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EVROPSKÁ KOMISE

V BRUSELU DNE 13/09/2011

SOUHRNNÝ ROZPOČET – 2011
ODDÍL III – KOMISE, HLAVY 4, 13

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 33/2011

EUR

Z

KAPITOLY 04 02 – Evropský sociální fond
ČLÁNKU 04 02 17 – Evropský sociální fond (ESF) – Konvergence Závazky - 42 143 019

ČLÁNKU 04 02 19 – Evropský sociální fond (ESF) – Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost Závazky - 93 013

KAPITOLY 13 04 – Fond soudržnosti
ČLÁNKU 13 04 02 – Fond soudržnosti Závazky - 51 309 830

DO

KAPITOLY 13 03 – Evropský fond pro regionální rozvoj a ostatní regionální operace
ČLÁNKU 13 03 16 – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – Konvergence Závazky  91 736 412

ČLÁNKU 13 03 18 – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost Závazky  1 809 450



CS 2 CS

I. ZVÝŠENÍ

I.A

a) Rozpočtová položka

13 03 16 – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – Konvergence

b) Číselné údaje k 22. 8. 2011
Závazky

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 23 657 525 715
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0
2. Převody -6 391 165

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 23 651 134 550
4. Využití konečných prostředků 23 290 891 979

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 360 242 571
6. Požadavky do konce roku 451 978 983

7. Navrhované zvýšení 91 736 412

8. Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 0,39 %
9. Součet všech zvýšení provedených podle čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) 

finančního nařízení, vypočítaný podle článku 17a prováděcích 
pravidel a vyjádřený jako procento konečných prostředků pro 
rozpočtový rok

neuv.

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 
2. Prostředky k dispozici k 22. 8. 2011 0 
3. Míra využití [(1–2)/1] neuv.

d) Podrobné odůvodnění zvýšení

Při sestavování rozpočtu na rok 2011 nebylo ještě přesně známo rozdělení úprav podle článku 17 
interinstitucionální dohody, proto byly použity přibližné číselné údaje. Jelikož příslušné členské státy navrhly 
úpravy operačních programů, jsou nyní známy přesné výše prostředků přidělených pro jednotlivé fondy a 
cíle, a je tedy nutné převést prostředky na závazky z Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti do 
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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I.B

a) Rozpočtová položka

13 03 18 – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost

b) Číselné údaje k 22. 8. 2011
Závazky

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 3 879 856 497
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0
2. Převody 485 331

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 3 880 341 828
4. Využití konečných prostředků 3 880 341 828

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 0
6. Požadavky do konce roku 1 809 450

7. Navrhované zvýšení 1 809 450

8. Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 0,05 %
9. Součet všech zvýšení provedených podle čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) 

finančního nařízení, vypočítaný podle článku 17a prováděcích 
pravidel a vyjádřený jako procento konečných prostředků pro 
rozpočtový rok

neuv.

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 
2. Prostředky k dispozici k 22. 8. 2011 0 
3. Míra využití [(1–2)/1] neuv.

d) Podrobné odůvodnění zvýšení

Při sestavování rozpočtu na rok 2011 nebylo ještě přesně známo rozdělení úprav podle článku 17 
interinstitucionální dohody, proto byly použity přibližné číselné údaje. Jelikož příslušné členské státy navrhly 
úpravy operačních programů, jsou nyní známy přesné výše prostředků přidělených pro jednotlivé fondy a 
cíle, a je tedy nutné převést prostředky na závazky z Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti do 
Evropského fondu pro regionální rozvoj
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II. SNÍŽENÍ

II.A

a) Rozpočtová položka

04 02 17 – Evropský sociální fond (ESF) – Konvergence

b) Číselné údaje k 22. 8. 2011
Závazky

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 7 748 847 361
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0
2. Převody 6 391 165

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 7 755 238 526
4. Využití konečných prostředků 7 648 626 265

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 106 612 261
6. Požadavky do konce roku 64 469 242

7. Navrhované snížení 42 143 019

8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 0,54 %
9. Součet všech snížení provedených podle čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) 

finančního nařízení, vypočítaný podle článku 17a 
prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento konečných 
prostředků pro rozpočtový rok

neuv.

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 
2. Prostředky k dispozici k 22. 8. 2011 0 
3. Míra využití [(1–2)/1] neuv.

d) Podrobné odůvodnění převodu

Při sestavování rozpočtu na rok 2011 nebylo ještě přesně známo rozdělení úprav podle článku 17 
interinstitucionální dohody, proto byly použity přibližné číselné údaje. Jelikož příslušné členské státy navrhly 
úpravy operačních programů, jsou nyní známy přesné výše prostředků přidělených pro jednotlivé fondy a 
cíle, a je tedy nutné převést prostředky na závazky z Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti do 
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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II.B

a) Rozpočtová položka

04 02 19 – Evropský sociální fond (ESF) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

b) Číselné údaje k 22. 8. 2011
Závazky

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 3 204 966 611
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0
2. Převody -485 331

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 3 204 481 280
4. Využití konečných prostředků 3 204 388 267

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 93 013
6. Požadavky do konce roku 0

7. Navrhované snížení 93 013

8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 0,00 %
9. Součet všech snížení provedených podle čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) 

finančního nařízení, vypočítaný podle článku 17a 
prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento konečných 
prostředků pro rozpočtový rok

neuv.

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 
2. Prostředky k dispozici k 22. 8. 2011 0 
3. Míra využití [(1–2)/1] neuv.

d) Podrobné odůvodnění převodu

Při sestavování rozpočtu na rok 2011 nebylo ještě přesně známo rozdělení úprav podle článku 17 
interinstitucionální dohody, proto byly použity přibližné číselné údaje. Jelikož příslušné členské státy navrhly 
úpravy operačních programů, jsou nyní známy přesné výše prostředků přidělených pro jednotlivé fondy a 
cíle, a je tedy nutné převést prostředky na závazky z Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti do 
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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II.C

a) Rozpočtová položka

13 04 02 – Fond soudržnosti

b) Číselné údaje k 22. 8. 2011
Závazky

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 11 073 646 193
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0
2. Převody 0

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 11 073 646 193
4. Využití konečných prostředků 10 947 829 459

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 125 816 734
6. Požadavky do konce roku 74 506 904

7. Navrhované snížení 51 309 830

8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 0,46 %
9. Součet všech snížení provedených podle čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) 

finančního nařízení, vypočítaný podle článku 17a 
prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento konečných 
prostředků pro rozpočtový rok

neuv.

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 
2. Prostředky k dispozici k 22. 8. 2011 0 
3. Míra využití [(1–2)/1] neuv.

d) Podrobné odůvodnění převodu

Při sestavování rozpočtu na rok 2011 nebylo ještě přesně známo rozdělení úprav podle článku 17 
interinstitucionální dohody, proto byly použity přibližné číselné údaje. Jelikož příslušné členské státy navrhly 
úpravy operačních programů, jsou nyní známy přesné výše prostředků přidělených pro jednotlivé fondy a 
cíle, a je tedy nutné převést prostředky na závazky z Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti do 
Evropského fondu pro regionální rozvoj.


