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I
Situační zprávy jsou novým produktem Evropského 
účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“). Zabývá se 
v nich řadou nejrůznějších témat a vychází při tom 
z výsledků své práce a z nashromážděných poznatků 
a zkušeností. Smyslem situačních zpráv je sloužit jako 
výchozí materiál pro konzultace a dialog s partnery 
Účetního dvora. Účetnímu dvoru dávají prostor vyjád‑
řit se k důležitým problémům, které zpravidla nebývají 
předmětem auditů. První situační zpráva se věnuje 
problematice vyvozování odpovědnosti a veřejných 
auditů EU. Tato druhá situační zpráva se zabývá otáz‑
kou rizik finančního řízení rozpočtu EU.

II
Řádné zacházení s veřejnými výdaji vyžaduje, aby 
peníze daňových poplatníků byly vynakládány na 
priority, pro něž se společnost (prostřednictvím svých 
volených zástupců) rozhodla, neboť je považuje za pří‑
nosné a žádoucí, a dále aby tyto výdaje vedly k dosa‑
žení vytyčených cílů a byly vynakládány efektivním, 
účinným a hospodárným způsobem a aby existoval 
systém kontrol a protivah, který zajistí náležitou 
demokratickou odpovědnost a účinně fungující veřej‑
nou správu.

III
Až příliš dlouho byl kladen velký důraz na to, že čer‑
pání prostředků z rozpočtu EU musí probíhat v sou‑
ladu se stanovenými předpisy, které určují způsob 
jejich využití, aniž by se věnovala dostatečná pozor‑
nost tomu, jakou hodnotu tyto peníze přinášejí, zda 
vytvářejí přidanou hodnotu pro EU a zda tímto způso‑
bem vznikají pro EU a její občany jasné a viditelné pří‑
nosy, jakých by nebylo možné docílit prostřednictvím 
financování na celostátní, regionální či místní úrovni.

IV
Toto shrnutí vychází z podrobnější zprávy, která 
obsahuje hlubší analýzu uvedených otázek. K oběma 
dokumentům byla vydána řada informačních pře‑
hledů, které obsahují podrobnější informace o zdro‑
jích příjmů EU, o různých kategoriích rozpočtových 
výdajů (označovaných jako okruhy víceletého finanč‑
ního rámce – VFR) a o postupech zadávání veřejných 
zakázek.

V
Rizika řádného finančního řízení spočívají v tom, že 
rozpočet EU:

a) nemusí být využíván zamýšleným způsobem, 
tj. pro účely pravidel stanovených rozpočtovým 
orgánem (legalita a správnost výdajů) a v souladu 
s nimi;

b) nemusí být ve svých ročních finančních výkazech 
řádně zúčtován (spolehlivost účetní závěrky)1;

c) nebude využíván uváženým způsobem a v sou‑
ladu se zásadami řádného finančního řízení 
(hospodárnost, efektivnost a účinnost);

d) může docházet k tomu, že výdaje EU nepřinášejí 
přidanou hodnotu a fakticky nemají očekávané 
přínosy (přidaná hodnota pro EU).

VI
Výsledkem vhodného řízení těchto rizik by měla být 
vysoká kvalita výdajů, tj. účinné a hospodárné vyna‑
kládání prostředků, které by měly být využívány efek‑
tivním způsobem a v souladu s předpisy. Účetní dvůr 
nicméně identifikoval několik klíčových otázek, které 
zasluhují zvláštní pozornost a které jsou předmětem 
tohoto oddílu.

Pravidla způsobilosti a další podmínky 
získání podpory EU

VII
Většina prostředků EU je poskytována podnikům nebo 
občanům, kteří podají žádost o grant či subvence. Pra‑
vidla pro vyplácení finančních prostředků z rozpočtu 
EU a podmínky jejich získání jsou stanoveny v právních 
předpisech a často se k nim ještě jako doplněk přidá‑
vají kritéria způsobilosti a podmínky stanovené sub‑
jekty, které spravují prostředky EU v členských státech. 
Tyto dodatečné požadavky nemusí být vždy zcela 
nezbytné a přitom mohou vytvářet určitou adminis‑
trativní zátěž. Může se také stát, že systémy kontroly 
na některé úrovni v dostatečné míře neprověří splnění 
všech stanovených podmínek.

1 Vzhledem k tomu, že ke spolehlivosti účetní závěrky vydává Účetní 
dvůr již od roku 2007 kladný výrok, nebude se tento celkový přehled 
rizik finančního řízení tomuto tématu věnovat.



04  Shrnutí

VIII
Složitá pravidla způsobilosti a další podmínky mohou 
vést k tomu, že prostředky EU budou špatně zacíleny 
a rozpočet EU bude využíván neoptimálním způsobem. 
Potenciální příjemci se mohou nechat odradit a o pod‑
poru z rozpočtu EU nežádat. Složité předpisy ztěžují 
a prodražují práci správních orgánů, které prověřují 
jednak správnost žádostí a plateb, jednak splnění všech 
podmínek pro získání podpory.

IX
Přestože Komise podniká kroky, které mají vést k ome‑
zení množství právních předpisů a k jejich zjednodu‑
šení, orgány členských států a další příjemci se stále 
potýkají s obtížemi. V některých rozpočtových oblas‑
tech dosud existuje zbytečně mnoho úrovní pravidel. 
To může vést k rozdílným výkladům, a tím pádem 
i k jejich nejednotnému uplatňování.

Uplatňování pravidel a postupů zadávání 
veřejných zakázek

X
Zadáváním veřejných zakázek se míní nákup zboží, 
služeb a stavebních prací veřejnými organizacemi. 
Směrnice EU, které upravují zadávání veřejných zaká‑
zek, si kladou za cíl podporovat integraci hospodářství 
EU („vnitřní trh“), usnadnit za tímto účelem uzavírání 
přeshraničních smluv a realizaci přeshraničních nákupů 
a zajistit transparentnost těchto postupů. Obecně platí, 
že orgány veřejné správy, které jsou příjemci pod‑
pory z rozpočtu EU, jsou povinny dodržovat předpisy 
a postupy zadávání veřejných zakázek a při svých 
nákupech uplatňovat obecná pravidla transparentnosti 
(„otevřenosti“) a rovného zacházení s potenciálními 
dodavateli. Nedodržování těchto předpisů a postupů 
může vést k tomu, že je z veřejných peněz nutno 
hradit vyšší náklady, k nefunkční hospodářské soutěži, 
k zamítnutí právoplatných uchazečů či ke zbytečným 
nákladům a zpožděním v důsledku rušení smluv.

XI
Na základě výsledků auditní činnosti Účetního dvora 
se ukazuje, že mnohé z chyb, které Účetní dvůr 
odhalí, souvisejí s nedůsledným uplatňováním před‑
pisů a postupů zadávání veřejných zakázek. K tomu 
může docházet záměrně, ve snaze zvýhodnit některé 
dodavatele před jinými, nebo neúmyslně, v důsledku 
nesprávného pochopení pravidel.

Schopnost orgánů členských států spravovat 
a čerpat peněžní prostředky EU

XII
Orgány členských států nesou odpovědnost za zajiš‑
tění toho, že subvence a grantové prostředky budou 
vypláceny způsobilým příjemcům a že neoprávněně 
vyplacené částky budou náležitým způsobem vráceny. 
O náklady na zřizování orgánů a systémů, které spra‑
vují peněžní prostředky EU, se dělí jednotlivé členské 
státy a EU s tím, že členské státy mají určitou možnost 
rozhodovat o způsobu jejich organizace.

XIII
Prostředky EU čerpá 28 státních správ a velké množství 
regionálních a místních orgánů s různou administra‑
tivní kapacitou (pokud jde o dovednosti i zdroje), což 
s sebou nese vyšší riziko výskytu chyb, stejně jako 
riziko, že prostředky nebudou využívány kvalitním 
způsobem. Tato okolnost může rovněž zpomalovat 
provádění činností a projektů financovaných z pro‑
středků EU, nepříznivě ovlivňovat kvalitu správních 
opatření a bránit výměně informací mezi Komisí 
a členskými státy.

Koordinace rozpočtu EU a státních rozpočtů 
a tlak na čerpání prostředků z fondů EU

XXIV
Roční cyklus rozpočtů EU může působit problémy při 
financování činností, jejichž realizace trvá více let. Pře‑
vedení rozhodnutí o financování do podoby konkrét‑
ních priorit a činností vyžaduje určitý čas. Rozpočtové 
procesy na úrovni EU a členských států navíc probíhají 
odděleně. Pracují na nich různí činitelé, kteří mají 
odlišné priority, a odlišné jsou i cykly těchto procesů. 
V důsledku toho mohou v rozpočtech členských států 
a EU vznikat duplicity, rozdíly či rozpory.
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XV
Řada činností a projektů je financována jak z rozpočtu 
EU, tak z rozpočtů členských států („spolufinanco‑
vané výdaje“), jsou‑li ovšem prostředky z rozpočtu 
EU a členských států k dispozici. Úsporná opatření 
členských států mohou vést k výraznému omezení 
vnitrostátních prostředků nebo k tomu, že prostředky 
na provádění příslušných činností zcela chybí. Proble‑
matické může být i zajištění budoucího pokračování 
opatření financovaných z prostředků EU v době, kdy 
tyto prostředky přestanou být dostupné.

XVI
Vzhledem k mimořádně silnému důrazu na čer‑
pání evropského rozpočtu („přístup orientovaný na 
vstupy“) se ti, kdo tyto činnosti a projekty řídí, často 
zaměřují na dodržování podmínek pro získání a vyu‑
žívání finančních prostředků bez ohledu na dosažené 
výsledky.

Dopad ročních rozpočtů EU na činnosti 
a řízení peněžních toků

XVII
Orgány členských států a další zprostředkovatelé a pří‑
jemci mohou přijímat hotovostní zálohy („předběžné 
financování“), které jim umožňují zahájit činnost. 
Nadměrně dlouhá období předběžného financování 
mohou zvýšit pravděpodobnost chyb a ztrát, a zvláště 
pak mohou být zdrojem obtíží v situaci, kdy je třeba 
zaměření činností změnit tak, aby vedly k dosažení 
cílů. Vzhledem k dlouhým lhůtám pro předkládání 
žádostí o uhrazení nákladů vyjdou problémy najevo 
teprve v pozdějších letech, kdy už může být na jejich 
nápravu pozdě.

XVIII
Od členských států bude vyžadováno, aby v budoucnu 
přispěly na krytí proplácených závazků částkou 
1 234 miliardy EUR. Tuto částku tvoří 908 miliard EUR, 
které byly dohodnuty pro VFR 2014–2020 (platby), 
a k tomu 326 miliard EUR v úhradách závazků z před‑
chozích VFR, což může mít vliv na schopnost Komise 
uspokojovat všechny žádosti o platby v roce jejich 
podání.

Přínosy čerpání prostředků z rozpočtu EU – 
„přidaná hodnota pro EU“

XIX
Výdaje z rozpočtu Evropské unie by měly mít, jsou‑li 
využívány v rámci Unie, jasné a viditelné přínosy pro 
EU a její občany, jakých by nebylo možné docílit pro‑
střednictvím financování na celostátní, regionální či 
místní úrovni.

XX
V některých případech však může docházet k tomu, 
že EU se svým rozpočtem nedělá nic víc než to, že 
jednoduše zvyšuje celkový objem dostupných pro‑
středků, aniž by jejich využívání mělo jakýkoli zvláštní 
unijní rozměr. Prostředky EU mohou být využívány na 
činnosti, které by členské státy nebo jiní příjemci bez‑
tak realizovali (efekt „mrtvé váhy“), nebo se může stát, 
že objem těchto prostředků nebude stačit k dosažení 
zamýšlených výsledků.

Kvalita údajů a informací

XXI
Komise koordinuje činnost mnoha subjektů podílejí‑
cích se na čerpání rozpočtových prostředků a nemá 
vždy možnost předepisovat standardizované procesy 
a systémy řízení. Jejím nelehkým úkolem je zajistit, aby 
od zprostředkovatelů byly včas shromažďovány pat‑
řičné údaje a aby tyto údaje byly účinným způsobem 
prověřovány.

XXII
Ve svém monitorování, finančním řízení a řízení výkon‑
nosti musí Komise kromě toho často vycházet z ome‑
zených, neúplných či nespolehlivých informací.
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Výdaje, které nemohou být připsány k tíži 
evropského rozpočtu, a audity

XXIII
Obecně platí, že výdaje, které nemohou být připsány 
k tíži evropského rozpočtu, by měly být od příjemců 
získány zpět do rozpočtu (zpětně vyžádány). Komise 
také může na výdaje, jejichž proplacení z rozpočtu 
EU členské státy požadují, uplatnit tzv. opravy, což 
fakticky znamená, že tyto výdaje odmítne uznat jako 
výdaje, které lze připsat k tíži rozpočtu EU, takže pak 
musí být hrazeny z rozpočtu vnitrostátního. Úřední 
zpracování těchto oprav je nicméně složité, a pro 
členské státy jsou tudíž jen slabou motivací k řešení 
nedostatků v jejich systémech. U některých kategorií 
výdajů – zejména to platí pro politiku soudržnosti – 
mohou členské uplatnit místo zamítnutých výdajů 
výdaje způsobilé.

XXIV
Komise nemůže přímo a systematicky prověřovat 
všechny kategorie rozpočtových prostředků EU, které 
členské státy, jiné země či mezinárodní organizace čer‑
pají, ani výdaje, které jí vykazují příjemci. Při certifikaci 
příslušných výdajů se spoléhá na nezávislé auditory 
a na omezený počet kontrol a inspekcí prováděných 
jejím vlastním operačním personálem a auditory.

XXV
Potvrzování výdajů nezávislými auditory může být nic‑
méně problematické kvůli kvalitě jejich práce a jejímu 
včasnému odvedení a rovněž z důvodu jejich nezá‑
vislosti. Kontroly, které provádí sama Komise, mohou 
být nepříznivě ovlivněny slabinami v její kontrolní 
strategii.

Jaké jsou možnosti a co je třeba 
udělat?

XXVI
Komise i členské státy nesou odpovědnost za zajištění 
řádného a uvážlivého čerpání prostředků EU a v uplynu‑
lých letech byla z obou stran za tímto účelem podniknuta 
řada úspěšných opatření.

XXVII
Zahájení nového finančního rámce v roce 2014, zavedení 
příslušných prováděcích předpisů a nové finanční naří‑
zení, stejně jako Komisí přijatý závazek, že zajistí, aby se 
rozpočet více orientoval na výkon – to vše nicméně nabízí 
možnost zjednodušování a zlepšování finančního řízení 
rozpočtových prostředků EU.

XVIII
V zájmu využití výše uvedených možností by se všichni, 
kdo ve svém oboru zacházejí s rozpočtovými prostředky 
EU, měli soustředit na:

 — výsledky a přidanou hodnotu pro EU,

 — řízení výkonnosti,

 — rozpočtové řízení,

 — kontrolní opatření a práci druhých,

 — přezkum víceletého finančního rámce v polovině 
období.
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01 
Příspěvky členských států do souhrnného rozpočtu EU (dále jen „rozpočet EU“) 
se slučují do jednoho společného zdroje a používají se k financování programů 
a opatření podporujících a prosazujících politické cíle EU. Rozpočet funguje jako 
doplněk legislativní činnosti Evropské komise (dále jen „Komise“) a dalších evrop‑
ských orgánů v rámci prosazování cílů Smluv a EU. Ve srovnání s celkovými příjmy 
a veřejnými výdaji členských států není roční rozpočet EU nijak velký: představuje 
pouze o něco více než 1 % jejich společného hrubého národního důchodu (HND) 
a tvoří přibližně 2 % jejich celkových veřejných výdajů (viz schéma 1). Odpovídá 
také jen zlomku prostředků vynaložených na řešení finanční a dluhové krize.

Rozpočet EU tvoří jen malou část zdrojů a veřejných výdajů členských států (2012)

Zdroj: Eurostat
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HND
členských států EU (2012)

≈ 13 000 mld. EUR

Veřejné výdaje
členských států EU (2012)

≈ 6 400 mld. EUR

Rozpočet EU (2012)
142 mld. EUR
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02 
Finanční a dluhová krize nastolily podnětné otázky týkající se úlohy a vývoje EU 
a spolu s nimi i otázku, co obnáší být členem EU. Dlouhé diskuse, jež probíhaly 
před schválením víceletého finančního rámce na období let 2014–2020 (VFR) (viz 
rámeček 1)1, a zdráhavý postoj členských států k navyšování rozpočtu na plat‑
by2 byly jasnou známkou toho, že o poskytování finanční podpory z EU, která je 
vnímána jako prosazování „evropského projektu“ nad rámec národních potřeb, je 
jen slabý zájem.

03 
Vlády členských států a Evropský parlament od rozpočtu EU očekávají vysokou 
míru transparentnosti. Záporný výrok k výdajům EU, které v rámci svého pro‑
hlášení o věrohodnosti Evropský účetní dvůr (dále jen „Účetní dvůr“) během 
posledních 19 let každoročně vydává (viz rámeček 2), představuje pro EU určitý 
problém. Záporný výrok může zejména bezděčně posilovat dojem, že vykázané 
chyby svědčí o tom, že výdaje z rozpočtu EU se v závažné míře stávají předmětem 
podvodů a korupce, což může mít nepříznivý vliv na důvěru veřejnosti v orgány 
EU3.

04 
Vlády a daňoví poplatníci členských států si přejí, aby za prostředky, jimiž při‑
spívají do rozpočtu EU, dostávali větší hodnotu: chtějí vidět, že tyto prostředky 
jsou vynakládány řádným způsobem a dobře spravovány, že slouží účelům, které 
schválil Evropský parlament a Rada, a že přinášejí kýžené výstupy.

05 
Tato situační zpráva o rizicích finančního řízení rozpočtu EU, čerpající z 35leté 
zkušenosti s prováděním kontrol výdajů a příjmů EU, poskytuje přehled o finanč‑
ních tocích EU a souhrnným způsobem představuje problémy, které je třeba řešit, 
aby bylo zajištěno mimo jiné to, že daňoví poplatníci EU budou za vynaložené 
prostředky z rozpočtu EU dostávat větší hodnotu. Přehled má tři části:

a) shrnutí, které poskytuje přehled hlavních bodů;

b) tato podrobná zpráva, která vysvětluje kontext a přináší informace o rozpoč‑
tu EU, o subjektech, jež se podílejí na čerpání peněžních prostředků EU, a 
o dalších finančních tocích;

c) jednotlivé informační přehledy o všech hlavních okruzích VFR, zdrojích pří‑
jmů EU a zadávání veřejných zakázek, v nichž jsou shrnuty hlavní charakteris‑
tiky a problémy.

1 Sjednání dohody o VFR 
2014–2020 trvalo 2 ½ 
roku. Evropský parlament 
tuto dohodu schválil dne 
19. listopadu 2013, Rada ji 
přijala dne 2. prosince 2013.

2 Viz Výroční zpráva za 
rozpočtový rok 2012, body 
1.51 až 1.53 (Úř. věst. C 331, 
14.11.2013).

3 Viz Stanovisko č. 1/2010 – 
Zlepšování finančního řízení 
rozpočtu EU: rizika a výzvy 
(http://eca.europa.eu) 
a odpověď Účetního dvora na 
sdělení Komise „Reformujeme 
rozpočet, měníme Evropu“.
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Víceletý finanční rámec

Víceletý finanční rámec (VFR) převádí politické priority Unie do podoby finančních plánů na období nejmé‑
ně pěti let (článek 312 Lisabonské smlouvy). VFR stanoví maximální roční částky (stropy) pro výdaje EU jako 
celek a pro hlavní výdajové kategorie (okruhy). Je méně podrobný než roční rozpočet. Stanovením výdajo‑
vých hranic pro jednotlivé kategorie výdajů ukládá VFR určitou rozpočtovou kázeň a zajišťuje, že výdaje EU se 
budou vyvíjet v rámci stanovených mezí daných jejími vlastními rozpočtovými prostředky a v souladu s jejími 
politickými cíli. Tento systém kromě toho zajišťuje i předvídatelný tok prostředků poskytovaných na dlouho‑
dobé priority EU a příjemcům prostředků z fondů EU dává větší jistotu. VFR 2014–2020 stanoví pro toto období 
maximální rozpočtové závazky ve výši 960 miliard EUR a maximální objem plateb ve výši 908 miliard EUR (v ce‑
nách z roku 2011).

Prohlášení o věrohodnosti (DAS)

„DAS“ je zkratka pro prohlášení o věrohodnosti finančního účetnictví EU a legality a správnosti uskutečněných 
operací. SFEU (článek 287) požaduje, aby Účetní dvůr přezkoumával legalitu a správnost příjmů a výdajů a pře‑
svědčoval se o řádnosti finančního řízení.

Prohlášení o věrohodnosti, které se týká jak spolehlivosti účetní závěrky, tak legality a správnosti uskutečně‑
ných operací, je ojedinělým typem výroku auditora. Vydávání takového výroku vyžaduje od svých národních 
kontrolních úřadů jen několik málo zemí a je velmi pravděpodobné, že auditní orgány členských států, pokud 
by prováděly audit typově odpovídající auditu pro účely prohlášení o věrohodnosti, by ke svému vlastnímu 
veřejnému rozpočtu nemohly vydat kladný výrok. Ve Spojeném království například Národní kontrolní úřad 
(National Audit Office) vydává auditní výrok s výhradami, který se týká věrohodnosti celého finančního účet‑
nictví vlády, nevydává však typ výroku, v němž by se vyjadřoval k jeho legalitě a správnosti. Podobně i americ‑
ký Nejvyšší kontrolní úřad (GAO) uvádí, že není schopen vydat výrok k finančním výkazům vlády USA.
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Co jsou finanční prostředky EU a jak jsou spravovány?

Rozpočet EU

06 
Roční rozpočty EU vycházejí z VFR, který pro dané období stanoví výdajové prio‑
rity EU rozdělené do pěti širších oblastí politiky (označovaných jako okruhy) (viz 
tabulka 1 a schéma 2).

a) Pro každý rok daného období stanoví VFR maximální roční částku platnou pro 
jednotlivé okruhy a určí celkový roční strop pro částky, které může Komi‑
se formou závazků přislíbit a vyplatit (prostředky na závazky a na platby). 
Rozpočet na platby de facto určuje maximální částku, kterou může Komise 
požadovat od členských států, aby byla schopna zajistit vyplácení hotovost‑
ních prostředků.

b) V souladu s dohodou, které bylo dosaženo v rámci jednání o VFR, jsou 
v rozpočtu EU každému členskému státu vyhrazeny příděly na výdaje na 
politiku rozvoje venkova, rybolovu a soudržnosti (předem vyhrazené pří‑
děly). Podobně jsou prostřednictvím stropů stanovených v rozpočtu EU pro 
výdaje na zemědělskou politiku vyhrazeny celkové roční subvence, které lze 
vyplatit jednotlivým členským státům. Tímto způsobem je pro členské státy 
již předem vyhrazeno 80 % prostředků VFR, jež jsou k dispozici ve prospěch 
členských států a ročního rozpočtu EU.

