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SHRNUTÍ 

Souvislosti 

Před desetiletím vstoupil v platnost finanční výhled na období 2007–2013 a od té doby prošel rozpočet 

EU výraznou proměnou. V roce 2009 nabyla účinku Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) 

schválená v Lisabonu. Ta zásadním způsobem změnila pravomoci orgánů a institucí Evropské unie a 

jejich vzájemné rozložení, pokud jde o vlastní zdroje (příjmová stránka rozpočtu), víceletý finanční 

rámec (VFR), který nahradil finanční výhledy a stanoví střednědobé výdajové programy, a roční 

rozpočet, který je schvalován v takto vymezených hranicích. V roce 2008 vypukla globální finanční krize 

a po ní následovala krize eurozóny. Jejich důsledkem byl tlak na úsporné chování v členských státech 

EU a pod tlakem se ocitl i sám rozpočet EU. 

Tento briefing podává přehledný souhrn těchto událostí. V první části obsahuje výklad struktury 

rozpočtu a jeho výdajů. Ve druhé části pak vysvětluje změny, které přinesla SFEU. Na konci briefingu 

jsou shrnuty účinky, jaké měly na rozpočet politické tlaky na úsporná opatření a vytvoření nástrojů 

ekonomické stabilizace eurozóny. 

 

1. STRUKTURA ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 

Výdaje Evropské unie (EU) spočívají na třech pilířích, jimiž jsou: i) vlastní zdroje, ii) VFR a iii) roční 

rozpočet. 

1.1. VLASTNÍ ZDROJE A OPRAVY 

Příjmy neboli vlastní zdroje rozpočtu EU upravuje článek 311 SFEU, který stanoví, že Rada přijímá v této 

věci rozhodnutí jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem a musí je schválit každý členský 

stát, zpravidla jeho vnitrostátní parlament. Nyní platné rozhodnutí o vlastních zdrojích bylo schváleno 

v roce 2014 a nabylo účinku v roce 2016, přičemž bylo zpětně datováno k 1. lednu 2014. Stanoví, že 

vlastní zdroje mohou dosáhnout maximálně 1,2 % hrubého národního důchodu (HND) EU, v praxi 

nicméně dosahují kolem 1,0 % HND. Financování plyne v první řadě z cel podle vnějšího celního 

sazebníku EU a z odvodu ve výši 0,3 % z celkového výběru daně z přidané hodnoty (DPH) v každém 

členském státě. Nevelká částka též plyne z dávek z cukru. V praxi tyto zdroje dodávají do rozpočtu ne 

více než 25 % ročních finančních prostředků potřebných pro EU (neboli 0,25 % HND), jakkoli se tento 

procentní podíl může rok od roku lišit. Zbývající prostředky se skládají z převodů částek na základě HND 

každého členského státu v takové výši, aby bylo dosaženo současné výše plateb do rozpočtu 0,95 % 

HND stanovené ve VFR na období 2014–2020. 
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Vezmeme-li si pro příklad rok 2015, výše finančních prostředků vybraných jako vlastní zdroje činila 146 

miliard EUR, výše výdajů (tj. vyplacených prostředků) 145 miliard EUR, takže vznikl malý přebytek. 

V tomto systému však funguje řada oprav nebo tzv. úlev či slev, které snižují příspěvek na základě HND 

nebo DPH u některých prosperujících členských států: 

i) tzv. „úleva pro Spojené království“ činí 66 % čistého příspěvku Spojeného království 

(vypočteného jako příspěvek Spojeného království minus výše výdajů EU ve Spojeném 

království). Reálně je to však méně, protože se do výpočtu nezapočítávají cla a dávky z cukru 

ani procentní podíl výdajů EU mimo EU v rámci rozpočtového okruhu 4 (Globální Evropa) a 

veškeré výdaje EU nesměřující do zemědělství prováděné ve 13 členských státech, které 

přistoupily k EU od roku 2004. Tuto britskou opravu financují všech ostatní členské státy v 

poměru ke svému příspěvku do rozpočtu EU na základě vybrané DPH; 

ii) tzv. „sleva ze slevy“: jde o 75% slevu z výše příspěvků, které by platily Německo, 

Nizozemsko, Rakousko a Švédsko k dorovnání britské slevy; 

iii) paušální roční slevy přiznané v letech 2014–2020 Nizozemsku (ve výši 695 milionů EUR), 

Švédsku (185 milionů EUR) a Dánsku (130 milionů EUR); 

iv) sazba příspěvku na základě DPH, který hradí Německo, Nizozemsko a Švédsko, je snížena 

na polovinu, z 0,30 % na 0,15 %. Zároveň je snížena standardní sazba 0,30 % u těch 

členských států, ve kterých výše spotřebitelských výdajů překračuje 50 % HND. 

