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NENÍ ČERT JAKO ĎÁBEL 



JAK FUNGUJE PŘEROZDĚLOVACÍ SYSTÉM EU 

Z vlastních zdrojů (cla, zemědělské 
dávky – 20%) a od národních států 
(podíl na DPH – 20% a HDP – 60%) 
získává prostředky, které 
přerozděluje. 

Rozpočet povinně vyrovnaný. 

Limit pro příspěvky států do rozpočtu 
EU: 1,24 % HNP EU  



STRUKTURA VÝDAJŮ EU 

http://ec.europa.eu/budget/figures/2011/2011_en.cfm 



VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ROZPOČTU 

http://www.euroskop.cz/gallery/40/12009-
30_10_reforma_rozpoctu.pdf 



KUDY PENÍZE PROUDÍ 

Politika hospodářské a sociální 
soudržnosti: fond soudržnosti (SF) a 
strukturální fondy (ESF a ERDF) 

Program rozvoje venkova Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova  

 Přímé výdaje (zaměstnanci EU v 
národních státech apod.) 

 

 



JAK JSOU MOŽNÉ DOTACE? 

Zákaz veřejné podpory v EU vs. vznešené 
cíle: dohnat USA a Japonsko, nenechat se 
dohnat Čínou, pomoci znevýhodněným… 

Kvůli vznešenému cíli lze udělat výjimku, 
blokovou výjimku 

Podpora je tak minimální (de minimis), že 
trh nemůže ohrozit 

 

  



VZNEŠENÝ CÍL 1 

Rozvíjet zaostávající regiony (cíl 
Konvergence) 

Nechceme mrtvý španělský venkov 

Raději pošleme německé peníze do 
Řecka, než aby všichni Řekové přišli 
do Německa 

 



VZNEŠENÝ CÍL 2 

Hi-tech firmy, drobné živnostníky, 
vzdělávání a sociálně znevýhodněné 
musíme podpořit všude (= 
Regionální konkurenceschopnost  
a zaměstnanost) 

Musíme dát něco i těm bohatým, 
kteří celou tu srandu platí, aby moc 
nenadávali 

 



VZNEŠENÝ CÍL 3 

Je třeba podporovat spolupráci na 
úrovni regionů v různých státech 
(Evropská územní spolupráce) 

Dejme peníze do přeshraniční 
spolupráce, ať nám tu hezkou Unii 
nacionalisté zase nerozloží 

 



CO NA SYSTÉMU SMRDÍ ČERTOVINOU 

Vybereme od všech, dáme jen 
někomu (čistí plátci a čistí příjemci). 

Dotace na zbytné projekty. 

Úředník ví lépe než žadatel, co 
žadatel potřebuje (výchovný efekt?) 

Korupční prostředí 

 



CO NA SYSTÉMU SMRDÍ ČERTOVINOU 2 

Pokřivení trhu, cen a myšlení  
v některých segmentech 

Systém sám spotřebovává část 
financí 

Zneužívání dotací 



CO VADÍ PŘÍJEMCŮM 

Administrativní náročnost zpracování 
a řízení dotace 

Zpožďování plateb 

Nejednotnost výkladu pravidel 
různými kontrolními orgány i 
konkrétními lidmi 

Pravidla se mění během hry 



KOPI LUWAK 

Pokud si myslíte, že dotace jsou jen 
hromada …, vzpomeňte si na cibetky. 

 



JSME ČISTÝ PŘÍJEMCE 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: mfcr.cz 



ZAJÍMAVÉ A PROSPĚŠNÉ PROJEKTY A TRENDY 

Podpora výzkumu a inovací 

Opravené památky, silnice, 
postavené čistírny 

Zahájení programů RLZ i ve firmách, 
kde dříve nebyly 

Koncepční, systematické programy 

Využívání nástroje VŘ 



KONKRÉTNÍ CESTA K PENĚZŮM 

Sedmileté plánovací období (2007 – 
2013) 

Pravidlo n+2 a n+3 

Národní strategický referenční rámec 

Operační programy 

Prioritní osy 

Výzvy 



NA CO JEŠTĚ DOSÁHNETE DO ROKU 2013 

Rekonstrukce nemovitostí a příprava 
podnikatelských zón 

Specifické, odborné a možná i 
obecné vzdělávání 

Klastry 

 Marketing na zahraniční trhy 

Eko-energie (úsporné programy) 



NA CO JEŠTĚ DOSÁHNETE DO ROKU 2013  

Nové technologie (Rozvoj) 

 Podpora kapacit pro výzkum, vývoj 
a inovace ve firmách (Potenciál) 

Inovace – zavádění inovací do praxe 

Vzdělávání pedagogů, podpora dětí 
se specifickými vzdělávací potřebami 

Tvorba nových vzdělávacích    
  programů apod. 



JAK TO ŠVAGR VIDÍ PO ROCE 2013 

Rozpočtový výhled EU pro období  
2014–2020 činí 1 025 mld. EUR 
(nárůst o 4,8 %) 

Alokace pro ČR zhruba stejná jako   
v tomto období  (26,69 mld. EUR), 
možná mírný pokles  

Vedle dotací vzroste význam 
vratných půjček 

 

 



JAK TO ŠVAGR VIDÍ PO ROCE 2013 

Menší počet operačních programů 

Přislíbeno jednodušší čerpání (el. 
komunikace, informace na jednom 
místě) a přísnější kontroly 

 Riziko pro „bohaté“ regiony – scénář 
Praha  



MÁ PRO VÁS KOUZELNÝ KABÁT JEŠTĚ MINCI? 

Podívejme se do kapsy, zda pro Vás 
ještě má čert dotační tolar… 