 VFR 2014–2020

(v mld. EUR)

Okruh VFR Závazky
Předběžné přídě-
ly a vnitrostátní 

stropy
%

1 Inteligentní růst podporující začlenění 450,8 322,3 71

2 Udržitelný růst: přírodní zdroje 373,2 353,2 95

3 Bezpečnost a občanství 15,7

4 Globální Evropa 58,7

5 Správa 61,6

Celkový objem prostředků VFR 960,0 675,5 70

Z toho k dispozici pro členské státy 839,7 675,5 80

Rezervy 10,0

Evropský rozvojový fond (ERF) 30,5

Celkový objem prostředků mimo VFR 40,5

Celkový objem prostředků VFR 
a prostředků mimo VFR

1 000,5 675,5 68
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Víceletý rozpočet (VFR) na období 2014–2020

Zdroj: číselné údaje Evropského účetního dvora vycházejí z informací Komise.
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|<----------------------------------

Inteligentní růst podporující začlenění
451 miliarda EUR

47 %

Udržitelný růst: přírodní zdroje 
373 miliardy EUR

39 %

Platby
 908 mld. EUR

Částky vyplacené
na závazky během
předchozích VFR 

326 mld. EUR

0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200

Rozpočet plateb VFR 2014–2020 (908 miliard EUR)

Rozpočet závazků VFR 2014–2020 (960 miliard EUR)

Globální Evropa
59 mld. EUR

6 %

Bezpečnost a občanství
16 mld. EUR

2 %

Správa
62 mld. EUR

6 %

|<---------------------------------

07 
Podle dohod uzavřených v souvislosti s finanční krizí a jednáním o VFR 2014–2020 
by měl být rozpočet EU koncipován tak, aby odpovídal politickým prioritám EU 
zaměřeným na posílení růstu a tvorbu pracovních míst4. Strategie Evropa 2020 
vymezuje pět hlavních cílů, jichž by měla EU dosáhnout do roku 2020 s využitím 
prostředků pocházejících jak z rozpočtu EU, tak z rozpočtů jednotlivých člen‑
ských států. Jmenovitě jsou to tyto cíle:

a) zvýšit zaměstnanost: zaměstnáno má být 75 % lidí ve věkové kategorii  
20–64 let;

b) zvýšit úroveň vzdělání: snížit podíl žáků, kteří předčasně ukončí školní do‑
cházku, pod 10 % a rozšířit postsekundární vzdělávání, tak aby nejméně 40 % 
lidí ve věkové kategorii 30–34 let dokončilo terciární vzdělání;

c) zlepšit podmínky výzkumu a vývoje: do oblasti výzkumu a vývoje by měla 
být investována 3 % HDP EU;

4 Strategie EU pro hospodářský 
růst, na níž se shodla Evropská 
rada dne 17. června 2010.
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5 Evropská investiční banka (EIB) 
je vlastněna členskými státy 
a financuje kapitálové projekty 
prosazující cíle EU. Přibližně 
90 % svých půjček poskytuje 
členským státům, zbylých 
10 % dalším 150 zemím. Půjčky 
EIB lze kombinovat s granty 
poskytnutých ze souhrnného 
rozpočtu a z prostředků 
ERF. Součástí rodiny EIB je 
Evropský investiční fond, který 
poskytuje rizikový kapitál 
a záruky pro malé a střední 
podniky.

6 Viz předběžná konsolidovaná 
účetní závěrka Evropské unie 
za rozpočtový rok 2013, pozn. 
7.1 – Mechanismy finanční 
podpory, přijaté a poskytnuté 
úvěry spravované Komisí.

d) snižováním chudoby podporovat sociální začleňování: snížit nejméně 
o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo se 
ocitli na pokraji chudoby a sociální vyloučení jim hrozí;

e) omezit emise skleníkových plynů (klima/energetika): snížit emise skleníko‑
vých plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny 
podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990, zvýšit podíl energie z obnovi‑
telných zdrojů na 20 % a o 20 % zvýšit energetickou účinnost.

08 
Kromě souhrnného ročního rozpočtu EU Komise spravuje také:

a) Evropský rozvojový fond (ERF) (přibližně 3 miliardy EUR na rok 2013, 27 mili‑
ard EUR na období 2014–2020). Zatímco příspěvky členských států do roz‑
počtu ERF se stanovují na základě mezivládních jednání probíhajících mimo 
rámec procesu rozhodování o souhrnném rozpočtu EU, v příštím VFR se ERF 
může stát součástí rozpočtu EU (viz informační dokument o globální Evropě). 
Komise řídí činnosti financované z prostředků ERF, které využívají zdrojů při‑
dělených formou nevratné podpory. Evropská investiční banka (EIB)5 spravuje 
investiční facilitu a subvence úrokových sazeb;

b) přijaté a poskytnuté úvěry, které na konci roku 2013 dosahovaly objemu při‑
bližně 57,2 miliardy EUR6. Za určitých schválených okolností si EU (zastoupená 
Komisí) může v zájmu naplňování svého mandátu, který jí svěřují Smlouvy, 
půjčovat prostředky za účelem poskytování půjček příslušným zemím;

i) za vypůjčené prostředky ručí všech 28 členských států. Tyto prostředky 
jsou přijímající zemi půjčovány formou „back to back“ za stejných podmí‑
nek, za jakých si je EU půjčila, tzn. že Komise nenese žádné úrokové ani 
měnové riziko;

ii) třemi hlavními nástroji jsou systém podpory platební bilance (BoP – Ba‑
lance of Payments facility, z něhož je poskytována finanční pomoc zemím, 
které nejsou součástí eurozóny, přičemž k 31. prosinci 2013 v něm byly 
evidovány půjčky Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku v hodnotě 11,6 miliar‑
dy EUR); evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM – European Fi‑
nancial Stabilisation Mechanism, z něhož se poskytovala finanční podpora 
všem členským státům, přičemž k 31. prosinci 2013 v něm byly evidovány 
půjčky Irsku a Portugalsku v celkové výši 44,5 miliardy EUR). V současné 
době se z něho již žádné nové půjčky neposkytují, protože jeho pod‑
půrné funkce nyní plní podpora poskytovaná z prostředků Evropského 
nástroje finanční stability (EFSF) a následně pak z prostředků Evropského 
mechanismu stability (ESM), viz níže bod 10); a nástroj makrofinanční 
pomoci (MFA – Macro‑Financial Assistance facility, z něhož je poskytována 
podpora partnerským zemím, které se nenacházejí v Evropě, ale mají k ní 
zeměpisně blízko, kde byly k 31. prosinci 2013 evidovány půjčky v hodno‑
tě 0,6 miliardy EUR);

iii) půjčky na financování projektů v oblasti energetických zařízení kromě 
toho poskytuje i Euratom, a to jak členským, tak nečlenským státům 
(k 31. prosinci 2013 se jednalo o 0,4 miliardy EUR), a rovněž dlužní úpisy 
vydané Evropským společenstvím uhlí a oceli (k 31. prosinci 2013 v hod‑
notě 0,2 miliardy EUR);
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c) dlouhodobé závazky, ponejvíce z titulu důchodů a zaměstnaneckých požit‑
ků (na konci roku 2013 v hodnotě 45,7 miliardy EUR). Zaměstnanci ze svých 
platů odevzdávají příspěvky představující jednu třetinu očekávaných nákladů 
spojených s těmito požitky, přičemž členské státy společně zaručují vyplácení 
těchto požitků. V budoucnu by mělo být financování těchto požitků jejich 
úkolem;

d) Záruční fond pro vnější vztahy, který slouží ke krytí případů nesplácení úvěrů 
poskytnutých Evropskou investiční bankou (EIB) nečlenským zemím EU;

e) zvláštní mimorozpočtové nástroje využívané při mimořádných událostech 
a za výjimečných okolností, a to každoročně až do výše 1,4 miliardy EUR (re‑
zerva na pomoc při mimořádných událostech, Fond solidarity Evropské unie, 
nástroj pro flexibilitu a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci).

Konkrétní opatření přijatá v reakci na finanční a dluhovou 
krizi

09 
Členské státy v rámci evropského semestru ve větší míře koordinují svou hospo‑
dářskou politiku (viz rámeček 3) a jsou povinny reflektovat pokyny a předpisy EU 
ve svých každoročních politických a rozpočtových rozhodnutí.

10 
V souvislosti s dluhovou krizí přistoupily země eurozóny k vytvoření mezivlád‑
ních mechanismů finanční stability: jedná se o Evropský nástroj finanční stability 
(EFSF7) a nástupnický evropský mechanismus stability (ESM8). Za sjednávání poli‑
tických podmínek finanční pomoci poskytované v rámci těchto mechanismů a za 
sledování jejich dodržování je odpovědná Komise. Tyto půjčky nicméně nejsou 
zaručeny prostředky rozpočtu EU a nejsou zahrnuty do účetnictví EU9.

7 V rámci EFSF byla poskytnuta 
půjčka v celkové výši 
152,8 miliardy EUR třem 
zemím: Irsku, Portugalsku 
a Řecku. Od 1. července 2013 
se z nástroje EFSF již žádné 
nové půjčky neposkytují. 
Země eurozóny, které 
potřebují pomoc, si budou 
moci půjčovat z ESM, který 
má úvěrovou kapacitu 
500 miliard EUR.

8 ESM zřídily a vlastní země 
eurozóny. Z ESM, který 
má úvěrovou kapacitu 
500 miliard EUR, si bude 
moci půjčovat jakákoli země 
eurozóny, která potřebuje 
pomoc.

9 Komise kromě toho spravuje 
i sloučené dvoustranné 
úvěry poskytnuté zeměmi 
eurozóny Řecku. Tyto úvěry 
nemají vliv na rozpočet 
EU a nezapočítávají se ani 
neuvádějí v jejích finančních 
výkazech.
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Evropský semestr

Všechny členské státy by ve svých vnitrostátních cílech a politikách pro posílení růstu měly zohledňovat, že se 
zavázaly plnit cíle strategie Evropa 2020. Evropský semestr je roční cyklus koordinace hospodářských politik, 
jejímž smyslem je zajistit koordinaci dílčích snah jednotlivých členských států a jejich zacílení takovým způso‑
bem, aby měly požadovaný dopad na růst. Komise každoročně provádí podrobnou analýzu programů hospo‑
dářských a strukturálních reforem jednotlivých zemí a vydává pro ně konkrétní doporučení na dalších 12–18 
měsíců. Tato doporučení, jež mají podporu Evropské rady, projednává a formálně schvaluje Rada. Členské 
státy tak mají k dispozici informace, jimiž se mohou řídit, ještě předtím, než schválí konečnou podobu svých 
národních rozpočtů na další rok. Nejsou‑li tato doporučení v daném časovém rámci realizována, může být 
vydáno varování na politické úrovni.
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10 Podíly jednotlivých národních 
centrálních bank v ECB se 
počítají podle klíče, který 
zohledňuje podíl příslušné 
země na celkovém počtu 
obyvatel a hrubém domácím 
produktu EU. Tyto dva určující 
činitele mají stejnou váhu. ECB 
upravuje tyto podíly každých 
pět let a dále vždy po vstupu 
nové země do EU. Tato úprava 
se provádí na základě údajů 
poskytnutých Komisí.

11 EBRD byla zřízena v roce 
1991 jako instituce, 
která má podporovat 
podnikání a napomáhat 
přechodu k otevřenému 
a demokratickému tržnímu 
hospodářství. Působí ve 34 
zemích střední Evropy, střední 
Asie a jižního a východního 
Středomoří. Jejími akcionáři 
je 64 zemí, Evropská unie 
a Evropská investiční banka. 
Členské státy EU, EIB a Komise 
vlastní přibližně 63 % akcií 
EBRD.

12 Finanční nařízení (platné od 
1. ledna 2013), kapitola 2, 
metody plnění (Úř. věst. L 298, 
26.10.2012, s. 1). Existují tři 
způsoby řízení (před rokem 
2013 jich bylo pět). V rámci 
přímého řízení dohlížejí na 
využívání prostředků útvary 
Komise, výkonné agentury 
a vedoucí delegací EU; 
nepřímé řízení se týká hlavně 
agentur, zemí, které nejsou 
členy EU, a mezinárodních 
organizací; v rámci sdíleného 
řízení jsou prostředky 
spravovány prostřednictvím 
vnitrostátních agentur, které 
zajišťují příslušné plnění 
a jejichž audit, prováděný 
samostatně, vykonávají 
certifikační orgány. Finanční 
nařízení stanovuje podmínky 
auditů a kontrol zvlášť pro 
každý z těchto způsobů 
plnění.

11 
Evropská centrální banka (ECB) stojí mimo rozpočet EU.

a) Evropskou centrální banku (ECB) vlastní národní centrální banky všech člen‑
ských států; jejich jednotlivé podíly vycházejí z údajů poskytnutých Komisi10.

b) V průběhu roku 2014 převezme ECB odpovědnost za jednotný mechanismus 
dohledu a bude mít pravomoc vykonávat dohled a intervenovat v kterékoli 
úvěrové instituci účastnických členských států (18 zemí eurozóny, přičemž 
země, které nejsou její součástí, se mohou samy rozhodnout, že se na ně 
tento režim bude vztahovat). Fakticky to znamená, že ECB bude vykonávat 
přímý dohled nad přibližně 130 největšími bankami eurozóny. Ostatní banky 
zůstanou v působnosti vnitrostátních orgánů.

Komplexní rozpočtový systém EU

12 
Čerpání prostředků z rozpočtu EU probíhá v komplexním prostředí (viz schéma 4).

a) Existuje více než 30 politických oblastí a široká škála cílů a činností. Financo‑
vány jsou tisíce projektů prostřednictvím celé řady nástrojů (grantů, subvencí, 
půjček, záruk, přímé rozpočtové podpory poskytované zemím, které nejsou 
členy EU, a inovativních finančních nástrojů a dalších mechanismů, jejichž 
cílem je vytvářet pákový efekt financování z prostředků EU). Konečnými pří‑
jemci jsou jednotlivci, společnosti, univerzity, partnerství veřejného a soukro‑
mého sektoru a organizace státní správy.

b) Patří mezi ně subjekty z jednotlivých členských států (působící na celostátní, 
regionální i místní úrovni), země, které nejsou členy EU, a mezinárodní orga‑
nizace, jakož i různé úvary Komise (označované jako „generální ředitelství“), 
agentury a další subjekty EU (ostatní orgány EU, Evropská investiční banka 
(EIB), Evropský investiční fond (EIF) a organizace, v nichž je EU zastoupena 
(například Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)11 a společné podniky).

c) Přibližně 80 % výdajů z rozpočtu EU se realizuje v rámci mechanismů sdíle‑
ného řízení a odpovídají za ně členské státy. Větší část těchto 80 % je vyhra‑
zena jednotlivým zemím v rámci předem vyhrazených přídělů pro členské 
státy (viz bod 6 písm. b) a tabulka 1). Kromě výdajů na zemědělskou politiku 
musejí členské státy financovat část nákladů na činnosti prováděné v rámci 
sdíleného řízení samy (spolufinancování).

d) Způsob řízení12 a okolnost, zda je Komise jediným poskytovatelem prostředků 
na financování realizovaných opatření, ovlivňují jednak, do jaké míry může 
Komise utvářet podobu uskutečňovaných činností, jednak jsou také určující 
pro ujednání týkající se kontroly, auditu a odpovědnosti a informací, k nimž 
má Komise přístup.
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e) Existuje celá řada samostatných programů, projektů a opatření sloužících po‑
dobným nebo vzájemně se doplňujícím cílům, pro něž platí odlišná pravidla 
řízení a kontroly. V různých oblastech politiky lze využívat vícero zdrojů finan‑
cování (projekty v oblasti výzkumu a inovací mohou být například financová‑
ny ze tří různých zdrojů financování zajišťovaného EU, z nichž každý má jiná 
pravidla ohledně řízení a způsobilosti projektů; co se týče opatření v oblasti 
vnějších vztahů, některá mohou být financována z rozpočtu EU a zároveň 
z rozpočtu Evropského rozvojového fondu (ERF)). Možnosti financování z ně‑
kolika zdrojů existují rovněž v rámci jednotlivých oblastí politiky13. V důsledku 
toho se může stát, že v situaci, kdy programy, projekty a opatření využívají 
financování z většího počtu zdrojů (z rozpočtu EU a členských států, EIB a dal‑
ších), není zjevná celková výše jejich nákladů. Každý zdroj financování bude 
mít navíc svá vlastní pravidla řízení a vykazování nákladů14. Pro členské státy, 
které poskytují peněžní prostředky vícero různými způsoby, to má důsledky 
v oblasti řádného finančního řízení.

f) Rozpočet EU se sestavuje jednou ročně, avšak realizace mnohých činností, 
které jsou z něho financovány, trvá více let. V důsledku toho:

i) jsou členským státům a dalším zprostředkovatelům a příjemcům v době, 
kdy poprvé začnou realizovat programy financované z prostředků EU, 
vypláceny hotovostní zálohy (předběžné financování). Na konci roku 2013 
dosahovala částka vyplacených záloh předběžného financování výše 
79,4 miliardy EUR, jejíž větší část byla vynaložena na činnosti členských 
států v rámci sdíleného řízení (viz bod 40);

ii) je značný rozdíl mezi rozpočtem závazků a rozpočtem plateb, který 
vznikal po dlouhou dobu a který má vliv na schopnost Komise uspo‑
kojovat všechny žádosti o platby v roce jejich podání15. Právní závazky 
k financování, které se proplácejí až později, tj. zbývající závazky (označo‑
vané zkratkou RAL – reste à liquider), dosahovaly na konci roku 2013 výše 
222,4 miliardy EUR, přičemž se z větší části jednalo o výdajové závazky 
přijaté v rámci politiky soudržnosti na období 2010–2014 (viz schéma 3). 
Spolu s dalšími závazky (které představují většinou nákupy a důchody 
zaměstnanců) ve výši 103,4 miliardy EUR bez započtených půjček bude 
nutno do budoucna z rozpočtu EU vyplatit zhruba 326 miliard EUR nad 
rámec částek dohodnutých pro VFR 2014–2020 (stav na konci roku 2013) 
(viz schéma 2).

g) Při uvolňování prostředků z rozpočtu jsou členské státy povinny dodržovat 
pravidla a předpisy vztahující se na používání těchto prostředků, jež byly do‑
hodnuty na úrovni EU, což znamená, že musejí existovat účinné mechanismy, 
které znalost těchto pravidel či jejich začlenění do stávajících rámců zajistí na 
celostátní, regionální a místní úrovni státní správy.

h) Nepřímé čerpání prostředků prostřednictvím zemí, jež nejsou členy EU, mezi‑
národních organizací či Evropské investiční banky upravují dohody, které ur‑
čují způsob, jakým mají být tyto prostředky z rozpočtu EU využívány, i práva 
týkající se přístupu k výkazům a zprávám a jejich ověřování.

13 Pracovní dokument Komise 
„Rozpočet – Evropa 2020: 
stávající systém financování, 
budoucí úkoly, výsledky 
konzultací zúčastněných stran 
a jednotlivé možnosti hlavních 
horizontálních a odvětvových 
otázek“, s. 9 a 17, v kapitola 
„Jednodušší a transparentnější 
rozpočet“ (SEK(2011)0868 
v konečném znění, 29.6.2011).

14 Závěry 3.3, 3.4 a 5 následné 
studie z roku 2013 týkající se 
důsledků spolufinancování 
z prostředků EIB, EBRD 
a rozpočtu EU (zpráva 
Generálního ředitelství 
Evropského parlamentu 
pro vnitřní politiky, politické 
oddělení, rozpočtové 
záležitosti D).

15 Viz výroční zpráva za 
rozpočtový rok 2012, body 
1.51–1.53, 1.58–1.59 (Úř. věst. 
C 331, 14.11.2013).
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13 
Za dohled nad rozpočtem EU a za jeho plnění nese konečnou odpovědnost 
Komise. Může žádat o vrácení peněžních prostředků od členských států i jiných 
subjektů, pakliže nebyly vynaloženy na dohodnuté účely a řádným způsobem.

14 
Všechny tyto prvky jako celek vyžadují, aby v zájmu řádného a účinného využí‑
vání rozpočtových prostředků byly jasně vymezeny role a odpovědnost každého 
subjektu, aby mezi nimi fungovala dobrá koordinace a dobrá komunikace a aby 
existovaly spolehlivé mechanismy, jež umožní vyvozovat odpovědnosti a zajišťo‑
vat kontrolu.

 Dosud neuhrazené závazky (RAL) podle jednotlivých okruhů VFR a roků

Zdroj: číselné údaje Evropského účetního dvora vycházejí z informací Komise.
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Čerpání prostředků z rozpočtu EU
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Příspěvky 28 členských států EU se na základě dohody o VFR (2014: 143 mld. EUR) slučují v rámci jednoho ročního rozpočtu.
Tyto prostředky slouží k financování priorit, které navrhuje Komise a schvaluje Rada a Evropský parlament.
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na regionální či místní úrovni

Zdroj: Evropský účetní dvůr.
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15 
Schéma 5 znázorňuje model odpovědnosti za využívání prostředků z rozpočtu EU.

a) Rada a Evropský parlament sestavují roční rozpočet Unie v souladu s ustano‑
veními Smluv16.

b) Smlouva o EU svěřuje Komisi odpovědnost za vynakládání prostředků z toho‑
to rozpočtu17. Větší část prostředků z tohoto rozpočtu vynakládají sice členské 
státy, konečnou odpovědnost za plnění rozpočtu však nese Komise, která 
o rozpočtových výdajích podává zpětně zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě.

c) Účetní dvůr vydává prohlášení o věrohodnosti (DAS) a předkládá výsledky 
auditů výkonnosti Evropskému parlamentu a Radě18, které na jejich základě 
udělují Komisi absolutorium za výběr a čerpání rozpočtových prostředků19.

d) Podobný postup se používá pro udělování absolutoria ostatním orgánům 
a agenturám EU čerpajícím rozpočtové prostředky.

