh, který je schopen se velice rychle přizpůsobit 
jakýmkoliv regulatorním změnám. Pokud tedy daň nebude 
zavedena v celé EU27, bude vždy existovat zvýšené riziko 
daňových úniků. Firmy by mohly jednoduše začít rozvíjet 
svůj byznys v zemích, které finanční transakce nedaní. Je 
tedy nutné zvést celoevropskou daň tak, aby měla jako zdroj 
rozpočtu smysl. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-23/eu-
leaders-go-to-battle-over-how-to-plug-post-brexit-budget-gap  

11  Zpráva je dostupná na: http://ec.europa.eu/budget/ 
mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-
report_20170104.pdf  

12  „Sustainability-oriented Future EU Funding: A Financial 
Transaction Tax,“ FairTax working paper No. 5, str. 50, dostupné 
na: https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1047123/ 
FULLTEXT01.pdf  
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2.2) Reformovaný vlastní zdroj zlaožený na DPH 
 Současný systém zdroje založeného na DPH by měl 

být zrušen a nahrazen novým systémem, který bude 
transparentní a vytvoří přímý vztah mezi EU a daňovými 
poplatníky. V současné době platí členské státy část výnosu 
z DPH do evropského rozpočtu, přičemž konkrétní částka je 
vypočítána na základě velmi neprůhledného systému 
obsahujícího dlouhý seznam výjimek a korekčních 
mechanismů. Hlavní problém je především v tom, že 
současný zdroj z DPH slouží k celkovému snížení odvodů 
některých čistých plátců. Proto například Německo, Švédsko 
a Nizozemí platí proporcionálně mnohem méně než ostatní 
členské státy.	 13  Jinými slovy, současný systém 
upřednostňuje rovný přístup ke státům, nikoliv daňovým 
poplatníkům. Kromě toho má jednu další nevýhodu – tento 
příjem je často veden v rozpočtu členských zemí jako 
„platby do EU“, což se nijak neliší od vlastního zdroje 
založeného na HND. 14 

První možností, jak reformovat tento příjem, by bylo 
zavést fixní sazbu na DPH vybraného ze služeb a zboží v celé 
Evropské unii. V tomto případě by národní státy nadále 
vybíraly DPH a následně jeho část odváděly do evropského 
rozpočtu (např. 1%). EU by tak využila současného systému 
výběru daní, čímž by se příliš nezvýšila administrativní zátěž. 
Na druhou stranu každý z členských států má trochu jiný 
systém výběru DPH – produkty bývají zatíženy jinou sazbou, 
či jsou zcela vyňaty z daňové povinnosti. To znamená, že by 
se s evropskými daňovými poplatníky nezacházelo stejně, 
ale daně by se platily spíše podle toho, ve kterém členském 
státě daní poplatníci žijí. Evropská komise odhaduje, že 
tento model by přinesl do evropského rozpočtu kolem 20.9 
miliard € (v porovnání se současnými 15.9 miliardami €), 
pokud by se uplatňoval jednotný 1% odvod.15 

Druhou možností reformy příjmu založenému na DPH, 
by bylo sjednocení daňového základu v celé EU, na který by 
se vztahovala jednotná daňová sazba. V praxi by to 
znamenalo, že státy by neodváděly daň pouze ze zboží 

                                                   

13 Pro období 2014-2020 mají Německo, Nizozemí a Švédsko 
sníženou sazbu odvodu z DPH z 0,3% na 0,15%. 

14  “Future financing of the EU: Final report and 
recommendations of the High Level Group on Own Resources,” The 
high-level group on own resources, page 53, accessible at: 

podléhající DPH, ale zasílaly by do EK i seznam služeb a 
produktů vyjmutých z daně. Komise by následně vypočítala 
hodnotu osvobozených položek a daň doměřila. Výhodou 
tohoto řešení by bylo, že v by došlo k shodnému zacházení 
s daňovými poplatníky. Tento systém by pochopitelně 
vyžadoval harmonizaci DPH, což by mohlo narazit na opozici 
u některých členských států, které by nerady převedly část 
svých pravomocí na evropskou úroveň. Na druhou stranu 
sjednocené DPH by mohlo omezit obcházení daní. Dle 
propočtů Evropské komise by dokázal tento systém vytvořit 
dodatečné příjmy ve výši cca. 50.4 miliard €/rok.  

