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1. Úvodní informace 

Existující mezistátní hranice z hospodářského, společenského a kulturního hlediska oddělují 
obce na hranicích a představují překážku pro ucelené řízení těchto území. Vnitrostátní politika 
doposud tyto oblasti, jež se považovaly za odlehlé oblasti státního území, často zanedbávala. 
Jednotný trh a hospodářská a měnová unie (HMU) s perspektivou rozšíření ovšem postupně 
tento trend oslabují a přeshraniční spolupráce se stala jednou z významných výzev evropské 
integrace. 

Mezi základní cíle Evropské unie patří posilování ekonomické, sociální a územní soudržnosti 
s pomocí přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Zároveň Unie podporuje 
integraci a vyvážený a harmonický rozvoj evropského území. 

Pro dosažení cíle ekonomické a sociální soudržnosti stanoveného Smlouvou, umožňuje článek 
159.3 Smlouvy o Evropském společenství specifické akce, které se jeví nezbytnými nad 
rámec Fondů, aniž by tím byla dotčena opatření přijatá v rámci jiných politik Společenství.

Na tomto právním základě a v souladu s obecnými předpisy o Strukturálních fondech byla 
v roce 1989 vytvořena iniciativa INTERREG. Jde o akční program, který doplňuje opatření 
Strukturálních fondů a podporuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci. 
Iniciativou Společenství v současné době je program Evropského fondu pro  regionální rozvoj 
(EFRR) INTERREG III ve prospěch spolupráce mezi regiony Evropské unie na léta 2000-
2006. INTERREG III má tři části: část A (přeshraniční spolupráce), část B (nadnárodní 
spolupráce) a část C (meziregionální spolupráce). Cílem části A je přeshraniční spolupráce 
mezi sousedícími územními celky a je zaměřená na rozvíjení přeshraničních hospodářských a 
sociálních oblastí na základě společných strategií udržitelného územního rozvoje. 
Část B, která se týká nadnárodní spolupráce mezi státními, regionálními a místními orgány, je 
zaměřená na podporu vyššího stupně územní integrace v rámci širokých seskupení 
evropských regionů s cílem dosáhnout ve Společenství udržitelný, harmonický a vyrovnaný 
rozvoj a lepší územní integraci s kandidátskými zeměmi i dalšími sousedními zeměmi. A 
nakonec část C se soustřeďuje na spolupráci mezi regiony a je zaměřená na zlepšení účinnosti 
politik a nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti s pomocí vyváření sítě, zvláště pokud jde 
o regiony, které procházejí konverzí, a o zaostalejší regiony. 

Ve své třetí zprávě o ekonomické a sociální soudržnosti1 navrhla Evropská komise, aby se 
v letech 2007-2013 soustředily priority politiky soudržnosti na tři základní cíle: konvergence, 
konkurenceschopnost a kooperace. „Územní spolupráce“ je založena na zkušenostech všech 
tří částí programu INTERREG (A, B a C) s cílem  podporovat harmonický a vyvážený rozvoj 
na celém území Evropské unie a usnadňovat spolupráci mezi svými jednotlivými složkami 
v otázkách unijního významu na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální úrovni (tzv. logika 
„mainstream“). V této souvislosti navrhla Komise nový právní nástroj v podobě evropské 
spolupracující struktury („přeshraniční regionální celek“), aby umožnila členským státům, 
regionům a místním orgánům čelit jak v rámci programů Společenství, tak i mimo tento 
rámec právním a administrativním problémům, na něž se tradičně naráží při řízení 

  
1 Sdělení Evropské komise. Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. COM (2004) 107 final, 17. 02. 
2004.
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přeshraničních programů a projektů. Cílem bude, aby na tuto novou právní strukturu byla 
převedena způsobilost jednat jménem veřejných orgánů pro uskutečňování akcí spolupráce. 

Evropský parlament vždy obhajoval význam přeshraniční, nadnárodní a meziregionální  
spolupráce při budování Evropy1, a rovněž význam toho, aby byl vytvořen samostatný cíl pro 
územní spolupráci na základě úspěchu iniciativy INTERREG, která přispěla k zavedení a 
posílení kultury spolupráce. Rovněž schválil vytvoření jednotného právního nástroje 
umožňujícího členským státům, regionům a  místním orgánům, aby přeshraniční programy 
řídily efektivněji2.

Územní soudržnost, nikoliv pouze ekonomická a sociální soudržnost, se na několika místech 
zmiňuje v návrhu Evropské ústavy a je uznána za jeden z cílů a za jednu ze sdílených 
kompetencí Unie3.  Článek III-220 návrhu ústavy (současný článek 158 Smlouvy ES) věnuje 
mimo jiné zvláštní pozornost přeshraničním regionům. 