16 Článek 314 SFEU: „Evropský 
parlament a Rada stanoví 
zvláštním legislativním 
postupem roční rozpočet 
Unie v souladu s těmito 
ustanoveními…“; čl. 314 odst. 
2: „Komise předloží návrh…“ 
a čl. 314 odst. 3 až 10 stanoví 
schvalovací postup.

17 Článek 17 Smlouvy o Evropské 
unii, článek 317 SFEU: „Komise 
plní rozpočet ve spolupráci 
s členskými státy…“.

18 Články 285 a 287 SFEU.

19 Článek 319 SFEU: „Evropský 
parlament na základě 
doporučení Rady uděluje 
Komisi absolutorium za plnění 
rozpočtu.“

Model odpovědnosti za čerpání prostředků z rozpočtu EU
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Zdroj: Evropský účetní dvůr.
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finančního řízení?

16 
Fondy EU představují cenný a významný příspěvek k prosazování cílů Smluv. 
Posilují právní předpisy podporující svobody zakotvené ve Smlouvách, vnitřní 
trh, zdraví a ochranu spotřebitelů a zviditelňují EU na světové scéně. Občané EU, 
daňoví poplatníci a vlády členských států a rozpočtový orgán oprávněně žádají 
důkazy, že prostředky EU jsou vynakládány řádně a uváženě a že tyto prostředky 
přinášejí určitou přidanou evropskou hodnotu. Cíle, jichž se Evropské unii poda‑
řilo dosáhnout, se netýkají jen financování. Během uplynulých dvou desetiletí 
dokázala Evropská unie zvládnout úkoly související s integrací 16 nových zemí, 
zavedení eura a jednotné reakci na celosvětovou finanční krizi a dluhovou krizi 
v Evropě. Prohloubení vnitřního trhu vyžaduje sice ještě určitou práci, podařilo 
se nicméně vybudovat trh jako takový, a to za nevelkých rozpočtových výdajů. 
Fondy EU přispívají rovněž na vytvoření a upevnění struktur a sítí, které vzájem‑
ně sbližují občany a organizace EU, a to jak fyzicky, tak kulturně, a tím k dalšímu 
posílení evropské integrace.

17 
Rizika řádného finančního řízení spočívají v tom, že rozpočet EU:

a) nebude využíván zamýšleným způsobem, tj. pro stanovené účely a v souladu 
s pravidly, jež stanovil rozpočtový orgán (legalita a správnost výdajů);

b) nebude ve svých ročních finančních výkazech řádně zúčtován (spolehlivost 
účetní závěrky)20;

c) nebude využíván uváženým způsobem a v souladu se zásadami řádného 
finančního řízení (hospodárnost, efektivnost a účinnost).

d) Může docházet také k tomu, že výdaje EU nebudou přinášet přidanou hodno‑
tu a fakticky tak nebudou mít očekávané přínosy (přidaná hodnota pro EU).

20 Vzhledem k tomu, že ke 
spolehlivosti účetní závěrky 
vydává Účetní dvůr již od 
roku 2007 kladné stanovisko, 
nebude se tento celkový 
přehled rizik finančního řízení 
tomuto tématu věnovat.
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18 
Výsledkem správného řízení těchto rizik by měla být vysoká kvalita výdajů, tj. 
účinné a hospodárné vynakládání prostředků, které by měly být využívány efek‑
tivním způsobem a v souladu s příslušnými předpisy. Příloha I obsahuje podrob‑
ný seznam jednotlivých typů vnějších, finančních a provozních rizik, která mohou 
v souvislosti s čerpáním prostředků z rozpočtu EU nastat. Pokud se tato rizika 
naplní, může dojít k tomu, že:

a) v důsledku použití špatných či nevhodných postupů, které měly vést k dosa‑
žení kýžených výsledků či dopadů, nebude realizováno určité opatření nebo 
dosaženo zamýšleného efektu;

b) nevznikne přidaná hodnota, a to zejména na evropské úrovni – vynaložené 
prostředky EU mohou mít sice určité přínosy pro občany EU nebo jiné příjem‑
ce, ale nemají žádný specifický unijní rozměr, nebo mohlo být týchž výsledků 
dosaženo prostřednictví jiných zdrojů či s využitím menšího množství pro‑
středků EU;

c) určitou činností nebo nečinností bude poškozeno dobré jméno EU nebo 
Komise;

d) nebudou při plnění politických cílů používány vhodné řídicí a operační meto‑
dy, tzn. že týchž výsledků by bylo možné dosáhnout lepším způsobem nebo 
by za pomoci týchž metod bylo možné dosáhnout lepších výsledků;

e) nebudou zavedeny odpovídající systémy vnitřní kontroly sloužící k dosažení 
příslušných cílů (zohledňování rizik spojených s řízením, realizací jednotlivých 
činností, legalitou a správností výdajů, financováním, zadáváním veřejných 
zakázek, podvody a dalšími nesrovnalostmi, používáním výpočetní techniky, 
lidskými zdroji, majetkem, zdravím a bezpečností atd.) nebo nebudou zave‑
deny systémy řízení výkonnosti sloužící k monitorování dosaženého pokroku.

19 
Následující aspekty vzhledem k jejich výjimečnosti tato situační zpráva 
nezahrnuje:

a) podvody a korupce, které často předpokládají sofistikovanou podnikovou 
strukturu a tajné úmluvy mezi pachateli, přitahovanými velkými finančními 
toky. Účetní dvůr bere v úvahu riziko podvodů při plánování a provádění 
svých auditů, sám však po nich aktivně a systematicky nepátrá. Tento úkol 
spadá do působnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)21;

b) činnosti nebo nečinnost, jež mohou poškozovat dobré jméno EU nebo 
Komise;

c) zvláštní opatření přijatá v reakci na finanční a dluhovou krizi, a to v důsledku 
zásadních mezivládních iniciativ členských států (viz body 9 až 11), které na‑
stolily otázky týkající se vyvozování odpovědnosti a podmínek veřejných au‑
ditů; Účetní dvůr se touto problematikou zabývá v jiné své situační zprávě22.

21 Dopisy předsedy Účetního 
dvora předsedovi Evropského 
parlamentu „Stanovisko 
Evropského účetního 
dvora ke zprávě Komise 
o protikorupčních opatřeních“ 
(http://eca.europa.eu).

22 Viz zpráva Evropského 
účetního dvora „Nedostatky, 
přesahy a výzvy: situační 
zpráva o mechanismech 
EU v oblasti vyvozování 
odpovědnosti a auditu 
veřejných prostředků“ (http://
eca.europa.eu).
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Legalita a správnost výdajů z rozpočtu EU: 
vynakládání prostředků v souladu s předpisy

20 
Tento oddíl se věnuje především problematice rozpočtových výdajů. Podrobné 
informace o příjmech, které by se měly řídit obecnými zásadami jednoduchosti, 
transparentnosti a spravedlnosti stanovenými v únoru 2013 Evropskou radou, lze 
najít v informačním přehledu o příjmech. Příjmů se týkají hlavně tyto dvě otázky: 
jak má být financován rozpočet (zdroje) a jakou částkou by měl každý členský stát 
přispívat do rozpočtu EU.

21 
Pokud Účetní dvůr zjistí významné (materiální) chyby ve všech oblastech kromě 
příjmů a administrativních výdajů, tzn. jestliže míra chybovosti překračuje míru 
přijatelnosti, vydá záporný výrok ke správnosti rozpočtových výdajů (operací)23.

22 
Chyby vznikají prováděním nelegálních nebo nesprávných plateb, k čemuž 
dochází například tehdy, když si na ně činí nárok nezpůsobilí příjemci, v případě 
výdajů, které by neměly být financovány z prostředků EU, nebo pokud nejsou 
dodrženy podmínky pro získání podpory. Tyto problémy (vykazované jako chyby) 
se objevují proto, že:

a) ve výkazech příjemců jsou chyby;

b) příjemci neplní podmínky pro získání a využívání podpory EU. Jsou‑li pod‑
mínky složité a rozsáhlé, mohou mít příjemci potíže s jejich plněním a ve‑
doucí projektu se zajištěním souladu s pravidly. Nejasně formulované pod‑
mínky mohou umožňovat různé výklady a vést k výdajům, které jsou v rámci 
určité výdajové kultury akceptovány (tj. v situaci, kdy vznikne potřeba utratit 
dostupné rozpočtové prostředky, aniž by přitom bylo zohledněno, zda tyto 
výdaje odpovídají skutečným potřebám);

c) inspekce a kontroly prováděné Komisí, řídicími orgány členských států či 
jinými auditními subjekty, které příslušné výdaje potvrdily, nezabrání chybně 
vykázaným výdajům, neodhalí je a neopraví;

d) členské státy a jiné subjekty pověřené vynakládáním rozpočtových prostřed‑
ků se zaměřují na to, aby byly ve stanovené lhůtě použity a nemusely se 
vracet (dočerpání výdajů), avšak na úkor jejich řádného a účinného použití. 
Roční příděly vyhrazené pro jednotlivé členské státy (viz bod 6 písm. b)) pod‑
porují kulturu, v níž je hlavním cílem čisté saldo a redistribuce rozpočtových 
prostředků EU, nikoli snaha o co nejlepší investování společných prostředků 
EU a jejich co nejlepší využití ku společnému prospěchu.

23 Významnost (materialita) se 
stanoví na základě odborného 
úsudku. Za významnou 
(materiální) se považuje 
více než 2% chybovost 
v jednotlivých výdajových 
kategoriích a rovněž 
skutečnosti a události, jejichž 
odhalení může změnit 
vnímání účetních výkazů. 
Odhaduje se, že v období 
let 2009–2012 se chybovost 
pohybovala v rozmezí 
3,3–4,8 % celkových výdajů 
z rozpočtu EU.
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Řádné finanční řízení: rozpočet EU a dosahování 
výsledků

23 
Dobrou výkonnost lze chápat jako „dělat správné věci (účinnost) správným způ‑
sobem (efektivnost)“. Účinná a efektivní správa vyžaduje řádnou koncepci činnos‑
tí, které mají být financovány z prostředků EU, tak aby tyto činnosti řešily aktuální 
potřeby a aby byly prováděny za použití vhodných metod. Tyto činnosti by měly 
sloužit plnění dobře definovaných cílů a náležitým způsobem by měla být moni‑
torována výkonnost jejich provádění, tak aby Komise a další řídicí orgány mohly 
plnění těchto cílů vyhodnotit.

24 
Výkonnostní audity Účetního dvora24 přinášejí zprávu o tom, jakým způsobem 
byly vynaloženy prostředky EU a zda byly vynaloženy účinně.

25 
Tlak na utrácení prostředků, aniž by byl dostatečně uvážen jejich přínos k dosa‑
žení očekávaných výsledků, může vést k tomu, že finanční prostředky z fondů 
EU přinesou jen malou hodnotu. Schéma 6 znázorňuje nejčastější problémy 
uváděné ve zvláštních zprávách Účetního dvora. Nízká efektivnost vynaložených 
prostředků může být důsledkem nedostatků, které vznikly během přípravy, pro‑
vádění či monitorování financovaných činností, pakliže:

a) není zřejmý účel financování nebo nebylo provedeno předběžné (ex ante) 
vyhodnocení či posouzení skutečných finančních potřeb;

b) je stanoven příliš velký počet cílů nebo jsou cíle nejasné, takže je lze vykládat 
různým způsobem, což s sebou nese potíže při stanovování priorit;

c) nebyly dostatečně posouzeny potřeby potenciálních příjemců nebo nebylo 
náležitě zváženo, jaké může mít financování z prostředků EU dopady;

d) podpora není zacílena na nejpotřebnější příjemce, oblasti a projekty nebo 
nejsou stanovena dostatečná kritéria výběru jednotlivých projektů;

e) kritéria výběru jsou nejasná nebo jsou ze strany orgánů schvalujících podpo‑
ru z prostředků EU (granty, půjčky atd.) uplatňována nejednotným způsobem;

f) prostředky z fondů EU mají sice pro příjemce určité přínosy, ale realizované 
činnosti postrádají jakýkoli specificky unijní rozměr, který by přesahoval 
rámec toho, co je již financováno jednotlivými členskými státy na celostátní, 
regionální či místní úrovni, a přidaná hodnota těchto činností pro EU může 
být proto sporná;

g) nebylo provedeno posouzení přiměřenosti nákladů, které mají být hrazeny 
v rámci opatření EU;

24 Kapitola 7 článek 30 
finančního nařízení stanoví, 
že prostředky z rozpočtu 
EU musí být používány 
v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení 
(hospodárnost, efektivnost 
a účinnost). Výsledky auditů 
výkonnosti uveřejňuje Účetní 
dvůr ve zvláštních zprávách 
a jsou shrnuty v kapitole 10 
výroční zprávy „Rozpočet EU 
a dosahování výsledků“.
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h) prostředky z fondů EU byly použity na nákup zboží a služeb zbytečně vysoké 
kvality;

i) v rámci veřejných zakázek na zboží a služby nebyly dodrženy nákupní 
předpisy;

j) realizace činností trvá příliš dlouho;

k) prostředky z rozpočtu EU mohou být někdy použity k financování činností 
a projektů, které poté, co prostředky EU nebudou již dostupné, nebudou 
schopny fungovat bez podpory nebo jejich provoz nebude pokračovat. Může 
se tak stát, že původně vynaložené prostředky přinesou jen malou hodnotu;

l) chybějí informace o tom, čeho bylo fakticky dosaženo a jaké vznikly příno‑
sy. Někdy jsou k dispozici částečné informace, například když některé země 
stanoví povinnost podávat zprávy o činnostech realizovaných na jejich území 
(výkonnostní cíle, hodnocení atd.). Na základě takových informací však nelze 
získat celkovou představu o výkonnosti v celé EU a ani nelze provádět celoev‑
ropská srovnání. Jediné konzistentní a srovnatelné údaje, které jsou dostupné 
pro rozpočtové prostředky v rámci celé EU, jsou tak údaje o výši financování, 
což může posilovat kulturu realizace výdajů.

Nejčastější problémy uváděné ve zvláštních zprávách Účetního dvora
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Některé konkrétní rizikové faktory

26 
Výše uvedené body 12 až 15 obsahují podrobné informace o složitosti procesu 
čerpání prostředků z rozpočtu EU, která je tomuto procesu vlastní. Složitost a vrs‑
tevnatost programových struktur (které se vyznačují navzájem odlišnými postu‑
py) omezuje dopady vynakládaných prostředků EU a vytváří pro žadatele admi‑
nistrativní břemeno, které je zatěžuje. Nadměrné složité předpisy vztahující se na 
výdaje či kontrolní požadavky mohou způsobovat prodlevy v realizaci a přispívat 
k nepříznivému obrazu EU. Několik klíčových záležitostí, které zasluhují zvláštní 
pozornost, je předmětem tohoto oddílu.

Pravidla způsobilosti a další podmínky získání podpory EU

27 
Složitá pravidla způsobilosti a další podmínky týkající se způsobu, jakým mají 
být prostředky používány, mohou vést k tomu, že tyto prostředky budou špatně 
zacíleny a že rozpočet EU bude využíván neoptimálním způsobem.

28 
Komise podniká kroky, které mají vést k omezení množství právních předpisů 
a k jejich zjednodušení. Velký počet předpisů a jejich složitost nicméně nepřestá‑
vají působit obtíže řídicím orgánům členských států a dalším zprostředkovatelům 
a příjemcům.

a) V některých rozpočtových oblastech existuje až sedm úrovní vrstev pravidel 
a příslušné podmínky jsou rozptýlené v řadě různých právních textů. To může 
vést k rozdílným výkladům, a tím pádem i k jejich nejednotnému uplatňování.

b) Obecně vnímaná složitost pravidel může žadatele odrazovat od toho, aby 
žádali o podporu z fondů EU, a komplikuje rovněž jejich dodržování.

c) Pravidla nemusejí být známa všem subjektům zapojeným do inkasa příjmů 
nebo čerpání prostředků EU, zvláště pokud jsou výdaje spolufinancovány 
ze státních rozpočtů členských států.

d) Orgány členských států nemusejí být schopny podnikat dostatečně rychlé 
kroky k tomu, aby zajistily, že změny pravidel EU vejdou na jejich území ve 
známost a budou uplatňovány.

e) Ke složitosti předpisů mohou přispívat rovněž členské státy tím, že ve svých 
vnitrostátních předpisech stanovují další podmínky (týkající se například 
zadávání veřejných zakázek) či pokyny nebo zavádějí vlastních kritéria způ‑
sobilosti (která se vztahují například na výdaje v oblasti politiky soudržnosti). 
Tyto dodatečné požadavky nemusí být vždy zcela nezbytné, a mohou přitom 
čerpání prostředků z rozpočtu EU zatěžovat zbytečnou administrativou 
a složitostí.

f) Může se stát, že systémy kontroly na některé úrovni v dostatečné míře neza‑
jišťují, že bude prověřeno splnění všech stanovených podmínek.



26Co se nepovedlo a proč?

Uplatňování pravidel a postupů zadávání veřejných zakázek

29 
Nakupování za veřejné prostředky staví vedoucí pracovníky odpovědné za vyna‑
kládání těchto prostředků před nemalé obtíže: tyto prostředky musí být použity 
transparentním, nestranným a řádným způsobem a musí přinést určitou hodnotu. 
Směrnice EU, které upravují zadávání veřejných zakázek, si kladou za cíl otevřít 
vnitřní trh a usnadnit za tímto účelem uzavírání přeshraničních smluv a realizaci 
přeshraničních nákupů a stanoví právní rámec pro otevřené a transparentní náku‑
py. Nedodržování těchto předpisů může vést k tomu, že je z veřejných prostředků 
nutno hradit vyšší náklady (například předražené veřejné práce), k nefunkční hos‑
podářské soutěži, k zamítnutí oprávněných uchazečů či ke zbytečným nákladům 
a prodlevám v důsledku rušení smluv.

30 
Mnohé chyby, které Účetní dvůr odhalí v oblasti legality a správnosti účetnic‑
tví, se týkají nedůsledného uplatňování pravidel a postupů zadávání veřejných 
zakázek (viz informační dokument o veřejných zakázkách). Může k tomu docházet 
záměrně, ve snaze zvýhodnit některé dodavatele před jinými, nebo neúmyslně, 
v důsledku složitosti pravidel a jejich nesprávného pochopení.

Schopnost orgánů členských států spravovat a čerpat peněžní prostředky EU

31 
Příslušné orgány členských států a jejich auditní orgány nesou hlavní odpo‑
vědnost za zajištění toho, že subvence a grantové prostředky budou vypláceny 
způsobilým příjemcům, kteří splňují stanovené podmínky, a že neoprávněně 
vyplacené částky budou náležitým způsobem vráceny25. O náklady na zřizování 
orgánů a systémů spravujících peněžní prostředky EU se dělí jednotlivé členské 
státy a EU s tím, že členské státy mají určité možnosti rozhodovat o tom, jakým 
způsobem budou jejich systémy a kontroly organizovány na celostátní, regionální 
a místní úrovni.

25 Nové finanční nařízení 
(nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2013 ze 
dne 25. října 2012, kterým 
se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu 
Evropské unie a o zrušení 
nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, (Úř. věst. 
L 298, 26.10.2012, s. 1)), 
stanoví vyšší míru vlastnické 
odpovědnosti členských států 
za jimi vydávané prostředky 
z rozpočtu EU.



27Co se nepovedlo a proč?

32 
Skutečnost, že vynakládání prostředků zajišťuje 28 státních správ a velké množ‑
ství regionálních a místních orgánů s různou administrativní kapacitou, s sebou 
nezbytně nese vyšší riziko výskytu chyb v oblasti legality a správnosti výdajů, 
jakož i riziko, že prostředky nebudou využívány kvalitním způsobem. Nejednotný 
způsob fungování systémů a provádění kontrol uplatňování kritérií způsobilos‑
ti, hodnocení odůvodněnosti nákladů, dodržování pravidel veřejných nákupů, 
ukládání pokut a vracení prostředků od příjemců, kteří je obdrželi neoprávněně, 
inspekce na místě kontrolující využívání grantů a subvencí, kontroly provádění 
právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti 
potravin, uplatňování pravidel státní podpory a vydávání vývozních povolení či 
kontroly dovozů, to vše může být nepříznivě ovlivněno nedostatečnou administ‑
rativní kapacitou orgánů členských států.

33 
Nerovnoměrné čerpání prostředků a různá administrativní kapacita mohou rov‑
něž zpomalovat provádění činností, správních opatření a výměnu informací mezi 
Komisí a členskými státy.

34 
S nesnázemi se členské státy mohou potýkat i tehdy, když se snaží účinně a včas 
řešit slabiny zjištěné Účetním dvorem či Komisí.

Koordinace rozpočtu EU a státních rozpočtů a tlak na čerpání prostředků 
z fondů EU

35 
Roční cyklus rozpočtů EU může působit problémy při financování činností, jejichž 
realizace trvá více let. Převedení rozhodnutí o financování do podoby konkrét‑
ních priorit a činností na celostátní, regionální a místní úrovni vyžaduje určitý čas. 
Může také dojít k tomu, že naroste rozdíl mezi výší politických závazků a přiděle‑
ných zdrojů a mezi plánovanými a realizovanými opatřeními. Rozpočtové proce‑
sy na úrovni EU a členských států navíc probíhají odděleně: pracují na nich jiní 
činitelé, kteří mají odlišné priority, a odlišné jsou i cykly těchto procesů.

36 
V důsledku toho mohou mezi rozpočtem EU a vnitrostátními výdaji vznikat dupli‑
city, rozdíly či rozpory, které mohou vést k neefektivnosti a plýtvání zdroji. Vyšší 
míra koordinace hospodářských politik v rámci evropského semestru (viz ráme-
ček 3) může pozitivně přispět k odstranění těchto problémů.
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37 
Kvůli stavu veřejných financí členských států je dnes tento problém obzvláště 
významný, a to zejména v těch členských státech, v jejichž financích zaujímají 
peněžní prostředky z rozpočtu EU velký podíl. V případě spolufinancovaných 
výdajů mohou úsporná opatření členských států vést k výraznému omezení 
vnitrostátních prostředků nebo k tomu, že prostředky na provádění příslušných 
činností chybí. Na schopnost orgánů státní správy zajistit řádné čerpání prostřed‑
ků z rozpočtů EU mohou mít vliv i škrty v administrativních výdajích a omezování 
počtu pracovníků. Problematické může být i zajištění budoucího pokračování 
opatření financovaných z prostředků EU v době, kdy tyto prostředky přestanou 
být dostupné.

