
VI. VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ 
SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ  EVROPSKÉ UNIE A  ČESKÉ 
REPUBLIKY  

Vstupem do Evropské unie 1. května 2004 získala Česká republika možnost 
čerpat prostředky ze společného rozpočtu Evropské unie (EU) v rámci tzv. 
strukturální politiky, která je financovaná prostřednictvím čtyř strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti. Příprava České republiky na strukturální politiku probíhala však 
již před jejím členstvím v EU a ještě několik roků po vstupu bude čerpání nástrojů 
předvstupní pomoci (Phare, ISPA, SAPARD) dobíhat. 

Strukturální fondy  

Ve smyslu nařízení Rady Evropských společenství č. 1260/1999 se strukturálními 
fondy rozumí: 

- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), který financuje investice 
vytvářející nová pracovní místa, infrastrukturu, projekty místního rozvoje a 
rozvoje venkova; 

- Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF – orientační 
sekce*)), který financuje opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova; 

- Evropský sociální fond (ESF), který financuje opatření pro zvyšování 
zaměstnanosti vč. vzdělávání; 

- Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FIFG), který financuje opatření 
v oblasti rybolovu. 

Každý projekt financovaný prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti musí přispívat k plnění jednoho z tří hlavních cílů definovaných 
legislativou EU: 

- Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává. 
V období 2004-2006 jsou implementovány tyto operační programy (OP): Rozvoj 
venkova a multifunkční zemědělství, Infrastruktura, Průmysl a konkurenceschopnost, 
Rozvoj lidských zdrojů, Společný regionální operační progra; 

- Cíl 2: podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí čelících 
strukturálním obtížím. V období 2004-2006 budou financována opatření obsažená 
v tzv. Jednotném programovém dokumentu (JPD). U cíle 2 se jedná o JPD regionu 
NUTS II Hlavní město Praha; 

                                                 
*) jedná se o dvousložkový fond: orientační sekce financuje strukturální opatření, záruční sekce financuje 
Společnou zemědělskou politiku 
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- Cíl 3: podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, 
školení a zaměstnanosti – v období 2004-2006 jde o JPD regionu NUTS II Hlavní 
město Praha. 

Další možnost financování mimo OP a JPD tvoří tzv. Iniciativy společenství. 
V období 2004-2006 budou v České republice implementovány iniciativy 
INTERREG III (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a EQUAL 
(nadnárodní spolupráce k podpoře nových prostředků boje se všemi formami 
diskriminace a nerovností na trhu práce). 

V rámci programovacího období 2004-2006 získala Česká republika možnost 
čerpat prostředky ze strukturálních fondů uvedené v následující tabulce: 

Tabulka č. 65 

          mil. EUR 

Alokace strukturálních operací pro Českou republiku    
 Oblasti podpory 

Celkem 2004 2005 2006 
Cíl 1 1 454,3 339,0 485,5 629,8 
Cíl 2 71,3 23,3 23,8 24,2 
Cíl 3 58,8 19,2 19,6 20,0 
Iniciativa INTERREG 68,7 21,0 21,4 26,3 
Iniciativa EQUAL 32,1 7,6 10,7 13,8 
Celkem 1 685,20 410,10 561,00 714,10 

Na základě schválených operačních programů, jednotných programových 
dokumentů a iniciativy Equal byly Evropskou komisí ke dni 31.12.2004 do ČR 
poukázány zálohové platby ve výši 10% alokace 2004-2006. ČR neobdržela zálohové 
platby na iniciativu Interreg. 

Přehled obdržených záloh ukazuje následující tabulka: 
Tabulka č. 66 

Program Fond Výše obdržené 
zálohy v Kč 

Výše obdržené 
zálohy v EUR 

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 – Praha ESF 185 787 027,08 5 879 336,30  

Operační program Infrastruktura ERDF 782 070 946,95 24 636 035,50  

Operační program Průmysl a podnikání ERDF 828 075 124,78 26 085 214,20  

ERDF 1 292 196 259,40 Společný regionální operační program  
 ESF 149 846 099,64 

45 433 257,10  

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 ERDF 226 327 247,30 7 129 540,00 

Iniciativa EQUAL (ESF) ESF 101 743 894,47 3 210 092,90  

Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF 1 008 106 572,85 31 881 928,30 

EAGGF 524 113 400,85 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  
 FIFG 23 020 486,73 

17 390 141,90 

Celkem x 5 121 287 060,05 161 645 546,20 
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V roce 2004 bylo konečným příjemcům proplaceno ze zdrojů EU 
141 728 498,77 CZK, tj. 4 473 550,92 EUR. Z celkové alokace pro všechny 
strukturální fondy tedy zbývá proplatit 334 526 449,08 EUR. Výše uvedené 
prostředky byly uvolněny z Evropského fondu regionálního rozvoje. 

 

Pokud jde o OP Rozvoj lidských zdrojů, Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství, Infrastruktura, JPD Praha Cíl 2 a JPD Praha Cíl 3 a také iniciativy 
Interreg a Equal, dosud nebyly čerpány prostředky strukturálních fondů. V OP 
Průmysl a podnikání byly konečným příjemcům ke dni  31.12.2004 poukázány platby 
ve výši 140 006 934,75 Kč. Pokud jde o Společný regionální operační program, byly 
proplaceny prostředky ve výši 1 721 564 ,02 Kč.  