Dalším nástrojem, jež má usnadňovat a prosazovat vzájemnou přeshraniční spolupráci, je 
Evropské seskupení ekonomického významu. Je právnickou osobou uznanou dle práva 
Společenství a jeho účelem je podporovat a prosazovat ekonomickou činnost svých členů 
cestou sdružování zdrojů, činností a kompetencí. Toto spojení bude dosahovat lepších 
výsledků než by dosáhli jeho členové, kdyby postupovali odděleně. 

2. Popis návrhu nařízení o zřízení evropského seskupení pro přeshraniční spolupráci 
(ESPS) 

Vzhledem k závažným potížím, jež vznikají při uskutečňování a řízení projektů přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráce v rámci odlišných vnitrostátních práv a postupů, je 
pro překonání těchto potíží zapotřebí přijmout vhodná opatření na úrovni Společenství. 

V rámci nových návrhů nařízení pro aktualizaci Strukturálních fondů a nástrojů na léta 2007-
2013 Evropská komise předložila dne 14.července 2004 nové nařízení, které navrhuje  pro 
členské státy, regiony a obce možnost vytvářet organizace určené pro přeshraniční spolupráci, 
které se nazývají Evropská seskupení pro přeshraniční spolupráci (ESPS)4. Návrh nařízení o 
ESPS je v souladu s logikou návrhu Komise na vytvoření nového cíle 3 (územní spolupráce). 
Rovněž je v souladu s návrhem nařízení, kterým se stanoví všeobecná ustanovení pro oba 
Strukturální fondy (EFRR a ESF) a rovněž pro Fond soudržnosti. 

  
1 Usnesení o přeshraniční a meziregionální spolupráci ze 16. 5. 1997 (A4-161/1997, zpravodaj: M. Miller); 
usnesení o přeshraniční a meziregionální spolupráci z 9. 6. 1992 (A3-188/92, zpravodaj: M. Cushnahan); 
usnesení o přeshraniční spolupráci přes vnitřní hranice Evropského společenství z 12. 3. 1987  (A2-170/86, 
zpravodaj: M. Poetschki).
2 Usnesení o Sdělení Komise o třetí zprávě o ekonomické a sociální soudržnosti z 22. 4. 2004  (A5-272/2004, 
zpravodaj: M. Hatzidakis), body 40-47.
3 Články I-3.3, I- 14 a II-96. Uvedené články návrhu Ústavy jsou vyňaty z poslední verze, jež je k dispozici: CIG 
87/04, Brusel, 6. srpna 2004.
4 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření Evropského seskupení pro přeshraniční spolupráci 
(ESPS). COM (2004) 496 final.



PE 350.246v01-01
Externí překlad 4/8 DT\550190CS.doc

CS

Vzhledem k tomu, že podmínky pro přeshraniční spolupráci stanovené tímto nařízením 
nemůžou účinně vytvořit členské státy a mohou být tedy lépe dosaženy na úrovni 
Společenství, může v souladu se zásadou subsidiarity, jíž je věnován článek 5 Smlouvy, 
přijmout opatření Společenství.  V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena 
v uvedeném článku, toto nařízení nepřekračuje nezbytnou mez pro dosažení těchto cílů, 
jelikož je využití ESPS fakultativní tak, aby byl dodržen ústavního řád každého členského 
státu. 

Tento nový právní nástroj vytvořený na základě článku 159 odstavce 3 Smlouvy poskytuje 
fakultativní rámec pro vytváření evropských organizací určených pro přeshraniční spolupráci 
s cílem překonat stávající překážky. Jakožto nový nástroj ovlivní vnitrostátní zákon členských 
států. Je nutno zdůraznit mimo jiné, že seskupení není povinné, ale pouze „fakultativní“, což
je projevem jeho ambicí ve spolupráci: podle úvodního odůvodnění 7 k návrhu nařízení 
„použití ESPS musí být fakultativní“. Organizace budou mít statut právnické osoby pro 
uskutečňování programů přeshraniční spolupráce na základě dohody mezi jejími členy, buď 
státními, regionálními či místními, veřejnými nebo jiného typu. Tento nástroj tedy umožní 
podporovat a usnadňovat přeshraniční spolupráci mezi regiony a obcemi z každé strany 
hranice a zmírnit právní a institucionální potíže vznikající v terénu. 