2.3) Ekologické daně 
Výhodou ekologických daní by bylo to, že kombinují 

prosazování určitých evropských politik a dodatečného 
příjmu evropského rozpočtu. V zásadě existují dva typy daní 
– přímé (daní se produkce) a nepřímé (daní se samotné 
produkty). V případě přímých daní by EU/členské státy 
zavedly systém, který zvýhodňuje ekologicky šetrnou 
výrobu a daní samotnou produkci podle toho, kolik vypouští 
CO2 – bylo by možné zavést například daň 20 € za jednu 
vypuštěnou tunu CO2. Problém tohoto řešení ale je, že by 
se daň vztahovala pouze na výrobu na území EU a tudíž by 
mohla ohrozit konkurenceschopnost EU. 

V případě přímé daně by byly konečné produkty 
zatíženy daní dle ekologické náročnosti jejich výroby bez 
ohledu, v které části světa se tak stalo. Výhodou tohoto 
systému by byl fakt, že by se daně nevztahovaly pouze na 
lokální evropskou produkci, ale také na zboží z dovozu. 
Podrobná stude Evropského ekonomického a sociálního 
výboru odhadla, že pokud by byly produkty zatíženy např. 
40 €/tunu CO2, získal by evropský rozpočet dostatek financí 
odpovídající 1% HDP EU.16  

2.4) Ražebné 
V současné době jsou výnosy z ražebného Evropské 

centrální banky distribuovány mezi národní centrální banky, 
které je následně odvádějí do svých národních státních 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-
communication/hlgor-report_20170104.pdf  

15  Viz: http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/ 
index_en.cfm  

16 Ibid., page 42. 
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rozpočtů. Pokud by však měl vzniknout oddělený 
rozpočet/fond Eurozóny, mohlo by ražebné sloužit jako 
dodatečný zdroj financí. Toto řešení by bylo výhodné ze 
dvou důvodů: zaprvé by ražebné vygenerované ECB bylo 
využito pouze členy Eurozóny; zadruhé by pak na jejich 
národní rozpočty nebyla uvalena další povinnost odvádět 
finanční prostředky do EU. Tento zdroj rozpočtu má však 
jednu zásadní nevýhodu – od roku 2015 přineslo ražebné 
pouze minimální zisky z důvodu nízkých úrokových sazeb. 
Je tedy otázkou, zdali by bylo schopné financovat 
samostatně celý rozpočet. 17 

Česká republika by obecně měla být otevřena diskuzím 
o výše zmíněných nových formách příjmu do evropského 
rozpočtu. Zároveň by ale měla zdůrazňovat, že je nutné 
zavádět taková opatření, která daňovou zátěž férově rozdělí 
mezi státy, budou transparentní a jednoduchá. S ohledem 
na konkrétní návrhy, určitě stojí za zvážení podpora reformě 
zdrojů založených na DPH v kombinaci s opatřeními 
zaměřených na potírání daňových podvodů. Bylo by 
například dobré sjednotit v celé EU daňový základ DHP. 
Takové řešení mohlo mít šanci na úspěch, neboť to vypadá, 
že se členské státy obecně shodnou na nutnosti změnit 
současný systém vlastních příjmů založených na DPH. 

