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Financování EU určené pro malé podniky rozvíjí elektronický obchod a 
potřebuje nyní větší zaměření na výkonnost, uvádějí auditoři EU 

Podle zprávy zveřejněné dnes Evropským účetním dvorem (EÚD) podpora z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) pro malé a střední podniky v oblasti elektronického obchodu (nákup a prodej zboží na internetu) 
přispěla ke zvýšení dostupnosti obchodních služeb on-line. Nedostatky v monitorovacích nástrojích Evropské 
komise však zapříčinily, že nebylo možné posoudit, do jaké míry podpora z EFRR přispěla k plnění cílů EU 
i jednotlivých členských států pro oblast informačních a komunikačních technologií (IKT) a také k naplňování 
podnikatelských plánů malých a středních podniků. Nedostatečné výběrové postupy členských států kromě toho 
také způsobují, že mnohé projekty pravděpodobně nepřinesou hodnotu za peníze. 

„Elektronické obchodování je stále obchodování a to si žádá plánování, jasné cíle a způsoby jejich měření,“ uvedl Oskar 
Herics, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu. „Příliš mnoho projektů, které jsme kontrolovali, tyto prvky postrádalo. Komise 
by měla dbát na to, aby členské státy monitorovaly skutečný dopad grantů na rozvoj malých podniků, a pokud možno, aby 
provázaly platby s výsledky. Je dobré být na informační dálnici, ale musíme vědět, kam vede.“ 

Auditoři EU zjistili, že operační programy (OP) členských států poskytovaly dobrý základ pro podporu malým a středním 
podnikům v oblasti elektronického obchodu, ale nikoliv pro měření výkonnosti. Řídicí orgány se zaměřily více na využití 
prostředků (výstupy) než na dosažení výsledků, a to jak ve fázi výběru projektů, tak jejich monitorování. Celkově byly 
projekty malých a středních podniků realizovány hladce, ale dosažené výsledky nebyly vždy zřejmé. Účetní dvůr proto 
doporučuje, aby Komise: 

o zajistila, aby od členských států dostávala konzistentní a spolehlivé informace o pokroku jejich operačních 
programů, a to nejen z hlediska finančních údajů, ale rovněž z hlediska výkonnosti, s obzvláštním důrazem na 
ukazatele výsledků a příslušné cílové hodnoty; 

o trvala na tom, aby výběrová kritéria a výběrové postupy zavedené členskými státy zajišťovaly výběr projektů, 
které budou u žadatelů maximalizovat přidanou hodnotu z hlediska podpory rozvoje elektronického obchodu 
u malých a středních podniků a dosažení cílů Digitální agendy pro Evropu; 

o vyžadovala, aby řídicí orgány programů v členských státech zavedly řídicí nástroje na sledování dopadu grantů na 
podnikatelský rozvoj podporovaných malých a středních podniků. 

Komise většinu doporučení akceptovala, ale přiznává, že provázat platby z EFRR s výsledky bude obtížné. 

 

http://www.eca.europa.eu/�
mailto:press@eca.europa.eu�


CS 

 
 
 

 

2 

Poznámka pro redaktory 

Elektronický obchod je nákup či prodej zboží na internetu. Může zrychlit hospodářský růst, dále rozvíjet 
jednotný trh a urychlit evropskou integraci. Má obzvláštní význam pro malé a střední podniky, které ale 
často při zavádění informačních a komunikačních technologií (IKT) postupují pomaleji. Evropská komise 
podporuje rozvoj elektronického obchodu prostřednictvím digitální agendy pro Evropu (DAE). V rozpočtu 
byly mezi lety 2007 a 2013 (z EFRR) na podporu lepšího využití informačních a komunikačních technologií 
vyčleněny tři miliardy EUR. Dosud bylo na projekty přiděleno pouze asi 60 % těchto prostředků.  

DAE je jednou ze sedmi vlajkových iniciativ současné strategie Evropa 2020 zaměřené na růst a pracovní 
místa. Zaměřuje se mimo jiné na zjednodušení on-line transakcí a přeshraničních transakcí. Tři z jejích 
13 cílových hodnot se týkají elektronického obchodu a jedna je specificky zaměřena na malé a střední 
podniky, tj. aby do roku 2015 provádělo elektronický prodej a nákup 33 % malých a středních podniků. 
Nejnovější srovnávací přehled pokroku v oblasti digitální agendy ukazuje, že nárůst počtu malých a 
středních podniků, které provádějí elektronický prodej a nákup, je pomalý: z 12 % a 24 % v roce 2009 na 
14 % a 26 % v roce 2013. 

Tato zvláštní zpráva (20/2014) nazvaná „Byla podpora z EFRR pro malé a střední podniky v oblasti 
elektronického obchodu účinná?“ zkoumá, zda operační programy, vytvořené členskými státy a schválené 
Komisí, představovaly dobrý základ pro účinnou podporu opatření v oblasti elektronického obchodu pro 
malé a střední podniky, zda řídicí orgány vybíraly a monitorovaly projekty v oblasti elektronického obchodu 
vhodným způsobem a zda byly projekty v oblasti elektronického obchodu spolufinancované z EFRR 
úspěšně realizovány a přinesly přijímajícím malým a středním podnikům měřitelné přínosy. 

Audit byl zaměřen na podporu poskytnutou z EFRR v průběhu programového období 2007–2013 a zahrnul 
pět operačních programů (30 projektů) z těchto čtyř členských států: Řecka („Digitální konvergence“), Itálie 
(„Piemont“ a „Emilia-Romagna“), Polska („Inovativní ekonomika“) a Spojeného království („Nížiny a 
vysočina Skotska“). Tyto členské státy byly vybrány z toho důvodu, že jejich operační programy zahrnovaly 
opatření v oblasti elektronického obchodu, a dále na základě rozpočtové alokace a částek přidělených na 
závazky pro oblast zavádění informačních a komunikačních technologií malými a středními podniky. Těchto 
pět programů celkově představovalo 1,6 miliardy EUR (51 %) z rozpočtu EFRR určeného na zavádění 
informačních a komunikačních technologií malými a středními podniky. 

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. 

Krátké video k tomuto auditu je k dispozici na YouTube na kanále EÚD: @EUauditorsECA. 
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