Jedním z nových prvků oproti stávajícím finančním nástrojům je skutečnost, že ESPS může 
být pověřeno nejen uskutečněním programů přeshraniční spolupráce spolufinancovaných 
Evropskou unií, ale rovněž i uskutečněním jakékoliv jiné akce s účastí nebo bez účasti Unie. 
Všeobecné cíle ESPS uvedené v úvodním odůvodnění 6 k návrhu nařízení (akce přeshraniční 
spolupráce bez finanční účasti Společenství) předpokládají, že to může být prospěšné nejen 
pro cíle strukturální politiky, ale rovněž pro dosažení mnoha dalších cílů.

Další aspekty  návrhu nařízení, které si zasluhují uvést, jsou: 

- Složení ESPS (článek 2): ESPS se může skládat z členských států a z regionálních a 
místních celků a / nebo jiných místních veřejných orgánů. O jejich uspořádání bude 
rozhodnuto z podnětu těchto členů; mohou tedy rozhodnout, zda ustaví samostatný právní 
útvar nebo zda svěří řízení některému členovi ze svých řad.

- Kompetence ESPS (článek 3): Kompetence ESPS budou ustaveny podle dohody o 
přeshraniční spolupráci, kterou mezi sebou členové uzavřou. Za tím účelem má ESPS právní 
statut právnické osoby uznávaný vnitrostátními zákonodárstvími. ESPS může plnit tyto 
funkce: 

• Plnění přeshraničních programů spolupráce spolufinancovaných Společenstvím, zejména 
prostřednictvím Strukturálních fondů;

• Uskutečňování jakýchkoliv jiných akcí přeshraniční spolupráce s finanční účastí nebo bez 
finanční účasti Společenství. 

- Úmluva o evropské přeshraniční spolupráci (článek 4): ESPS je výsledkem úmluvy, 
která musí specifikovat funkci, dobu trvání a podmínky zrušení. Úmluva, vymezená na sektor 
přeshraniční spolupráce, musí rovněž specifikovat odpovědnost každého člena vůči ESPS i 
vůči třetím osobám. Musí rovněž stanovit statut platný pro členské státy, a rovněž příslušnou 
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judikaturu pro případ sporů, jímž bude soudnictví členského státu, jehož právo bylo zvoleno. 
A konečně úmluva musí být doručena všem členům a rovněž zúčastněným členským státům. 

- Stanovy ESPS (článek 5): ESPS schválí své stanovy na základě úmluvy. Stanovy musí 
obsahovat tato ustanovení:

• Seznam členů; 
• Předmět a funkce ESPS a jeho vztahy s členy; 
• Název a sídlo; 
• Jeho orgány, kompetence, fungování, počet zástupců členů v orgánech; 
• Postup pro přijetí rozhodnutí; 
• Určení pracovního jazyka (pracovních jazyků); 
• Způsoby fungování; 
• Způsoby finančních příspěvků členů a rovněž platná rozpočtová pravidla a účetní 

předpisy;  
• Jmenování nezávislého orgánu finanční kontroly a externího auditu. 

- Orgány ESPS (článek 6): ESPS bude zastupovat ředitel, který bude jednat jeho jménem a 
na jeho účet. ESPS může vytvořit valnou hromadu, kterou budou tvořit zástupci jeho členů. 
Stanovy mohou ustanovit zřízení dalších orgánů.

- Rozpočet ESPS (článek 7): ESPS vypracovává předběžný roční rozpočet, který členové 
schvalují. Mimo jiné vypracovává výroční zprávu, kterou certifikují nezávislí znalci členů. 
Členové mají finanční odpovědnost alikvótně podle výše svého příspěvku do rozpočtu až do 
umoření dluhů ESPS. Nicméně finanční odpovědnost členských států a jiných orgánů dotčena 
existencí ESPS není.

- Zveřejnění a vstup v platnost (články 8 a 9): Úmluva o zřízení ESPS bude zveřejněna 
v Úředním věstníku Evropské unie. Od toho okamžiku bude jeho právní způsobilost uznána 
v každém členském státě. ESPS vstoupí v platnost od prvního ledna 2007. 

3. Rozporné body 

- Cíl : Podle čl. 1 odst. 2 navrhovaného nařízení je cílem ESPS je usnadňovat a podporovat 
přeshraniční spolupráci mezi členskými státy a regionálními a místními orgány v zájmu 
posílení ekonomické, sociální a územní soudržnosti. Vzniká však jedna otázka: Co je hlavním 
cílem tohoto nástroje? Ke zvážení jsou tři možnosti:

Ø Je to právní nástroj, který má být použit v rámci cíle 3 strukturálních fondů, podle 
kterého ho členské státy účastnící se operačního programu mohou učinit 
odpovědným za jeho řízení a přenést na program odpovědnost řídícího orgánu a 
společného technického sekretariátu. V tomto kontextu je třeba poznamenat, že 
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členské státy mají i nadále finanční odpovědnost (článek 18 návrhu nařízení).