Alokace je dosud čerpána jen v omezené míře z těchto důvodů: 

a) současné období je pilotní a jedná se o nové programy, z nichž ČR čerpá vůbec 
poprvé 

b) prostředky bylo možno začít čerpat až po vstupu ČR do EU (1.5. 2004), jde tedy 
zhruba o poloviční období, které se nekryje s fiskálním rokem 

c) i v ostatních členských státech je běžné, že alokace na daný rok se čerpá v průběhu 
dalších dvou let (tzv. pravidlo N+2) 

d) dosud probíhala administrativní příprava v souladu s požadavky Evropské komise, 
následovaly výzvy k předkládání projektů a jejich hodnocení, což jsou vše nutné 
podmínky pro zahájení čerpání. 

 
 
Fond soudržnosti / ISPA 

Fond soudržnosti (FS) poskytuje pomoc na národní úrovni vybraným zemím 
na přípravu vstupu do hospodářské a měnové unie. Financuje projekty vyšší než 
10 mil. EUR v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních 
infrastrukturních sítí. 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 
došlo k transformaci implementace projektů předvstupního nástroje ISPA na pravidla 
Fondu soudržnosti (FS).  

Stejně jako v rámci předvstupního nástroje ISPA jsou prostředky Fondu 
soudržnosti čerpány prostřednictvím Národního fondu Ministerstva financí, který 
zastává funkci platebního orgánu pro finanční prostředky strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti.  
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V průběhu roku 2004 bylo v rámci ISPA/FS realizováno 26 projektů, z toho 
8 projektů dopravní infrastruktury, 13 projektů v oblasti životního prostředí, 
4 projekty určené pro technickou asistenci. Byl ukončen jeden projekt na odstraňování 
povodňových škod z roku 2002 a Evropská komise ukončila projekt technická 
asistence pro sektor životního prostředí v souladu s nařízením Rady č. 1164/1994, 
čl. D (2).  

V průběhu roku 2004 byly Národním fondem vyžádány u Evropské komise 
prostředky Fondu soudržnosti v celkové výši 70 854 374,56 EUR, obdrženo bylo 
67 626 076,61 EUR. Rozdíl mezi vyžádanými a obdrženými finančními prostředky je 
způsoben tím, že některé prostředky vyžádané v roce 2003 byly obdrženy až v roce 
2004 a zároveň některé prostředky vyžádané v roce 2004 Národní fond obdrží až 
v průběhu roku 2005.V roce 2004 bylo pak konečným příjemcům vyplaceno 
35 211 023,22 EUR.  
Následující tabulka ukazuje čerpání prostředků podle jednotlivých sektorů: 

Tabulka č. 67 

V sektoru dopravy byly v průběhu roku 2004 vyžádány prostředky ve výši 
41 664 tis. EUR a zároveň od Evropské komise obdrženy prostředky ve výši 
43 35

 celkové 
výši 23 010 823,35 EUR a obdrženy prostředky ve výši 17 801 155,94 EUR. 
Kone

 ve výši 6 000 291,95 EUR a 
zároveň obdrženy prostředky ve výši 6 254 639,21 EUR. Konečným příjemcům bylo 
vypla

4 byly vyžádány prostředky na financování projektů 
technické asistence ve výši 178 790,88 EUR a zároveň od Evropské komise obdrženy 
prostř

tis.EUR

 ISPA / Fond soudržnosti Příspěvek ISPA Kontrahováno 
v 2004

Čerpáno do 
30.4.04

Čerpáno 1.5.04 - 
31.12.04

Spolufinancování z 
národních zdrojů

Projekty sektoru životního prostředí 228 382 173 268 3 749 5 864 8 145
Projekty na odstraňování povodňových škod 30 000 0 7 356 1 979 1 494
Projekty sektoru doprava 244 420 0 10 613 5 451 7 458
Projekty technické asistence 3 176 556 105 95 0
C e l k e m 505 978 173 824 21 823 13 389 17 097

 

9 467,09 EUR. Konečným příjemcům bylo vyplaceno 16,06 mil. EUR. 

V sektoru životního prostředí byly v roce 2004 vyžádány prostředky v

čným příjemcům bylo vyplaceno 9 ,61 mil EUR.  

Na povodňové projekty byly vyžádány prostředky

ceno 9,33 mil. EUR.  

V průběhu roku 200

edky ve výši 210 814,37 EUR. Konečným příjemcům bylo vyplaceno 199 tis. 
EUR.  
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Z účtů Národního fondu probíhá i nadále spolufinancování 2 projektů v sektoru 
životního prostředí. Z těchto účtů bylo v průběhu roku 2004 uvolněno celkem 
44 596 128,90 CZK. 