3) Priority 
Současný VFR obsahuje šest rozpočtových položek, 

jejichž alokace jsou dále rozděleny mezi 50 oddělených 
programů. Dvě největší položky jsou Inteligentní růst 
podporující začlenění (47% celkového rozpočtu EU) a 
Udržitelný růst: přírodní zdroje (dosahující 38% ročních 
celkových alokací). Položka, která byla nejvíce vidět 
v posledních dvou až třech letech – Bezpečnost a občanství 
– přitom dosahovala pouhých dvou procent evropského 
rozpočtu. 18 Je přitom jasné, že takovéto rozdělení již není 
z důvodu většího důrazu na bezpečnosti politicky průchozí. 
Rozpočet tedy bude velice pravděpodobně přepracovaný. 

                                                   

17  „Rozbřesk: Brusel chce posílit rozpočet “nic 
nevydělávajícím” ražebným ECB,“ Patria.cz, dostupné na: 
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3791463/rozbresk-brusel-
chce-posilit-rozpocet-nic-nevydelavajicim-razebnym-ecb.html  

18 „Figures and Documents,“ European Commission webiste, 
dostupné na: http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/ 
index_en.cfm  

Obecně se dá říci, že by měl rozpočet co nejvíce 
respektovat přání evropských občanů. Dle posledního 
vydání Eurobarometru považují Češi za nevětší výzvy pro 
Evropu migraci (58% respondentů) a terorismus (53% 
respondentů). Zároveň jsou tyto výzvy považované za čistě 
evropské problémy, nikoliv specificky české. V neposlední 
řadě si Češi spojují Evropskou unii především s mírem a 
svobodou cestovat, pracovat a studovat. 19 

Na základě těchto dat je možné dojít k závěru, že by 
česká vláda měla prosazovat výrazné posílení rozpočtových 
položek zaměřených na obranu, migraci, ochranu hranic a 
rozvojovou pomoc. Měla by tak učinit i v případě, kdy by to 
zároveň znamenalo navýšení českých příspěvků do 
evropského rozpočtu. 

3.1) Ochrana hranic 
Současný systém ochrany hranic stojí Evropskou unii 

přibližně 4 miliardy €/7 let, což představuje přibližně 0.4% 
celkového rozpočtu EU. V Evropské unii by bylo asi velmi 
těžké hledat členskou zemi, která by tvrdila, že toto 
množství je dostačující. Proto je velmi pravděpodobné, že 
v novém VFR dojde k celkovému navýšení výdajů na 
ochranu hranic. 

Dle odhadů Evropské unie by stálo plné využití 
možností současných struktur 20  přibližně dvojnásobek 
současné alokace. Z českého pohledu ideální řešení – 
plnohodnotná evropská pohraniční stráž – by pak 
vyžadovala navýšení této rozpočtové položky na 150 
miliard/7 let. Tato částka přitom obsahuje veškeré výdaje 
členských států na ochranu hranic. Problém však je, že 
jakékoliv smysluplné využití této částky neumožňuje 
současný právní systém a princip subsidiarity. Dnešní právní 
regulace totiž určuje, že Evropské pohraniční a pobřežní 
stráž (Frontexu) není přímo zodpovědná za ochranu hranic, 
ale že každý členský stát má chránit své území. Frontex tedy 
pouze dohlíží na celkové fungování hraničních kontrol a 

19  „Standardní Eurobarometr 88,“ internetové stránky 
Evropské komise, dostupné na: http://ec.europa.eu/ 
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/Do
cumentKy/82120   

20 Evropská pohraniční a pobřežní stráž. 
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pokud je o to požádán poskytuje členským státům pomoc 
s výcvikem a zvládáním mimořádných události. Proto, i 
kdyby Frontex dostal dostatek vybavení a personálu 
k ochraně hranic, nemohl by tuto činnost reálně vykonávat. 

Z tohoto hlediska se tedy zdá rozumné podpořit plné 
využití současného právního řádu a navýšit prostředky na 8 
miliard € po dobu sedmi let. Zároveň by mělo dojít 
k vytvoření dostatečné rezervy, která by pokryla případné 
změny legislativy. V tuto chvíli je však lepší respektovat 
absorpční kapacitu finančních prostředků tak, jak je 
současný právní řád umožní.  