Ø Je to nástroj, který navrhuje Evropská komise, jako ústavní nástroj sloužící 
naplnění shora uvedených cílů bez finančního zásahu Společenství.

Ø Třetí možností se zdá být vytvoření veřejného orgánu, který bude naplňovat shora 
uvedené cíle, a to s finančním zásahem Společenství nebo bez něj., 

- Právní základ: Dvě možnosti: 

-
AKCE VYCHÁZEJÍCÍ Z ČL. 159 ODST. 3 SMLOUVY O ES.
Tento článek umožňuje konkrétní akci mimo omezení strukturálních fondů, aby bylo 
dosaženo cíle větší ekonomické a sociální soudržnosti1. Akce by musela být obsažena 
v samostatném návrhu Komise a musela by projít procesem spolurozhodování (článek 251) a 
získat kvalifikovanou většinu hlasů.

ALTERNATIVNÍM PRÁVNÍM ZÁKLADEM BY BYL ČLÁNEK 308 SMLOUVY O
ES.
Článek 308 povoluje Společenství konat, aby dosáhlo některého ze svých cílů v případě, kdy 
Smlouva neposkytuje nezbytné konkrétní pravomoci. V takovém případě musí být rozhodnutí 
konat přijato v Radě jednomyslně. Navíc je v tomto případě vyloučen postup spolu-
rozhodování – a pokud jde o postupy – bude vyžadovat zcela nový návrh Komise.

Problém statusu: Text Komise není jasný v tom, zda nástroj ESPS pouze vytváří nový právní 
subjekt, který by plnil pouze konkrétně stanovené cíle, nebo vytváří nový orgán podle 
veřejného práva, který by poskytoval veřejné služby namísto jejích členů. Za tímto účelem by 
mohly být navrženy i prostředky na samotné zřízení ESPS.

Členství: Úlohu členských států je nutné vyjasnit. Zdá se, že mohou být buď plnoprávnými 
členy ESPS a nebo budou pouze schvalovat zřízení a status nového subjektu. Čl. 2 odst.1 
stanoví, že členské státy a/nebo místní orgány státní správy a/nebo místní veřejné instituce 
mohou být členy, ale není tu zjevná povinnost orgánů členského státu zúčastnit se.
Je nezbytné položit si otázku, zda členové ESPS by měli být rovnocennými partnery ve 
smyslu svých pravomocí a kompetencí. 

Myšlenka „místních veřejných orgánů“ není v návrhu vůbec definována. Aby bylo možno 
vymezit pravomoci potenciálních veřejných orgánů, bude zjevně nutné být přesnější.

Význam „opcionality“ v novém nástroji: Existují dva možné výklady této otázky. Oba se 
týkají samotné vůle vytvořit ESPS, které by mohly být vyjádřeny takto:

Buď
Ø členové seskupení 

  
1 úvodní část 1



DT\550190CS.doc 7/8 PE 350.246v01-01
Externí překlad

CS

nebo
Ø členské státy1

Odpovědnost
Čl. 1 odst. 2 návrhu nařízení stanoví, že ESPS bude mít právní subjektivitu. Čl. 3 odst. 2 však 
odkazuje na jiný pojem „právní způsobilost“. Navíc ustanovení v čl. 3 odst. 2 věta 1 – „ESPS 
koná jménem svých členů“ – a čl. 7 odst. 2 (členů ESPS, kteří mají finanční odpovědnost 
v poměru ke svému příspěvku do rozpočtu) činí situaci ještě více nepřehlednou, protože 
právnické osoby obvykle konají svým jménem. To vytváří značné obtíže při definování 
statusu ESPS a jeho členů (kdo odpovídá ve vztahu k třetím stranám? jaká je povaha 
odpovědnosti členů ESPS k samotnému ESPS?). Navíc čl. 3 odst. 3 věta 2 stanoví, že 
vytvoření ESPS nemá vliv na finanční odpovědnost jeho členů. Ve formulaci tohoto 
ustanovení však není jasně řečeno, o jakou odpovědnost zde jde. Dále se tu praví, že finanční 
zdroje mohou být převedeny na ESPS pouze prostřednictvím jeho členů. Určité pochybnosti 
lze vznést i v souvislosti s právním statusem, použitelností a cíli pověření jednoho z členů 
ESPS všemi úkoly takového seskupení, o kterém hovoří čl. 3 odst. 3 věta 2, a to zejména 
pokud jde o kompetence a odpovědnost.