Tato kombinace čtyř typů slev jen posiluje tendenci členských států nahlížet na rozpočet EU jako na 

proces neustálého počítání čistých zůstatků: je snaha maximalizovat získané výdaje nebo slevy v 

poměru k částce, kterou ta která země přispěla.  Vypořádat se s tímto přístupem čistého zůstatku je 

základem doporučení, která formulovala skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje (Monti a další, 

2017). Skupina argumentuje, že by byly možné nové vlastní zdroje, které by mohly snížit objem 

převodů prostředků na základě procentního podílu HND a omezit žádosti o slevy, pokud se ukáže, že 

výdaje EU mají přidanou hodnotu díky multiplikačním, přeshraničním nebo prahovým efektům nebo 

díky tomu, že ve srovnání s výdaji jednotlivých členských států přinášejí úspory z rozsahu. 

1.2. ZÁVAZKY A PLATBY 

Výdaje EU se dělí na závazky a platby. Rozdílu mezi závazky a platbami se říká RAL (= reste à liquider, 

nevypořádané závazky). Závazky stanoví horní limit částek, k jejichž vynaložení se EU zavazuje ve 

výdajových programech, ve formě virtuálních peněz. Určitá část plateb je uvolněna na začátku 

projektu, obvykle velice rychle u výdajů v zemědělství nebo ve správní činnosti, kde nedochází ke 

spolufinancování. Po dokončení projektu je zbývající zůstatek plateb uvolněn za předpokladu, že 

příjemce splnil dané podmínky. Některé platby hradí závazky uzavřené o několik let dříve a často 

dochází k tomu, že prostředky na platby zůstávají nevyčerpány, pokud příjemce plně nerealizoval 

program, jak by schválen, a tím se pak zvyšuje objem RAL. 
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1.3. VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC 

VFR (článek 312 SFEU) určuje výdajovou stránku rozpočtu EU, ale spíše než určitou formou rozpočtu je 

přehledem stropů a maximálních částek výdajů, které jsou rozčleněny do okruhů podle oblastí politik: 

1a. Konkurenceschopnost; 1b. Soudržnost; 2. Přírodní zdroje (většinou zemědělství); 3. Bezpečnost a 

občanství; 4. Globální Evropa; 5. Správa. V každém z těchto okruhů jsou ve VFR stanoveny víceleté a 

roční stropy prostředků na závazky. Strop pro prostředky na platby je proti tomu stanoven pouze pro 

celkové výdaje, nikoli pro jednotlivé okruhy. 

VFR předkládá jako návrh Evropská komise a rozhoduje o něm jednomyslně Rada poté, co s návrhem 

vysloví souhlas Evropský parlament. Toto postavení dává Parlament v podstatě pravomoc spolutvůrce 

návrhu společně s Komisí. Členění finančního výhledu a jeho pokračovatele, VFR, na sedmiletá období 

2007–2013 a 2014–2020 znázorňuje následující tabulka 1. 

Tabulka 1: Finanční výhled na období 2007–2013 a VFR na období 2014–2020 

  
Finanční výhled 

2007–2013 
Návrh Komise: 

2014–2020 

Dohodnuté 
částky 

2014–2020 

1a. Konkurenceschopnost   9 % 15 % 13 % 

1b. Soudržnost  36 % 33 % 34 % 

2. Přírodní zdroje  9 % 10 % 10 % 

Zemědělství  34 % 28 % 29 % 

3. Bezpečnost/spravedlnost  1 % 2 % 2 % 

4. Globální Evropa  6 % 7 % 6 % 

5. Správa  6 % 6 % 6 % 

Závazky jako podíl HND 1,05 % HND 1,05 % HND 1,00 % HND 

Platby jako podíl HND 1,00 % HND 1,00 % HND 0,95 % HND 

Výše plateb 972 miliard EUR 972 miliard EUR 908 miliard EUR 

Pozn.: ceny roku 2011 

V roce 2011 předložila Evropská komise v souladu s přístupem formulovaným Radou návrh nového VFR 

se stejnými hodnotami jako předchozí finanční výhled, tj. se závazky na úrovni 1,05 % HND a platbami 

na úrovni 1,00 %. Byla navržena zvýšení u konkurenceschopnosti v okruhu 1a, z 9 % výdajů na závazky 

v období 2007–2013 na 15 % na období po roce 2013. Komise navrhovala snížit prostředky na závazky 

u soudržnosti v okruhu 1b ze 36 % na 33 % a prostředky na závazky pro zemědělství v okruhu 2 ze 34 

% na 28 %. Rada nakonec dospěla k jednomyslné dohodě na snížení celkových výdajů o 5 % u 

prostředků na závazky i na platby. V rámci této dohody byla částka na konkurenceschopnost stanovena 
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na 13 %, což stále znamenalo zvýšení oproti předchozímu období, ovšem o méně, než navrhovala 

Komise. V situaci, kdy se v novém VFR snižovaly výdajové stropy, zůstaly finanční prostředky na 

soudržnost a přímé platby v zemědělství relativně uchráněny, snížily se o méně procent, než 

navrhovala Komise.  