3.2) Rozvojová pomoc 
V současné době investuje EU přibližně 6% 

současného VFR do položek týkající se zahraniční politiky. 
Problém je, že tato částka není vůbec dostatečná na to, aby 
pomohla vyřešit problémy způsobující migraci do Evropy. 
Evropská komise předpokládá, že bude potřeba dodat 
přibližně 100 miliard € do nového VFR tak, aby EU pokrylo 
současné a nové programy. Tato částka pochopitelně 
vypadá jako velká, ale dá se říci, že je v zájmu České 
republiky více investovat do stability v zemích v blízkém 
sousedství EU. Česká vláda koneckonců vždy tvrdila, že je 
třeba bojovat proti externím příčinám migrační krize, místo 
zaměřování se na přerozdělování migrantů. 

3.3) Bezpečnost a obrana 
V roce 2017 se rozhodla Evropská unie spustit PESCO 

– spolupráci v oblasti obrany a založit Evropský obraný fond, 
jehož cílem má být podpora evropského obranného 
průmyslu a společných nákupů vybavení. Dle podkladů 
Evropské komise bude třeba, aby Evropský obraný fond 
získal alespoň 3.5 miliardy € po dobu sedmi let. V opačném 
případě by jeho existence neměla z hlediska výzkumu smysl. 
Dalších 10 miliard € je pak třeba alokovat mimo VFR na 
podporu „operací obranného charakteru“. Stejně jako 
v případě rozvojové pomoci by měla Česká republika 
podporovat posílení této rozpočtové kapitoly. ČR byla 

                                                   

21  „Rethinking the European Union’s post-Brexit budget 
priorities,“ Bruegel, dostupné na: http://bruegel.org/2018/ 
03/rethinking-the-european-unions-post-brexit-budget-priorities/  

22 „A new, modern Multiannual Financial Framework for a 
European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020,“ 

koneckonců vždy velkým příznivcem posílené obranné 
spolupráce. 

Obecně by se měla česká vláda nadále zasazovat o 
udržení současných hlavních politik EU – Politiky soudržnosti 
a Společné zemědělské politiky. Současně však musí být ČR 
připravena na rozumné snížení alokací do tradiční 
rozpočtových položek výměnou za posílení větších 
finančních prostředků pro obranu hranic, rozvojovou pomoc 
a obrannou unii. Zdá se například rozumné reálně zmrazit 
alokace do Politiky soudržnosti a SZP (tj. zvýšit jejich alokaci 
o inflaci, nikoliv celkové HND). Dle analýzy think-tanku 
Bruegel21 by se tím vytvořil přebytek rozpočtu ve výši 2 
miliard € ročně (pokud tedy bereme v úvahu, že Velká 
Británie již nebude vůbec do evropského rozpočtu přispívat).  

4) Politika soudržnosti 
Každý nový VFR s sebou nese úpravu definice toho, 

které regiony a země, a za jakých podmínek, mohou získat 
přístup k ESIF. Tentokráte se však diskuze netočí pouze 
kolem ekonomických otázek (ekonomická dimenze), ale 
debatuje se i tom, že by se zavedla podmíněnost s ohledem 
na stav právního státu a respektu k základním hodnotám EU 
(politická dimenze). 

4.1) Ekonomická dimenze 
Ve své první analýze 22  navrhla Evropská komise 

zaměření Politiky soudržnosti na méně vyvinuté regiony a 
státy čerpající z fondu soudržnosti. Dle EK by se dalo ušetřit 
přibližně 95 miliard € (1/4 současné alokace), pokud by 
k ESIF měly přístup pouze „méně rozvinuté regiony“ a 
„přechodové regiony“. Tato částka by se pak dala navýšit 
na 124 miliard €, kdyby se pomoc dále omezila pouze na 
státy čerpající z Fondu soudržnosti“ (tím by přestaly mít 
nárok na podporu Itálie, Francie a Španělsko). V současné 
době mají české regiony přístup k ESIF, což se ale 
s ohledem na silný hospodářský růst může změnit. Pokud 
bude pokračovat současný ekonomický trend, mohla by se 
Česká republika stát kolem roku 2028 čistým plátce do 

