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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU
V souvislosti s jednáními o novém víceletém finančním rámci na období 2014–2020 je 
zapotřebí vyřešit některé problémy vyplývající z konečných výsledků těchto jednání. 
Evropská komise proto navrhuje poskytnout Francii 100 milionů EUR, Itálii 30 milionů EUR 
a Španělsku 20 milionů EUR jako dodatečný závazek k prostředkům jim přiděleným z ESF 
pro rok 2013. Avšak vzhledem k tomu, že v nařízení jsou částky vyjádřeny v cenách roku 
2004, činí součet odpovídajících částek uvedených v nařízení 126 milionů EUR, přičemž 
částky jsou rozděleny takto: 84 milionů EUR pro Francii, 17 milionů EUR pro Španělsko a 25 
milionů EUR pro Itálii.
Vyrovnání bude poskytnuto z období 2007–2013 a částky budou poskytnuty prostřednictvím 
nástroje pružnosti.

2. VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A
POSOUZENÍ DOPADŮ

S externími zúčastněnými stranami nebyly vedeny konzultace.

3. PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU
Navrhuje se změnit článek 18 o celkových finančních zdrojích, článek 19 o zdrojích pro cíl 
„Konvergence“, článek 20 o zdrojích pro cíl „Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“ a článek 75 o rozpočtových závazcích. Navrhuje se také změnit přílohu I 
obsahující roční rozpis položek závazků a přílohu II o kritériích a metodice pro přidělování 
zdrojů.

4. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY
Závazky vůči Francii, Itálii a Španělsku pro rok 2013 budou navýšeny celkem o 150 milionů 
EUR, které budou přiděleny ESF.
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2013/0271 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z 
Evropského sociálního fondu pro některé členské státy

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 
s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

v souladu s řádným legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souvislosti s jednáními o novém víceletém finančním rámci na období 2014–2020 je 
zapotřebí vyřešit některé otázky vyplývající z konečných výsledků těchto jednání. 

(2) Na zasedání Evropské rady ve dnech 27. a 28. června 2013 byla se dospělo k názoru, 
že je třeba nalézt rozpočtové řešení těchto problémů u nejvíce zasažených členských 
zemí, jmenovitě Francie, Itálie a Španělska.

(3) S ohledem na současnou hospodářskou krizi, za účelem posílení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti Unie a jako příspěvek ke zvláštnímu úsilí nutnému k vyřešení 
zvláštní situace v těchto členských státech související s nezaměstnaností, a zejména 
nezaměstnaností mládeže, chudobou a sociálním vyloučením by těmto třem členským 
státům měl být zvýšen příděl z Evropského sociálního fondu pro rok 2013.

(4) Za účelem stanovení částek přidělených dotčeným členským státům v příloze I 
nařízení Rady (ES) č. 1083/20063 by měla být upravena ustanovení, která stanoví 
celkové zdroje fondů pro tři cíle, ke kterým přispívají, a příloha II uvedeného nařízení, 
která stanoví kritéria a metodiku pro orientační roční rozpisy položek závazků podle 
členských států. 

(5) Aby byla zajištěna účelnost navýšení položek závazků pro rok 2013 a aby bylo 
usnadněno provádění operačních programů, měla by být zohledněna schopnost 
dotčených členských států tyto prostředky pro cíl „Konvergence“ a „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ využít.

(6) Aby bylo operačním programům poskytnuto dostatečné časové období, během něhož 
budou moci tyto dodatečné příděly využít, je rovněž nutné prodloužit lhůtu pro 

                                               
1 Úř. věst. C ,, s. .
2 Úř. věst. C ,, s. .
3 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).
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rozpočtové závazky s ohledem na operační programy, které získají tyto nové částky 
stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 1083/2006.

(7) Vzhledem k tomu, že se tyto položky závazků týkají roku 2013, mělo by toto nařízení 
vstoupit v platnost co nejdříve.

