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KOMISE
HLAVA 02 — PODNIKY

HLAVA 02
PODNIKY
KAPITOLA 02 01 — SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY“

Podrobnosti k článkům 1, 2, 3 a 5 jsou v kapitole XX 01
Hlava
Kapitola
Článek
Bod

Okruh

02 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI
POLITIKY „PODNIKY“

02 01 01

Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti
politiky „Podniky“

FF

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

5

68 383 724 (1)

67 773 851

61 889 503,66

02 01 02

Výdaje na podporu oblasti politiky „Podniky“ – Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení

02 01 02 01

Externí pracovníci

5

6 533 745

6 779 120

6 319 919,81

02 01 02 11

Ostatní výdaje na řízení

5

6 985 826

6 919 221 (2)

6 220 291,90

13 519 571

13 698 341

12 540 211,71

5

5 099 970

5 091 961

4 739 994,56

Článek 02 01 02 — Dílčí součet
02 01 03

Výdaje vztahující se na zařízení,
nábytek a služby v oblasti politiky „Podniky“

02 01 04

Výdaje na podporu činností v oblasti politiky „Podniky“

02 01 04 01

Provoz a rozvoj vnitřního trhu,
především v oblasti oznamování,
vydávání osvědčení a sbližování
odvětví – Výdaje na správu
a řízení

1.1

1 700 000

2 700 000

2 378 970,01

Standardizace a sbližování právních předpisů – Výdaje na správu
a řízení

1.1

300 000

500 000

158 554,—

Doplnění činnosti v oblasti konkurenceschopnosti průmyslu Evropské unie – Výdaje na správu
a řízení

1.1

02 01 04 02

02 01 04 03

02 01 04 04

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program
pro podnikání a inovace – Výdaje
na správu a řízení
1.1

(1) Položka 200 557 EUR je součástí kapitoly 40 01.
(2) Položka 114 530 EUR je součástí kapitoly 40 01.

p.m.

p.m.

7 064 000

1 430 014,13

9 018 000

6 924 929,43
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KOMISE
HLAVA 02 — PODNIKY

KAPITOLA 02 01 — SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY“ (pokračování)

Hlava
Kapitola
Článek
Bod
02 01 04 30

Okruh

FF

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace – Dotace
na rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a inovace

1.1

Položky 2008

Článek 02 01 04 — Dílčí součet

Položky 2007

Plnění 2006

6 936 000

3 082 000

16 000 000

15 300 000

10 892 467,57

02 01 05

Výdaje na podporu výzkumné
činnosti v oblasti politiky „Podniky“

02 01 05 01

Výdaje související s výzkumnými
pracovníky

1.1

11 700 000

10 188 000

5 208 000,—

Externí pracovníci v oblasti výzkumu

1.1

5 500 000

5 253 000

2 405 500,—

Ostatní výdaje na řízení v oblasti
výzkumu

1.1

5 600 000

3 860 000

3 229 230,41

Článek 02 01 05 — Dílčí součet

22 800 000

19 301 000

10 842 730,41

Kapitola 02 01 — Celkem

125 803 265

121 165 153

100 904 907,91

02 01 05 02
02 01 05 03

02 01 01

Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky „Podniky“
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

68 383 724 (1)

Plnění 2006

67 773 851

61 889 503,66

( ) Položka 200 557 EUR je součástí kapitoly 40 01.
1

02 01 02

Výdaje na podporu oblasti politiky „Podniky“ – Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení

02 01 02 01

Externí pracovníci
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

6 533 745

02 01 02 11

Plnění 2006

6 779 120

6 319 919,81

Ostatní výdaje na řízení
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

6 985 826
( ) Položka 114 530 EUR je součástí kapitoly 40 01.
1

Plnění 2006

6 919 221 ( )
1

6 220 291,90
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KOMISE
HLAVA 02 — PODNIKY
KAPITOLA 02 01 — SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY“ (pokračování)

02 01 03

Výdaje vztahující se na zařízení, nábytek a služby v oblasti politiky „Podniky“
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

5 099 970

Plnění 2006

5 091 961

4 739 994,56

02 01 04

Výdaje na podporu činností v oblasti politiky „Podniky“

02 01 04 01

Provoz a rozvoj vnitřního trhu, především v oblasti oznamování, vydávání osvědčení a sbližování odvětví – Výdaje na správu
a řízení
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