4. Původní návrhy 

S ohledem na zásadu solidarity, návrh Komise a body uvedené v části III tohoto pracovního 
dokumentu je nezbytné:

Ø Jasně definovat cíl ESPS: Zpravodaj sdílí názor Komise, že nástroj ESPS by měl být 
využit pro urychlení akcí v rámci nového cíle 3 pro programovací období 2007-2013. 
Navíc se proto zdá nezbytné, aby Komise v tomto smyslu předložila komplexní 
odůvodnění návrhu. 

Jak již bylo uvedeno, a podporuje to i Komise, ať již budou přepokládané akce realizovány 
v rámci omezení legislativy o strukturálních fondech nebo mimo tato omezení, právním 
základem by měl být vždy článek 159, protože zaručuje spolurozhodovací postup a zaručuje 
tak Parlamentu plnou účast a kvalifikovanou většinu v Radě.

Jasně definovat status ESPS: Zpravodaj doporučuje považovat ESPS – pokud jde jeho 
kompetence – pouze za právnickou osobu obecně (tj. nikoli konkrétně za veřejný orgán) a 
také posílit skutečnost, že v žádném případě nemohou být delegovány administrativní 
pravomoci a že ESPS by se mělo věnovat pouze konkrétním úkolům. ESPS by mělo navíc 
existovat právnická osoba (ať již jako s právní subjektivitou nebo ne) na základě již platných 
zákonů národní legislativy (např. zákon o sdružování). Aby toho bylo možné dosáhnout, měl 
by být navržen zvláštní systém registrace v ESPS společný pro všechny členské státy nebo 
seznam právních instrumentů platných ve všech členských státech uplatnitelných na ESPS.

  
1 Kom (2004) 495 (v konečném znění), 14.07.2004. Článek. 18
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Ø Jasně definovat kriteria členství v ESPS: Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že kombinace 
využití nástroje ESPS se strukturálními fondy znamená, že bude automaticky 
kontrolován a řízen národními vládami. Proto se členské státy nemusí přímo zúčastnit 
nového nástroje ESPS. 

Dalším argumentem na podporu názoru zpravodaje je, že při uzavírání mezinárodních dohod 
nemusí se členské státy odvolávat na nařízení EU, aby dohoda mohla vstoupit v platnost.1

Zpravodaj také upozorňuje na to, že členové ESPS by měli mít podobné pravomoci a 
kapacitu. Na podporu návrhu zpravodaje se lze odvolat na čl. 34 odst. 4 návrhu na nařízení 
Rady obecně upravujícího Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a 
Fond soudržnosti2 stanoví, že operační programy předložené v rámci cíle „Evropské územní 
spolupráce“ musí zpracovat příslušné seskupení na úrovni NUTS III. 

Podle zpravodaje by měla být myšlenka „místního veřejného orgánu“ zmiňovaného jako člena 
v čl. 2 odst. 1 v konečném znění nařízení definována restriktivně. V tomto smyslu by měla 
Komise předložit příslušný pozměňovací návrh. 

Ø Jasně definovat otázku opcionality ESPS: Zpravodaj jasně podporuje oba shora 
uvedené výklady

Ø Jasně definovat druh a rozsah odpovědnosti ESPS a jeho členů

Zpravodaj doporučuje buď důsledné uplatnění zásad právní subjektivity, tj. plné 

odpovědnosti ESPS za jeho závazky, nebo pouze právní způsobilost, kdy by členové ESPS 

byly stejně nebo doplňkově zodpovědní za své závazky. Třetí možností by bylo konat 

„jménem“ členů, tady by nebyla nutná ani právní subjektivita ani právní způsobilost.

Ø Objasnit status a závaznost Úmluvy o ESPS

Toto je návrh do značné míry vysvětlující sám sebe, vyžaduje přijetí dalších ustanovení 
v návrhu nařízení v souladu s tím, co se objeví jako vůle zákonodárců.

Ø Objasnit kompetence a odpovědnost člena konajícího jako ESPS

To se také zjevně vysvětluje samo ve světle shora uvedeného.

Závěr:

  
1 Připomínky Asociace evropských hraničních regionů (AEHR) k návrhu Evropské komise o nařízení 
Evropského parlamentu a Rady zřizující ESPS, zdůvodňující prohlášení, 06.09.2004
2 Kom (2004) 492 (v konečném znění), 14.07.2004.
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Tento návrh nelze přijmout v jeho současné formě, protože je nutné vyjasnit právní definice 
týkající odpovědnosti členských států. Zpravodaj se domnívá, že návrh je příliš vágní a že je 
nutný konkrétní a lépe definovaný postup.