(8) Nařízení (ES) č. 1083/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 1083/2006 se mění takto:

(1) Článek 18 se mění takto:

(a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 
„Zdroje, které jsou k dispozici na závazky z fondů pro období 2007 až 2013, se stanoví na 
308 542 551 107 EUR v cenách roku 2004, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v 
příloze I.“

(b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 
„3. Částky uvedené v bodech 12 až 30 a 32 přílohy II se zahrnou do částek uvedených 
v článcích 19, 20 a 21 a v programových dokumentech se zřetelně označí.“
(2) Články 19 a 20 se nahrazují tímto: 

„Článek 19 

Zdroje pro cíl „Konvergence“ 

Celkové zdroje pro cíl „Konvergence“ představují 81,53 % zdrojů uvedených v čl. 18 odst. 1 
(tj. celkem 251 543 760 146 EUR) a rozdělují se mezi jednotlivé složky takto: 

a) 70,50 % (tj. celkem 177 338 880 991 EUR) na financování podle čl. 5 odst. 1, přičemž jako 
kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet způsobilých 
obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti; 
b) 4,98 % (tj. celkem 12 521 289 405 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu podle čl. 8 
odst. 1, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí 
počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti; 

c) 23,23 % (tj. celkem 58 433 589 750 EUR) na financování podle čl. 5 odst. 2, přičemž jako 
kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet obyvatel, 
prosperita státu a jeho rozloha; 
d) 1,29 % (tj. celkem 3 250 000 000 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu uvedenou v čl. 8 
odst. 3. 
Článek 20

Zdroje pro cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“
Celkové zdroje pro cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ představují 
15,96 % zdrojů uvedených v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 49 239 337 841 EUR) a rozdělují se 
mezi jednotlivé složky takto:

a) 78,91 % (tj. celkem 38 854 031 211 EUR) na financování podle článku 6, přičemž jako 
kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet způsobilých 



CS 5 CS

obyvatel, regionální prosperita, míra nezaměstnanosti, míra zaměstnanosti a hustota 
obyvatelstva; a
b) 21,09 % (tj. celkem 10 385 306 630 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu podle čl. 8 
odst. 2, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí 
počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti.“

(3) V čl. 21 odst. 1 se první dvě věty nahrazují tímto: 
„Celkové zdroje pro cíl „Evropská územní spolupráce“ představují 2,51 % zdrojů uvedených 
v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 7 759 453 120 EUR). Tyto zdroje, s výjimkou částky uvedené v 
bodě 22 přílohy II, se rozdělují mezi jednotlivé složky takto:“

(4) V článku 75 se vkládá odstavec 1b, který zní:
„1b. Odchylně od odstavce 1 se rozpočtové závazky vztahující se k částkám uvedeným v bodě 
32 přílohy II přijmou do 30. června 2014.“
(5) Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I
Roční rozpis položek závazků na období 2007–2013
(podle článku 18)

(EUR, v cenách roku 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42 863 000 
000

43 318 000 
000

43 862 000 
000

43 860 000 
000

44 073 000 
000

44 723 000 
000

45 843 551 
107

(6) V příloze II se doplňuje nový bod, který zní:

„32. Pro rok 2013 se přidělí dodatečné finanční prostředky z Evropského sociálního fondu ve 
výši 125 513 290 EUR, a to takto: Francie obdrží 83 675 527 EUR, Itálie obdrží 25 102 658 
EUR a Španělsko obdrží 16 735 105 EUR.“ 
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Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda



CS 7 CS

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ
1. RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1. Název návrhu/podnětu 

1.2. Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB
1.3. Povaha návrhu/podnětu 

1.4. Cíle 
1.5. Odůvodnění návrhu/podnětu 

1.6. Doba trvání akce a finanční dopad 
1.7. Předpokládaný způsob řízení 

2. SPRÁVNÍ OPATŘENÍ 
2.1. Pravidla pro sledování a podávání zpráv 

2.2. Systém řízení a kontroly 
2.3. Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí 

3. ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU 
3.1. Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky 

3.2. Odhadovaný dopad na výdaje 
3.2.1. Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje 

3.2.2. Odhadovaný dopad na operační prostředky 

3.2.3. Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.2.4. Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem
3.2.5. Příspěvky třetích stran 

3.3. Odhadovaný dopad na příjmy
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LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ
1. RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU 
1.1. Název návrhu/podnětu 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské 
státy

1.2. Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB4

Regionální politika; aktivita ABB 13.03

Zaměstnanost a sociální věci; aktivita ABB 04.02

1.3. Povaha návrhu/podnětu 
Návrh/podnět se týká nové akce 
 Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci5

 Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce 
 Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci 

1.4. Cíle
1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem 
1.4.2. Specifické cíle a příslušné aktivity ABM/ABB 

Specifický cíl č.