 
Společná zemědělská politika 

Kapitola Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytlo  v roce 2004 v rámci 
Společné zemědělské politiky celkem 10 369,4 mil.  Kč, jak je uvedeno v následující 
tabulce: 
 
Tabulka č. 68 
 

Účel Z rozpočtu EU Národní spo- 
lufinancování 

Použití 
rezervního fondu 

MZe 

Přijaté na příjmový 
účet MZe z EU 

Společné organizace trhu    147 299 953     971 025    147 299 953 

SOT-doplatek    25 074 
Horizontální plán rozvoje venkova     1 730 252 738 432 563 185  2 666 419 765 

Přímé platby (SAPS)*  2 854 869 651     

Přímé platby-navýš. (TOP)  5 203 451 036   

Celkem 4 732 422 342    5 636 014 221 971 025 2 813 744 792 

*V případě přímých plateb (SAPS) se jedná o podíl z rozpočtu EU, který je však předfinancován ze státního 
rozpočtu. K refundaci z rozpočtu EU dochází až v následujícím roce, tj. v tomto případě v roce 2005 
 

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších změn, byly převedeny do rezervního fondu MZe nevyčerpané prostředky 
v celkové výši   4 882,3 mil. Kč. 

Na Společné organizace trhu (SOT) bylo z Evropské unie v roce 2004 přijato 
147,3 mil. Kč, vyplaceno bylo 148,3 mil. Kč (ke krytí kurzových rozdílů byl použit 
rezervní fond kapitoly MZe ve výši 971 tis. Kč). V závěru roku 2004 bylo na SOT 
vyplaceno prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu z úvěru 
153,7 mil. Kč (zálohy na listopad a prosinec 2004). Prostředky uvedené v tabulce 
č. 68 byly poskytovány konečným příjemcům prostřednictvím SZIF, jakožto platební 
agentury pro platby ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, s výjimkou přímých plateb (TOP), které vyplatilo konečným 
příjemcům MZe. 

 

Předvstupní spolupráce s EU 

Na programy Phare bylo v roce 2004 poskytnuto z EU celkem 82,6 mil. EUR. 
Prostřednictvím Národního fondu pokračovalo financování programů Phare z let 2000 
až  2003. V tomto období došlo k ukončení některých programů (např. Národní 
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program Phare 2001, Národní program Phare 2000 (částečně) a programy 
přeshraniční spolupráce z roku 2000). Naopak v průběhu roku 2004 začala 
implementace posledních přijatých programů Phare (Národní program Phare 2003-I. a 
II. část, programy přeshraniční spolupráce a program na podporu jaderné bezpečnosti 
z roku 2003).  

V roce 2004 bylo v rámci aktivních programů/projektů Phare kontrahováno 
67 119 652 EUR a vyplaceno 88 218 990 EUR. V rámci národního spolufinancování 
bylo v roce 2004 čerpáno 786 395 163 Kč ze státního rozpočtu a  1 942 151 885 Kč 
z jiných zdrojů (zejména zdroje konečných příjemců pomoci).  

V předchozích letech hradil Národní fond příspěvky na účast České republiky v 
komunitárních programech. Poplatky byly z části hrazeny z prostředků Phare 
a z části z národních zdrojů. V roce 2004 však již nedošlo k žádným úhradám 
účastnických poplatků. 

Dnem vstupu do EU pozbyla ČR nárok na čerpání podpory z programu 
SAPARD. V roce 2004 již nebyla vyhlašována žádná kola příjmu žádostí, tudíž ani 
kontrahovány další finanční prostředky. Uzavírání smluv bylo ukončeno k 31. 12. 
2003. Proplácení finančních závazků ze všech předchozích kol příjmů žádostí bude 
pokračovat až do podzimu roku 2006.  

Program SAPARD byl po vstupu do EU nahrazen Operačním programem 
„Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, prostřednictvím kterého je možno 
čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Oproti programu SAPARD je 
OP Zemědělství rozšířen o podporu lesního a vodního hospodářství a rybářství. 

V roce 2004 bylo na 707 projektů proplaceno z Národního fondu konečným 
příjemcům celkem 1 624,3 mil. Kč (v tom 1 312,7 mil. Kč tvořily zdroje z EU, 
223,6mil. Kč zdroj kapitoly Ministerstvo zemědělství a 88,0 mil. Kč zdroj kapitoly 
Ministerstvo pro místní rozvoj). 

 

Transition Facility 2004 

Od května 2004 je Česká republika jako nový členský stát EU příjemcem 
pomoci z nového nástroje Evropských společenství Transition Facility (Přechodový 
nástroj). Podpora programu je přednostně určena pro posilování institucionální 
kapacity v mnoha oblastech veřejné sféry (např. vnitřní trh, finanční kontrola, životní 
prostředí, doprava, jaderná bezpečnost apod.). Charakterem projektů i formou pomoci 
se nijak neliší od nástroje Phare. Jednotlivé programy nástroje Transition Facility 
(Transition Facility 2004, 2005 a 2006) budou připravovány v průběhu let 2004 až 
2006 a čerpání prostředků na jednotlivé projekty bude probíhat do roku 2009.  
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Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí Komise K(2004) 4016 pro Transition Facility 
2004 bylo vydáno dne 21.10.2004, nebyly v tomto programu dosud realizovány žádné 
finanční toky.  V současné době probíhá příprava výběrových řízení na dodavatele. 
Celková alokace z rozpočtu EU na tento program pro rok 2004 je 17,1 mil. EUR, 
závazek  spolufinancování z národních zdrojů dosahuje téměř 3,1 mil. EUR. Na 
začátku roku 2005 proběhne příprava veškerých náležitostí na čerpání první zálohové 
platby na tento program. 