1 700 000

Plnění 2006

2 700 000

2 378 970,01

Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, schůzky odborníků, informace a publikace přímo spojené s dosažením cílů
programu či opatření podle tohoto rozpočtového řádku a navíc na veškeré další výdaje na technickou a administrativní pomoc,
vyjma úkolů veřejné správy zadaných Komisí externím dodavatelům podle jednotlivých smluv o poskytování služeb, jelikož platnost smluv s kancelářemi technické pomoci uplyne během následujících let.
K položkám uvedeným v tomto bodě musí být přidány příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Tyto položky se pro informaci odvozují
od příspěvků států ESVO podle článku 6 3 0 výkazu příjmů, čímž dochází k přerozdělení příjmů v souladu s čl. 18 odst. 1
písm. d) finančního nařízení; tyto příspěvky vedou k poskytnutí odpovídajících položek a uplatnění přílohy V této části výkazu
výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.
Právní základ
Viz článek 02 03 01.

02 01 04 02

Standardizace a sbližování právních předpisů – Výdaje na správu a řízení
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

300 000

Plnění 2006

500 000

158 554,—

Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, schůzky odborníků, informace a publikace přímo spojené s dosažením cílů
programu či opatření podle tohoto rozpočtového řádku a navíc na veškeré další výdaje na technickou a administrativní pomoc,
vyjma úkolů veřejné správy zadaných Komisí externím dodavatelům podle jednotlivých smluv o poskytování služeb, jelikož platnost smluv s kancelářemi technické pomoci uplyne během následujících let.
Právní základ
Viz článek 02 03 04.
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KOMISE
HLAVA 02 — PODNIKY

KAPITOLA 02 01 — SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY“ (pokračování)

02 01 04 (pokračování)

02 01 04 03

Doplnění činnosti v oblasti konkurenceschopnosti průmyslu Evropské unie – Výdaje na správu a řízení
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

p.m.

p.m.

Plnění 2006

1 430 014,13

Poznámky
Tento bod je určen na pokrytí výdajů na studie, schůzky odborníků, informace a publikace přímo spojené s dosažením cílů programu či opatření podle tohoto rozpočtového řádku a navíc na veškeré další výdaje na technickou a administrativní pomoc,
vyjma úkolů veřejné správy zadaných Komisí externím dodavatelům podle jednotlivých smluv o poskytování služeb, jelikož platnost smluv s kancelářemi technické pomoci uplyne během následujících let.
Právní základ
Viz bod 02 02 02 01.

02 01 04 04

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a inovace – Výdaje na správu a řízení
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

7 064 000

Plnění 2006

9 018 000

6 924 929,43

Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, schůzky odborníků, informace a publikace přímo spojené s dosažením cílů
programu či opatření podle tohoto rozpočtového řádku a navíc na veškeré další výdaje na technickou a administrativní pomoc,
vyjma úkolů veřejné správy zadaných Komisí externím dodavatelům podle jednotlivých smluv o poskytování služeb, jelikož platnost smluv s kancelářemi technické pomoci uplyne během následujících let.
K položkám uvedeným v tomto bodě musí být přidány příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Tyto položky se pro informaci odvozují
od příspěvků států ESVO podle článku 6 3 0 výkazu příjmů, čímž dochází k přerozdělení příjmů v souladu s čl. 18 odst. 1
písm. d) finančního nařízení; tyto příspěvky vedou k poskytnutí odpovídajících položek a uplatnění přílohy V této části výkazu
výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.
Veškeré příjmy z příspěvků kandidátských zemí na účast v programech Společenství uvedené v bodě 6 0 3 1 výkazu příjmů
mohou vést k dodatečným položkám ve stejném poměru, jako jsou částky schválené na výdaje na správu a řízení a celkové poskytnuté částky uvedené pro program v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení.
Veškeré příspěvky od třetích osob zapsané v bodu 6 0 3 3 výkazu příjmů povedou k poskytnutí dodatečných položek, které se
zapíší do tohoto bodu v souladu s finančním nařízením.
Právní základ
Viz článek 02 02 01.
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HLAVA 02 — PODNIKY
KAPITOLA 02 01 — SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY“ (pokračování)