Příslušné aktivity ABM/ABB

                                               
4 ABM: řízení podle činností (activity-based management) – ABB: sestavování rozpočtu podle činností 

(activity-based budgeting).
5 Uvedené v čl. 54 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.
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1.4.3. Očekávané výsledky a dopady
Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.
1.4.4. Ukazatele výsledků a dopadů 
Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.
1.5. Odůvodnění návrhu/podnětu 
1.5.1. Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu 

Zvláštní situace související s nezaměstnaností, a zejména nezaměstnaností mládeže, chudobou 
a sociálním vyloučením

1.5.2. Přidaná hodnota ze zapojení EU: Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém 
nebo dlouhodobém horizontu 

Tento návrh posílí stávající prostředky z ESF na podporu řešení výše uvedených požadavků

1.5.3. Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti 

nepoužije se

1.5.4. Slučitelnost a možná synergie s dalšími vhodnými nástroji 

Dodatečná částka posílí současný rozpočet ESF.
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1.6. Doba trvání akce a finanční dopad 

Časově omezený návrh/podnět 

  Návrh/podnět s platností ode dne přijetí nařízení do dne přijetí programů 

  Finanční dopad od roku 2013 do roku 2017 
 Časově neomezený návrh/podnět

 Provádění s obdobím rozběhu od RRRR do RRRR,

 poté plné fungování.

1.7. Předpokládaný způsob řízení6

U rozpočtu na rok 2013
 Přímé centralizované řízení Komisí 
 Nepřímé centralizované řízení, při kterém jsou úkoly plnění rozpočtu svěřeny:

  výkonným agenturám 

  subjektům zřízeným Společenstvími7

  vnitrostátním veřejnoprávním subjektům / subjektům pověřeným výkonem 
veřejné služby 

  osobám pověřeným prováděním zvláštních opatření podle hlavy V Smlouvy o 
Evropské unii a označeným v příslušném základním právním aktu ve smyslu 
článku 49 finančního nařízení 

 Sdílené řízení s členskými státy 

 Decentralizované řízení s třetími zeměmi 
 Společné řízení s mezinárodními organizacemi (upřesněte)

 Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

U rozpočtů na rok 2014 a na další roky
 Přímé řízení Komisí

  prostřednictvím jejích útvarů, včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie; 

  prostřednictvím výkonných agentur; 
 Sdílené řízení s členskými státy 
 Nepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny:

  třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi;

  mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte);

 EIB a Evropský investiční fond;

  subjekty uvedené v článcích 208 a 209 finančního nařízení;

                                               
6 Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách 

BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
7 Uvedené v článku 185 finančního nařízení.
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  veřejnoprávní subjekty;

  soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v 
jakém poskytují dostatečné finanční záruky;

  soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství 
soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky;

  osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném 
základním právním aktu.

 Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.
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2. SPRÁVNÍ OPATŘENÍ 
2.1. Pravidla pro sledování a podávání zpráv 

Použijí se ustanovení nařízení č. 1083/2006.

2.2. Systém řízení a kontroly 
2.2.1. Zjištěná rizika. Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém 

horizontu 
2.2.2. Použijí se ustanovení nařízení č. 1083/2006 Informace o zavedeném systému vnitřní 

kontroly. Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém 
horizontu 

Použijí se ustanovení nařízení č. 1083/2006. 

2.2.3. Odhad nákladů a přínosů kontrol a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb. 
Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu 

Použijí se ustanovení nařízení č. 1083/2006. 