 

Účast evropských prostředků na financování dosahuje ve většině případů až 
75 % z celkových uznatelných nákladů akce. Podmínkou tohoto financování je 
dodržení podmínek Evropské komise a zajištění dostatečného národního 
spolufinancování (veřejného nebo soukromého). 

 

Výdaje státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR  

Výdaje státního rozpočtu určené na spolufinancování společných programů EU 
a ČR byly v roce 2004 sledovány v rámci rozpočtového ukazatele Výdaje ze státního 
rozpočtu na financování společných programů EU a ČR, který je dále členěn na 
výdaje spojené s přípravou ČR na vstup do EU a na výdaje související s naplňováním 
strukturálních programů po vstupu do EU.  

Na realizaci předvstupních nástrojů (Phare, ISPA a SAPARD) byla ve státním 
rozpočtu na rok 2004 stanovena částka 1 251,9 mil. Kč, která byla v průběhu roku 
upravena na 1 384,3 mil. Kč. Skutečně bylo čerpáno pouze 821,3 mil. Kč, tj. 59,3 % 
upraveného rozpočtu. 

Na spolufinancování programů strukturálních fondů a projektů Fondu 
soudržnosti bylo původně rozpočtováno 1 568,1 mil. Kč. V roce 2004 se Česká 
republika stala členskou zemí EU a resorty v očekávání rychlého nástupu realizace 
strukturálních opatření a projektů upravovaly rozpočty svých kapitol tak, že se 
rozpočet zvýšil o 38,9 mil. Kč na 1 607,0 mil. Kč. Praktické provádění strukturální 
politiky EU však ukázalo některé nedostatky v přípravě projektů a jejich čerpání, 
proto skutečné výdaje státního rozpočtu na spolufinancování dosáhly pouze necelých 
162 mil. Kč, tj. 10,1 % rozpočtu po změnách. 

Celkem na financování společných programů EU a ČR v  rámci příslušných 
závazných ukazatelů bylo z původně rozpočtovaných 2 820,0 mil. Kč, 
resp. upravených 2 991,3 mil. Kč, skutečně vyčerpáno bylo přes 983,0 mil. Kč, tj. 
32,9 % rozpočtu po změnách.  
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Výdaje jednotlivých rozpočtových kapitol byly vynaloženy následujícím 
způsobem: 

 

- v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem 84,0 mil. Kč (plnění 
33,2 % rozpočtu po změnách). Tento objem prostředků byl použit na realizaci  
programů PHARE v oblasti posílení dozoru nad trhem, podpory subdodavatelů a v 
oblasti nakládání s radioaktivním odpadem (25,2 mil. Kč, tj. 19,1 % čerpání rozpočtu 
po změnách) a operačního programu Podpora průmyslu a podnikání (58,8 mil Kč, tj. 
48,6 % čerpání rozpočtu po změnách) spolufinancovaného z ERDF; 

- v kapitole Ministerstvo dopravy celkem 2,2 mil. Kč (plnění na 24,7 % rozpočtu 
po změnách). Jedná se pouze o prostředky využité na spolufinancování strukturálních 
výdajů na opatření 4.1-Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole 
a 4.2-Ostatní výdaje technické pomoci v rámci operačního programu Infrastruktura; 

- v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 134,3 mil. Kč (plnění na 
10,9 % rozpočtu po změnách). Původní rozpočtovaná částka 1 204 mil. Kč byla 
upravena na 1 234 mil. Kč. Prostředky byly čerpány vesměs na program Phare 
(134,3 mil. Kč), na strukturální výdaje související s čerpáním ESF bylo využito jen 
35 tis. Kč (Iniciativa EQUAL, operační program Rozvoj lidských zdrojů). 
Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rezervního fondu *); 

- v kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj celkem 102,8 mil. Kč (plnění na 
18,9 % rozpočtu po změnách). Na předvstupní programy bylo vyčerpáno 31,5 mil. Kč 
proti 145 mil. Kč v upraveném rozpočtu, a to zejména na realizaci výdajů na projekty 
Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury a Rozvoj a diversifikace 
hospodářských činností v rámci SAPARD (29,4 mil. Kč, 100 % čerpání) a na 
programy v rámci Phare, kde bylo čerpáno jen 2,1 mil. Kč ze 115,6 mil. Kč, tj. 1,9 % 
z rozpočtu této položky. Na strukturální programy bylo z rozpočtovaných 400 mil. Kč 
čerpáno jen 18%, tj. 71,2 mil. Kč;  

                                                 
*) Poznámka : v tabulce Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za kapitolu 313 je u závazného ukazatele 
Výdaje ze státního rozpočtu na financovaní společných programů EU a ČR celkem uvedeno plnění ve výši 
233 442 tis. Kč, tj. o 99 116 tis. Kč vyšší. Je to způsobeno chybou ve výkazu Úřadů práce, ve kterém byla tato 
částka týkající se společných programů ČR a EU (z toho 13 370 tis. Kč PHARE a 85 386 tis. Kč ESF) zahrnuta do 
skutečných výdajů, ačkoliv čerpána nebyla a byla převedena do rezervního fondu. Uvedená chyba se v současné 
době, tj. po předložení a odsouhlasení výkazů nedá opravit a proto je zde pouze komentována. 
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- v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem 29,8 mil. Kč 
(plnění na 28,8 % rozpočtu po změnách). V rámci Phare bylo z rozpočtovaného 
objemu cca 1 mil. Kč vyčerpáno 579 tis. Kč na vzdělávací semináře pracovníků 
Zprostředkujícího subjektu, kteří jsou zapojeni do implementace a realizace 
operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Nevyčerpaných 73,4 mil. Kč bylo 
převedeno do rezervního fondu MŠMT. 