Sdělení Evropské komise, internetové stránky Evropské komise, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf  
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evropského rozpočtu. To by zároveň znamenalo, že by přišla 
o většinu ze svého přístupu k ESIF: V současné době je 
proto nutné se zasadit o postupné snížení příjmu, neboť 
rychlá změna by mohla přinést výrazný výpadek veřejného 
investování v České republice. 

V této souvislosti je možné dát České republice tři 
konkrétní doporučení: 1) ČR by se měla zasadit o vertikální 
namísto horizontálních omezení 23  přístupu k ESIF. 
Důvodem je to, že je v zájmu ČR, aby i bohaté regiony jako 
Praha nadále mohly čerpat z evropských fondů; 2) bylo by 
dobré omezit množství podporovaných oblastí, což by vedlo 
k větší koncentraci ESIF a jejich vliv by byl více viditelný; 3) 
Česká republika by měla podporovat zrušení současné 
kategorizace regionů (méně rozvinuté regiony, přechodové 
regiony a více rozvinuté regiony). Místo toho by mělo dojít 
k zavedení nového rozdělení, které by lépe rozlišovalo mezi 
různou úrovní ekonomického rozvoje. 

4.2) Politická dimenze 
Posledních pár let bylo ve znamení poměrně silně 

rostoucích rozporů mezi EU15 a státy ležící ve střední a 
východní Evropě. Tzv. migrační krize společně s vývojem 
v Polsku a Maďarsku vykopaly mezi čistými příjemci a plátci 
z evropského rozpočtu poměrně hluboký příkop. Některé 
ekonomicky silnější státy se začaly ptát, zdali-by měly 
vyjadřovat neomezenou solidaritu se střední a východní 
Evropou, když tyto země dle jejich názoru dostatečně 
nepřispívaly k řešení migrační krize. Kromě toho zahájila 
nedávno Evropská komise s Polskem řízení dle článku 7 
z důvodu obav o princip právního státu. V zásadě se dá říci, 
že existuje poměrně citelná nechuť platit veškeré náklady 
Politiky soudržnosti ze strany čistých plátců. 

Výsledkem této situace je diskuze o nových formách 
podmíněnosti přístupu k ESIF. Uvažuje se především o 
podmíněnosti s ohledem na respekt k principu právního 
státu a základním hodnotám Evropské unie. Podle tohoto 

                                                   

23  Horizontální škrty – omezující přístup pouze pro vice 
rozvinuté region; vertikální škrty – zmenšení příspěvků všem 
regionům bez ohledu na jejich ekonomickou výkonost. 

24 Tento nápad například zmiňovala komisařka Věra Jourová, 
viz: https://euobserver.com/political/139720  

návrhu by byla Politika soudržnosti použita jako páka na 
státy, které nějakým způsobem porušují výše zmíněné 
principy24, nebo například nejsou ochotni prokázat dostatek 
solidarity s dalšími státy v časech krize (např. nechuť 
přijímat uprchlíky). Podobná omezení nejsou pochopitelně 
v zájmu České republiky, a proto by měla česká vláda 
prosazovat bezpodmínečný přístup k ESIF. 

Politika soudržnosti byla vytvořena za účelem 
snižování ekonomických rozdílů v Evropě, nikoliv jako páka 
na státy bránící se politickým rozhodnutím na evropské 
úrovni. Navíc, jak ukazuje zkušenost ze západního Balkánu, 
v případě omezení přístupu států k ESIF, jsou další 
mezinárodní hráči ochotni vyplnit vzniklé vakuum a zvýšit 
svůj ekonomický a politický vliv. Výše zmíněné omezení 
přístupu k evropským fondům by bylo v zasažených státech 
velice pravděpodobně interpretováno jako vměšování se do 
vnitřních vztahů. 