38 
Uplatňuje‑li se nicméně ve vztahu k čerpání prostředků z rozpočtu EU přístup 
orientovaný na vstupy, znamená to, že řídicí a kontrolní orgány se zaměřují na 
dodržování podmínek bez ohledu na dosažené výsledky. Finanční řízení se může 
soustředit převážně na čerpání dostupných rozpočtových prostředků. Mnohá 
opatření, jejichž cílem bylo zjednodušit provádění programů a urychlit platby, se 
například zaměřovala na čerpání prostředků z programů na období let 2007–2013 
(změny programu, předběžné platby (předtermínové čerpání), prodloužení 
dostupnosti rozpočtových prostředků (termínové uzávěrky), rozšíření rozsahu 
způsobilých výdajů či zjednodušení vyplácení náhrad na základě většího využívá‑
ní paušálních a jednorázových plateb namísto proplácení skutečných nákladů).

39 
Členské státy mohou rovněž pociťovat tlak na využívání rozpočtových prostředků 
EU bez provádění důsledných kontrol. Někdy se také dostatečně nedbá, aby pro‑
středky byly od samého začátku vynakládány na patřičné programy a projekty. 
Dostupnost vyhrazených vnitrostátních přídělů může vést k tomu, že Komise není 
ochotna předkládání návrhů členských států zastavit. Může se například stát, že 
Komise na začátku nového programového období nevyužije všech svých výsad, 
které by jí umožnily zajistit, že návrhy členských států budou slučitelné s cíli EU 
a že navrhovaná opatření budou v dostatečné míře vycházet vstříc konkrétním 
potřebám identifikovaným členskými státy.
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Dopad ročních rozpočtů EU na činnosti a řízení peněžních toků

40 
Vzhledem k tomu, že velké množství činnosti financovaných z ročního rozpoč‑
tu EU se realizuje po dobu několika let, členské státy a další zprostředkovatelé 
a příjemci mohou přijímat hotovostní zálohy (předběžné financování), které jim 
umožňují činnost zahájit26. Způsob využití těchto hotovostních záloh je známý 
vždy až mnohem později, v době, kdy jsou vykázány a ověřeny výdaje („žádos‑
ti o uhrazení nákladů“). Rozpočtové účty budou vykazovat lepší míru čerpání 
v prvních letech, neboť částky vyplacené v rámci předběžného financování jsou 
uvedeny jako výdaje. Nadměrně dlouhá období předběžného financování mohou 
nicméně zvýšit možnost chyb a ztrát, a zvláště pak mohou být zdrojem obtíží 
v situaci, kdy je třeba změnit zaměření činností tak, aby vedly k dosažení cílů. 
Vzhledem k dlouhým lhůtám pro předkládání žádostí o uhrazení nákladů vyjdou 
problémy najevo teprve v pozdějších letech, kdy už může být pozdě na jejich 
nápravu, a procházení podkladové dokumentace a dohledávání informací může 
být obtížné. Míra chybovosti bývá v důsledku toho vyšší v pozdějších letech, kdy 
se vypořádávají žádosti o uhrazení nákladů27.

41 
Za závazky, které zůstávají nevyplaceny (RAL – reste à liquider), se mohou skrývat 
rozpočtové částky, které nelze čerpat (viz výše schéma 3).

42 
Jak je uvedeno v bodu 12 písm. f) ii) a v schématu 2, od členských států bude 
vyžadováno, aby v budoucnu přispěly na krytí proplácených závazků částkou 
1 234 miliardy EUR.

Přínosy čerpání prostředků z rozpočtu EU – „přidaná hodnota pro EU“

43 
Pojmem přidaná hodnota pro EU se rozumí, že čerpání prostředků na úrovni EU 
přináší ve srovnání s tím, čeho lze dosáhnout prostřednictvím vnitrostátních 
programů, zvláštní výhody. Tento pojem vystoupil do popředí zejména poté, co 
byly v rámci jednání o VFR vzneseny otázky týkající se nákladů a přínosů členství 
v EU a politických a hospodářských důsledků evropské integrace. Představuje 
užitečný referenční bod, který pomáhá zajistit, aby EU jednala tam, kde členské 
státy jednat nemohou nebo kde může zabezpečit lepší výsledky. Přispívá k tomu, 
aby se pozornost debaty přesunula od otázky, jakým způsobem jsou rozpočtové 
prostředky EU rozdělovány mezi jednotlivé členské státy, k otázce, jak způsobem 
docílit, aby společné prostředky byly co nejlépe investovány na účely dané spo‑
lečnými zájmy.

26 Výše záloh se pohybuje 
zpravidla mezi 4–12 % 
očekávaných nákladů 
na činnost. Na konci 
roku 2013 dosahovala 
částka vyplacených záloh 
předběžného financování 
výše 79,4 miliardy EUR, jejíž 
větší část byla vynaložena 
na činnosti členských států 
v rámci sdíleného řízení.

27 Účetní dvůr z tohoto důvodu 
při prověřování legality 
a správnosti výdajů vyčleňuje 
zálohy předběžného 
financování z výdajových 
položek.
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44 
Přidanou hodnotu pro EU přináší rozpočet tehdy, když je čerpání prostředků 
odůvodněné, účinným způsobem přispívá k efektivnímu plnění politických cílů 
EU a napomáhá budování kapacit a prosperitě členských států. Z rozpočtu EU se 
poskytuje financování v oblastech výlučné pravomoci EU, ale právě tak může vy‑
tvářet přidanou hodnotu v podobě vytváření sítí (jak fyzických, tak odborných), 
které vzájemně sbližují občany EU a členské státy. Financují se z něho inovativní 
opatření a dostupnost prostředků EU může vést orgány státní správy k provádění 
kroků, na které by možná jinak nepomýšlely.

45 
S evropskou přidanou hodnotou jsou však spojeny určité nejistoty: může dochá‑
zet k tomu, že EU nedělá nic víc než to, že nabízí doplňující zdroje financování 
a zvyšuje celkový objem dostupných prostředků, aniž by využívání rozpočtových 
prostředků EU mělo jakýkoli zvláštní unijní rozměr. Prostředky EU mohou být 
využívány na činnosti, které by i beztak realizovaly členské státy nebo jiní příjem‑
ci (efekt „mrtvé váhy“), nebo se může stát, že množství prostředků je nedostateč‑
né a nedosahuje kritického objemu, který je nezbytný k dosažení zamýšlených 
výsledků. Velké množství dílčích programů umožňujících čerpání prostředků 
(z nichž každý má odlišné postupy) navíc evropskou přidanou hodnotu snižu‑
je a může přispívat k dojmu, že EU je příliš štědrá, že plýtvá prostředky a že je 
byrokratická.

46 
Komise se na čerpání prostředků z rozpočtu EU podílí v různé míře, která je dána 
třemi způsoby řízení (přímé, sdílené a nepřímé, viz poznámka pod čarou 12). 
Tyto tři způsoby řízení určují její možnosti, pokud jde o stanovení požadovaných 
informací ohledně řízení a výkonnosti a včasný přístup k těmto informacím, přímé 
monitorování systémů a kontroly zavedené za účelem plnění cílů, rychlé řešení 
nedostatků a standardizaci stanovených způsobů provádění kontrol a auditů.

Kvalita údajů a informací

47 
Komise koordinuje činnost velkého počtu subjektů zapojených do čerpání 
rozpočtových prostředků, ale nemůže předepisovat standardizované procesy 
a systémy řízení. Jejím nelehkým úkolem je zajistit, aby včasné shromáždění nále‑
žitých údajů od zprostředkovatelů a účinné prověření těchto údajů.
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48 
Její monitorovací a finanční řízení i řízení výkonnosti se kromě toho často zakládá 
na omezených, neúplných či nespolehlivých informacích. Například:

a) podkladové informace a podpůrná dokumentace jsou často rozptýlené na 
geograficky různých místech a v různých systémech;

b) systémy pro řízení informací neumožňují získat dostatečné informace o způ‑
sobech využití prostředků, jejich dopadech a přidané hodnotě;

c) systémy vykazování a evidence odpovědnosti nebývají navrženy tak, aby 
umožňovaly měřit efekt či sledovat výkonnost v porovnání s plánem;

d) víceleté programy nemívají stanoveny milníky, které by Komisi umožnily 
zpětně zjišťovat dosažený pokrok a směřování činností, které mají zajistit 
plnění cílů;

e) mohou chybět ukazatele, které by umožnily měřit, zda se daří postupovat 
v souladu se zásadami řádného finančního řízení (hospodárnost, efektiv‑
nost a účinnost), nebo jsou tyto ukazatele nevhodné a podporují nežádoucí 
chování;

f) hodnocení mohou mít nízkou kvalitu anebo se žádná hodnocení neprovádějí.

Výdaje, které nemohou být připsány k tíži rozpočtu EU, a audity

49 
V případě výdajů čerpaných v rámci sdíleného řízení se používají postupy schva‑
lování souladu,28 na jejichž základě se rozhoduje o tom, zda lze danou částku 
připsat k tíži rozpočtu EU. Náklady spojené s finančními opravami čerpání pro‑
středků v oblasti zemědělství se sice hradí z rozpočtu dotčených členských států, 
nicméně v rámci strukturálních fondů může členský stát, pokud s danou opravou 
souhlasí, upravit svůj výdajový výkaz a následně jsou tyto částky uvolněny a mo‑
hou být v téže zemi nově přiděleny. Pokud členský stát s opravou nesouhlasí, 
Komise může přijmout formální rozhodnutí, jímž si tuto opravu vynutí. Dotčená 
země pak má k dispozici menší objem prostředků financování z fondů EU. Přísluš‑
né členské státy tedy nic nepobízí k tomu, aby slabiny svých systémů řešily.

28 Schválením se stvrzuje, 
že účetní výkazy výdajů 
předložené Komisi za účelem 
financování těchto výdajů jsou 
správné a že výdaje, které jsou 
v nich vykázány, byly vydány 
v souladu s příslušnými 
předpisy.



32Co se nepovedlo a proč?

50 
Komise nemůže přímo a systematicky prověřovat jednotlivé kategorie rozpoč‑
tových prostředků EU, které čerpají zprostředkovatelé (členské státy, jiné země, 
mezinárodní organizace atd.), ani výdaje, které jí předkládají (vykazují) příjemci 
spolu s žádostmi o jejich uhrazení. V potvrzování příslušných výdajů se spoléhá 
na nezávislé auditory a na omezený počet kontrol a inspekcí, které provádějí její 
vlastní operační personál a auditoři. Tato situace s sebou nese určité obtíže:

a) potvrzování výdajů nezávislými auditory může být problematické kvůli kva‑
litě jejich práce a jejímu včasnému odvedení29 a rovněž z důvodu nezávislosti 
auditorů;

b) kontroly, které provádí sama Komise, mohou být nepříznivě ovlivněny slabi‑
nami v její kontrolní strategii;

c) jelikož Komise nemá k dispozici zdroje, které by jí umožňovaly provádět 
rozsáhlé audity ve velkém měřítku, může docházet ke zpožděním v provádění 
uzávěrek a k uznávání souladu výdajů s předpisy teprve po provedení rozsáh‑
lých a časově náročných finančních oprav.

29 Účetní dvůr zjistil, že kvalita 
práce těchto auditorů není 
vždy zcela spolehlivá.
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51 
Komise i členské státy nesou odpovědnost za zajištění řádného a uvážlivého 
čerpání prostředků EU a v uplynulých letech byla z obou stran za tímto účelem 
úspěšně podniknuta řada opatření. Nicméně zahájení nového víceletého finanč‑
ního rámce v roce 2014, zavedení příslušných prováděcích předpisů a nové fi‑
nanční nařízení, jakož i Komisí přijatý závazek, že zajistí, aby byl rozpočet ve větší 
míře orientovaný na výkonnost, nabízí možnosti dalšího zjednodušení a zlepšo‑
vání finančního řízení rozpočtových prostředků EU.

Zaměření na výsledky a přidanou hodnotu pro EU

52 
Navržené změny VFR na období 2014–2020, které se týkají podmínek sdíleného 
řízení, zůstávají i nadále zaměřeny více na výdaje a méně na dosažené výsledky. 
Jejich úspěšnost bude navíc záviset na tom, jak je budou Komise a členské státy 
provádět.

53 
Komise by s podporou Evropského parlamentu a Rady měla mezi priority zařadit 
výdaje na aktivity, které mají evropskou přidanou hodnotu, jako jsou oblasti, 
v nichž má Komise výlučnou pravomoc, přeshraniční činnosti, projekty podporu‑
jící společný zájem a evropské sítě. Rozpočtové oblasti, jež se vyznačují velkým 
množství různých zdrojů a roztříštěností výdajů nebo pomalým či malým využí‑
váním vnitrostátních přídělů, vyžadují zvláštní pozornost, měly by být prověřeny 
a příslušné financování případně zrušeno.

Zaměření na řízení výkonnosti

54 
V zájmu snazšího řízení výkonnosti by měly být cíle rozpočtu EU jasně formulo‑
vány, měly by k nim být stanoveny jednoznačné ukazatele a milníky a dohodnuty 
podmínky umožňující systematické monitorování a hodnocení, tak aby bylo mož‑
né měřit pokrok dosažený při plnění těchto cílů. K tomu je nezbytné:

a) jasně odůvodnit, proč je danou činnost žádoucí a nezbytné provádět na úrov‑
ni EU (posouzení dopadu);

b) mít jasnou představu o tom, jaká politika EU, jaká regulační opatření a jaký 
rozpočtový cíl mají být tímto způsobem realizovány, jasně přiblížit logiku 
programu (jednotlivá „proč“ a „proto“) a znát postup, jakým budou posu‑
zovány její výsledky a dopady. Nezbytné je rovněž výslovně vysvětlit, jakou 
úlohu a odpovědnost budou mít všechny subjekty podílející se na provádění 
rozpočtu;
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c) zavést spolehlivý systém řízení výkonnosti a vykazování, který bude mít jasně 
vymezené výkonnostní ukazatele jednotně uplatňované Komisí, členskými 
státy, regiony i dalšími zúčastněnými subjekty. V celoevropském měřítku tak 
bude možné provádět srovnávání a agregaci údajů. Dosažený pokrok by měl 
být pravidelně monitorován na základě konkrétně stanovené základní úrovně 
a ukazatele by se měly zaměřovat na výstupy, efekty a dopady. Prioritou by 
mělo zůstat úsilí, které Komise začala vyvíjet v oblasti budování systému 
řízení výkonnosti a vykazování;

d) včas provádět hodnocení, jež umožní určit, zda bylo cílů dosaženo efektivním 
a účinným způsobem.

Zaměření na řízení rozpočtu

55 
Pro účely rozpočtového řízení by Komise měla zlepšit a zveřejnit svou dlouho‑
dobou prognózu hotovostních toků, aby bylo možné lépe předvídat, jak velké 
množství peněžních prostředků bude třeba žádat od členských států, a zajistit 
tak, že schválené roční (platební) rozpočty budou stačit na úhradu nezbytných 
plateb. Tato analýza by měla zohlednit, jak velké zálohy předběžného financování 
bude EU muset vyplácet a jak velké budou nároky na výplatu prostředků v sou‑
vislosti se závazky již zaúčtovanými do rozvahy Unie.

56 
Komise by měla být iniciativnější při odhalování opatření přijímaných nad rámec 
právních předpisů EU (tzv. „gold plating“)30 a nadále by se mělo usilovat o zjed‑
nodušování právních předpisů, zavádění reálně splnitelných a jasných podmínek 
způsobilosti (zvláště pak na vnitrostátní úrovni) a větší využívání jednorázových 
nebo paušálních plateb, stanovených spíše podle výsledků než podle vstupních 
nákladů.

57 
V rámci svých útvarů by Komise měla identifikovat osvědčené postupy a činnosti, 
které mají přidanou hodnotu. Měla by rovněž identifikovat rozpočtové oblasti, 
v nichž různá oddělení řídí podobné programy a činnosti a v nichž působí stejní 
potenciální zprostředkovatelé. Měla by rovněž podniknout kroky, kterými zajistí 
soudržnosti svých postupů a vykazovacích povinností.

58 
Komise by měla stanovit referenční hodnoty jednotkových nákladů na činnosti 
a programy, které spolufinancuje ve všech členských státech, aby orgánům veřej‑
né správy usnadnila srovnávání a monitorování dosaženého poměru vynalože‑
ných prostředků a výsledné hodnoty u jejich výdajových programů.

30 Viz studii Evropského 
parlamentu s názvem „Gold 
plating v EZFRV: do jaké míry 
vnitrostátní právní předpisy 
zbytečně komplikují právní 
předpisy Unie a zvyšují tak 
riziko chyb?“ (únor 2014).
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59 
Komise je také orgán, který může nejlépe zjišťovat osvědčené postupy používané 
v jednotlivých členských státech a podporováním přeshraničních sítí napomáhat 
šíření těchto osvědčených postupů i získaných poznatků za hranice zemí a mezi 
členskými státy. Může posilovat institucionální kapacitu organizací veřejné správy 
a dalších zprostředkovatelů tím, že jim bude poskytovat lepší pokyny, vysvětlující 
informace a kontrolní seznamy týkající se čerpání prostředků z rozpočtu EU, a tím, 
že bude provádět příslušné právní předpisy (týkající se mimo jiné např. osvědče‑
ných postupů zadávání veřejných zakázek, prohlášení řídicích subjektů, certifika‑
ce výdajů nezávislými auditory a metodiky inspekcí).

Kontrolní opatření a práce druhých

60 
Komise i členské státy by měly zajistit řádné a účinné provádění kontrolních 
opatření.

a) Akreditace řídicích a kontrolních orgánů členských států by měla zajistit, aby 
všechny orgány, které se podílejí na čerpání a kontrole prostředků EU, měly 
nezbytnou správní kapacitu a nezbytné zdroje a mohly se věnovat účinnému 
plnění svých povinností.

b) Komise by měla mít možnost získávat na základě vnitrostátních prohlášení 
řídicího subjektu jistotu ohledně fungování systémů řízení a kontroly, legality 
a správnosti uskutečněných operací a dodržování zásad řádného finančního 
řízení a za tímto účelem zajistit, aby tato prohlášení byla dobře podložená.

Přezkum v polovině období

61 
Přezkum v polovině období VFR 2014–2020 se může stát příležitostí k reflexi 
priorit vynaložených prostředků z rozpočtu EU a koncepčního návrhu nástrojů, 
které by umožnily těchto cílů dosáhnout. Zaprvé je otázka, jak využít možností, 
které nabízí SFEU (čl. 311 odst. 3) a které Evropské unii umožňují vytvářet nové 
zdroje příjmů, a jak zajistit, aby příslušná část rozpočtu EU, která je financová‑
na členskými státy, byla financována spravedlivým, transparentním, nákladově 
efektivním a jednoduchým způsobem a podle možností jednotlivých členských 
států schopny do rozpočtu přispívat. Za druhé, dokud budou pro stávající systém 
určující vyhrazené vnitrostátní příděly, a nikoli výsledky, jichž je třeba dosáhnout, 
účinnost evropských výdajů nebude zajištěna. Na základě výsledků přezkumu 
v polovině období by Komise měla tyto dvě základní otázky uvážit v kontextu 
budoucích víceletých rámců, které budou vyžadovat politickou dohodu všech 
zúčastněných stran.
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 I Možná rizika spojená s čerpáním prostředků z rozpočtu EU1

Vnější rizika

Politická

 ο Politická rozhodnutí a priority členských států, které byly přijaty mimo kontext EU.

 ο Protichůdné priority různých členských států.

 ο Cíle Komise, které postrádají dostatečnou politickou podporu členských států.

 ο Situace, kdy organizace, správní orgány či příjemci musejí nést odpovědnost za úkoly, za něž odpovídat nechtějí.

 ο Partnerské země mimo EU – problémy týkající se správy či jiné politické faktory.

Právní a správní

 ο Nejistý, nejednotný, příliš komplikovaný nebo významně se měnící právní základ.

Finanční rizika

Rozpočtová

 ο Nedostatek prostředků či zdrojů potřebných k provádění žádoucích činností nebo nedostatek hotovosti potřebné 
k provádění plateb.

 ο Neschopnost členských států v důsledku jejich vlastních rozpočtových omezení zajistit spolufinancování.

 ο Zatížení plateb chybami (které se týkají legality a správnosti, dále chyby v prohlášení o věrohodnosti nebo nesoulad 
výdajů s předpisy).

 ο Problémy spojené s rozpočtovým řízením (vysoký podíl závazků a plateb připadajících na posledních měsíce roz‑
počtového roku, to, že závazky jsou sice přijaty, ale nejsou provedeny (RAL), zvýšená míra využívání předběžného 
financování).

 ο Financování aktivit z jiných zdrojů či jiných nástrojů EU nebo jejich spolufinancování (překrývání programů).

 ο Proplácení nezpůsobilých nákladů.

1 Inspirováno programem SIGMA (Podpora zlepšení správy a řízení veřejného sektoru: rámec pro zjišťování rizik), který je společnou iniciativou 
OECD a EU.
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 I Podvody, nesrovnalosti a korupce

 ο Nízká priorita předcházení podvodům a jejich odhalování a napravování.

 ο Nedostatek zdrojů na ochranu rozpočtu před podvody.

 ο V činnostech se jedná o velké peněžní částky či zboží vysoké hodnoty.

 ο Ztráta majetku.

 ο Potíže s určením konečného příjemce.

Zadávání veřejných zakázek

 ο Pravidla pro zadávání veřejných zakázek či uzavírání smluv jsou příliš složitá.

 ο Při zadávání veřejných zakázek nejsou dodržována příslušná pravidla EU (rozdělování zakázek, aby nebyla pře‑
kročena hranice, kdy je nutno dodržovat požadavky vztahující se na zajištění hospodářské soutěže, vyhlašování 
zakázek, kritéria pro jejich přidělení, smluvní podmínky a podpisy atd.).

 ο Při zadávání veřejných zakázek jsou používány nevhodné postupy (zakázky se často přidělují bez soutěže, smlouva 
na dodatečné práce atd.).

Rizika spojená s činností

Politika

 ο Významné změny v politickém prostředí.

 ο Nejednotný způsob řízení na úrovni útvarů Komise – rozdílné politické cíle (i výsledná opatření týkající se provádění 
programu a výkonnosti).
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Koncepce programu a programové činnosti

 ο Příliš složité programové metody nebo činnosti.

 ο Nevhodný mechanismus provádění.

 ο Nové iniciativy, které byly připravovány ve spěchu, naléhavé operace.