1.4. ROČNÍ ROZPOČTY 

Roční rozpočty EU jsou stanovovány v mezích stropů VFR. V jejich rámci se rozhoduje o výši prostředků 

na závazky a na platby pro každý okruh a každou rozpočtovou položku. Po dohodě na podobě ročního 

rozpočtu, k níž dochází v listopadu nebo prosinci předchozího rozpočtového roku, lze v průběhu 

následujícího roku přijímat opravné nebo dodatečné rozpočty ke zvýšení prostředků na závazky nebo 

na platby. Dohodnuté rozpočty spolu s opravnými rozpočty pak tvoří konečný rozpočet pro každý rok. 

Kompletní soubor částek, zahrnující prostředky na závazky a na platby jak v dohodnutých rozpočtech, 

tak v konečných rozpočtech v letech 2007–2016, naleznete zde1. Uvedené částky jsou také srovnány s 

výší prostředků, kterou odhlasovaly Rada a Parlament ještě před dosažením dohody, aby bylo vidět, 

která z institucí byla úspěšnější při prosazování svých preferencí. 

Tyto číselné údaje ukazují, že v případě rozpočtového roku 2011 nedokázal Evropský parlament 

prosadit své preference, pokud jde o výši prostředků na závazky a na platby, ani v dohodnutém 

rozpočtu, ani při přijímání opravných rozpočtů. V letech následujících byl již úspěšnější u prostředků 

na platby (ovšem pouze v opravných rozpočtech, nikoli v původně dohodnutých rozpočtech) a u všech 

prostředků na závazky. To svědčí o tom, že Rada souhlasila s poskytnutím potřebných prostředků 

pouze po malých doušcích formou méně nápadných opravných rozpočtů. V roce 2013 Rada vyhověla 

požadavkům Parlamentu ohledně výše prostředků na platby, aby zabezpečila souhlas Parlamentu s 

novým VFR, ve kterém se dlouhodobé výdaje snižovaly o 5 %. V ročním rozpočtu na rok 2014 již byly 

výdaje sníženy v intencích nového VFR.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. ZMĚNY V ROZPOČTU VYPLÝVAJÍCÍ Z LISABONSKÉ SMLOUVY 

Tabulka 2 znázorňuje změny pravomocí, které se udály v důsledku Lisabonské smlouvy u vlastních 

zdrojů, VFR a ročního rozpočtu. 

Tabulka 2: Předchozí status quo vs. Lisabonská smlouva 

Předchozí status quo Lisabonská smlouva 

VLASTNÍ ZDROJE (článek 269 ES) VLASTNÍ ZDROJE (článek 311 SFEU) 

Komise předkládá návrh  
konzultace s EP 
Rada rozhoduje jednomyslně 
ratifikace vnitrostátními parlamenty 

konzultace s EP 
Rada rozhoduje jednomyslně 
ratifikace vnitrostátními parlamenty 

 
zavedení nových vlastních zdrojů: HKV v Radě a 
souhlas EP 

FINANČNÍ VÝHLED 
(Dohoda z roku 1988) 

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC 
(článek 312 SFEU) 

Komise předkládá návrh Komise předkládá návrh 

  EP uděluje souhlas ještě před rozhodováním v Radě 

Rada rozhoduje jednomyslně Rada rozhoduje jednomyslně 

EP schvaluje nebo zamítá EP schvaluje nebo zamítá 

ratifikace vnitrostátními parlamenty neprobíhá vnitrostátní ratifikace 

REVERZNÍ BOD REVERZNÍ BOD 

Převzetí výdajových stropů z minulého roku 
Převzetí výdajových stropů z minulého roku, bez 
možnosti blokace 

Komise, Rada (kvalifikovanou většinou) a EP mohly 
toto převzetí zablokovat, což by znamenalo dvojitý 
reverzní bod návratu k nestabilitě před rokem 1988 
a pouze k ročním rozpočtům.   
MAXIMÁLNÍ MÍRA ZVÝŠENÍ 
(čl. 272 odst. 9 ES) 

MAXIMÁLNÍ MÍRA ZVÝŠENÍ 
(vypuštění čl. 272 odst. 9 ES) 

