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Diskuse s odbornou veřejností Právní aspekty poskytování prostředků 
z rozpočtu EU a FM 31. 1. - 28. 3. 2018 

V rámci projektu GAUK  č. 458218 - Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z 
rozpočtu Evropské unie řešeného na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě ve spolupráci se 
sekcí 06 Ministerstva financí

Téma č. 9 dne 21. 3. 2018

Finanční mechanismy včetně Programu švýcarsko-české spolupráce 
(současnost, budoucnost)

Úvodní shrnutí: (Prezentace T. Vavrečková)
Legislativní zkratka = Finanční mechanismy EHP a Norska, Program švýcarsko – české 
spolupráce evropské státy mimo EU 

Využívání určitých/vyjednaných výhod EU, nepřispívání do společného EU rozpočtu, 
kompenzace v podobě těchto programů 

 EHP/N již třetí programovací období
  CH-CZ - v roce 2017 ukončeno první období, druhé ve vyjednávání 

Kdo jsou příjemci?
„nové členské státy“ + státy jižní Evropy

Jak to funguje?
Nejdříve nutná dohoda na úrovni EK – donorské státy (řeší pracovní skupina ESVO/EFTA) 
vyjednávají se podmínky, alokace, okruh podpořených oblastí bilaterální jednání s 
konkrétním státem (tzv. blue book) dohody o programu/projektu

Jaká je role MF ?
odbor 58 Mezinárodní vztahy 

 Národní koordinační jednotka u CH
 Národní kontaktní místo a Zprostředkovatel u EHP/N 

 EHP/N  - období

 dříve pro FM1 a 2 - pětiletá období + 2, 
 nyní 7 let + 3 
 CH – 10 let - zahrnuje i vyjednávání na úrovni EK – donorské státy

EHP/N – projektový, programový přístup 

CH – kombinace (individuální projekty, programy, fondy), projektový přístup 
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Postup při poskytování prostředků
FM 1: - MF – NKM = poskytoval dotace - platby v EUR - ROPD, dopis NM - schválení ŽoP 
NKM/poskytovatelem – KFM zasílá platbu – NKM/poskytovatel zasílá fin na KP - ex-post 
platby, zálohy umožněny programový přístup 

FM 2: - NKM a Zprostředkovatelé programů + CO a AO - více možností 
proplácení/financování projektů - umožněno tzv. Regulation a reportování v rámci IFR´s - 
ROPD, dopis NM, smlouva programový přístup

CH-CZ: - Národní koordinační jednotka - MF - Zprostředkující subjekty - resorty - 
předfinancování ze SR - Oznámení o poskytnutí grantu - na KP – ROPD, stanovení výdajů 

 FM 3: současnost - nutné spolufinancování 15% na úrovni ZP (v případě KP – 
OSS/SPO spolufinancování přeneseno na úroveň KP)

Diskutovaná témata:

 Finanční mechanismy se svým nastavením přibližují programům EU
 Je zde preferována varianta jednoho centrálního místa pro vydávání prostředků na 

projekty
 Neexistence přímo aplikovatelných právních předpisů vyžaduje jasný právní rámec na 

národní úrovni. Klíčový je zákon č.2018/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.


