"dostávám prostřednictvím e-mailových zpráv „informace“ o finančních prostředcích
poskytnutých Evropskou Uniia o částkách, které Česká Republika „vkládá do fondů“ Evropské
unie. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel zdroj věrohodných informacích o objemech finančních
prostředků, které prochází oběma směry a vzhledem k tomu, že bych rád na takové zprávy z
prostředí internetu vhodným způsobem reagoval, obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí
těchto informací o výši a struktuře finančních prostředků v rámci EU, které prochází z EU a do
EU."
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V Praze dne 3. 10. 2017
PID: MFCR7XPFVJ
Č. j.: MF-26727/2017/10-4/1751 IK
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
na Ministerstvo financí bylo dne 22. září 2017 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:
"dostávám prostřednictvím e-mailových zpráv „informace“ o finančních prostředcích
poskytnutých Evropskou Uniia o částkách, které Česká Republika „vkládá do fondů“
Evropské unie. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel zdroj věrohodných informacích o objemech
finančních prostředků, které prochází oběma směry a vzhledem k tomu, že bych rád na takové
zprávy z prostředí internetu vhodným způsobem reagoval, obracím se na Vás s prosbou o
poskytnutí těchto informací o výši a struktuře finančních prostředků v rámci EU, které
prochází z EU a do EU."
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Česká republika
získala v roce 2016 z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 123,8 mld. Kč a současně odvedla
do evropského rozpočtu 44,2 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2016 obdržela o 79,6 mld. Kč více,
než do rozpočtu EU odvedla a výsledná čistá pozice ČR (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji ČR)
je třetí nejvyšší od vstupu ČR do EU. Za významným kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU
stály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, ze kterých ČR v roce 2016
obdržela prostředky ve výši 88 mld. Kč, a příjmy ze Společné zemědělské politiky
ve výši 32,3 mld. Kč.
Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2016 a jejich vývoj od roku 2004 lze nalézt
na internetových stránkách Ministerstva financí:
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/hospodareni-eu/pozice-cr-vuci-rozpoctueu/2016/cista-pozice-cr-ve-vztahu-k-rozpoctu-eu-25720
V průběhu prvního pololetí 2017 získala České republika z rozpočtu EU příjmy
ve výši celkem 39,5 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 22,8 mld. Kč.
ČR v první polovině roku 2017 obdržela 16,7 mld. Kč více, než do evropského rozpočtu
odvedla.

Přehled příjmů a výdajů ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí roku 2017 lze také
nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí:
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/hospodareni-eu/pozice-cr-vuci-rozpoctueu/2017/cista-pozice-cr-ve-vztahu-k-rozpoctu-eu-29359

 Strana 2