HKV v Radě ke zvýšení výdajů nad rámec stropu až o 
maximální možnou částku 

Rada může zvýšit prostředky nad rámec stropu 
pouze jednomyslně 

Pokud činí zvýšení Rady alespoň 50 % maximální 
částky, EP může absolutní většinou zvýšit prostředky 
o maximální částku   
HKV v Radě + třípětinovou většinou v EP lze zvýšit 
prostředky o více než o maximální možnou částku   
ROČNÍ ROZPOČET (článek 272 ES) ROČNÍ ROZPOČET (článek 314 SFEU) 

první čtení: HKV v Radě první čtení: HKV v Radě 

prostá většina v EP + blokační většina v Radě je třeba 
ke snížení povinných výdajů 

absolutní většina v EP + HKV v Radě je třeba ke 
změně 

prostá většina v EP + HKV v Radě je třeba ke zvýšení 
povinných výdajů 

blokační menšina Rady k zamítnutí rozpočtu 

absolutní většina v EP + HKV v Radě, nebo 
třípětinová většina v EP ke změně nepovinných 
výdajů 

  

dvoutřetinová většina v EP k zamítnutí rozpočtu prostá většina v EP k zamítnutí rozpočtu 

REVERZNÍ BOD (článek 273 ES) REVERZNÍ BOD (článek 315 SFEU) 
HKV v Radě stanoví prozatímní dvanáctiny pro 
povinné výdaje 

HKV v Radě navrhuje všechny prozatímní 
dvanáctiny 

HKV v Radě navrhuje prozatímní dvanáctiny pro 
nepovinné výdaje  
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třípětinovou většinou v EP lze zvýšit nebo snížit 
prozatímní dvanáctiny pro nepovinné výdaje 

absolutní většinou v EP lze pouze zmrazit 
prozatímní dvanáctiny 

 

Zdroj: Benedetto (2013: 353) 
Význam zkratek: ES = Smlouva o Evropských společenstvích, EP = Evropský parlament, HKV = hlasování kvalifikovanou 

většinou, SFEU = Smlouva o fungování Evropské unie 

2.1. VLASTNÍ ZDROJE 

Před Lisabonskou smlouvou i po jejím přijetí bylo možno změnit vlastní zdroje nebo zavést nové pouze 

na základě jednomyslné dohody v Radě a po ratifikaci takového rozhodnutí v každém z členských států. 

I nadále trvá povinnost konzultace s Evropským parlamentem. 

Článek 311 SFEU přenáší pravomoc předložit návrh z Komise na Radu. K zavedení nových vlastních 

zdrojů je nyní nutná kvalifikovaná většina v Radě, přičemž Evropský parlament může uplatnit svou 

pravomoc vyslovit souhlas s návrhem nebo jej zamítnout. Pravomoc zavést nové vlastní zdroje není 

nikterak významná;  je omezena na administrativní úkony a umožňuje praktické využívání nových 

vlastních zdrojů (pokud a když se podaří se na nich dohodnout) urychlit.  

Rozhodnutí o slevách a opravách jsou součástí rozhodnutí o vlastních zdrojích. 

2.2. VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC 

VFR nahrazuje finanční výhled a stanoví se na dobu „nejméně pěti let“ (čl. 312 odst. 1 SFEU). Je také 

zakotven v primárním právu, a je tudíž méně flexibilní než finanční výhledy, které upravovala 

interinstitucionální dohoda. 

Finanční výhled schvalovala Komise a jednomyslným rozhodnutím Rada, Evropský parlament musel 

připojit svůj souhlas a poté byla nutná ratifikace v každém z členských států. Pokud by se do skončení 

platnosti předchozí dohody nepodařilo dospět k dohodě na novém finančním výhledu, byly by dále 

používány dosavadní částky výdajů, kterýkoli z výše uvedených tří orgánů EU by se však mohl 

rozhodnout tento systém ukončit a vynutit si návrat ke stavu, kdy se schvalovaly jednotlivé roční 

rozpočty, tj. ke stavu před dohodou na prvním finančním výhledu v roce 1988.  

VFR navrhuje Komise a Rada o něm musí rozhodnout jednomyslně poté, co obdrží souhlas Evropského 

parlamentu (čl. 312 odst. 2 SFEU). To by mohlo znamenat, že má Parlament pravomoc spolunavrhovat 

VFR společně s Komisí. Ratifikace dohody členskými státy již není nutná. Navíc tzv. překlenovací 

ustanovení umožňuje Evropské radě změnit způsob rozhodování o VFR v Radě z jednomyslnosti na 

hlasování kvalifikovanou většinou. Pokud nedojde k dohodě o VFR do skončení platnosti předchozího 

rámce, stávají se výdaje jeho posledního roku výdaji roku následujícího, jak tomu bylo u finančního 

výhledu. Tři orgány EU již nemají právo dohodu ukončit a vrátit se pouze k přijímání jednotlivých 

ročních rozpočtů, jak tomu bylo předtím, než nabyla účinku Lisabonská smlouva. Tím vzniká silný tlak 

na zachování statu quo, protože pokud se orgány nedohodnou, znamená to pokračování dosavadního 

stavu, i když již skončila platnost legislativních programů pro příslušné výdaje. 
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Obrázek 1: Maximální míra zvýšení, bývalý čl. 272 odst. 9 Smlouvy, který již v Lisabonské smlouvě z roku 2009 není 
 