Na programy v rámci strukturálních fondů bylo, vzhledem k problémům v rámci 
finančních toků, financování z ESF zahájeno až ve 4. čtvrtletí 2004. Z toho důvodu 
byly pouze předfinancovány dva systémové projekty v rámci opatření 3.1-
Zkvalitňování a vzdělávání ve školách a školských zařízeních a opatření 3.2-Podpora 
terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje a využívala se technická pomoc. Proto bylo 
z 102,4 mil Kč (rozpočet po změnách) čerpáno jen 29,3 mil. Kč (28,5%); 

- v kapitole Ministerstvo financí celkem 6,5 mil. Kč (plnění na 15,0 % upraveného 
rozpočtu). Původně rozpočtovaných 17,5 mil. Kč bylo v souvislosti s přípravou na 
zavedení státní pokladny navýšeno na 43,5 mil. Kč. Realizované projekty Phare 
spolufinancované státním rozpočtem v sektoru financí byly zaměřeny zejména do 
oblastí veřejných financí (budování státní pokladny, kontroly, účetnictví a auditu, daní 
a cel, regulace kapitálového trhu apod. a na dobudování odpovídajících podpůrných 
informačních systémů); 

- v kapitole Ministerstvo vnitra celkem 98,5 mil. Kč (plnění na 68,7% rozpočtu po 
změnách). Prostředky byly vyčerpány na realizaci programů Phare. V této položce 
schválený rozpočet 77,6 mil. Kč byl upraven na 143,4 mil. Kč, vyčerpáno bylo 
98,5 mil. Kč na programy Phare v rámci programového financování, a to na 
komplexní systém řízení lidských zdrojů pro Policii ČR, posílení boje proti 
organizovanému zločinu, Schengenský informační systém, kontrolu osob na hranicích 
a ve vnitrozemí, reformu azylových institucí, protikorupční opatření, koordinace 
činností územně samosprávných celků na krajské a obecní úrovni aj.;  

- v kapitole Ministerstvo spravedlnosti celkem 51,8 mil. Kč (plnění na 100% 
rozpočtu po změnách). Prostředky byly využity zejména na spolufinancování 
programu Phare, a to Celoživotní vzdělávání v soudnictví (12,3 mil. Kč), Informační 
síť v soudnictví II. (35,4 mil. Kč); zbývající výdaje byly použity na projekt Justiční 
akademie a spolupráce v trestních věcech; 

- v kapitole Ministerstvo zemědělství celkem 385,7 mil. Kč (plnění na 86,8 % 
rozpočtu po změnách). Prostředky byly čerpány výhradně na projekty Phare a 
SAPARD, jejichž rozpočet činil 374,2 mil. Kč a byl čerpán ve výši 385,7 mil.Kč, tj. 
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na 103,1 %. Z těchto prostředků byly realizovány projekty v oblasti pozemkových 
úprav, posílení veterinárního a fytosanitárního dohledu, na integrovanou kontrolu 
dotací ze SZP, IACS, posílení bezpečnosti potravin, zlepšení kapacit na detekci BSE, 
laboratoří SVS apod. Prostředky rozpočtované na realizaci operačního programu 
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství ve výši 37 mil. Kč byly v upraveném 
rozpočtu navýšeny o 33 mil. Kč na 70 mil. Kč a nebyly čerpány a byly převedeny do 
rezervního fondu; 

- v kapitole Ministerstvo životního prostředí celkem 25,6 mil. Kč (plnění na 25,6% 
rozpočtu po změnách). Finanční prostředky v částce 23,5 mil. Kč směřovaly na 
projekt ISPA - ČHMÚ - Monitoring hydrosféry. Zbývající prostředky byly využity na 
realizaci operačního programu Infrastruktura (2 mil. Kč) a na opatření operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů (216 tis. Kč); 

- v kapitole Ministerstvo zdravotnictví celkem 2,1 mil. Kč (plnění na 167,5 % 
rozpočtu po změnách). Tyto prostředky byly využity v rámci Phare na vybudování 
počítačových sítí v Hradci králové, Praze a v Moravskoslezském kraji. V rozpočtu po 
změnách se na tyto aktivity počítalo s částkou 1,27 mil. Kč, která byla dále navýšena 
o 884 tis. Kč z rezervního fondu; 

- v kapitole Úřad průmyslového vlastnictví celkem 6,0 mil. Kč (plnění na 99,8 % 
rozpočtu po změnách). Finanční prostředky byly vynaloženy na realizaci opatření 
Informační systém duševního vlastnictví, praktická výuka a pomoc při prosazování 
práv s cílem provázat je s Národním informačním systémem, který zajišťuje tok 
informací mezi institucemi zabývajícími se ochranou duševního vlastnictví včetně 
autorského práva apod., v souladu s usnesením vlády č. 330 ze dne 14.4.1999; 