 ο Urychlené provedení programu po rozhodnutí o právním základu.

 ο Aktivity, s nimiž kontrolovaný subjekt nemá žádné nebo jen omezené zkušenosti (např. nové nástroje pro řešení 
finanční nebo dluhové krize).

 ο Pomalé provádění programu.

 ο Provádění velkého množství transakcí v rámci operací.

 ο Těžkopádné operační postupy.

Organizační struktura

 ο Příliš složitá organizace (např. přeshraniční operace spojené s jazykovými či politickými problémy nebo obtížemi, 
které jsou dány zeměpisnou polohou, větší počet úrovní správy atd.).

 ο Organizace nacházející se na různých místech.

Povinnosti organizace

 ο Situace, kdy organizace, správní orgány či příjemci musejí nést odpovědnost za úkoly a náklady, které nést nechtějí.

 ο Nejasné rozdělení odpovědnosti mezi Komisí a členskými státy.

 ο Špatná koordinace činností, zvláště v systému decentralizovaného nebo sdíleného řízení.

 ο Nejasné rozdělení odpovědnosti či překrývání odpovědnosti v rámci orgánů či institucí EU.

Př
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 I Zdroje organizací

 ο Chybějící společná podpůrná správní struktura.

 ο Informační technologie, které jsou zastaralé či velmi složité nebo zahrnují velký počet různých, případně i vzájemně 
neslučitelných počítačových systémů.

Stanovení operačních cílů

 ο Potřeby nejsou posouzeny správně.

 ο Nejsou stanoveny cíle pro hospodárnost, efektivnost a účinnost nebo jsou tyto cíle nejasné, nevhodné či 
nekvantifikované.

 ο Cíle neřeší otázku legality, správnosti, přesnosti a spolehlivosti účetnictví ani zabezpečení majetku. Cíle politiky 
EU, programu EU nebo priority EU a členských států jsou protichůdné nebo neslučitelné.

 ο Cíle jsou nejasné nebo nejsou prioritní.

 ο Postupy pro stanovení priorit a výběr programů a projektů jsou nevhodné a neumožňují dosažení maximálního 
efektu financování z prostředků Společenství.

Operacionalizace cílů

 ο Chybí jasná vazba mezi cíli a činnostmi.

 ο Nejsou stanovena jasná kritéria způsobilosti či výběru nebo nejsou dostatečně slučitelná s cíli (jsou vymezena příliš 
široce, příliš úzce nebo jsou irelevantní).

 ο Není prováděno pravidelné posuzování kritických faktorů, které by mohly ohrozit dosažení cílů.
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Systémy kontroly

 ο Nejsou používány systémy vnitřní kontroly pro sledování hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti.

 ο Existují nedostatky v koncepci nebo fungování kontrolních systémů; systémy dohledu a kontroly buď úplně chybí, 
nebo jsou nevhodné.

 ο Systémy kontroly jsou příliš složité (neúčinné nebo příliš nákladné).

 ο V systémech kontroly používaných různými příjemci nebo členskými státy panují rozdíly.

 ο Činnosti nejsou v celém svém rozsahu předmětem pravidelných kontrol.

 ο Nejsou využívány možnosti inspekcí na místě nebo monitorovacích práv nebo jsou využívány málo často.

Systémy finanční kontroly

 ο Účetní systémy příjemců nejsou slučitelné se systémy Unie.

 ο Náklady na program jsou nadměrně vysoké, překračují očekávanou výši nebo nebyly ve významné míře splněny 
rozpočtové cíle.

 ο Je obtížné určit náklady na vstupy.

 ο Není používán žádný účetní systém nebo jsou podklady pro audit nedostatečné.

Audit a hodnocení

 ο Auditní systém je nevyhovující (rozsah, kvalita, vykazování, následná kontrola).

 ο Ze zjištění předchozích auditů nebyly vyvozeny praktické důsledky.

 ο Kvalita hodnocení je nízká, výsledky hodnocení nevedou k žádným praktickým opatřením.

Informace

 ο Není používán žádný informační systém nebo je tento systém nevyhovující.

 ο Informace o řízení a finančních záležitostech nejsou vyhovující, jsou využívány nesprávně nebo zneužívány.

Př
ílo

ha
 I



41Příloha

Měření výkonnosti

 ο Systémy vykazování a evidence odpovědnosti nejsou navrženy tak, aby umožňovaly měřit výstupy, nebo chybí 
systém, jenž by umožňoval sledovat skutečnou výkonnost v porovnání s plánem.

 ο Chybějí ukazatele, které by umožňovaly měřit, zda se daří postupovat v souladu se zásadami hospodárnosti, efek‑
tivnosti a účinnosti.

 ο Uplatňované ukazatele jsou nevhodné nebo podporují nežádoucí chování.

 ο Komise a členské státy používají různá klíčová opatření týkající se výkonnosti.

Výkonnost

 ο Nepodařilo se docílit kýžených výsledků či dopadů.

 ο Realizace se zpozdila v důsledku nízkého výkonu zprostředkovatelů či smluvních stran.

 ο Výkonnost je prokazatelně nízká (vysoký počet stížností, nízká míra spokojenosti uživatelů, neodpovídající výkony 
ve srovnání s podobnými organizacemi, nízká výkonnost smluvních poskytovatelů služeb).

Přidaná hodnota

 ο Neexistující přidaná hodnota pro EU – programy plní stejnou funkci jako v případě čerpání z prostředků vnitro‑
státních orgánů státní správy nebo nemají žádnou přidanou hodnotu (zejména s ohledem na zásady doplňkovosti 
a subsidiarity).

 ο Obtížná udržitelnost – chybějící vlastnický vztah; projekty, které vzniknou bez patřičného dialogu s příjemci; pří‑
jemce je vysokou měrou závislý na EU; projekt po skončení podpory z EU nepokračuje nebo není udržován.

 ο „Mrtvá váha“, tzn. činnost by mohla být prováděna i bez podpory ze strany EU.

 ο „Gold plating“, tzn. podpora ze strany EU je používána k realizaci činností a projektů, které jdou nad rámec toho, 
co je nezbytné.

Dobré jméno

 ο Činnosti nebo nečinnost poškozuje dobré jméno EU nebo Komise.
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Vedení

 ο Etické hodnoty, nedůsledné dodržování zásad (tolerování přestupků, chybějící kodex chování).

 ο Na vedení jsou vyvíjeny silné tlaky, aby dosáhlo nereálných cílů nebo stíhalo nesplnitelné lhůty (tj. velké množství 
závazků).

 ο Politické či jiné tlaky na dodržení určitého specifického postupu.

 ο Průkazně nízká kvalita řízení (např. špatné řízení v minulosti v jiných oblastech či zemích, významné překračování 
nákladů a nedodržování lhůt, špatné plánování, chybějící dohled a monitorování).

Zaměstnanci

 ο Nedostatečný počet pracovníků, nízká kvalifikace, nedostatek zkušeností, nízká motivovanost či nevhodné postupy 
používané při náboru.

 ο Vysoký počet subdodavatelů.

 ο Chybějící vymezení náplně práce.

 ο Chybějící pravidla střídání pracovníků.
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01 
Souhrnný rozpočet EU (dále jen „rozpočet EU“) je rozpočtem vyrovnaným. Ev‑
ropská komise (dále jen „Komise“) si na financování evropských výdajů nemůže 
půjčovat peněžní prostředky a výdaje musí být v rovnováze s příjmy. Evropská 
rada na svém zasedání v únoru 2013 uvedla, že příjmy by se měly řídit zásadami 
jednoduchosti, transparentnosti a spravedlnosti.

02 
Komise navrhla, aby se vybírání příspěvků od členských států1 zjednodušilo (če‑
hož má být dosaženo zrušením nynějšího zdroje odvozeného od daně z přidané 
hodnoty (DPH), zavedením nových zdrojů financování (daň z finančních transakcí 
a nový zdroj odvozený od DPH, který bude jednodušší) a nahrazením stávajícího 
mechanismu oprav systémem paušálních oprav). Celkové dopady tohoto návrhu 
by měly spočívat v tom, že se změní složení zdrojů i poměrná výše příspěvků, 
které jednotlivé členské státy odvádějí do rozpočtu EU. Dokud členské státy tento 
návrh jednomyslně nepřijmou, zůstane v platnosti stávající systém. Členské státy 
se mohou rozhodnout i tak, že nový systém bude mít zpětnou platnost.

Co zahrnují

03 
Příjmy jsou tvořeny hlavně vlastními zdroji (přibližně 92 %). Celková výše vlast‑
ních zdrojů nesmí přesáhnout 1,23 % hrubého národního důchodu (HND) člen‑
ských států EU. Dalšími zdroji příjmů jsou pokuty, navrácené výdajové prostředky, 
úroky z opožděně uhrazených plateb a penále, příjmy z administrativní činnosti 
(příspěvky důchodového pojištění zaměstnanců a daně z jejich příjmů) a fiskální 
korekce.

04 
Vlastní zdroje mají tuto skladbu:

a) tradiční vlastní zdroje (přibližně 12 %) zahrnující cla vybíraná podle společné‑
ho celního sazebníku a dávky z cukru, které hradí výrobci cukru. Členské státy 
si ponechávají 25 % vybraných tradičních vlastních zdrojů jako příspěvek na 
hrazení nákladů na výběr;

b) vlastní zdroje z DPH (přibližně 10 %) získávané odvodem určitého procenta 
z harmonizovaných základů DPH v členských státech. Harmonizovaný základ 
DPH je u všech členských států omezen na 50 % HND. Všechny členské státy2 
platí jednotnou sazbu 0,3 % harmonizovaného základu DPH;

1 COM(2011) 739 
v konečném znění ze dne 
9. listopadu 2011 – Komisí 
předložený návrh rozhodnutí 
Rady o systému vlastních 
zdrojů Evropské unie.

2 Kromě Německa, Nizozemska, 
Rakouska a Švédska, které platí 
nižší sazbu.
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c) zdroje pocházející z HND (přibližně 70 %) jsou zdroje vyrovnávací. Vycházejí 
z údajů o HND, které sestavují členské státy;

i) Spojené království má úlevu, takže platí ze svého HND nižší příspěvek na 
základě mechanismu opravy rozpočtové nevyváženosti. Tuto opravu fi‑
nancují ostatní členské státy, přičemž čtyři z nich (Německo, Nizozemsko, 
Rakousko a Švédsko) hradí příspěvek, jehož výše nesmí překročit 25 % 
jejich podílu na opravě;

ii) až do roku 2013 dva členské státy (Nizozemsko a Švédsko) využívaly 
hrubého snížení ročních příspěvků odvozených od HND, každý ve výši 
150 milionů EUR;3

iii) základy HND a DPH (a tedy i základy pro výpočet výše příspěvků) plat‑
né pro určitý rok mohou být až po dobu čtyř let předmětem oprav a po 
uplynutí této doby jsou promlčeny, pokud Komise nevznese výhradu.

Co jsme zjistili

05 
Současný systém financování rozpočtu je složitý a málo transparentní:

a) Postup inkasa příjmů z tradičních vlastních zdrojů je složitý. Jedná se o ob‑
last, která je náchylná k nesrovnalostem (měnící se pravidla, miliony dovozců, 
jejichž operace mají různou hodnotu, tendence vyhýbat se daňovým povin‑
nostem a placení dovozního cla) a která se potýká s rozdílnými možnostmi 
a systémy členských států (často se mění organizace vybírání cel, systémy IT 
bývají zastaralé nebo se žádné nepoužívají, existují problémy s prováděním 
klíčových postupů a složitá přeshraniční řízení, na něž mají nepříznivý vliv 
rozdílné administrativní kapacity). Kontroly, které v členských státech provádí 
Komise, jsou hodnoceny jako částečně účinné.

b) Na kontrole základu DPH se podílejí tři generální ředitelství Komise – GŘ 
pro rozpočet, GŘ pro daně a celní unii a Eurostat. Tato kontrola s sebou nese 
prověřování komplexních statistických souborů a posuzování jednotlivých 
vnitrostátních systémů výběru daní. Daňové úniky na dani z přidané hodno‑
ty představují v EU závažný problém, který podle odhadů způsobuje ztráty 
dosahující až 20 % příjmů z DPH. Kontroly v této oblasti provádějí i auditní 
orgány členských států kvůli dopadům na vnitrostátní daňové příjmy.

c) Příspěvky z HND vycházejí z údajů o HND, které sestavují členské státy 
a ověřuje Eurostat. Prověřování HND, které provádí Komise, trpí nedostatky 
a je jen částečně účinné. Údaje o HND jsou velmi komplexní a vykazují vždy 
určitý stupeň nepřesnosti, protože vycházejí z odhadů. Komise neposuzuje 
systém dohledu a kontroly nad sestavováním údajů o HND a jejich kontrolou 
v členských státech, ačkoli bude nutné, aby k této věci v budoucnu vyjádřily 
nejvyšší kontrolní instituce.

d) Úleva pro Spojené království je politicky citlivé téma a její výpočet je složitý. 
Ve výpočtech z roku 2009 a 2010 byly zjištěny významné chyby4.

3 Měřeno v cenách z roku 
2004 a upraveno podle cen 
platných v době výpočtu 
ročních příspěvků.

4 Chybu ve výpočtu z roku 2009 
zjistila Komise příliš pozdě 
na to, aby mohla být ještě 
v příslušném rozpočtovém 
roce opravena. Chybu ve 
výpočtu z roku 2010 našla 
Komise v souvislosti se svým 
prohlášením o věrohodnosti.
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Jsou příjmy získané v roce 2012 správné a úplné a jsou dobře 
spravovány?

 ο Zatížení významnými chybami:     NE

Vysoce rizikové faktory

06 
Nesprávný výběr tradičních vlastních zdrojů a nedostatky v systémech DPH člen‑
ských států omezují příjmy z těchto zdrojů, jež musí být následně kompenzovány 
vyššími vyrovnávacími příspěvky z HND.

07 
Případné nadhodnocení (či podhodnocení) HND konkrétních členských států 
sice celkové vlastní zdroje odvozené z HND neovlivňuje, avšak v jeho důsledku se 
snižují (či zvyšují) příspěvky ostatních členských států.

Cesta vpřed

08 
Komise by měla provádět strukturovanější a formální analýzu údajů o HND a po‑
dávat o údajích, které jí o HND poskytují členské státy, a o řízení zdrojů pocháze‑
jících z HND úplnější, transparentnější a jednotněji koncipované zprávy. Mělo by 
tak být možné zkrátit dobu ověřovacího cyklu.

09 
Členské státy by měly posílit svůj celní dohled s cílem maximalizovat vybranou 
částku tradičních vlastních zdrojů. Obdobně by i systémy vykazování a výběru 
DPH měly zajistit řádné vykazování příjmů z DPH a minimalizaci daňových úniků.

10 
Auditním orgánům členských států připadá důležitá úloha spočívající v zajištění 
řádného fungování systémů a kontrol ve všech třech oblastech vlastních zdrojů.
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Odkazy na užitečnou literaturu / zprávy a stanoviska Evropského účetního 
dvora

 ο Stanovisko Evropského účetního dvora č. 2/2012:

k pozměněnému návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie – KOM(2011) 739,

k pozměněnému návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evrop‑
ské unie – KOM(2011) 740,

k pozměněnému návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů 
a vlastních zdrojů z HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků – KOM(2011) 742,

k návrhu nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z přidané 
hodnoty – KOM(2011) 737,

k návrhu nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z finanč‑
ních transakcí – KOM(2011) 738.

Problematika legality a správnosti

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2012, kapitola 2 (Příjmy).

Audity výkonnosti

 ο Zvláštní zpráva č. 11/2013 „Zajištění správnosti údajů o hrubém národním důchodu (HND): strukturovanější a cí‑
lenější koncepce by zlepšila účinnost ověřování“.

 ο Zvláštní zpráva č. 13/2011 „Umožňují kontroly v rámci celního režimu 42 zabránit daňovým únikům v oblasti DPH 
a odhalovat je?“

 ο Zvláštní zpráva č. 1/2010 „Je kontrola zjednodušených celních postupů pro dovozy účelná?“

Potřebujete další informace?

Obraťte se na tiskového mluvčího Účetního dvora:
E‑mail: press@eca.europa.eu



51VFR 1 – Inteligentní růst 
podporující začlenění

(v milionech EUR) (závazky)

VFR 2014–20201

VFR 1 – Inteligentní růst podporující začlenění 508 921

1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 142 130

1b. Hospodářská, sociální a územní soudržnost 366 791

% celkového objemu prostředků v tomto okruhu, které tvoří předem 
vyhrazené příděly pro členské státy 72

Poznámka: Tyto výdaje lze rozdělit do 13 hlavních tematických celků (doprava, výzkum a vývoj, životní prostředí, 
lidský kapitál, trh práce, malé a střední podniky a podpora podnikání, sociální infrastruktura, služby IT, budování 
kapacit, energetika, sociální začleňování, rozvoj měst a územní soudržnost, kultura a cestovní ruch). 

GŘ REGIO je v Komisi hlavní oddělení, které nese odpovědnost za výdaje na politiku soudržnosti. Spravuje rovněž 
nástroj předvstupní pomoci (angl. zkr. IPA), který spadá pod 4. okruh VFR, Globální Evropu. Nástroj předvstupní 
pomoci pomáhá kandidátským zemím pracovat na rozvoji dopravních sítí a zlepšovat environmentální infra‑
strukturu. Využívat jej mohou kandidátské země (Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie) a potenci‑
ální kandidátské země na Západním Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a Kosovo).

1  VFR 2014–2020 byl dohodnut v cenách z roku 2011 (nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 
ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 884)). Zde jsou číselné údaje uvedeny v současných cenách (převzato 
z internetové stránky GŘ pro rozpočet).
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(v milionech EUR) (závazky)

VFR 2014–20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

CELKEM 508 921 63 973

Okruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 142 130 16 560

Velké infrastrukturní projekty 14 350 2 629

Evropské systémy družicové navigace EGNOS a GALILEO 7 072 1 338

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) 2 986 728

Evropský program monitorování Země COPERNICUS 4 292 363

Jaderná bezpečnost a vyřazování jaderných zařízení z provozu (Bulharsko, Litva, Slovensko) 1 643 157

Společný strategický rámec (angl. zkr. CSF) pro výzkum a inovace 79 402 9 326

Program Horizont 2020 79 402 9 326

Programy výzkumu a odborné přípravy Euratomu

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) 2 298 276

Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (ERASMUS pro všechny) 14 775 1 556

Program pro sociální změny a inovace (angl. zkr. PSCI) 920 119

Cla, program Fiscalis a boj proti podvodům 908 118

Nástroj pro propojení Evropy (angl. zkr. CEF) 21 937 1 966

Program plus příspěvek Fondu soudržnosti na dopravu 11 306

Energetika 5 850 410

Doprava 14 945 1 482

IKT 1 142 74

Ostatní programy 2 003 264

Evropský statistický program (angl. zkr. ESP)

Normy pro finanční vykazování a účetnictví

Interoperabilita pro evropskou veřejnou správu (angl. zkr. EPA)

Decentralizované agentury 2 293 243

Rozpětí 2 078 106

Okruh 1b - Hospodářská, sociální a územní soudržnost 366 791 47 413

Investice pro růst a zaměstnanost 278 418 35 609

Sbližování regionů (méně rozvinutých) 185 374 23 635

Přechodové regiony 35 701 4 802

Konkurenceschopnost (v rozvinutějších zemích) 55 780 7 503

Nejvzdálenější a řídce osídlené regiony 1 563 210

Program zahrnující Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) 3 500

Fond soudržnosti (FS) 74 929 8 950

Program zahrnující příspěvek FS na dopravu v rámci nástroje pro propojení Evropy 11 306 983

Evropská územní spolupráce 10 229 507

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 3 211 1 804

Rozpětí 4 1

1 VFR 2014–2020 byl dohodnut v cenách z roku 2011. Zde uvedené číselné údaje jsou v současných cenách (z GŘ pro rozpočet).
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Co sem patří

Okruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

01 
Do okruhu 1a patří hlavně výdaje na oblasti politiky, ve kterých se řeší nejdůleži‑
tější výzvy, před něž bude evropská společnost v brzké době postavena, a pro‑
středky na financování opatření, jež mají zajistit, aby Evropa zůstala v celosvěto‑
vém měřítku konkurenceschopná. Jedná se o investice do vzdělávání, výzkumu 
a inovací a o podporu činností na posílení zaměstnanosti a podněcování rozvoje 
evropských sítí pro výzkum a inovace, jejichž konečným cílem je posílení hospo‑
dářského růstu.

02 
Téměř 15 % z celkové částky 80 miliard EUR, která tvoří rozpočet 1. okruhu VFR, 
je vyhrazeno na činnosti v oblasti výzkumu a inovací, jež mají být prováděny 
v rámci nástroje Horizont 2020. Činnosti a výdaje řídí sedm generálních ředitelství 
Komise a dvě výkonné agentury1, přičemž tyto dvě agentury obstarávají význam‑
nou část práce spojené s běžným provozem.

03 
Většinu prostředků čerpají jejich příjemci formou grantů. V této oblasti existují 
dvě hlavní rizika, která se týkají výběru příjemců způsobilých k získání grantů 
a odůvodňování nákladů, o jejichž proplacení z rozpočtu EU příjemci žádají. 
Přestože Komise zavedla opatření, která zjednodušují předpisy a postupy a snižují 
administrativní zátěž příjemců, na probíhající programy se stále vztahují složitá 
pravidla způsobilosti. V závislosti na výši grantu je vyžadováno, aby nezávislí 
auditoři potvrdili pravdivost nákladů vykázaných v žádostech příjemců o jejich 
uhrazení. Komise kromě toho využívá práce svých vlastních i externích auditorů, 
kteří pro ni u určitého vzorku grantů provádějí audity ex post.

Okruh 1b – Hospodářská, sociální a územní soudržnost

04 
Hospodářský a sociální rozvoj je v různých částech EU na různé úrovni. Články 174 
a 175 SFEU obsahují ustanovení o politice hospodářské, sociální a územní soudrž‑
nosti EU (dále jen „politika soudržnosti“), která má přispívat k celkové hospodář‑
ské výkonnosti EU snižováním rozdílů mezi regiony a zeměmi Evropské unie.