Komise       Pokud skutečné zvýšení přijaté   … může EP absolutní většinou (376 poslanců) 
vypočte maximální    Radou u nepovinných výdajů    zvýšit nepovinné výdaje o ekvivalent 
míru zvýšení     překračuje 50 % maximální míry …, dalších 50 % maximální míry 
na základě: 1. trendu vývoje HDP 
v EU, 2. průměrné roční 
změny v rozpočtech  
členských států a 3. trendu inflace 
 
 
nebo 
 
 
Komise,      Rada schvaluje HKV   EP schvaluje třípětinovou většinou  
Rada a EP 
se shodnou na zvýšení 
nad maximální míru 
 
Zdroje: Benedetto (2013: 355). 
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2.3. ROČNÍ ROZPOČET 

Roční rozpočet EU byl jak před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, tak i poté schvalován v rámci 

stropů finančního výhledu a VFR. 

Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byly výdaje považovány buď za povinné (zemědělství a 

některé aspekty globální politiky) kvůli smluvnímu závazku je vyplatit, nebo za nepovinné (většina 

ostatních oblastí rozpočtu). Na rozpočet se vztahovaly odlišné rozhodovací postupy v závislosti na tom, 

zda byly výdaje povinné, nebo nepovinné. Podíl nepovinných výdajů byl nejprve velmi nízký (v 70. 

letech 20. století), ale postupem času rostl, až začaly nepovinné výdaje představovat většinu rozpočtu 

(od počátku tisíciletí), čímž se zvýšil vliv Evropského parlamentu, který měl při rozhodování o 

nepovinné části rozpočtu právo posledního slova. 

Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost mohl Evropský parlament přijímat pozměňovací návrhy 

na snížení nebo přesun povinných výdajů prostou většinou, přičemž mohly být zablokovány jedině 

kvalifikovanou většinou v Radě (Benedetto a Høyland, 2007). Od přijetí Lisabonské smlouvy Rada 

přijímá nebo mění navrhovaný rozpočet kvalifikovanou většinou (čl. 314 odst. 3). Evropský parlament 

jej může změnit jedině absolutní většinou (čl. 314 odst. 4) v jediném čtení, jinak je rozpočet přijat.  

V rámci předchozího postupu mohly Rada i Parlament prosadit své rozhodnutí proti vůli druhého 

orgánu – Rada v případě povinných výdajů a Parlament v případě těch nepovinných. Parlament měl 

také možnost zamítnout dvoutřetinovou většinou celý rozpočet. 

Nový článek 314 tyto prvky nahrazuje postupem, který vyžaduje vzájemnou dohodu na všem s tím, že 

výchozí možností je vzájemné odmítnutí v dohodovacím výboru složeném ze zástupců členských států 

a Evropského parlamentu, pokud žádná ze stran nedospěje k dohodě. Dohodu může v dohodovacím 

výboru zablokovat jak blokační menšina vlád v Radě, která zabrání dosažení kvalifikované většiny, tak 

prostá většina poslanců Evropského parlamentu. Je složitější prosadit pozměňovací návrhy a také 

zamítnutí rozpočtu jako celku je v případě nedosažení dohody nejpravděpodobnějším scénářem. 

Vzhledem k těmto pravidlům je změna stávající výše výdajových položek v rozpočtu méně 

pravděpodobná.   

A je tu ještě jeden háček. Konečné fáze nového postupu se zdají být nerealistické, právě v tom však tkví 

jejich význam při snižování pravomocí Evropského parlamentu, který by mohl usilovat o reformy, a při 

zvyšování vyjednávací síly blokační menšiny vlád v Radě. Po úspěšném dokončení postupu v 

dohodovacím výboru mají Parlament a Rada možnost znění na závěrečné schůzi schválit, nebo 

zamítnout. Pokud Rada znění schválí, je stále možné jej zamítnout absolutní většinou v Parlamentu (čl. 

