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Granty agentur EU: dle auditorů „přetrvávají nedostatky“  
Nejnovější zpráva Evropského účetního dvora uvádí, že byly zjištěny nedostatky ve způsobu řízení 
grantů, které udělují agentury EU. Kontrolní systémy u grantů kritizují auditoři již řadu let. Ačkoli 
kontrolované agentury nyní obecně pravidla dodržují, byly přesto zaznamenány nedostatky, a to 
zejména v oblasti měření a hodnocení výkonnosti. Ve specifických případech postupy pro výběr a 
udělování grantů plně nerespektovaly základní zásady transparentnosti a rovného zacházení. 
Přetrvává rovněž riziko možného střetu zájmů, upozorňují auditoři.  

Auditoři přezkoumávali používané systémy a kontroly v pěti agenturách: Evropském inovačním a 
technologickém institutu, FRONTEXu – agentuře odpovědné za vnější hranice, Evropské agentuře pro 
životní prostředí, Evropském úřadu pro bezpečnost potravin a Evropském středisku pro prevenci a 
kontrolu nemocí. Na těchto pět agentur společně připadá něco přes 90 % celkové částky grantového 
financování v období 2013–2015, která činila 740 milionů EUR. 

Auditoři dospěli k závěru, že ačkoli kontrolované agentury obecně udělovaly a vyplácely granty 
v souladu s pravidly, většina z nich vhodným způsobem nezvážila alternativní možnosti financování a 
granty v některých případech nebyly nejúčinnějším nástrojem. U většiny kontrolovaných agentur 
existuje prostor k dalšímu zlepšení v jejich postupech udělování grantů, kontrolních systémech a 
měření výkonnosti. Agentury také vhodným způsobem neměřily účinnost svých grantů, tvrdí auditoři.  

„Granty obecně přispěly k realizaci politik těchto agentur“, uvedl Dr. Louis Galea, člen Evropského 
účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Agenturám se však nepodařilo zavést vhodné systémy na 
monitorování a hodnocení jejich činností financovaných pomocí grantů.“ 

Auditoři doporučují, aby všechny agentury využívající granty: 

• před vypsáním grantů ověřovaly, zda jsou granty tím nejúčinnějším nástrojem financování. 
Kdekoli je to odůvodněné, mělo by se využívat zjednodušené vykazování nákladů či přímé 
udělování grantů; 
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• uváděly ve svých pracovních programech, které činnosti budou realizovány pomocí grantů, 
přičemž zvláštní pozornost by měly věnovat tomu, jakých konkrétních cílů a očekávaných 
výsledků má být grantovými akcemi dosaženo a jaké plánované finanční a lidské zdroje jsou 
k provedení grantových akcí nutné; 

• zavedly formální interní postupy, které při uplatňování specifických grantových postupů 
zahrnou opatření proti možnému střetu zájmů a zajistí dodržování zásad transparentnosti a 
rovného zacházení; 

• nadále posilovaly své ověřovací systémy pro oblast realizace grantových projektů; 
• zavedly systémy pro monitorování výkonnosti a podávání zpráv o výkonnosti, které budou 

vycházet z klíčových ukazatelů výkonnosti orientovaných na výsledky a dopady a také z výsledků 
hodnocení ex post. 

 

Zvláštní zpráva č. 12/2016 „Používání grantů agenturami: není vždy vhodné ani prokazatelně účinné” je 
k dispozici ve 23 úředních jazycích EU na internetové stránce eca.europa.eu. 

 