02 01 04 (pokračování)

02 01 04 30

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace – Dotace na rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace –
Program pro podnikání a inovace
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

6 936 000

Plnění 2006

3 082 000

Poznámky
Tato položka je určena na krytí výdajů na zaměstnance a administrativu Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace, které vznikly z důvodu účasti agentury na řízení opatření rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace –
Programu pro podnikání a inovace.
K položkám uvedeným v tomto bodě musí být přidány příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Tyto položky se pro informaci odvozují
od příspěvků států ESVO podle článku 6 3 0 výkazu příjmů, čímž dochází k přerozdělení příjmů v souladu s čl. 18 odst. 1
písm. d) finančního nařízení; tyto příspěvky vedou k poskytnutí odpovídajících položek a uplatnění přílohy V této části výkazu
výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.
Veškeré příjmy z příspěvků kandidátských zemí na účast v programech Společenství uvedené v bodě 6 0 3 1 výkazu příjmů
mohou vést k dodatečným položkám ve stejném poměru, jako jsou částky schválené na výdaje na správu a řízení a celkové poskytnuté částky uvedené pro program v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení.
Veškeré příspěvky od třetích osob zapsané v bodu 6 0 3 3 výkazu příjmů povedou k poskytnutí dodatečných položek, které se
zapíší do tohoto bodu v souladu s finančním nařízením.
Plán pracovních míst Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace je uveden v části C „Zaměstnanci“ celkového výkazu příjmů (svazek 1).
Právní základ
Rozhodnutí Komise 2004/20/ES ze dne 23. prosince 2003 o zřízení výkonné agentury pro řízení činnosti Společenství v oblasti energetiky podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro inteligentní energii“ (Úř. věst. L 5,
9.1.2004, s. 85), ve znění rozhodnutí 2007/372/ES (Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 52), kterým se mění „Výkonná agentura pro
inteligentní energii“ na „Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace“.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zřízení rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci (2007 až 2013) (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15).
Odkazy na související právní akty
Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými
úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1).
02 01 05

Výdaje na podporu výzkumné činnosti v oblasti politiky „Podniky“

02 01 05 01

Výdaje související s výzkumnými pracovníky
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

11 700 000

Plnění 2006

10 188 000

5 208 000,—

Poznámky
K položkám uvedeným v tomto bodě musí být přidány příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Tyto položky se pro informaci odvozují
od příspěvků států ESVO podle článku 6 3 0 výkazu příjmů, čímž dochází k přerozdělení příjmů v souladu s čl. 18 odst. 1
písm. d) finančního nařízení; tyto příspěvky vedou k poskytnutí odpovídajících položek a uplatnění přílohy V této části výkazu
výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.
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KOMISE
HLAVA 02 — PODNIKY

KAPITOLA 02 01 — SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY“ (pokračování)

02 01 05 (pokračování)

02 01 05 02

Externí pracovníci v oblasti výzkumu
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

5 500 000

Plnění 2006

5 253 000

2 405 500,—

Poznámky
K položkám uvedeným v tomto bodě musí být přidány příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Tyto položky se pro informaci odvozují
od příspěvků států ESVO podle článku 6 3 0 výkazu příjmů, čímž dochází k přerozdělení příjmů v souladu s čl. 18 odst. 1
písm. d) finančního nařízení; tyto příspěvky vedou k poskytnutí odpovídajících položek a uplatnění přílohy V této části výkazu
výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.
02 01 05 03

Ostatní výdaje na řízení v oblasti výzkumu
Číselné údaje (Nerozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

5 600 000

Plnění 2006

3 860 000

3 229 230,41

Poznámky
K položkám uvedeným v tomto bodě musí být přidány příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Tyto položky se pro informaci odvozují
od příspěvků států ESVO podle článku 6 3 0 výkazu příjmů, čímž dochází k přerozdělení příjmů v souladu s čl. 18 odst. 1
písm. d) finančního nařízení; tyto příspěvky vedou k poskytnutí odpovídajících položek a uplatnění přílohy V této části výkazu
výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.