1 Komise: GŘ pro výzkum 
a inovace (RTD), GŘ pro 
komunikační sítě, obsah 
a technologie (CNECT), 
Společné výzkumné středisko 
(JRC), GŘ pro vzdělávání 
a kulturu (EAC), GŘ pro 
podniky a průmysl (ENTR), 
GŘ pro mobilitu a dopravu 
(MOVE), GŘ pro energetiku 
(ENER). Agentury: Výkonná 
agentura pro výzkum (REA), 
Výkonná agentura Evropské 
rady pro výzkum (ERCEA).
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05 
Přibližně 72 % celkového rozpočtu 1. okruhu VFR (322,3 miliardy EUR ze 
450,76 miliard EUR) je vyhrazeno na základě kritérií HDP a HND a v souladu 
s dojednanou dohodou o VFR pro členské státy („předem vyhrazené příděly“).

a) Tyto částky jsou přidělovány bez ohledu na to, zda jsou správní orgány 
členských států schopny tyto prostředky vyčerpat, tj. připravit programy 
a projekty, naplánovat je, vybrat a řádně realizovat, účinně monitorovat pra‑
vidla zadávání veřejných zakázek a pravidla způsobilosti atd. Může tak dojít 
k tomu, že významné objemy prostředků budou přiděleny regionům, které 
nemají kapacity pro řádné spravování těchto prostředků. Kromě toho není 
transparentní, jakým způsobem se těchto předem přidělených prostředků 
využívá a jakým způsobem se proces přidělování vyvíjí.

b) Většina rozpočtových prostředků se čerpá v průběhu několika let („víceleté 
programy“). Členské státy mohou přijímat předběžné financování (hotovostní 
zálohy), které jim umožňují zahájit realizaci programů. Nejsou‑li rozpočtové 
prostředky využity v dané lhůtě (pravidlo n+3), ztrácejí členské státy na jejich 
využití nárok.

c) Rozpočtové výdaje se vyznačují vysokým podílem hotovostních záloh („před‑
běžné financování“) a právních závazků k platbám, které teprve budou muset 
být provedeny (RAL – „reste à liquider“). Částečným vysvětlením této sku‑
tečnosti je dlouhodobé trvání velkého množství financovaných činností. VFR 
2007–2013 zahrnuje 455 programů.

06 
Rozpočtové prostředky pro potřeby politiky soudržnosti se čerpají prostřed‑
nictvím tří hlavních fondů, v jejichž rámci jsou zřízeny programy, které trvají po 
celou dobu sedmiletého rozpočtového cyklu VFR.

a) Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) funguje ve všech členských stá‑
tech v regionech s nejnižším HDP na obyvatele s cílem zmírnit nerovnováhu 
mezi regiony. Z fondu jsou spolufinancovány vnitrostátní investice do podni‑
ků (zejména malých a středních), různé druhy infrastruktury spojené s vý‑
zkumem a inovacemi, telekomunikacemi, životním prostředím, energetikou 
a dopravou, finanční nástroje (fondy rizikového kapitálu, místní rozvojové 
fondy atd.) s cílem podporovat regionální a místní rozvoj a posilovat spolu‑
práci mezi městy a regiony nebo technická pomoc.

b) Z Fondu soudržnosti (FS) se spolufinancují vnitrostátní výdaje na projekty 
týkající se dopravy a životního prostředí v členských státech, jejichž HND na 
obyvatele je menší než 90 % jeho průměrné unijní hodnoty. Účelem toho‑
to fondu je zmírňovat hospodářské a sociální nerovnosti v těchto státech 
a stabilizovat jejich hospodářství. Fond soudržnosti se týká 15 členských 
států2. Pokud některý členský stát vykazuje nadměrný schodek veřejných 
financí a pokud tuto situaci nevyřeší nebo nepřijme náležitá opatření k jejímu 
řešení, může být finanční pomoc poskytovaná z FS rozhodnutím Rady (které 
musí být přijato kvalifikovanou většinou) pozastavena. Z FS jsou financovány 
transevropské dopravní sítě včetně projektů v oblasti energetiky nebo do‑
pravy: energetická účinnost, využívání energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj 
železniční dopravy, podpora intermodality (cestou integrace různých druhů 
dopravy), posilování veřejné dopravy atd.

2 Mezi členské státy, na 
něž se vztahuje Fond 
soudržnosti, patří 12 nových 
členských států EU a navíc 
ještě Chorvatsko, Řecko 
a Portugalsko.
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c) Evropský sociální fond (ESF) má za cíl zvyšovat v EU zaměstnanost a zajišťo‑
vat lepší pracovní příležitosti. Spolufinancuje vnitrostátní výdaje zaměřené 
na přizpůsobení pracovníků a podniků (programy celoživotního učení, vy‑
tváření modelů inovativních pracovních organizací a jejich šíření), vytváření 
lepších možnosti získání zaměstnání pro osoby hledající práci, nezaměstnané, 
ženy a migranty, sociální začleňování znevýhodněných osob a boj proti dis‑
kriminaci na trhu práce, posilování lidského kapitálu cestou reformy systémů 
vzdělávání a budování sítí vzdělávacích zařízení.

d) Od roku 2014 platí pro EFRR, ESF a FS, Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), které patří do 
2. okruhu VFR, společná pravidla.

e) V zájmu efektivnějšího a trvale udržitelného fungování politiky soudržnosti 
připravila Komise společně s Evropskou investiční bankou (EIB) a dalšími fi‑
nančními ústavy čtyři iniciativy. Dvě se týkají podpory nástrojů finančního in‑
ženýrství (JEREMIE a JESSICA) a další dvě nástrojů technické pomoci (JASPERS 
a JASMINE).

07 
Přibližně 72 % rozpočtu 1. okruhu VFR (z větší části okruhu 1b) se čerpá v rámci 
podmínek sdíleného řízení, které byly dohodnuty s členskými státy. Co se týče 
VFR na období 2014–2020, dohody o partnerství mezi Komisí a jednotlivými 
členskými státy budou obsahovat ustanovení, v nichž bude uvedeno, jakým 
způsobem mají členské státy v úmyslu využívat v tomto období dostupné unijní 
prostředky k plnění cílů VFR, což bude posléze podrobněji upřesněno u jednotli‑
vých programů. Z rozpočtu EU se bude hradit (spolufinancovat) 50–85 % nákladů 
Komisí schválených programů (operační programy). Komise vytvořila rámec pro 
kontrolu a řízení, který má zajistit, aby z rozpočtu EU byly propláceny pouze vý‑
daje čerpané v souladu s předpisy. Pro částky, které bude financovat, také znovu 
zavedla výkonnostní rezervu ve výši 6 %3.

a) Za řízení všech fondů politiky soudržnosti odpovídá mnoho různých celostát‑
ních, regionálních i místních orgánů. Většinu nákladů spojených s organizací 
a zavedením systémů pro čerpání prostředků z rozpočtu EU nesou členské 
státy. Odpovídají za to, že subvence a grantové prostředky budou vyplá‑
ceny způsobilým příjemcům, kteří splňují stanovené podmínky pro získání 
podpory.

b) Členské státy mohou přijímat hotovostní zálohy na hrazení nákladů spoje‑
ných se zahájením realizace. Obecně platí, že programové náklady nesou 
dotčené členské státy s tím, že Komise tyto náklady na základě výdajových 
výkazů (žádostí o uhrazení nákladů) certifikovaných orgány těchto členských 
států následně proplácí.

c) Auditní orgány v členských státech podávají ve svých výročních kontrolních 
zprávách Komisi zprávu ohledně účinného fungování řídicích a kontrolních 
systémů a ohledně správnosti certifikovaných výdajů u každého operačního 
programu.

3 Výkonnostní rezerva 
existovala ve VFR 2000–2006, 
Evropský účetní dvůr 
však došel k závěru, že se 
jí využívalo především 
k maximalizaci výdajů, 
a nikoli k tomu, aby se výdaje 
soustředily na oblasti, které 
vykazovaly nejvyšší účinnost. 
Podle pravidel VFR 2014–2020 
se Komise a členské státy 
na začátku programového 
období dohodnou na 
prioritách, které budou 
sloužit jako základ pro 6% 
výkonnostní rezervu (nařízení 
Rady (EU) č. 1303/2013 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 
320). Pokud členské státy 
dosáhnou u zvolených priorit 
stanovených programových 
milníků, Komise pak 
v roce 2019 na základě 
zpráv o provádění, které 
předloží členské státy, tuto 
výkonnostní rezervu uvolní. 
Tato 6% rezerva zůstane 
součástí vnitrostátního 
přídělu a v případě, že ji 
Komise neuvolní na původně 
dohodnuté priority, převede ji 
na priority jiné.
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d) Pokud Komise zjistí, že členský stát nesprávné výdaje neopravil nebo že řídicí 
a kontrolní systémy závažným způsobem selhávají, může platby přerušit či 
pozastavit. Platby může pozastavit rovněž v případě, že nejsou dodržovány 
makroekonomické podmínky evropského semestru.

e) Pokud členský stát nezpůsobilé výdaje nestáhne nebo nevyřeší závažné 
systémové nedostatky, může Komise uplatnit finanční opravy. Pokud dotčený 
členských stát na finanční opravy přistoupí, může nesprávné výdaje stáhnout 
nebo nahradit způsobilými výdaji z jiných projektů, což znamená, že příslušné 
částky má pak opět k dispozici. Pokud členský stát na tyto opravy nepřistou‑
pí, hradí se příslušné částky z jeho státního rozpočtu. Systém oprav proto 
nepředstavuje pobídku, která by na všechny subjekty podílející se na čerpání 
rozpočtu působila odrazujícím způsobem, tak aby postupovaly správně od 
samého začátku.

Co jsme zjistili

Je čerpání prostředků z rozpočtu na rok 2012 v souladu 
s předpisy? (legalita a správnost výdajů)

 ο Zatížená významnými (materiálními) chybami:   ANO

 ο Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:

regionální politika, energetika a doprava:    6,8 %
zaměstnanost a sociální věci:      3,2 %
výzkum a inovace:       3,9 %

08 
Chyby vznikly v důsledku nezpůsobilosti příjemců, nedodržování pravidel 
zadávání veřejných zakázek, vykazování nezpůsobilých nákladů, nedodržování 
pravidel státní podpory a nesprávných kalkulací nákladů, které lze připsat k tíži 
rozpočtu.

09 
Řídicí a kontrolní systémy, zvláště pak v členských státech, jsou z hlediska před‑
cházení chybám a nesrovnalostem a jejich odhalování a opravování jen částečně 
účinné.

10 
Členské státy doplňují do vnitrostátních pravidel způsobilosti, která jsou v rámci 
prováděcích nařízení nezbytná, další zbytečně složitá ustanovení.
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Funguje řízení výdajů správně a mají tyto výdaje nějaké 
dopady? (řádné finanční řízení)

11 
Existují doklady o tom, že programy, u nichž Účetní dvůr prováděl audit, mají 
nízkou výkonnost – nižší účinnost výdajů EU je důsledkem nesprávného posouze‑
ní potřeb, nejasných cílů, cílů a priorit, které jsou protichůdné nebo neslučitelné, 
a nevhodných postupů pro stanovení prioritních projektů, které by umožnily 
dosažení maximálního dopadu.

12 
Sdílené řízení výdajů:

a) Může docházet k tomu, že cíle EU a jednotlivých členských států jsou ve 
vzájemném rozporu. V některých tematických oblastech politiky soudržnosti 
(například v energetice) jsou cíle a požadavky EU velmi náročné. Členské státy 
nemusejí mít vždy dostatečné technické, finanční a správní znalosti a ani 
nezbytné finanční prostředky. Může vznikat velké napětí mezi politickou do‑
hodou a přijatými či plánovanými opatřeními na straně jedné a přidělenými 
prostředky na straně druhé.

b) Komise nemá k dispozici úplné informace o dopadech a výsledcích, jichž 
bylo dosaženo prostřednictvím výdajů z rozpočtu EU. Systémy vykazování 
nejsou navrženy tak, aby umožňovaly měřit důsledky nebo sledovat výkon‑
nost, a pro měření výkonnosti nejsou stanoveny ukazatele. Jsou‑li informace 
dostupné, bývají kusé a neumožňují provádět srovnání mezi členskými státy.

c) Ne vždy se podaří dosáhnout kýžených výsledků a dopadů. Při realizaci 
sofistikovanějších projektů, u nichž je třeba dbát složitých environmentálních 
omezení či splňovat náročné technologické požadavky a které vyžadují čas, 
může docházet k prodlevám.

13 
Příliš složitá jsou také pravidla způsobilosti výdajů, které lze připsat k tíži rozpoč‑
tu EU, v oblasti výzkumu probíhajícího v rámci 7. rámcového programu. Proble‑
matická je také kvalita práce nezávislých auditorů certifikujících výdaje, které lze 
připsat k tíži rozpočtu EU. Účetní dvůr zjistil významnou míru chyb v žádostech 
o uhrazení výdajů, které tito nezávislí auditoři potvrdili jako zcela způsobilé.
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Vysoce rizikové faktory

14 
Opožděné sjednání dohody o VFR 2014–2020 a přijetí souvisejících předpisů 
s největší pravděpodobností způsobí zpoždění při čerpání prostředků z rozpočtu 
EU. Složité technické nebo infrastrukturní projekty potřebují čas na přípravu. Při 
využívání několika různých zdrojů financování takových projektů navíc nebývá 
celková výše jejich nákladů zcela zřejmá.

15 
Na plnění rozpočtu se podílí velké množství subjektů (generální ředitelství Ko‑
mise: GŘ pro regionální a městskou politiku, GŘ pro zaměstnanost, sociální věci 
a sociální začleňování, GŘ pro mobilitu a dopravu a GŘ pro energetiku, dalších 
sedm generálních ředitelství pro výzkum a inovace, výkonné agentury a společné 
podniky, řídicí orgány členských států, státní organizace na celostátní, regionální 
a místní úrovni a finanční zprostředkovatelé).

16 
Rozpočet EU se vyznačuje velkým množstvím různých výdajů a vysokou mírou 
fragmentace. Různé postupy pro podávání žádostí, vykazování a kontrolu plateb 
nejsou efektivní a mohou vytvářet nepříznivý dojem, že EU je příliš byrokratická, 
a vrhat tak na EU špatné světlo.

17 
Při realizaci programů, projektů a opatření je možné využívat financování z větší‑
ho počtu zdrojů (z rozpočtu EU a členských států, Evropské investiční banky, Ev‑
ropské banky pro obnovu a rozvoj a dalších). Získat ucelenou představu o celkové 
výši nákladů tak může být obtížné a každý zdroj financování bude mít navíc svá 
vlastní pravidla pro řízení a vykazování nákladů.

18 
Využívá‑li se předběžné financování (hotovostní zálohy) dlouhou dobu, vzrůstá 
riziko, že případné problémy budou zjištěny příliš pozdě na to, aby bylo mož‑
né přijmout nápravná opatření, která umožní dosáhnout cílů investic. Vracení 
prostředků může sice od určitých druhů aktivit odradit, neřeší však problémy 
spojené s tím, že nebyly splněny očekávané výsledky.

19 
Veřejné zakázky – někteří příjemci prostředků EU nepostupují v souladu s pravi‑
dly veřejných nákupů (zadávání veřejných zakázek).
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20 
Správní kapacita členských států má vliv na jejich schopnost řádně a správně čer‑
pat prostředky z rozpočtu EU, zavádět účinně fungující systémy řízení a kontroly 
a včas dočerpávat peněžní prostředky EU, které jsou k dispozici.

21 
Výdajová kultura – členské státy mohou být někdy motivovány k tomu, aby roz‑
počtové prostředky EU, které jsou pro ně vyhrazeny v rámci vnitrostátních přídě‑
lů na regionální politiku, čerpaly kvůli tomu, aby o ně nepřišly, a to bez ohledu na 
výkonnost, což platí zejména v případech, kdy je míra spolufinancování ze strany 
Komise vyšší. Zdaleka nejdůležitější je pak zájem na vyčerpání všech přidělených 
prostředků („využít, nebo ztratit“) v souladu s předpisy, a hledisko výkonnosti je 
tím pádem až na posledním místě. Zavedení výkonnostní rezervy hlavní problé‑
my spojené s vnitrostátními příděly neřeší (viz pozn. pod čarou 3).

22 
Za zbývajícími právními závazky (RAL) se mohou skrývat částky, které nelze pou‑
žít. Informace o neuhrazených právních závazcích pro jednotlivé členské státy se 
neuveřejňují.

23 
Může docházet k tomu, že se cíle EU a jednotlivých členských států ocitnou ve 
vzájemném rozporu. V některých tematických oblastech politiky soudržnosti 
(například v energetice) jsou cíle a požadavky EU velmi náročné. Členské státy 
nemusejí mít vždy dostatečné technické, finanční a správní zkušenosti a mohou 
jim chybět i nezbytné finanční prostředky. Může tak vznikat velké napětí mezi 
politickou dohodou a přijatými či plánovanými opatřeními na straně jedné a při‑
dělenými prostředky na straně druhé.

24 
Členské státy mohou zvyšovat složitost právních předpisů tím, že stanovují vnit‑
rostátní pravidla způsobilosti, která lze dodržet ještě obtížněji než podmínky EU4. 
Různé vnitrostátní subjekty se navíc při zajišťování každodenního řízení a kont‑
roly financování projektů musí řídit právními a organizačními normami EU, které 
jsou velmi obsáhlé.

25 
Prostředky EU mohou být využívány na činnosti, které by členské státy beztak 
realizovaly (efekt „mrtvé váhy“), nebo v případech, kdy jsou projekty v souvislosti 
s opravnými postupy nahrazovány jinými.

4 Viz studie Evropského 
parlamentu „Gold plating 
v EZFRV: do jaké míry 
vnitrostátní právní předpisy 
zbytečně komplikují právní 
předpisy Unie a zvyšují tak 
riziko chyb?“ (únor 2014).
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26 
Nesprávné posouzení potřeb může vést k tomu, že jsou financovány zbytečně 
nákladné programy a projekty, které obsahují prvky jdoucí nad rámec toho, co je 
nezbytné.

27 
Na úlohu Komise jakožto orgánu dohledu může mít nepříznivý vliv:

a) nedostatek aktuálních, spolehlivých a srovnatelných informací o řízení 
a chabá výkonnostní kultura, zvláště v případě spolufinancovaných výdajů. 
Rozhodnutí o závazku k úhradě prostředků a rozhodnutí o jejich vyplacení se 
zakládají na nedostatečných, často neúplných a nespolehlivých informacích, 
které poskytují členské státy5. Podkladové informace a podpůrná dokumen‑
tace jsou rozptýlené v jednotlivých členských státech;

b) kvalita a včasnost auditů, které provádějí jiní auditoři (auditní orgány) potvr‑
zující výdaje, nejsou vždy vyhovující, takže pak neumožňují zaručit legalitu 
a správnost rozpočtových výdajů;

c) nedostatky, které má Komisí uplatňovaná strategie posuzování rizik a kont‑
roly, společně s tlakem na zdroje mohou vést k tomu, že nejrizikovější oblasti 
rozpočtových výdajů nejsou systematicky prověřovány, a problémy pak mo‑
hou být zjištěny příliš pozdě.

28 
Systém oprav připouští, aby členské státy namísto jakýchkoli zjištěných nezpůso‑
bilých nákladů uplatnily jiné výdaje, které jsou způsobilé. Přistoupí‑li na Komisí 
navržené opravy, rozpočtové prostředky pro jiné způsobilé projekty jsou jim 
k dispozici. Tlak, který by motivoval k nápravě, tedy není příliš velký.

Cesta vpřed

29 
Komise:

a) podnikne kroky, které povedou k posílení a zavedení určité výkonnostní 
kultury v oblasti čerpání rozpočtových prostředků EU a k tomu, že u všech 
financovaných aktivit bude zdůvodňována přidaná hodnota pro EU;

b) bude iniciativnější v oblasti budování kapacit členských států a bude za tímto 
účelem vytvářet spojení mezi sítěmi správních orgánů (členských států) 
zodpovědných za čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti, aby měly 
možnost navzájem se od sebe učit a šířit osvědčené postupy. Komise může 
orgánům členských států rovněž poskytnout lepší pokyny;

5 Vysoká míra chyb, kterou 
Evropský účetní dvůr zjišťuje, 
naznačuje, že informace 
poskytované členskými 
státy jsou nespolehlivé. 
Mnohé z těchto chyb měly 
odhalit řídicí orgány a další 
zprostředkující subjekty 
členských států. Viz výroční 
zpráva za rozpočtový rok 2012, 
body 5.27 až 5.28 a C 6.12).
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c) bude ve větší míře využívat možností jednorázových a paušálních plateb 
a zváží možnosti proplácení na základě výsledků spíše než vstupních nákladů. 
Měla by shromažďovat porovnatelné informace o tom, jaké jsou v členských 
státech aktuální náklady, aby jim umožnila stanovovat vhodnější standardní 
hodnoty nákladů a monitorovat u programů financovaných z rozpočtových 
prostředků poměr hodnoty a ceny;

d) bude poskytovat informace o využívání předem vyhrazených přídělů, 
prostředků předběžného financování a zbývajících závazků (RAL – „reste 
à liquider“), tak aby bylo možné zajistit lepší řízení a plánování hotovostních 
toků. V případě oprav by měla přijmout opatření, která budou ve větší míře 
odrazující.

30 
Členské státy:

a) předkládají návrhy na financování programů, které jsou reálně proveditelné, 
odpovídají skutečným potřebám a zaměřují se na z hlediska výkonnosti maxi‑
mální využití financování z prostředků EU;

b) zajistí, aby subjekty podílející se na řízení a čerpání rozpočtu EU měly k dis‑
pozici potřebné kapacity a zdroje a znaly předpisy, jimiž se má čerpání 
peněžních prostředků řídit, jakož i další legislativní nástroje; členské státy by 
měly podporovat lepší spolupráci a koordinaci mezi subjekty působícími na 
celostátní a regionální úrovni;

c) zajistí, aby se uplatňoval model programové logiky – aby výsledky a výstupy 
daného programu byly jasné a uskutečnitelné, aby byla provedena náležitá 
analýza potřeb, aby projekty, které mají být financovány, byly vybírány na 
základě vhodných a reálných kritérií a aby vnitrostátní předpisy zbytečně 
nestupňovaly výchozí požadavky („gold plating“);

d) zajistí, že budou dodržovány náležité postupy zadávání veřejných zakázek;

e) zajistí, aby byla řádně zavedena a účinně uplatňována kontrolní opatření, 
a včas podniknou vhodné kroky k odstranění nedostatků zjištěných na zákla‑
dě auditů Komise a Účetního dvora.
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Odkazy na užitečnou literaturu / zprávy a stanoviska Evropského účetního dvora

Obecné odkazy

 ο Stanovisko č. 7/2011 k nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropské‑
ho fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec 
a o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu 
a Fondu soudržnosti.