314 odst. 7 písm. c)). Pokud Rada znění zamítne, zatímco Parlament jej schválí, nejenomže je společné 

znění přijato, ale Evropský parlament získá také právo obnovit třípětinovou většinou všechny své 

původní změny (čl. 314 odst. 7 písm. d)). „Jak lze od Rady očekávat, že získá kvalifikovanou většinu k 

zamítnutí znění, které bylo kvalifikovanou většinou právě schváleno při dohodovacím řízení? Proč by 
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tato kvalifikovaná většina v Radě měla dát přednost obnoveným změnám Parlamentu, které předtím 

zamítla, před výsledkem dohodovacího řízení, který kvalifikovaná většina v Radě již přijala?“ (Benedetto 

a Høyland 2007: 585-6). Rada by nikdy nezamítla znění předběžně dohodnuté jeho delegací v 

dohodovacím výboru. Během dohodovacího řízení jsou členské státy méně flexibilními vyjednavači 

než poslanci. Parlamentní delegace může uzavřít předběžnou dohodu s Radou s tím, že plenární 

zasedání Parlamentu bude stále ještě mít pravomoc tuto dohodu zamítnout. Avšak zjevně extrémní 

pravomoc Parlamentu obnovit všechny své původní změny, pokud Rada změní názor, nebude nikdy 

uplatněna, protože toto pravidlo Radu donutí k tomu, aby při dohodovacím řízení uzavřela pouze 

takovou dohodu, která bude splňovat požadavky kvalifikované většiny vlád. Buď je tedy takové dohody 

dosaženo, nebo blokační menšina v Radě využije svou pravomoc zamítnout rozpočet tím, že během 

dohodovacího řízení jednoduše nedospěje k žádné dohodě, jako tomu bylo v listopadu 2010 v 

souvislosti s ročním rozpočtem na rok 2011 (Benedetto 2013: 358-9). 

 

Co se stane, pokud není na začátku nového rozpočtového roku schválen žádný roční rozpočet, jak se 

to stávalo v 80. letech minulého století? Dokud není schválen roční rozpočet, mohou se Rada a 

Parlament dohodnout, že měsíčně budou čerpat nejvýše jednu dvanáctinu prostředků na předchozí 

rok (články 273 ES a 315 SFEU) v režimu tzv. prozatímních dvanáctin. Podle dřívější Smlouvy stanovovala 

Rada částky každý měsíc a Parlament mohl nepovinné částky zvyšovat nebo snižovat pouze v rámci 

stropu stanoveného ve víceletém rozpočtovém balíčku. To Parlamentu umožňovalo blokovat rozpočet, 

ale zároveň si každý měsíc zajistit finanční prostředky na vlastní priority v rámci nepovinných výdajů. 

Lisabonská smlouva tuto pravomoc Parlamentu omezila – Parlament může pouze blokovat zvyšování 

výdajů nebo hlasovat o jejich snížení –, rozšířila ji však na všechny oblasti výdajů. Parlament získal více 

pravomocí ke snižování výdajů, ztratil však jakoukoli pravomoc je zvyšovat (Benedetto 2013: 360). 

Dřívější čl. 272 odst. 9 umožňoval, aby byly stropy pro nepovinné výdaje překročeny, pokud tak bylo 

rozhodnuto třípětinovou většinou v Evropském parlamentu a současně kvalifikovanou většinou v 

Radě. Lisabonská smlouva dřívější čl. 272 odst. 9 zrušila, a překročení stropů je nyní tedy možné pouze 

s jednomyslným souhlasem Rady. 

V důsledku tedy nemusí dojít ke snížení výdajů, a přesto jsou nižší, než by tomu bylo jinak. Parlament, 

který obvykle upřednostňuje vyšší výdaje, ztratil pravomoc prosazovat změny výdajů, které byly dříve 

označovány za nepovinné. Parlament také ztratil motivaci rozpočet zamítnout, jelikož jeho pravomoci 

týkající se prozatímních dvanáctin (článek 315 SFEU) jsou omezeny na zmrazování nebo snižování 

prostředků. Rada naopak motivaci blokovat rozpočet mít může, jelikož jí nový článek 315 umožňuje 

zajistit, aby byly výdaje zmrazeny. Výše uvedený odstavec také ukázal, že zvýšení výdajů nad stropy VFR 

může zablokovat kterýkoli jednotlivý členský stát. 
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2.4. REVERZNÍ BODY 

Koncept reverzního bodu je podobný konceptu statu quo, ale ve společenských vědách se jedná o 

situaci, k níž dojde, když status quo není důsledkem nepřijetí žádného rozhodnutí. Roční rozpočty, které 

se automaticky nepřebírají do následujícího roku a mohou v nich být prováděny jednostranné změny, 

jsou dobrými příklady reverzního bodu v praxi. 

Výše uvedený výklad, z něhož vyplývá, že výsledky jednání o ročním rozpočtu jsou méně flexibilní a je 

u nich vyšší pravděpodobnost, že povedou k nižším výdajům, lze doložit dvěma níže uvedenými 

obrázky, které porovnávají možné výsledky jednání o ročním rozpočtu EU před Lisabonskou smlouvou 

a po ní. Orgán, jehož postoj se více liší od statu quo nebo od reverzního bodu, prohraje. Reverzní bod 

může být statem quo, pokud je důsledkem nedosažení dohody o rozpočtu převzetí předchozího 

rozpočtu do následujícího roku. Pokud se Evropský parlament více vzdálí reverznímu bodu, bude své 

každoroční rozpočtové bitvy prohrávat.  