- v kapitole Český statistický úřad celkem 11,5 mil. Kč  (plnění na 100% rozpočtu 
po změnách). V roce 2004 probíhala realizace programů Phare 2002 a Phare 2003, 
které  se zaměřují na spolupráci institucí odpovědných za sběr a šíření úředních 
statistických dat v EU. Program je koordinován EUROSTATem; 

- v kapitole Energetický regulační úřad nebyly vyčerpány žádné rozpočtované 
prostředky. Nepodařilo se navázat na dříve realizovaný projekt Phare v oblasti 
posílení regulačních mechanizmů a uplatňování energetického aquis. Rozpočtované 
prostředky budou v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 551/2004 Sb. 
vypořádány se státním rozpočtem; 

- v kapitole Nejvyšší kontrolní úřad celkem 2,0 mil. Kč (plnění na 100 % 
rozpočtu po změnách). Finanční prostředky byly využity na realizaci twinningového 
programu a sloužily ke zvyšování jazykových a odborných znalostí pracovníků 
v oblasti finančního a výkonnostního auditu; 

 184



- v kapitole Český telekomunikační úřad celkem 38,8 mil. Kč (plnění na 97,0 % 
rozpočtu po změnách). Původně rozpočtovaných 15 mil. Kč na realizaci programu 
Phare Zavedení a management globálního automatizovaného systému pro 
monitorování kmitočtového spektra (GASFSM) bylo v návaznosti na dodatečné 
přidělení finančních prostředků z rozpočtu EU navýšeno o 25 mil. Kč přesunem 
z výdajů určených na programové financování reprodukce majetku na celkových 
40 mil. Kč; 

- v kapitole Úřad vlády celkem 1,3 mil. Kč (plnění 100% rozpočtu po změnách). 
Těmito prostředky bylo spolufinancována technická asistence projektu Phare - 
Podpora Institutu státní správy.  

 

V kapitole Všeobecná pokladní správa bylo na výdaje na spolufinancování 
programů EU rozpočtováno 400 mil. Kč. Z této částky bylo na základě usnesení vlády 
č. 308 ze 7.4.2004 poskytnuto Ministerstvu zemědělství 200 mil. Kč na posílení 
spolufinancování opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova. Zbývajících 
200 mil. Kč bylo převedeno na jiný účel (posílení mzdové složky v rozpočtové sféře). 

Dále mimo rámec financování společných programů EU a ČR bylo ve Všeobecné 
pokladní správě vyčleněno 173,2 mil. Kč na  závazky vyplývající z mezinárodních 
smluv pro příjem předvstupní pomoci rozpočtu EU. Z této položky byly Národním 
fondem čerpány prostředky ve výši 91 mil. Kč, a to zejména na krytí kurzových 
rozdílů (61,5 mil. Kč), úhradu nákladů na předakreditační audit SZIF (9,3 mil. Kč), na 
vyrovnání kurzových rozdílů SAPARD (12 mil. Kč) a další náklady spojené 
s úhradami z prodlení, náklady na šetření apod. 

 

Vedle státního rozpočtu se na spolufinancování strukturálních operací podílely :  

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) částkou 1 916 mil. Kč  (plnění na 90,7 % 
rozpočtu SFDI). Výdaje byly použity na rozvoj silničních a železničních komunikací. 
Vedle toho fond vynaložil na předfinancování plateb z Fondu soudržnosti ke krytí 
podílu rozpočtu EU dalších 1 609 mil. Kč; 

Státní fond životního prostředí částkou 393,1 mil. Kč. V roce 2003 předložili 
realizátoři projektů požadavek na spolufinancování z programu ISPA ve výši 
686,2 mil. Kč. Ministerstvo životního prostředí vyhovělo žádostem v celkovém 
souhrnu 645,4 mil. Kč a k 31.12.2004 bylo SFŽP čerpáno na projekty ISPA 29,5 mil. 
Kč. Dalších cca 363 mil. Kč bylo čerpáno na OP Infrastruktura. 
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Tabulka č.69 

Přehled o rozpočtovaných a  čerpaných objemech státního rozpočtu 2004 na spolufinancování programů EU  
tis. Kč 

% 
číslo název schválený po změnách plnění
304 ÚV Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 1 302 1 320 1 319 100,0

v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 1 302 1 320 1 319 100,0
v tom: PHARE 1 302 1 320 1 319 100,0

312 MF Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 17 500 43 500 6 539 15,0 
v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 17 500 43 500 6 539 15,0 
v tom: PHARE 17 500 43 500 6 539 15,0 

313 MPSV Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 1 203 727 1 233 635 134 326 10,9 
v tom:  
a) Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR 295 564 334 972 134 291 40,1 
v tom: PHARE 295 564 334 972 134 291 40,1 
b) Výdaje související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 908 163 898 663 35 0,0 
v tom: ESF 908 163 898 663 35 0,0 

314 MV Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 77 601 143 368 98 466 68,7 
v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 77 601 143 368 98 466 68,7 
v tom: PHARE 77 601 143 368 98 466 68,7 