 ο Internetové stránky GŘ pro regionální a městskou politiku a GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začleňování.

 ο Metastudie o ponaučeních získaných na základě provedených hodnocení použitelných jako vstupní informace 
pro přezkum čerpání prostředků EU (pro období 2000–2006), leden 2008.

 ο Studie o čerpání prostředků EU, kterou zadalo Generální ředitelství pro rozpočet (zakázka č. 30‑CE‑0121821/00‑
57) a kterou vypracovala společnost ECORYS Nederland BV.

Problematika legality a správnosti

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2012, kapitola 5 (Regionální politika, doprava a energetika).

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2012, kapitola 6 (Zaměstnanost a sociální věci).

Průřezová témata

 ο Zvláštní zpráva č. 16/2013 „Inventura jednotného auditu (single audit) a spolehlivost práce auditních orgánů 
v oblasti soudržnosti z hlediska Komise“.

 ο Zvláštní zpráva č. 3/2012 „Strukturální fondy: Vyřešila Komise úspěšně nedostatky zjištěné v řídicích a kontrol‑
ních systémech členských států?“

 ο Zvláštní zpráva č. 3/2010 „Posuzování dopadů v orgánech EU: napomáhá při rozhodování?“



63VFR 1 – Inteligentní růst podporující začlenění

Energetická účinnost

 ο Zvláštní zpráva č. 21/2012 „Nákladová efektivita investic do energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti“.

Podnikání

 ο Zvláštní zpráva č. 2/2012 „Finanční nástroje pro malé a střední podniky spolufinancované Evropským fondem 
pro regionální rozvoj“.

 ο Zvláštní zpráva č. 9/2011 „Byly projekty v oblasti elektronické správy (eGovernment) podporované z EFRR 
účelné?“

 ο Zvláštní zpráva č. 4/2011 „Audit záručního mechanismu malých a středních podniků“.

Životní prostředí

 ο Zvláštní zpráva č. 20/2012 „Je financování strukturálních opatření určené na projekty v oblasti infrastruktury pro 
nakládání s komunálním odpadem účelné, a pomáhá tak členským státům plnit cíle odpadové politiky EU?“

 ο Zvláštní zpráva č. 9/2010 „Je využití výdajů na zásobování vodou pro spotřebu v domácnostech v rámci struktu‑
rálních opatření EU maximálně efektivní?“

 ο Zvláštní zpráva č. 3/2009 „Účelnost výdajů na čištění odpadních vod v rámci strukturálních opatření v programo‑
vých obdobích 1994–1999 a 2000–2006“.

Lidský kapitál

 ο Zvláštní zpráva č. 7/2013 „Přispěl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci k opětovnému profesnímu za‑
členění propuštěných pracovníků přidanou hodnotou EU?“

 ο Zvláštní zpráva č. 25/2012 „Byly zavedeny nástroje pro monitorování účelnosti výdajů Evropského sociálního 
fondu na starší pracovníky?“

 ο Zvláštní zpráva č. 4/2010 „Vede koncepce a řízení programu mobility Leonardo da Vinci k účelným výsledkům?“

 ο Zvláštní zpráva č. 17/2009 o akcích odborného vzdělávání pro ženy spolufinancované Evropským sociálním 
fondem.
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Vyřazování jaderných zařízení z provozu

 ο Zvláštní zpráva č. 16/2011 „Finanční pomoc EU na vyřazování jaderných elektráren z provozu v Bulharsku, Litvě 
a na Slovensku: dosažené výsledky a budoucí výzvy“.

Výzkum a inovace

 ο Zvláštní zpráva č. 2/2013 „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového programu pro výzkum?“

 ο Zvláštní zpráva č. 2/2010 „Účelnost programů podpory,přípravné studie‘ a ,budování nových infrastruktur‘ šesté‑
ho rámcového programu pro výzkum“.

 ο Zvláštní zpráva č. 8/2009 „Sítě excelence a integrované projekty politiky Společenství v oblasti výzkumu: splnily 
své cíle?“

 ο Zvláštní zpráva č. 7/2009 „Řízení fáze vývoje a ověřování programu Galileo“.

Sociální infrastruktura

 ο Zvláštní zpráva č. 2/2009 „Program Evropské unie v oblasti veřejného zdraví (2003–2007): účelný způsob, jak 
zlepšovat zdraví?“

Fond solidarity

 ο Zvláštní zpráva č. 24/2012 „Reakce Fondu solidarity Evropské unie na zemětřesení v oblasti Abruzzo v roce 2009: 
relevance a náklady opatření“.

Cestovní ruch a kultura

 ο Zvláštní zpráva č. 6/2011 „Byly projekty v oblasti cestovního ruchu spolufinancované z EFRR účelné?“
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Doprava

 ο Zvláštní zpráva č. 5/2013 „Jsou prostředky z fondů politiky soudržnosti EU vynakládány na silnice řádně?“

 ο Zvláštní zpráva č. 3/2013 „Byly programy Marco Polo účelné v přesunu dopravy ze silnic?“

 ο Zvláštní zpráva č. 4/2012 „Je spolufinancování dopravní infrastruktury v námořních přístavech ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti účelnou investicí?“

 ο Zvláštní zpráva č. 8/2010 „Zlepšování dopravní výkonnosti na transevropských železničních osách: splnily inves‑
tice EU do železniční infrastruktury svůj účel?“

Obnova měst a venkova

 ο Zvláštní zpráva č. 23/2012 „Podporovala strukturální opatření EU úspěšně regeneraci zanedbaných průmyslo‑
vých a vojenských lokalit?“

Potřebujete další informace?

Obraťte se na tiskového mluvčího Účetního dvora:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(v milionech EUR) (závazky)

VFR 2014–20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

VFR 2 – Přírodní zdroje 420 034 59 303

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby (oddělené 
jednotné platby a jednotné platby na plochu, subvence vázané na výrobu) 312 735 44 130

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 95 577 13 652

Námořní oblast a rybolov 7 405 1 017

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 866

Regionální správní organizace pro rybolov (angl. zkr. RFMO) a dohody o udržitelném rybolovu (angl. 
zkr. SFA) 151

Životní prostředí a oblast klimatu 3 457 405

Decentralizované agentury 388 52

Rozpětí 473 47

Poznámka: Zdraví a ochrana spotřebitele spadá do 3. okruhu VFR: Bezpečnost a občanství.

1  VFR 2014–2020 byl dohodnut v cenách z roku 2011 (nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013). Zde uvedené číselné údaje jsou v současných 
cenách (z GŘ pro rozpočet).

Co zahrnuje

01 
Články 38 až 44 SFEU stanoví cíle společné zemědělské politiky (SZP) a společné 
rybářské politiky (SRP), a není tedy potřeba mít 28 různých vnitrostátních poli‑
tik. Společná zemědělská politika si klade za cíl zvýšit produktivitu zemědělství, 
zajistit odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, stabilizovat trhy, 
zajistit plynulé zásobování a zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny. 
Společná rybářská politika má podobné cíle pro všechny, kdo se zabývají rybolo‑
vem, a kromě toho si klade za cíl řízení rybářských loďstev a zachování stavu ry‑
bích populací. Politika rozvoje venkova dbá o širší venkovské společenství a měla 
by fungovat jako doplnění strukturálních fondů.

02 
EU je po USA druhým největším světovým vývozcem zemědělských produktů. Je 
rovněž nejvýznamnějším dovozcem zemědělských produktů a potravin. Komise 
jedná jménem EU‑28 se Světovou obchodní organizací. Sjednává rovněž samo‑
statně dvoustranné mezinárodní dohody o rybolovu, uzavírané mezi EU a jinými 
zeměmi.

03 
Zemědělství EU a její venkovská krajina se vyznačuje velkou rozmanitostí. VFR 
2014–2020 nabízí členským státům větší výběr možností vyhovujících jejich kon‑
krétním podmínkám.
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04 
V EU je 12 milionů zemědělců. Jedná se převážně o stárnoucí populaci (téměř 
třetina je starší 65 let), protože zemědělské podnikání a zemědělství mladé lidi 
nepřitahují (pouze 6 % zemědělců je mladších 35 let).

05 
Zemědělské podniky se v rámci EU výrazně liší svou strukturou a velikostí, což má 
určitý vliv na podporu, kterou ze strany EU dostávají. Reformy SZP, uskutečněné 
v roce 2013, členským státům umožní při vyplácení subvencí ve větší míře zohled‑
ňovat charakteristické podmínky jejich zemědělství.

06 
Necelá 2 % producentů v EU čerpají 31 % přímých plateb. Ti z nich, kteří ne‑
vykonávají zemědělskou činnost jako svou hlavní činnost, budou z podpory 
na základě reforem z roku 2013 vyloučeni a dojde k 5% snížení plateb nad 
150 000 EUR, přičemž členské státy mohou stanovit horní hranici subvencí pro 
velké producenty.

07 
Rozpočet EU se řídí obsáhlým souborem právních předpisů, které mají silné vazby 
na zemědělství a výrobu potravin. Cílem těchto právních předpisů je chránit zdra‑
ví osob, zvířat a rostlin. Přispívají k fungování vnitřního trhu a vytvářejí důvěru 
spotřebitelů v produkty EU. Členské státy musejí zajistit, aby tyto právní předpisy 
byly na jejich území dodržovány, a nesou odpovědnost za dohled nad tím, že se 
tak skutečně děje. Podvody v potravinářském řetězci mohou mít na poptávku po 
unijních potravinových výrobcích nepříznivý dopad (příkladem může být skan‑
dál s koňským masem, který vypukl na začátku roku 2013 a který vedl ke snížení 
poptávky po mase, jehož spotřeba je stále nízká).

08 
Z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) je v plném roz‑
sahu financována přímá podpora poskytovaná zemědělcům a podpora na tržní 
opatření1, k níž není zapotřebí financování z vnitrostátních prostředků.

a) Z těchto prostředků je poskytována přímá podpora příjmů pro zemědělce. 
Větší díl této podpory není nijak vázaný na objem či způsob produkce, jedná 
se tedy o podporu „oddělenou“. Výše podpory se vypočítává podle velikosti 
(plošné výměry) hospodářství a platebních nároků zemědělců. Zemědělcům, 
kteří neplní požadavky podmíněnosti týkající se ochrany lidského zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin a bezpečnosti potravin a neudržují svou půdu v dobrém 
zemědělském a environmentálním stavu, se tato podpora sníží. Horní hranice 
subvencí, které lze vyplatit v jednotlivých zemích, představují rozpočtové 
omezení pro danou zemi, fakticky však pro ni tyto rozpočtové prostředky 
vyhrazují.

b) Postupně končí platnost tržních opatření (mezi něž patří náklady na inter‑
venční sklady a vývozní náhrady vyplácené vývozcům v situaci, kdy se unijní 
ceny určitých komodit zvýší nad úroveň světových cen) a jednotlivé společné 
organizace zemědělských trhů nahradí jedna společná organizace.

1 S výjimkou některých 
spolufinancovaných opatření, 
jejichž celková hodnota 
nedosahuje 100 milionů EUR, 
jako jsou opatření v souvislosti 
s propagací a program 
distribuce ovoce do škol.
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09 
Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) se proplácí část 
nákladů na strategie jednotlivých zemí v oblasti rozvoje venkova, tzn. jsou z něho 
„spolufinancována“ opatření, která si dotčený členský stát ve své strategii v sou‑
ladu s prioritami EU zvolí pro řešení potřeb venkova. O výši částky, která bude 
dostupná pro výdaje jednotlivých zemí (vnitrostátní příděl), se rozhoduje během 
jednání o VFR.

a) Zemědělci mohou žádat o podporu na základě zemědělské plochy (plošné 
výměry) pro agroenvironmentální účely a dále také o podporu na moderniza‑
ci a diverzifikaci svých hospodářství. Z EZFRV se rovněž vyplácejí zvláštní sub‑
vence pro zemědělce hospodařící v oblastech s přírodním znevýhodněním.

b) Další subjekty, které hospodaří na venkově, jsou podporovány prostřednic‑
tvím opatření zaměřených na zlepšování hospodářství a kvality života na 
venkově zřizováním základních služeb a diverzifikačními činnostmi.

10 
Větší část prostředků z 2. okruhu VFR čerpají členské státy v rámci podmínek 
sdíleného řízení.

a) Většinu nákladů spojených s organizací a zavedením systémů pro čerpání 
prostředků z rozpočtu EU nesou členské státy. Zřizují určené platební agen‑
tury (na začátku roku 2014 jich bylo 81) odpovídající za zajištění toho, že 
subvence a grantové prostředky jsou vypláceny způsobilým příjemcům, kteří 
splňují stanovené podmínky pro získání podpory. Členské státy rovněž jme‑
nují nezávislé auditory (certifikační orgány), kteří prověřují účetnictví a platby 
těchto platebních agentur.

b) Komise vyplácí členským státům prostředky na úhradu jimi vykázaných ná‑
kladů. Výdaje, které mohou být připsány k tíži rozpočtu EU, přijímá postupem 
schvalování účetní závěrky. Komise se spoléhá jednak na nezávislé auditory 
(certifikační orgány), kteří prověřují záležitosti, jež jim Komise určí, a podávají 
o nich zprávy, jednak na své vlastní audity prováděné na místě.

c) Účelem finančních „oprav“, které Komise provádí, je získat zpět výdaje, jež 
nebyly vynaloženy v souladu pravidly a předpisy EU. Neuznané výdaje hradí 
členské státy ze svých státních rozpočtů.
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Co jsme zjistili

Je čerpání prostředků z rozpočtu na rok 2012 v souladu 
s předpisy? (legalita a správnost výdajů)

 ο Zatížení významnými (materiálními) chybami:    ANO

 ο Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:

zemědělství: podpora trhu a přímá podpora:    3,8 %
rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví:  7,9 %

11 
Výdaje na rozvoj venkova, které jsou spolufinancovány ze státního rozpočtu člen‑
ských států, což je dáno složitostí právních předpisů a správními kapacitami člen‑
ských států, představují větší problém. Pro přímé platby, které jsou v rámci SZP 
financovány v plné výši, existují lépe zavedené, třebaže nikoli dokonale fungující 
systémy řízení a kontroly (integrovaný administrativní a kontrolní systém, IACS).

Funguje řízení výdajů správně a mají tyto výdaje nějaké 
dopady? (řádné finanční řízení)

12 
Může se stát, že přímá podpora (režim jednotné platby na plochu a režim jed‑
notné platby) ve výši 41 miliardy EUR, která by měla být zemědělcům poskyto‑
vána v období let 2014–2020, nedojde ke svým zamýšleným příjemcům. Některé 
skutečnosti svědčí o tom, že ji absorbují vyšší nájemné a kupní ceny zemědělské 
půdy.

13 
Existují doklady o tom, že programy a režimy, u nichž Účetní dvůr prováděl audit, 
mají nízkou výkonnost.

a) Vynakládání prostředků v členských státech není vždy správně zacíleno na 
osoby či oblasti, které tuto podporu potřebují. Omezuje se tak účinnost výda‑
jů EU.

b) Komise nemá k dispozici úplné informace o dopadech a výsledcích, jichž bylo 
dosaženo prostřednictvím výdajů z rozpočtu EU. Systémy vykazování nejsou 
navrženy tak, aby umožňovaly měřit efekty nebo sledovat výkonnost, a ne‑
jsou stanoveny ukazatele pro měření výkonnosti. Jsou‑li nějaké informace 
dostupné, jsou kusé a neumožňují srovnání mezi členskými státy.
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Vysoce rizikové faktory

14 
Zpoždění provázející přijímání reforem SZP v roce 2013, VFR 2014–2020 a sou‑
visejících předpisů způsobí zpoždění při čerpání prostředků z rozpočtu EU, a to 
zejména v oblasti rozvoje venkova, kde členské státy musejí připravit výdajové 
plány, a nepříznivě poznamená i zavádění systémů kontroly, které jsou určeny 
k prověřování dodržování nových podmínek.

15 
Nově stanovené podmínky a změny systémů kontroly, k nimž došlo přizpůsobe‑
ním těchto systémů požadavkům reforem SZP z roku 2013, mohou zvýšit riziko 
výskytu chyb v prvních letech nynějšího VFR, a to zejména v souvislosti s tím, že:

a) platby jsou podmíněny dodržováním nových, přísnějších environmentálních 
podmínek;

b) integrované administrativní a kontrolní systémy (IACS), které jsou jako jediné 
plní alespoň částečně účinné, se budou muset aktualizovat, aby odrážely tyto 
environmentální podmínky, a budou muset zohlednit zavedení geoprostoro‑
vé analýzy žádostí o podporu.

16 
Přímých plateb využívá velký počet drobných příjemců, z nichž většina čerpá 
nízké částky. Systém kontroly IACS je koncipován tak, aby prováděl automatické 
kontroly žádostí, je však přitom pouze částečně účinný.

17 
Spolufinancované výdaje – Komise k tomu, aby mohla efektivně plnit svou úlohu, 
potřebuje aktuální, spolehlivé a srovnatelné informace o řízení, které však nejsou 
snadno dostupné.

18 
Složité mechanismy poskytování podpory – v této oblasti působí velký počet 
subjektů (především Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, ale 
kromě toho také GŘ pro námořní záležitosti a rybolov, GŘ pro oblast klimatu, GŘ 
pro životní prostředí, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, řídicí orgány člen‑
ských států a 81 platebních agentur). Výdaje se dělí na velké množství položek 
a hrozí riziko jejich překrývání s programy členských států, a to zejména v ob‑
lasti rozvoje venkova. Přidaná hodnota pro EU může být proto u těchto činností 
sporná.
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19 
Komplikované právní předpisy týkající se způsobilosti a další podmínky – v ob‑
lasti rozpočtových výdajů existuje až sedm úrovní pravidel a množství zákonných 
požadavků podmíněnosti, které jsou rozptýleny v různých textech. Rovněž vlastní 
definice dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) platné v jed‑
notlivých členských státech nejsou vždy dostatečně spolehlivé na to, aby měly 
nějaký environmentální dopad. Reformy SZP z roku 2013 ve prospěch „zeleněj‑
šího“ zemědělství rozšířily rozsah podmíněnosti vyžadující dodržování environ‑
mentálních pravidel.

20 
Veřejné zakázky – příjemci prostředků EU někdy nepostupují v souladu s pravidly 
veřejných nákupů (zadávání veřejných zakázek).

21 
Správní a technické kapacity členských států mají vliv na schopnost členských 
států řádně a správně čerpat prostředky z rozpočtu EU, zavádět účinně fungující 
systémy řízení a kontroly a včas dočerpávat peněžní prostředky EU, které jsou 
k dispozici.

22 
Výdajová kultura – členské státy mohou být někdy motivovány k tomu, aby 
rozpočtové prostředky EU, které jsou pro ně vyhrazeny v rámci vnitrostátních 
přídělů na rozvoj venkova a rybolov, čerpaly jen kvůli tomu, aby o ně nepřišly.

23 
Na úlohu Komise jakožto orgánu dohledu může mít nepříznivý vliv:

a) nedostatek aktuálních a spolehlivých informací o řízení. Výdaje spadající do 
tohoto okruhu VFR zůstávají v podstatě založeny na vstupech, funguje tedy 
orientace spíše na soulad s předpisy než na výkonnost;

b) kvalita a včasnost auditů, prováděných jinými auditory potvrzujícími výdaje 
nejsou vždy vyhovující, takže neumožňují zaručit legalitu a správnost použití 
rozpočtových prostředků;

c) potenciální nedostatky posuzování rizik a strategie kontroly společně s tla‑
kem na zdroje, neboť mohou vést k tomu, že nejrizikovější oblasti rozpočto‑
vých výdajů nejsou systematicky prověřovány, a problémy pak mohou být 
zjištěny příliš pozdě na to, aby bylo možné přijmout nápravná opatření.



72VFR 2 – Přírodní zdroje

Cesta vpřed

24 
Komise:

a) podnikne kroky, které povedou k posílení a zavedení určité výkonnostní 
kultury v oblasti čerpání rozpočtových prostředků EU a k tomu, že u všech 
financovaných aktivit bude zdůvodňována přidaná hodnota pro EU;

b) přijme systematičtější přístup, který povede k racionalizaci a zjednodušení 
legislativních požadavků;

c) bude řešit nedostatky ve svých posouzeních rizik a strategii kontroly a sna‑
žit se o zmírnění přetrvávajícího problému s prodlevami, k nimž dochází při 
schvalování souladu;

d) bude iniciativnější v oblasti propojování sítí vnitrostátních správních orgánů 
zodpovědných za čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti, aby měly 
možnost se od sebe navzájem učit a sdílet osvědčené postupy.

25 
Členské státy (řídicí orgány, platební agentury):

a) zajistí, aby subjekty podílející se na řízení a čerpání rozpočtu EU znaly před‑
pisy, jimiž se má čerpání peněžních prostředků řídit, jakož i další legislativní 
požadavky;

b) včas podniknou vhodné kroky k odstranění nedostatků zjištěných na základě 
auditů Komise a Účetního dvora;

c) zintenzivní a uspíší své úsilí, aby zajistily spolehlivost a aktuálnost databáze 
integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS);

d) zvýší kvalitu inspekcí na místě;

e) lépe vymezí environmentální podmínky spojené s vyplácením subvencí, aby 
subvence měly větší environmentální dopad.
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Odkazy na užitečnou literaturu / zprávy a stanoviska Evropského účetního dvora

Obecné odkazy

 ο Stanovisko č. 1/2012 k určitým návrhům nařízení týkajících se společné zemědělské politiky pro období 
2014–2020.

 ο Internetové stránky GŘ Komise pro zemědělství a rozvoj venkova.

 ο Metastudie o ponaučeních získaných na základě provedených hodnocení použitelných jako vstupní informace 
pro přezkum čerpání prostředků EU pro období 2000–2006, leden 2008.

Problematika legality a správnosti

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2012, kapitola 3 (Zemědělství: podpora trhu a přímá podpora).

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2012, kapitola 4 (Rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov 
a ochrana zdraví).

 ο Zvláštní zpráva č. 7/2010 „Audit postupu schvalování účetní závěrky“.

 ο Zvláštní zpráva č. 8/2011 „Zpětné získávání neoprávněných plateb provedených v rámci společné zemědělské 
politiky“.

