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ABSTRAKT: Česká  republika  se  stala  jednou  z nejvíce  prosperujících  ekonomik
v postkomunistické  Evropě.  Ačkoliv  se  domácí  poptávka  v minulých  čtyřech  letech
významně zvýšila, hlavní příčina ekonomického rozvoje může být přisuzována exportu do
Evropské unie a velkým investicím ze zahraničních i tuzemských zdrojů. Mikroekonomické
reformy  přispěly  ke  stálému  ročnímu  ekonomickému  růstu,  cenové  stabilitě  a  snížení
nezaměstnanosti.  Vstup  do  EU  byl  hlavním  katalyzátorem  těchto  reforem  směřujících
k efektivnímu  využití  alokovaných  peněžních  fondů  z Bruselu,  které  by  měly  významně
podpořit ekonomický růst.
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ABSTRACT: The Czech Republic possesses one of the most prosperous economies in post-
Communist Europe. Although domestic demand has increased in importance in the past four
years, the steady economic development can be attributed to exports to the European Union
and a robust recovery of investment from both foreign and domestic sources. Microeconomic
reforms  have  contributed  to  a  steady  annual  growth,  price  stability,  and  a  decrease  in
unemployment.  EU  accession  has  been  a  major  catalyst  to  these  reforms,  and  moving
forward, the effective use of allocated funds from Brussels should significantly support output
growth.
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ÚVOD

Rozpočet Evropské unie je určen k financování  politik EU, administrativních výdajů
evropských  institucí  a  na  další  účely.  Na  rozdíl  od  národních  rozpočtů  musí  být  vždy
vyrovnaný,  nepřipouští  se  tedy  rozpočtové  deficity.  Na  základě  usnesení  Rady  v  období
1999–2006 nesmí výdaje rozpočtu překročit 1,24 % hrubého domácího produktu Unie (podíl
výdajů národních rozpočtů na HDP jednotlivých členských států se přitom pohybuje okolo 40
%) [1].

METODIKA A CÍL

Odborné  cíle  přípěvku  jsou  zaměřeny  na  shromáždění,  zpracování  a  interpretování
sekundárních dat týkajících se vyčíslení ekonomických dopadů vstupu České republiky do
Evropské unie.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Pro plnění vytyčených cílů je nutné, aby Evropská společenství disponovala vlastním
rozpočtem, ze kterého je možné jednotlivé politiky financovat. Roční rozpočet stanoví, jakou
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částku lze na každou činnost čerpat. Návrh rozpočtu vypracovává Komise a předkládá jej ke
schválení Radě. Evropský parlament je oprávněn návrh pozměnit.

Graf č. 1: Rozpočet EU 2006–2008.
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Zdroj: Evropská komise, vlastní výpočty.

ZÁVĚR

Do České republiky by mohl nyní proudit teoreticky čistý příjem z Evropské unie až 93
miliard Kč ročně.  Samotný výpočet  čisté  pozice ČR vůči  rozpočtu EU představuje pouze
účetní přehled porovnávající příjmy a výdaje ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu. Neodráží
ani toky vůči státnímu rozpočtu ČR, ani výši prostředků, kterou obdrželi koneční příjemci.
Především však nedokáže postihnout skutečné finanční přínosy, které členství v Evropské unii
přináší.
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