315 MŽP Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 100 000 100 000 25 641 25,6 
v tom:  
a) Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR 100 000 94 099 25 425 27,0 
v tom: PHARE 25 850 25 850 0 0,0 
          ISPA 74 150 68 249 25 425 37,3 
b) Výdaje související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 0 5 901 216 3,7 
v tom: ERDF 5 901 0,0 
          ESF 216 

317 MMR Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 545 106 545 106 102 785 18,9 
v tom:  
a) Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR 145 000 145 000 31 542 21,8 
v tom: PHARE 145 000 115 600 2 142 1,9 
          SAPARD 0 29 400 29 400 100,0
b) Výdaje související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 400 106 400 106 71 243 17,8 
v tom: ERDF 360 106 360 106 71 243 19,8 
          ESF 40 000 40 000 0 0,0 

322 MPO Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 261 040 253 212 83 971 33,2 
v tom:  
a) Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR 140 040 132 212 25 210 19,1 
v tom: PHARE 140 040 132 212 25 210 19,1 
b) Výdaje související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 121 000 121 000 58 761 48,6 
v tom: ERDF 121 000 121 000 58 761 48,6 

327 MD Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 8 954 8 954 2 210 24,7 
v tom:  
Výdaje související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 8 954 8 954 2 210 24,7 
v tom: ERDF 8 954 8 954 2 210 24,7 

328 ČTÚ Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 15 000 40 000 38 800 97,0 
v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 15 000 40 000 38 800 97,0 
v tom: PHARE 15 000 40 000 38 800 97,0 

329 MZe Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 411 200 444 200 385 689 86,8 
v tom:  
a) Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR 374 200 374 200 385 689 

00385
91,7 

v tom: PHARE 179 200 179 200 167 498 93,5 
          SAPARD 195 000 195 000 218 191 111,9
b) Výdaje související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 37 000 70 000 0 0,0 
v tom: EAGGF (orientační sekce) 37 000 70 000 0 0,0 

333 MŠMT Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 109 584 103 484 29 849 28,8 
v tom:  
a) Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR 16 687 1 087 579 53,3 
v tom: PHARE 16 687 1 087 579 53,3 
b) Výdaje související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 92 897 102 397 29 270 28,6 
v tom: ESF 92 897 102 397 29 270 28,6 

335 MZ Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 0 1 265 2 119 167,5
v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 0 1 265 2 119 167,5
v tom: PHARE 0 1 265 2 119 167,5

336 MS Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 47 482 51 778 51 778 100,0
v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 47 482 51 778 51 778 100,0
v tom: PHARE 47 482 51 778 51 778 100,0

344 ÚPV Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 6 000 6 000 5 988 99,8 
v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 6 000 6 000 5 988 99,8 
v tom: PHARE 6 000 6 000 5 988 99,8 

Kapitola Rozpočet 2004Ukazatel Skutečnost  

 

pokračování tabulky na další straně 
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% 

číslo název schválený po změnách plnění
345 ČSÚ Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 11 526 11 526 11 526 100,0

v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 11 526 11 526 11 526 100,0
v tom: PHARE 11 526 11 526 11 526 100,0

349 ERÚ Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 2 000 2 000 0 0,0 
v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 2 000 2 000 0 0,0 
v tom: PHARE 2 000 2 000 0 0,0 

381 NKÚ Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů 1 979 1 979 1 979 100,0
v tom:  
Výdaje související s finanč. nástroji pro období před vstupem ČR do 1 979 1 979 1 979 100,0
v tom: PHARE 1 979 1 979 1 979 100,0

Celkem ČR Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných 2 820 001 2 991 327 982 984 32,9 
v tom:  
a) Výdaje související s finanč. nástroji pro období před 1 251 881 1 384 306 821 250 59,3 
v tom: PHARE 982 731 1 091 657 548 234 50,2 
          ISPA 74 150 68 249 25 425 37,3 
          SAPARD 195 000 224 400 247 591 110,3
b) Výdaje související se strukturálními fondy a Fondem 1 568 120 1 607 021 161 735 10,1 
v tom: ERDF 490 060 495 961 132 214 26,7 
          ESF 1 041 060 1 041 060 29 521 2,8 
          EAGGF (orientační sekce) 37 000 70 000 0 0,0 