5) Společná zemědělská politika 
Česká republika dostává ročně přibližně 1.2 miliardy 

€25 v podobě dotací ze Společné zemědělské politiky. Tato 
částka dělá tuto politiku druhou nejdůležitější. Zároveň s tím 
to znamená, že diskuze o potencionální reformě SZP by 
měly být v následujících měsících jednou z největších 
českých priorit. 

Na konci listopadu roku 2017 publikovala Evropská 
komise sdělení 26 , které obsahovalo popis zamýšlené 
reformy Společné zemědělské politiky. Ačkoliv EK navrhuje 
zachování dvou-pilířové struktury SZP, ráda by změnila 
zaměření podpory. Z českého pohledu jsou nejdůležitější 
především diskuze o reformě přímých plateb v rámci 
prvního pilíře. Díky současnému systému dostává 80% 
celkové alokace přibližně 20% zemědělců, což by Evropská 
komise ráda změnila a zaměřila podporu na malé rodinné 
podniky místo velkofarem. Konkrétně navrhla čtyři řešení: 

25  „Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly MZe ČR na rok 
2017,“ dostupné na: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
zemedelstvi/o-ministerstvu/rozpocet-mze/  

26 „The Future of Food and Farming – for a flexible, fair and 
sustainable Common Agricultural Policy,“ Evropská komise, 
dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
4841_en.htm.  
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1) zastropování maximální výše přímých plateb, 

kterou může jeden podnik získat; 

2) postupné snižování přímých plateb v závislosti na 
velikosti farmy;  

3) větší přerozdělování prostředků tak, aby byly lépe 

zacíleny na malé firmy; 

4) zaměření podpory na opravdové farmáře místo 

podpory agro-byznysu jako takového. 

Z tohoto hlediska je asi nejvíce skloňovanou úpravou 
zastropování maximální výše přímých plateb – konkrétní 
čísla se pohybují mezi 60 000 € a 150 000 € za rok. Pokud 
by takovéto opatření bylo přijato, znamenalo by zásadní 
ohrožení českého zemědělství. Z historického důvodu totiž 
průměrná česká firma hospodaří na přibližně 133ha půdy, 
zatímco evropský průměr je 15ha. 27  Ministerstvo 
zemědělství odhaduje, že pokud by došlo k zastropování 
plateb na 60 000 €/rok, přišla by Česká republika celkem o 
208 milionů € ročně.28 

Ve světle výše zmíněných částek je jasné, že by Česká 
republika měla jasně vystupovat proti zastropování přímých 
plateb. Pokud se jí toto nepovede prosadit, měla by 
podporovat následující řešení, která by mohla zmírnit 
dopady na české zemědělství: 1) zavést princip, že 
zastropované prostředky se přerozdělí v rámci národních 
obálek, takže peníze zůstanou v České republice; 2) ČR by 
měla podpořit otevření debaty o spolufinancování přímých 
plateb. Tím by mohlo dojít k celkovému snížení na 
náročnost SZP na evropský rozpočet. Zbylé peníze by se 
mohli použít na podporu nových priorit. 

                                                   

27  „Česko na rozdíl od většiny států EU trvá na podpoře 
velkofarem. Unie chce naopak zvýhodnit malé farmáře,“ 
Hospodářské noviny, dostupné na: https://archiv.ihned.cz/c1-
65869260-cesko-narozdil-od-vetsiny-statu-eu-trva-na-podpore-
velkofarem-unie-chce-naopak-zvyhodnit-male-farmare-na-ukor-
agroprumyslu  

28 „Milek: Zastropováním dotací pro zemědělce přijde Česko 
o miliardy,“ magazín E15, dostupné na: https://zpravy.e15.cz/ 
byznys/zemedelstvi/milek-zastropovanim-dotaci-pro-zemedelce-
prijde-cesko-o-miliardy-1344709  

29 Čtyři členské státy V4 + Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko 
a Slovinsko.  