2.3. Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí 

Použijí se ustanovení nařízení č. 1083/2006.
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3. ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU 
3.1. Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky 

 Stávající rozpočtové položky 

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Rozpočtová položka Druh
výdaje Příspěvek 

Okruh 
víceleté

ho 
finanční

ho 
rámce

RP/NRP
(8)

zemí 
ESVO9

kandidát
ských 
zemí10 třetích 

zemí

ve smyslu 
čl. 21 
odst. 2 

písm. b) 
finančního 

nařízení 

1b
 ESF – Konvergence 04 02 17

RP NE NE NE NE

1b ESF – Regionální 
konkurenceschopnost 04 02 19 RP NE NE NE NE

 Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje: NE
V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Rozpočtová položka Druh
výdaje Příspěvek 

Okruh 
víceleté

ho 
finanční

ho 
rámce

číslo 

název
RP/NRP zemí 

ESVO

kandidát
ských 
zemí

třetích 
zemí

ve smyslu 
čl. 21 
odst. 2 

písm. b) 
finančního 

nařízení 

ANO/
NE

ANO/N
E

ANO/
NE ANO/NE

                                               
8 RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.
9 ESVO: Evropské sdružení volného obchodu. 
10 Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.
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3.2. Odhadovaný dopad na výdaje 
3.2.1. Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje 

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního
rámce okruh 1b…………...……………………………………………………

GŘ: EMPL
Rok
N11 Rok

N+1
Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle 
trvání finančního dopadu 

(viz bod 1.6)
CELKEM

 Operační prostředky (běžné ceny)

Závazky (1) 16,7 0 0 0
04 02 17

Platby (2) 0 0 8,35 8,35
Závazky (1a) 133,3 0 0 0

04 02 19
Platby (2a) 0 0 66,65 66,65

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní 
programy12

Číslo rozpočtové položky (3) nepou
žije se

nepou
žije se

nepou
žije se

nepou
žije se nepoužije se

Závazky =1+1a 
+3 150 0 0 0 150CELKEM prostředky

for GŘ EMPL
Platby =2+2a 0 0 0 150 150

                                               
11 Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.
12 Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
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+3

Vzhledem k tomu, že podle pravidel pro platby ze strukturálních fondů se žádosti o platbu vztahují k nejstarším nevypořádaným závazkům, 
vyžádají si tyto dodatečné závazky, které budou přičteny k poslední splátce přídělu na období 2007–2013, dodatečné prostředky na platby až 
později.

Závazky (4)
 Operační prostředky CELKEM 

Platby (5)
 Prostředky správní povahy financované z rámce na 
zvláštní programy CELKEM (6)

Závazky =4+ 6CELKEM prostředky
na OKRUH …

víceletého finančního rámce Platby =5+ 6

Má-li návrh/podnět dopad na více okruhů:
Závazky (4)

 Operační prostředky CELKEM 
Platby (5)

 Prostředky správní povahy financované z rámce na 
zvláštní programy CELKEM (6)

Závazky =4+ 6CELKEM prostředky
z OKRUHU 1 až 4

víceletého finančního rámce
(referenční částka) Platby =5+ 6
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Okruh víceletého finančního
rámce 5 „Správní výdaje“

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního 
dopadu (viz bod 1.6) CELKEM

GŘ: EMPL

 Lidské zdroje 
nepo
užije 

se

nepou
žije se

nepo
užije

se

nepo
užije 

se
nepoužije se

 Ostatní správní výdaje 
nepo
užije 

se

nepou
žije se

nepo
užije 

se

nepo
užije 

se
nepoužije se

GŘ CELKEM Prostředky 
nepo
užije 

se

nepou
žije se

nepo
užije 

se

nepo
užije 

se
nepoužije se

CELKEM prostředky
z OKRUHU 5

víceletého finančního rámce 

(Závazky celkem = 
platby celkem)

nepou
žije se

nepou
žije se

nepou
žije se

nepou
žije se nepoužije se

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N13

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního 
dopadu (viz bod 1.6) CELKEM

                                               
13 Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.
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ZávazkyCELKEM prostředky
z OKRUHU 1 až 5

víceletého finančního rámce Platby
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3.2.2. Odhadovaný dopad na operační prostředky 

  Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků. 

  Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále: (přičte se k výstupu definovanému nařízením č. 
1083/2006)

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání 
finančního dopadu (viz bod 1.6) CELKEM

VÝSTUPYUveďte cíle 
a výstupy 


Druh

14

Prů
měr
né 

nákl
ady

Po
če

t Nákl
ady Po

če
t Nákl

ady Po
če

t Nákl
ady Po

če
t Nákl

ady Po
če

t Nák
lady Po

če
t Nákl

ady Po
če

t Nákl
ady

Celk
ový 
poče

t

Nákla
dy 

celke
m

SPECIFICKÝ CÍL Č. 1 
…15

- Výstup
- Výstup
- Výstup

Mezisoučet za specifický 
cíl č. 1

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2 …

                                               
14 Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).
15 Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“. 
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- Výstup
Mezisoučet za specifický 

cíl č. 2

NÁKLADY CELKEM
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3.2.3. Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy
3.2.3.1. Shrnutí 

  Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy. 

  Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno 
dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N16 Rok

N+1
Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání 
finančního dopadu (viz bod 

1.6)
CELKE

M

OKRUH 5
víceletého 

finančního rámce

Lidské zdroje 

Ostatní správní 
výdaje 
Mezisoučet za 

OKRUH 5
víceletého 

finančního rámce 

Mimo OKRUH 
517 víceletého 

finančního rámce 

Lidské zdroje 

Ostatní výdaje
správní povahy

Mezisoučet
mimo OKRUH 5

víceletého 
finančního rámce 

CELKEM

Potřebné prostředky na oblast lidských zdrojů budou pokryty z prostředků GŘ, které jsou již 
vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přerozděleny v rámci GŘ, a případně doplněny z 
dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s 
ohledem na rozpočtová omezení.

                                               
16 Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.
17 Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU 

(bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
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3.2.3.2.  Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů 

  Návrh/podnět nevyžaduje využití dodatečných lidských zdrojů 

  Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:
Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

Rok
N

Rok
N+1 Rok N+2 Rok 

N+3

Vložit 
počet let 

podle 
trvání 

finančního 
dopadu 
(viz bod 

1.6)

 Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných 
zaměstnanců)

XX 01 01 01 (v ústředí 
a v zastoupeních 
Komise)
XX 01 01 02 (při 
delegacích)
XX 01 05 01 (v 
nepřímém výzkumu)
10 01 05 01 (v přímém 
výzkumu)

 Externí pracovníci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)18

XX 01 02 01 (SZ, VNO, 
ZAP z celkového 
rámce)
XX 01 02 02 (SZ, MZ, 
VNO, ZAP a MOD při 
delegacích)

- v 
ústřed
íXX 

01 04 
yy19

- při 
deleg
acích 

XX 01 05 02 (SZ, VNO, 
ZAP v nepřímém 

                                               
18 SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = 

zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci. 
19 Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).
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výzkumu)
10 01 05 02 (SZ, ZAP, 
VNO v přímém 
výzkumu)
Jiné rozpočtové položky 
(upřesněte)

CELKEM
XX je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na 
řízení akce a/nebo byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného 
přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na 
rozpočtová omezení.
Popis úkolů:

Úředníci a dočasní 
zaměstnanci

Externí zaměstnanci
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3.2.4. Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem 

  Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

  Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního 
rámce.

Upřesněte požadovanou úpravu, příslušné rozpočtové položky a odpovídající částky.

  Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého 
finančního rámce20.

Rozpočet na rok 2013 má rozpětí ve výši 16,7 milionů EUR pod stropem okruhu 1b. 
Vzhledem ke specifičnosti programového obsahu v rámci okruhu 1b by toto vyrovnání mělo 
být poskytnuto prostřednictvím mobilizace nástroje pružnosti na částku 133,3 milionu EUR.

3.2.5. Příspěvky třetích stran 

  Návrh/podnět nepočítá se spolufinancováním od třetích stran. 

 Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:
prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle 
trvání finančního dopadu 

(viz bod 1.6)
Celkem

Upřesněte 
spolufinancující 
subjekt 

Spolufinancované 
prostředky CELKEM 

                                               
20 Viz body 19 a 24 interinstitucionální dohody (na období 2007–2013).
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3.3. Odhadovaný dopad na příjmy 

  Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

  Návrh/podnět má tento finanční dopad:
 dopad na vlastní zdroje 
 dopad na různé příjmy 

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Dopad návrhu/podnětu21

Příjmová 
rozpočtová 
položka:

Prostředky 
dostupné v 

běžném 
rozpočtov
ém roce

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání 
finančního dopadu (viz bod 

1.6)

Článek ….

                                               
21 Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po 

odečtení 25% nákladů na výběr.