Kapitola Ukazatel Rozpočet 2004 Skutečnost  
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Operace na účtech Národního fondu v roce 2004 
1. Účty pro předvstupní nástroje pomoci EU   
Zdrojové účty předvstupních nástrojů pomoci EU vedené v EUR EUR CZK
Počáteční stav   69 632 307,71 2 267 227 939,04
Příjmy na zdrojové účty NF       
Převod  prostředků z EU pro Phare   82 648 811,44 2 579 095 431,81
Převod  prostředků z EU pro ISPA   35 832 519,99 1 156 425 559,09
Převod  prostředků z EU pro SAPARD   38 696 276,48 1 216 467 517,75
Úroky   244 772,19 7 833 350,83
Vratky prostředků z IA   12 013 719,12 373 770 570,65
Ostatní  převody - mimo účty NF   20 008,20 651 092,47
Ostatní  převody - mezi úcty NF   28 510 153,01 872 073 675,94
  197 966 260,43 6 206 317 198,54
Výdaje ze zdrojových účtů NF      
Převod prostředků IA Phare   -85 595 545,10 -2 709 031 987,23
Převod prostředků IA ISPA   -27 311 319,19 -883 154 348,35
Převod prostředků Agentuře SAPARD   -41 054 265,34 -1 312 968 259,00
Výdaje čerpané z účtu pro NSZ   -152 710,08 -4 558 476,16
Výdaje čerpané z úctu  ISPA pro KP   -3 411 485,88 -104 476 755,09
Vratky prostředků do EU   -186 868,43 -6 146 913,16
Ostatní  převody - mimo účty NF   -723,96 -23 079,97
Ostatní  převody - mezi úcty NF   -64 626 132,76 -2 022 643 820,84
  -222 339 050,74 -7 043 003 639,80
Účty implementačních agentur (IA) vedené v EUR    
Počáteční stav   38 247 021,06 1 245 326 363,63
Příjmy na účty IA    
Převod prostředků ze zdrojových účtů NF pro IA Phare   85 595 545,10 2 709 031 987,23
Převod prostředků ze zdrojových účtů NF pro IA ISPA   27 311 319,19 883 701 715,29
Úroky   130 851,90 4 175 841,64
Vratky na účty IA NF   672 637,24 21 326 832,43
Ostatní  převody - mimo účty NF   4 865 167,83 152 510 156,09
Ostatní  převody - mezi úcty NF   2 968 203,54 53 975 662,77
  121 543 724,80 3 824 722 195,45
Výdaje z účtů IA    
Výdaje čerpané z účtů IA Phare   -88 218 990,00 -2 798 359 307,98
Výdaje čerpané z účtů IA ISPA   -25 759 643,59 -837 856 302,74
Vratky prostředků NF   -14 074 532,87 -447 875 635,05
Ostatní  převody - mimo účty NF   -4 281 168,99 -137 170 394,95
Ostatní  převody - mezi účty NF   -13 102 057,21 -412 414 581,08
  -145 436 392,66 -4 633 676 221,80
Účty vedené v  CZK    
Počáteční stav     1 669 398 294,98
Příjmy na účty v CZK    
Převod  z kapitoly VPS na DPH a  vyrovnání kurzových rozdílů   12 000 000,00
Úroky     6 025 247,14
Převod z kapitol SR na účty spolufinancování     17 017 877,43
Převody vratek z Finančních úradů na účty IA     28 201 816,70
Převody z Agentury Sapard      6 888 603,00
Ostatní  převody - mimo účty NF     47 184 467,56
Ostatní  převody - mezi účty NF     647 485 848,23
   764 803 860,06
Výdaje z účtů v CZK    
Převody vratek DPH na úcty projektů vedené v €     -8 600 065,59
Výdaje čerpané z univerzálních účtů  ISPA     -68 634 035,14
Výdaje čerpané z účtů Sapard     -311 669 837,00
Výdaje čerpané z účtů  FSEU     -5 943 274,14
Výdaje čerpané z účtů spolufinancování Phare     -489 026 869,82
Ostatní  převody - mezi účty NF     -772 768 724,85
   -1 656 642 806,54
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2. Účty pro strukturální fondy a Fond soudržnosti    
Účty vedené v EUR    
Příjmy na  účet PA    
Převod prostředků z EU - strukturální fondy   161 645 546,20 5 121 287 060,05
Převod prostředků z EU - Fond soudržnosti   31 793 556,62 982 758 793,72
Úroky   456 309,03 14 093 864,12
Ostatní  převody - mimo účty NF   54 280 000,00 1 717 690 600,00
Ostatní  převody - mezi účty NF   48 735 152,22 1 557 536 328,27
  296 910 564,07 9 393 366 646,16
Výdaje z účtů PA    
Převod prostředků Platebním jednotkám SF   -4 741 911,86 -148 404 330,68
Převod prostředků Platebním jednotkám CF   -9 451 380,23 -291 657 991,51
Ostatní  převody - mimo účty NF   -54 280 000,00 -1 709 370 297,50
Ostatní  převody - mezi účty NF   -434 225,98 -312 630 867,72
  -68 907 518,07 -2 462 063 487,41
Účty vedené v CZK    
Příjmy na účty Platebního orgánu  v CZK    
Převod prostředků Platebním jednotkám CF     905 534,71
Převod prostředků z VPS     61 500 000,00
Úroky     592,80
Ostatní  převody - mezi účty NF     10 083 044,11
   72 489 171,62
Výdaje z účtů Platebního orgánu v CZK    
Vratky prostředků NF     -2 217 645,61
Vyrovnání kurzových  ztrát     -2 672,95
   -2 220 318,56
Příjmy na účty Platebních jednotek  v CZK    
Úroky     61 909,55
Ostatní  převody - mezi účty NF     445 841 904,32
   445 903 813,87
Výdaje z účtů Platebních jednotek v CZK    
Výdaje čerpané z účtů Platební jednotek SF     -141 728 498,77
Výdaje čerpané z účtů Platební jednotek CF     -290 749 932,31
Ostatní  převody - mezi účty NF     -10 662,03
   -439 196 453,49
Stav k 31.12.2004   289 415 032,69 9 652 752 555,75
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