30  „V4 a další čtyři státy podpoří zvýšení příspěvků do 
rozpočtu Evropské unie“, magazín E15, http://zpravy.e15.cz/ 

Závěr 

V současné době pochopitelně nelze odhadnou, jak 
silná bude Česká republika ve vyjednávání a kolik se jí 
podaří prosadit. Úspěch či selhání bude především záviset 
na české schopnosti vytvořit koalice s dalšími členskými 
státy. Z tohoto hlediska je pozitivní, že již došlo ke 
koordinaci pozice osmi středo- a východoevropských zemí29, 
které shodně prohlásily, že se nebrání zvýšit svůj příspěvek 
do evropského rozpočtu30. Podobně se vyjádřily i pobaltské 
republiky 31 . Na druhou stranu je pravdou, že Česká 
republika a další zmíněné země jsou čistými příjemci 
z evropského rozpočtu, což ztěžuje jejich celkovou pozici 
oproti čistým plátcům. Kromě toho Polsko a Maďarsko trpí 
značně sníženou reputací kvůli kontroverzím spojeným 
s dodržováním principů právního státu. Vytvářet koalice se 
středo- a východoevropskými zeměmi asi nebude stačit. 

Je však důležité zmínit, že celkový vývoj v Evropské 
unii hraje České republice mírně do karet. Jihoevropské 
křídlo je jednoznačným zastáncem fiskálního posílení EU a 
Německo nevyloučilo zvýšení vlastních příspěvků, pokud to 
umožní najít konsenzus na celoevropské úrovni. Podle 
vyjádření předsedy Evropské komise Junckera vyjádřilo 15 
členských států jasnou ochotu zvýšit své platby.32 Naproti 
tomu stojí ale skupina čtyř „fiskálně konzervativních 
států“ (Rakousko, Švédsko, Nizozemí a Dánsko), které 
jakékoliv navýšení odmítají. Místo toho by se dle jejich 
názoru měly najít úspory v Politice soudržnosti a Společné 
zemědělské politice.	33 

zahranicni/politika/v4-a-dalsi-ctyri-staty-podpori-zvyseni-
prispevku-do-rozpoctu-evropske-unie-1342932  

31  „Baltic leaders back bigger EU budget after Brexit“, 
Euractiv.com https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-
2020/news/baltic-leaders-back-bigger-eu-budget-after-brexit/  

32 „Juncker warns of cuts to MFF despite member states’ 
promised additional cash“, Euractive, dostupné na: 
https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-
2020/news/juncker-warns-of-cuts-to-mff-despite-member-states-
promised-additional-cash/  

33  „Meet the four big obstacles to a bigger EU budget“, 
Financial Times, dostupné na: https://www.ft.com/content/ 
3a351276-1761-11e8-9e9c-25c814761640  
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V neposlední řadě je důležité zmínit, že Evropská 
komise a především Evropský parlament jsou velkými 
zastánci navýšení rozpočtu tak, aby se zabránilo zásadním 
škrtům v Politice soudržnosti a Společné zemědělské politice. 

Dle vyjádření komisaře Oettingera je nepravděpodobné, že 
by došlo k zvýšení rozpočtu na EP požadovaných 1.3% 
evropského HND.34 Očekává však, že se rozpočet zvýší na 
celkových 1.1x% HND EU.	35  

 

 

                                                   

34  „Post-2020 EU budget reform must match EU's future 
ambitions“, Evropský parlament, dostupné na: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20180222IPR98410/post-2020-eu-budget-reform-must-
match-eu-s-future-ambitions  

35 Více v záznamu diskuze pořádané think-tankem Bruegel 
na: http://bruegel.org/events/the-future-of-the-eu-budget-mff-
post-2020/  
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