Tyto hypotetické výsledky předpokládají, že Evropská komise, Parlament a členské státy, které jsou pro 

větši financování z rozpočtu EU, chtějí výdaje vyšší, Německo, tj. klíčová země Rady při hlasování 

kvalifikovanou většinou, usiluje o výdaje nižší a radikálnější členské státy skupiny Noordwijk (známé 

také jako „stoupenci racionálnějších výdajů“) chtějí výdaje ještě nižší. Jelikož byl Parlament omezen 

stropy VFR, mohl nepovinné výdaje stanovovat pouze na nižší úrovni, než by si přál, ale výše, než by 

chtěla Rada. To je reverzní bod pro nepovinné výdaje podle dřívějšího postupu (obrázek 2). Rada mohla 

kvalifikovanou většinou stanovit povinné výdaje a zvýšit stropy pro nepovinné výdaje. Oba tyto 

výsledky mohou potenciálně zvýšit výdaje oproti statu quo. 

Obrázek 2: Blízkost reverznímu bodu v rozpočtu – kdo zvítězil před Lisabonskou smlouvou? 
 

                        RB: PV 
                          RB: strop              RB: NV 
 
Méně           Více 
výdajů          výdajů 
  Noordwijk SQ          HKV        Zastánci výdajů    Komise 
    Skupina    Klíčová země           & EP 
  
 
Zdroj: Benedetto (2017) 
Význam zkratek: SQ: status quo, RB: reverzní bod, PV: povinné výdaje, NPV: nepovinné výdaje, HKV: hlasování kvalifikovanou 

většinou, EP: Evropský parlament 

 
Po přijetí Lisabonské smlouvy (obrázek 3) je pravděpodobnost reverzního bodu vyšší – Rada stanoví 

výdaje kvalifikovanou většinou a jediná možnost, kterou má Parlament, je výdaje zmrazit, a nikoli je 

zvýšit, přičemž ke zvýšení stropů výdajů je nezbytná jednomyslnost v Radě. Tyto výsledky posouvají 

reverzní bod všech výdajů do ideálního bodu pro klíčovou zemi Rady při hlasování kvalifikovanou 

většinou, tj. pro tu členskou zemi, která rozhodne o tom, zda kvalifikovaná většina projde, nebo bude 
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zablokována. Rozpočtoví skeptici ze skupiny Noordwijk současně získají právo veta proti zvyšování 

stropu výdajů, což znamená, že reverzním bodem stropu je status quo (Benedetto 2017). 

Obrázek 3: Blízkost reverznímu bodu v rozpočtu – kdo zvítězí po Lisabonské smlouvě? 
                 

                   RB: strop          RB: výdaje           
 
Méně           Více 
výdajů          výdajů 
  Noordwijk SQ  HKV               Zastánci výdajů Komise   
     Skupina    Klíčová země                     & EP 
  
 
Zdroj: Benedetto (2017) 
Význam zkratek: SQ: status quo, RB: reverzní bod, HKV: hlasování kvalifikovanou většinou, EP: Evropský parlament 

Přestože pravděpodobnost reverzního bodu je podle pravidel Lisabonské smlouvy vyšší, nemusí k 

němu nutně dojít, protože Parlament a Rada mohou dospět k vzájemné dohodě. Věrohodná hrozba 

reverzního bodu v rozpočtu pravděpodobně posílí některé orgány na úkor jiných v průběhu ročního 

rozpočtového postupu. V rozpočtových letech 2007 až 2010, o jejichž rozpočtech se rozhodovalo na 

základě předcházejících pravidel, činil průměrný rozdíl mezi požadovanými výdaji, jak je Rada a 

Parlament odhlasovaly v prvním čtení, těsně přes 6 %2. Od roku 2011 se tento průměrný rozdíl snížil na 

3 %, a to během období s méně konsenzuálními rozpočtovými politikami. Z toho vyplývá, že poslanci 

Evropského parlamentu přizpůsobili své hlasování nové situaci. 

