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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. 
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 
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Tisková zpráva 
K okamžitému zveřejnění 

Lucemburk 11. prosince 

 
Systémy Generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid pro hodnocení 
a monitorování zaměřené na výsledky neposkytují dostatečné informace o výsledcích 
dosažených prostřednictvím výdajů EU na rozvoj, konstatují auditoři EU 

Dvěma klíčovými prvky rámce pro vyvozování odpovědnosti, který ustavilo Generální ředitelství Evropské komise 
pro rozvoj a spolupráci (EuropeAid), jsou jeho systémy pro hodnocení a monitorování zaměřené na výsledky 
(ROM). V dnes zveřejněné zvláštní zprávě se Evropský účetní dvůr (EÚD) vyjadřuje kriticky ke spolehlivosti těchto 
systémů. 

Člen EÚD odpovědný za zprávu Karel Pinxten uvedl: „Požadavky na vyvozování odpovědnosti za výdaje EU ve všech oblastech 
nebyly nikdy vyšší. Nestačí vykazovat dosažené výsledky neurčitým souhrnným způsobem. Komise musí mít základní stavební 
prvky nutné pro komplexní systém výkaznictví, který bude poskytovat smysluplné informace jak pro její vlastní vedoucí 
pracovníky, tak pro externí zainteresované subjekty. Jednou z těchto složek je i spolehlivý systém hodnocení, o který se opírá 
celkový proces vykazování výsledků. Systém Generálního ředitelství EuropeAid je v současné době nevyhovující.“ 

„Hodnocení projektů a programů, která organizují delegace Komise a která se provádějí v partnerských zemích, není řízeno 
uspokojivým způsobem: celkový dohled je nedostatečný, objem využívaných zdrojů je nejasný a chybí přístup k výsledkům 
těchto hodnocení,“ konstatoval Karel Pinxten. 

Většina hodnocení programů se provádí před tím, než lze stanovit dopady a udržitelnost opatření. Hodnocení ex post se obecně 
nevyžadují, takže se provádějí jen zřídka. Dodavatelé ROM sice hodnocení ex post u určitého procenta případů dříve prováděli, 
nedávno však byla tato praxe ukončena. Existuje tedy vážný nedostatek hodnocení dopadů a udržitelnosti prováděného třetími 
stranami. 

Auditoři zjistili, že tematická hodnocení a hodnocení zemí (strategická hodnocení) jsou řízena lépe a jsou více zaměřena na 
výsledky než hodnocení programů. Skutečnost, že chybí dobře definované cíle a ukazatele, však často znesnadňuje práci 
hodnotitelů a omezuje její užitečnost. Plánovaný program strategických hodnocení na období 2007–2013 navíc nebyl 
uskutečněn v plném rozsahu.  

Zavedené systémy nezajišťují maximální využití zjištění z hodnocení. Byly objeveny nedostatky v tom, jak jsou dále sledována 
nejen hodnocení programů, ale také strategická hodnocení a zjištění z ROM.  

Podrobná doporučení ve zprávě mají připravit půdu pro nutná zlepšení. Vzhledem k tomu, že se jedná o značné částky (roční 
výdaje na rozvoj se pohybují kolem 8 miliard EUR), je naprosto nutné, aby byly bez otálení zavedeny spolehlivé systémy 
hodnocení. 
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Poznámka pro redaktory 

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí zjištění vybraných auditů 
konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. Tato zvláštní zpráva (č. 18/2014) se nazývá „Systémy 
Generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid pro hodnocení a monitorování zaměřené na výsledky“ a 
zkoumá se v ní, zda jsou tyto systémy spolehlivé. 

Auditoři EU posuzovali, zda systémy Generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid pro hodnocení 
a monitorování zaměřené na výsledky (ROM): 

o jsou vhodně organizovány a jsou pro ně zajištěny zdroje, 
o zajišťují relevantní a spolehlivá zjištění, 
o zajišťují maximální využití zjištění z hodnocení. 

Zjištění auditorů jsou převážně negativní a ukazují na nedostatky především u hodnocení programů. Funkce hodnocení a 
ROM jsou sice dobře organizovány, avšak větší pozornost by se měla věnovat efektivnímu využívání zdrojů. Systémy 
neposkytují dostatek informací o dosažených výsledcích a nezajišťují maximální využití zjištění.  

Ze závěrů zprávy vyplývají tato doporučení: 

EuropeAid by měl shromažďovat dostatečné informace o řízení a pravidelně provádět posouzení potřeb, aby mohl 
informovaným způsobem rozdělovat finanční a lidské zdroje mezi hodnocení programů a ROM. 

Aby provedená hodnocení odrážela priority organizace, měl by EuropeAid: 

o vymezit jasná výběrová kritéria, aby mohl pro hodnocení programů stanovit priority, a dokumentovat, jak byla 
kritéria použita při tvorbě plánů hodnocení, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzájemně doplňují s ROM; 

o výrazně posílit svůj systém pro monitorování toho, jak jsou prováděny plány hodnocení, a podávání zpráv o nich 
(včetně analýzy důvodů, proč dochází ke zpožděním, a popisu opatření na jejich řešení); 

o posílit celkový dohled nad činnostmi souvisejícími s hodnocením programů prováděnými GŘ pro rozvoj a 
spolupráci – EuropeAid. 

K zajištění kvality hodnocení programů a přezkumů ROM by EuropeAid měl: 

o trvat na tom, aby operační oddělení a delegace dodržovaly požadavky na řízení kvality (včetně využívání 
referenční skupiny a dokumentace provedených kontrol kvality u hodnocení programů); 

o provádění těchto kontrol pravidelně ověřovat. 

Aby se posílila schopnost systému hodnocení poskytovat dostatečné informace o dosažených výsledcích, měl by 
EuropeAid: 

o důkladněji uplatňovat předpisy, které požadují využívání cílů SMART a ověřitelných ukazatelů; 
o upravit monitorovací systém tak, aby poskytoval údaje o programech ještě alespoň tři roky po jejich dokončení; 
o výrazně zvýšit podíl hodnocení programů ex post. 

Aby se zjištění z hodnocení a z ROM využila co možná nejúplněji, EuropeAid by měl: 

o prodloužit dobu dalšího sledování strategických hodnocení; 
o vyvinout ústřední databázi hodnocení programů (do níž by se ukládaly hodnotící zprávy a akční plány a informace 

o jejich dalším sledování a která by měla funkce pro vyhledávání umožňující analýzu). 