3. KRIZE EUROZÓNY 

Začátek krize eurozóny se časově shodoval se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Přestože někteří 

aktéři v EU podporovali zvýšení rozpočtu jakožto nástroj fiskálního stimulu, jiní byli úspěšnější při 

omezování výše výdajů v souladu s politikou úsporných opatření, která byla uplatňována ve 

vnitrostátních rozpočtech. Země skupiny Noordwijk, neboli „stoupenci racionálnějších výdajů“, se v době 

krize odvolávaly na úsporná opatření ve své výzvě ke schválení nižších výdajů v rozpočtech EU na rok 

2011 a zejména na rok 2012 a v letech 2012 a 2013 během jednání o VFR na období 2014–2020, v němž 

byly výdaje v porovnání s předchozím obdobím sníženy o 5 %. Přestože byla úsporná opatření součástí 

diskuse, bez výše uvedených změn pravidel v Lisabonské smlouvě by bývalo nebylo možné dospět k 

výrazně nižším rozpočtům na rok 2011 a 2012, než chtěly Komise a Parlament. Je třeba uvést, že pokud 

jde o roční rozpočty, ke snížení došlo pouze v rozpočtu na rok 2014, a to s ohledem na nový, nižší VFR. V 

letech 2011 a 2012 došlo k velmi skromnému nárůstu rozpočtu, zatímco konečný rozpočet na rok 2013 

byl navýšen výrazněji, ve snaze zajistit, aby Parlament schválil nový, nižší VFR. Rozpočet na rok 2014 

schválený ve stejné době jako VFR, v jehož důsledku byl nižší, byl přesto vyšší, než si přála Rada, a to opět 

ve snaze o zajištění souhlasu Parlamentu s VFR. 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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Tlak na vnitrostátní výdaje byl obrovský a vnitrostátní politici s krátkodobější vizí byli méně nakloněni 

tomu vnímat rozpočet EU jako investici poskytující přidanou hodnotu ve srovnání s konkurenčními 

vnitrostátními prioritami. Jak ukázala zpráva skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje3 (Monti a další, 

2017), jsou převody vlastních zdrojů na úroveň EU ve vnitrostátních účtech často zaznamenávány jako 

výdaje.  Další tlak na základ pro HND by byl také citelný kvůli recesím a poklesu HND na vnitrostátní úrovni.    

Ministři financí měli v těchto letech také obavy ze závazků evropského mechanismu finanční stabilizace 

v hodnotě 60 miliard EUR (téměř polovina hodnoty ročního rozpočtu), které byly plně zajištěny 

rozpočtem EU. Jednalo se o první záchranný fond schválený v roce 2010. Na finančních trzích byly získány 

finanční prostředky, které byly do roku 2013 poskytovány Portugalsku a Irsku jakožto úvěry.  V případě 

selhání by věřitelé museli být vyplaceni z rozpočtu EU. Od roku 2013 nebyly poskytnuty žádné nové úvěry, 

s výjimkou měsíčního úvěru poskytnutého Řecku v roce 2015, který byl plně splacen. Tento fond existuje 

i nadále, dokud Portugalsko a Irsko vypůjčené prostředky nesplatí. 

Ministři financí schvalují rozpočet EU, jsou však vystaveni i jiným finančním závazkům. Rozpočty 

jednotlivých zemí eurozóny zajišťují úvěry ve výši až 440 miliard poskytnuté ohroženým členům eurozóny 

prostřednictvím evropského mechanismu finanční stabilizace do roku 2013. Mechanismus existuje i po 

roce 2013 a jeho úkolem je vybírat dlužné částky v době jejich splatnosti. Od roku 2013 byl předchozí 

nástroj nahrazen Evropským mechanismem stability, který má také za cíl pomáhat ohroženým zemím 

eurozóny a finančním institucím. I v jeho případě jsou prostředky získávány na finančních trzích, ovšem 

na úrovni přesahující 700 miliard EUR, a je taktéž zajištěn vnitrostátními rozpočty členů eurozóny. Jelikož 

na vnitrostátní úrovni jsou převody podílů z HND za účelem poskytnutí vlastních zdrojů EU velmi často 

považovány za výdaje, má expozice rozpočtů členských států eurozóny vůči závazkům nebo selhání v 

eurozóně i nadále negativní nepřímý dopad na jednání členů Rady při rozhodování o rozpočtu EU. 

 

  

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

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Tento dokument je určen poslancům a zaměstnancům Evropského parlamentu na podporu jejich 
parlamentní činnosti. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný autor a nelze jej považovat za 
oficiální postoj Evropského parlamentu. 

 
Před desetiletím vstoupil v platnost finanční výhled na období 2007–2013 a od 
té doby prošel rozpočet EU výraznou proměnou. V roce 2009 nabyla účinku 
Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) schválená v Lisabonu. Ta zásadním 
způsobem změnila pravomoci orgánů Evropské unie. V roce 2008 vypukla 
globální finanční krize, po níž následovala krize eurozóny. Jejich důsledkem byl 
tlak na úsporné chování v členských státech EU a pod tlakem se ocitl i sám 
rozpočet EU. Tento briefing podává přehledný souhrn těchto událostí. 
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