Přímá podpora

 ο Zvláštní zpráva č. 10/2013 „Společná zemědělská politika: má zvláštní podpora poskytovaná podle článku 68 
nařízení Rady (ES) č. 73/2009 kvalitní koncepci a je dobře prováděna?“

 ο Zpráva Komise o rozdělení přímé podpory zemědělským producentům (rozpočtový rok 2011), zveřejněná v pro‑
sinci 2012.

 ο Zvláštní zpráva č. 16/2012 „Účelnost režimu jednotné platby na plochu jako přechodného systému na podporu 
zemědělců v nových členských státech“.

 ο Zvláštní zpráva č. 11/2012 „Přímá podpora na krávy bez tržní produkce mléka, bahnice a kozy v souvislosti s čás‑
tečným prováděním opatření v rámci režimu jednotné platby“.

 ο Zvláštní zpráva č. 7/2012 „Reforma společné organizace trhu s vínem: dosavadní pokrok“.
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 ο Zvláštní zpráva č. 10/2011 „Jsou programy Mléko do škol a Ovoce do škol účelné?“

 ο Zvláštní zpráva č. 5/2011 „Režim jednotné platby (SPS): otázky, které je třeba řešit pro zkvalitnění jeho řádného 
finančního řízení“.

 ο Zvláštní zpráva č. 10/2010 „Zvláštní opatření ve prospěch zemědělství nejvzdálenějších regionů a menších ostro‑
vů v Egejském moři“

 ο Zvláštní zpráva č. 6/2010 „Splnila reforma trhu s cukrem své hlavní cíle?“

 ο Zvláštní zpráva č. 14/2009 „Dosáhly nástroje pro řízení trhu s mlékem a mléčnými výrobky svých hlavních cílů?“

 ο Zvláštní zpráva č. 6/2009 „Potravinová pomoc Evropské unie pro nejchudší osoby: posouzení cílů, prostředků 
a použitých metod“.

Rozvoj venkova

 ο Zvláštní zpráva č. 12/2013 „Mohou Komise a členské státy prokázat, že rozpočtové prostředky EU přidělené na 
politiku rozvoje venkova jsou dobře vynakládány?“

 ο Zvláštní zpráva č. 8/2013 „Podpora na zvýšení hospodářské hodnoty lesů z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova“.

 ο Zvláštní zpráva č. 6/2013 „Dosáhly členské státy a Komise prostřednictvím opatření pro diverzifikaci hospodář‑
ství venkova efektivnosti nákladů?“

 ο Zvláštní zpráva č. 8/2012 „Zacílení podpory určené na modernizaci zemědělských podniků“.

 ο Zvláštní zpráva č. 5/2010 „Zvláštní zpráva č. 5/2010 „Provádění přístupu Leader pro rozvoj venkova“.

Opatření v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu

 ο Zvláštní zpráva č. 15/2013 „Je složka Životní prostředí programu LIFE účinná?“

 ο Zvláštní zpráva č. 7/2011 „Je agroenvironmentální podpora dobře nastavena a řízena?“

 ο Zvláštní zpráva č. 11/2009 „Udržitelnost projektů LIFE‑příroda a jejich řízení prováděné Komisí“.
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Rybolov

 ο Zvláštní zpráva č. 12/2011 „Přispěla opatření EU k přizpůsobení kapacity rybářského loďstva dostupným rybolov‑
ným právům?“

Bezpečnost potravin, jejich výroba a označování

 ο Zvláštní zpráva č. 1/2013 „Byla podpora EU potravinářskému průmyslu na přidávání hodnoty zemědělským pro‑
duktům účelná a efektivní?“

 ο Zvláštní zpráva č. 14/2012 „Provádění předpisů EU o hygieně na jatkách v zemích, které vstoupily do EU od 
roku 2004“.

 ο Zvláštní zpráva č. 9/2012 „Audit kontrolního systému produkce, přípravy, distribuce a dovozu ekologických 
produktů“.

 ο Zvláštní zpráva č. 11/2011 „Je režim zeměpisných označení koncipován a řízen tak, aby byl účelný?“

 ο Zvláštní zpráva č. 14/2010 „Řízení systému veterinárních kontrol dovozů masa Komisí po reformách právních 
předpisů z oblasti hygieny z roku 2004“.

 ο Zvláštní zpráva č. 10/2009 „Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů“.

Potřebujete další informace?

Obraťte se na tiskového mluvčího Účetního dvora:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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a občanství

(v milionech EUR) (závazky)

VFR 2014–20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

VFR 3 – Bezpečnost a občanství 17 725 2 179

Azylový a migrační fond (AMF) 3 137 403

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) 3 764 403

Systémy IT (Schengenský informační systém SIS a Vízový informační systém VIS) 139 19

Program Spravedlnost 378 47

Program Práva a občanství 440 55

Unijní mechanismus civilní ochrany – členské státy 224 28

Potraviny a krmiva 1 892 253

Program Zdraví pro růst 449 59

Program pro spotřebitele 189 24

Program Kreativní Evropa 1 463 179

Evropa pro občany 186 23

Agentury 4 003 535

Další 679 86

Rozpětí 783 65

1  VFR 2014–2020 byl dohodnut v cenách z roku 2011 (nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013). Zde uvedené číselné údaje jsou v současných cenách (z 
GŘ pro rozpočet).

Co zahrnuje

01 
3. okruh VFR zahrnuje několik programů veřejného zájmu, jako je rozvoj vzdělá‑
vání a odborné přípravy, ochrana spotřebitele, politiky v oblasti potravin a zdraví, 
soudnictví, soudní spolupráce, práva a občanství a ochrana vnějších hranic EU.

02 
Obecně je řízení výdajů v této oblasti buď svěřeno agenturám, nebo je sdíleno 
s členskými státy. Činnosti se zpravidla realizují formou víceletých programů 
řízených evropskými výkonnými agenturami1, vnitrostátními agenturami či jinými 
podobnými řídicími strukturami členských států, které přidělují granty a smlouvy 
na projekty či opatření, jež provádějí soukromí i veřejní příjemci.

03 
Podpora má podobu režimů financování různých tematických (politických) ob‑
lastí a typů projektových činností za pomoci grantů na občanské iniciativy nebo 
mobilitu v různých odvětvích vzdělávání a odborné přípravy. Projekty realizují or‑
ganizace vyššího vzdělávání a odborné přípravy, neziskové organizace, soukromé 
podniky a orgány veřejné správy. Konečnými příjemci jsou jednotlivci, většinou 
občané EU.

1 Výkonná agentura pro 
vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast (EACEA), 
Výkonná agentura pro 
spotřebitele, zdraví a potraviny 
(CHAFEA).
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04 
Řízení některých programů, jmenovitě Evropského fondu pro vnější hranice, 
Evropského fondu pro integraci a Evropského návratového fondu, je nicméně 
sdíleno s členskými státy.

Co jsme zjistili

Je čerpání rozpočtových prostředků v souladu s předpisy? 
(legalita a správnost výdajů)

 ο Zatížení významnými (materiálními) chybami:   ANO

 ο Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:  2,3 %

(Informace z prohlášení o věrohodnosti za rok 2009, které nebyly oficiálně zveřej‑
něny. Od té doby žádná kapitola o 3. okruhu VFR nevznikla.)

05 
Samostatný audit výdajů z 3. okruhu VFR byl naposledy proveden v rámci pro‑
hlášení o věrohodnosti za rok 2009. Míra chybovosti tehdy těsně přesáhla hranici 
2 %. Nebyly zjištěny žádné významné problémy. Okruh sám představuje pouze 
1,6 % celkového objemu prostředků VFR na období 2014–2020.

Funguje řízení výdajů správně a mají tyto výdaje nějaké 
dopady? (řádné finanční řízení)

06 
Přestože výsledky auditů Účetního dvora nebyly zcela uspokojivé, nebyly v oblas‑
ti řízení zaznamenány žádné významné problémy.

Možná rizika

07 
Financování probíhá převážně formou hotovostních záloh (předběžné financová‑
ní), které jsou vypláceny agenturám EU a agenturám členských států jako pro‑
středky na financování jejich činností, a formou čtvrtletních příspěvků na provoz‑
ní náklady. Platby ve prospěch vnitrostátních agentur se provádějí po podpisu 
smlouvy nebo po schválení pracovního programu, popřípadě poté, co Komise 
schválí žádosti o uhrazení nákladů na základě prokázané skutečnosti, že 70 % 
prostředků předběžného financování bylo již vydáno příjemcům. Hrozí riziko, že 
do žádostí příjemců o uhrazení nákladů budou zahrnuty nezpůsobilé, nadhodno‑
cené či nepodložené náklady, které řídící subjekty nebo Komise neodhalí. Účetní 
dvůr nicméně nezjistil žádné významné problémy.
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08 
Vnitrostátní agentury uzavírají grantové dohody s účastnickými organizacemi 
a využívají předběžného financování, které těmto organizacím slouží jako zálohy 
na úhradu 80 % až 100 % odhadovaných nákladů. Tyto projekty jsou dokončová‑
ny a uzavírány zpravidla do tří let poté, co příjemci předloží vnitrostátní agen‑
tuře závěrečnou zprávu. Vnitrostátní agentura předkládá Komisi výroční zprávu 
o všech dohodách. Poté, co Komise tuto zprávu schválí, vypočítá a vypořádá 
konečný zůstatek a ukončí platnost dohody, kterou s touto agenturou uzavřela. 
Pro potřeby zahájení činnosti nemusí být tak vysoké hotovostní zálohy poskyto‑
vané v rámci předběžného financování potřebné. Mohou navíc přispívat k chy‑
bám v souvislosti s legalitou a správností, neboť organizace mohou mít problémy 
s odůvodněním výdajů z prostředků, které jim byly poskytnuty. Vzhledem k dlou‑
hé době od vyplacení záloh do uzavření projektů může docházet k problémům 
s vracením nevyužitých prostředků.

Cesta vpřed

09 
Komise by měla zajistit, aby výdaje v této oblasti vytvářely přidanou hodnotu pro 
EU. Komise může plnit významnou úlohu při sdílení předávání poznatků a osvěd‑
čených postupů mezi členskými státy a dodávat tak mnoha politickým otázkám 
spadajícím do tohoto okruhu skutečný evropský rozměr.

Odkazy na užitečnou literaturu / zprávy a stanoviska 
Evropského účetního dvora

Obecné odkazy

 ο Zvláštní zpráva č. 22/2012 „Přispívají Evropský fond pro integraci a Evropský 
uprchlický fond účelně k integraci státních příslušníků třetích zemí?“

 ο Zvláštní zpráva č. 4/2010 „Vede koncepce a řízení programu mobility Leonar‑
do da Vinci k účelným výsledkům?“

 ο Zvláštní zpráva č. 2/2009 „Program Evropské unie v oblasti veřejného zdraví 
(2003–2007): účelný způsob, jak zlepšovat zdraví?“

Potřebujete další informace?

Obraťte se na tiskového mluvčího Účetního dvora:
E‑mail: press@eca.europa.eu



79VFR 4 – Globální Evropa

(v milionech EUR) (závazky

VFR 2014–2020

VFR 4 – Globální Evropa (souhrnný rozpočet EU)1 66 262

Evropský rozvojový fond (není součástí souhrnného rozpočtu EU)2 30 506

CELKEM (souhrnný rozpočet + samostatný rozpočet) 96 768

1  VFR 2014–2020 byl dohodnut v cenách z roku 2011 (nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013). Zde 
uvedené číselné údaje jsou v současných cenách (z GŘ pro rozpočet). 

2  Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování 
pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody 
o partnerství AKT‑EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se 
vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1).

(v milionech EUR)

VFR 2014–20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

VFR 4 – souhrnný rozpočet 66 262 8 335

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)
(GŘ REGIO, odpovědné za výdaje v oblasti politiky soudržnosti, správce NPP) 11 699 1 574

Evropský nástroj sousedství (ENI) 15 433 2 113

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) 19 662 2 310

Nástroj partnerství se třetími zeměmi 955 113

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) 1 333 179

Nástroj stability (IfS) 2 339 315

Humanitární pomoc 6 622 905

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) 2 339 315

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) 225 31

Makrofinanční pomoc 565 76

Záruky EU pro úvěrové operace 1 193 59

Evropský mechanismus civilní ochrany a středisko reakce na mimořádné situace 145 20

Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci 148 13

Jiné činnosti a programy 1 167 151

Decentralizované agentury 154 21

Rozpětí 2 286 143

1  VFR 2014–2020 byl dohodnut v cenách z roku 2011 (nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013). Zde uvedené číselné údaje jsou v současných cenách (z 
GŘ pro rozpočet).
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Co zahrnuje

01 
Orgány EU jsou samy o sobě druhým největším dárcem rozvojové pomoci1. Spo‑
lečně s členskými státy je EU největším oficiálním dárcem, jehož příspěvky tvoří 
více než polovinu celkové oficiální rozvojové pomoci (ODA)2. Účely, na něž je ofi‑
ciální rozvojová pomoc poskytovaná Evropskou unií využívána, jsou však ve srov‑
nání s celkovou oficiální rozvojovou pomocí OECD dosti odlišné, protože odrážejí 
odlišné priority EU. Zatímco 54 % oficiální rozvojové pomoci OECD se používá na 
intervence projektového typu, EU vynakládá na tento druh činnosti pouze 17 % 
prostředků. Země OECD přispívají společně 8 % své oficiální rozvojové pomoci na 
mnohostranné financování (které zajišťují agentury OSN a mezinárodní organi‑
zace). EU poskytuje na mnohostranné financování 25 % své oficiální rozvojové 
pomoci. A zatímco země OECD společně poskytují přímou rozpočtovou podporu 
státním rozpočtům partnerských zemí ve výši 3 % oficiální rozvojové pomoci, EU 
vynakládá na podporu tohoto druhu 22 % své oficiální rozvojové pomoci.

02 
Lisabonská smlouva dala podnět ke třem klíčovým změnám v politice vnější 
pomoci:

a) výslovně se v ní uvádí, že prvořadým cílem rozvojové spolupráce EU je vymý‑
cení chudoby3;

b) zřídila funkci vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku;

c) stanovila zásadu posílené synergie v oblasti vnější činnosti EU spočívající 
v jednotném, soudržném a účinném postupu Unie.

03 
Článek 209 SFEU zajišťuje Evropskému parlamentu a Radě v provádění politiky 
rozvojové spolupráce („řádným legislativním postupem“) rovnocenné postavení.

04 
Vnější pomoc EU je sdílenou pravomocí Komise a členských států a její organizaci 
zajišťují tři hlavní orgány:

a) Komise;

b) Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ);

c) Evropský rozvojový fond (ERF).

1 Podle údajů OECD o oficiální 
rozvojové pomoci (ODA).

2 Podle údajů OECD poskytují 
orgány EU spolu s 15 
členskými státy, které jsou 
členy Výboru pro rozvojovou 
pomoc OECD, více než 55 % 
celkové oficiální rozvojové 
pomoci.

3 Článek 208 SFEU 
v konsolidovaném znění.
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05 
Komise a ESVČ společně utvářejí program a strategické cíle politiky EU v oblasti 
vnější pomoci. Činnosti se financují ze souhrnného rozpočtu EU a z rozpočtu ERF.

06 
Za provádění programů rozvojové pomoci a jejich finanční výdaje nese výhradní 
odpovědnost Komise.

a) Programování a provádění vnější pomoci EU má na starosti hlavně GŘ pro 
rozvoj a spolupráci – EuropeAid. Další čtyři GŘ odpovídají za konkrétní ob‑
lasti vnější činnosti4;

b) ESVČ vznikla rozhodnutím Rady ze dne 26. července 20105 na návrh vyso‑
kého představitele6 a svou činnost zahájila v lednu 2011. ESVČ je nezávislým 
orgánem EU nesoucím právní odpovědnost za provádění politiky, která bude 
v souladu s ostatními politikami EU;

c) ERF byl založen Římskou smlouvou za účelem poskytování pomoci africkým, 
karibským a tichomořským zemím, které mají historickou vazbu k Evropě, a je 
financován mimo rozpočet EU ze zvláštních příspěvků členských států. Evrop‑
ský parlament má v otázkách financování ERF, o nichž se jedná na mezivládní 
úrovni mezi Radou a Komisí, pouze poradní úlohu. Evropský parlament nic‑
méně získal právo požadovat od Komise vysvětlení v případech, kdy zjistí, že 
je navrhována podpora v jiných než rozvojových záležitostech (tj. v záležitos‑
tech obchodu, boje proti terorismu atd.), nebo pokud se domnívá, že Komise 
překračuje svůj právní mandát.

07 
Souhrnný rozpočet EU i rozpočet ERF spravuje Komise. Od 10. ERF obsahují fi‑
nanční předpisy platné pro oba zdroje financování určité dílčí rozdíly. Očekává se, 
že bude přijato rozhodnutí o tom, zda se má rozpočet ERF sloučit se souhrnným 
rozpočtem. Mělo by k tomu dojít do roku 2020, kdy skončí stávající ERF7 a kdy 
zároveň začne nové období VFR. Před nástupem finanční krize se drtivá většina 
členských států stavěla ke sloučení obou rozpočtů odmítavě.

08 
Samostatný rozpočet ERF má své výhody: na základě dohody z Cotonou 
zavedla EU a země AKT model společného vlastnictví a odpovědnosti. Nespadá‑li 
ERF do působnosti Evropského parlamentu, dává členským státům v souladu 
s Pařížskou deklarací8 větší svobodu jednat na základě svého společného uvážení, 
přičemž 90 % jeho prostředků plyne do zemí s nízkým příjmem, u souhrnného 
rozpočtu je to 40 %. Se svým sedmiletým rozpočtem je také ve srovnání s ročním 
rozpočtem EU financování z ERF předvídatelnější. Není‑li uvedeno jinak, je v tom‑
to dokumentu řeč o obou rozpočtech zároveň.

4 GŘ pro humanitární pomoc 
a civilní ochranu (ECHO), GŘ 
pro rozšíření (ELARG), Služba 
nástrojů zahraniční politiky 
(FPI): společná zahraniční 
a bezpečnostní politika (SZBP), 
nástroj stability (pro reakce na 
krize a budování míru), volební 
pozorovatelské mise, tisk 
a veřejná diplomacie a GŘ pro 
obchod (obchodní a investiční 
vztahy EU s nečlenskými 
zeměmi v rámci obchodní 
a investiční politiky EU).

5 Nařízení Rady (EU) č. 2010/427/
EU ze dne 26. července 2010 
o organizaci a fungování 
Evropské služby pro vnější 
činnost (Úř. věst. L 201, 
3.8.2010, s. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf

7 Období 11. ERF bude trvat 
od roku 2014 do roku 2020 
a skončí ve stejnou dobu 
jako dohoda o partnerství 
z Cotonou.

8 Pařížská deklarace o účinnosti 
pomoci z roku 2005: http://
www.oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Co jsme zjistili

Je čerpání prostředků z rozpočtu na rok 2012 v souladu 
s předpisy? (legalita a správnost výdajů)

 ο Zatížení významnými (materiálními) chybami:   ANO

 ο Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:

vnější vztahy, pomoc a rozšíření:    3,3 %
evropský rozvojový fond (samostatný rozpočet):  3,0 %

09 
Ve většině případů se kvantifikovatelné chyby týkaly nezpůsobilých výdajů, jako 
jsou náklady, které nevznikly během způsobilého období, financování činností, 
které nebyly uvedeny ve smlouvě, či nedodržování pravidel zadávání veřejných 
zakázek.

Funguje řízení výdajů správně a mají tyto výdaje nějaké 
dopady? (řádné finanční řízení)

10 
Existují doklady o tom, že programy a režimy, u nichž Účetní dvůr prováděl audit, 
mají nedostatečnou výkonnost.

11 
Činnost v oblasti vnější pomoci probíhá v komplexním prostředí velkého množ‑
ství rozlehlých regionů vykazujících různou úroveň rozvoje anebo správy. V uply‑
nulých letech také znatelně vzrostl mezinárodní zájem o získání vlivu nad regiony 
AKT, což do prostředí, které je již beztak složité, vnáší navíc jistou míru konku‑
rence mezi dárci. Stejně jako ve všech ostatních programech EU s sebou finanční 
nástroje a způsoby řízení nesou i zde určitá rizika:

a) Řídit výdaje v rozlehlých regionech je celkově obtížné a plnění obecných cílů 
nepřináší uspokojivé výsledky.

b) Vytváření vazeb s partnerskými státy a posilování jejich vlastnického vztahu 
může být někdy problematické.

c) Dosažení udržitelných výsledků v partnerských zemích často závisí na trvalé 
činnosti a stálém financování ze strany vnějších dárců.
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12 
V takto komplexním prostředí mají na účinnost (výkonnost) vynakládání pro‑
středků EU nepříznivý dopad zejména složitost programových koncepcí, nejasné 
cíle, nesprávná posouzení potřeb a dlouhodobá neudržitelnost projektů v dů‑
sledku chybějícího vlastnického vztahu, ale kromě toho také:

a) nevhodný anebo pomalý prováděcí mechanismus, který je takový buď v dů‑
sledku programové koncepce, nebo v důsledku organizace projektů;

b) nevhodné postupy stanovování priorit a výběru programů a projektů;

c) problémy týkající se správy či jiné politické faktory;

d) nejednotný způsob řízení na úrovni útvarů Komise, které mohou sledovat 
rozdílné politické cíle;

e) špatná koordinace činností, zvláště v systému decentralizovaného nebo sdíle‑
ného řízení;

f) nejasné priority nebo nestanovení prioritních cílů;

g) nejasná vazba mezi cíli a činnostmi;

h) absence ukazatelů, které by umožňovaly měřit, zda se daří postupovat v sou‑
ladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti.

13 
Nedostatečně naplněné cíle a zklamání nad srovnáním výsledků a vynaložených 
prostředků může poškozovat věrohodnost a dobré jméno EU. V neposlední řadě 
může i ohrožovat schopnost EU vytvářet pevné hodnoty v rámci svých budou‑
cích projektů.
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Vysoce rizikové faktory

14 
Činnost v oblasti vnější pomoci zahrnuje více než 150 zemí a probíhá v komplex‑
ním geopolitickém prostředí. Mnohé partnerské země mají nízké institucionální, 
správní i finanční kapacity. Se zeměpisnými oblastmi, v nichž jsou tyto činnosti 
realizovány, souvisejí určitá konkrétní rizika:

Konkrétní zdroje rizik v jednotlivých zeměpisných oblastech

Asie, Střední Asie a Afrika Středomoří, Blízký východ, Perský 
záliv, Írán, Irák a Jemen

Kandidátské a potenciální kandi-
dátské země

Nízký HND na obyvatele1 Zpravidla problém Bezpředmětné (zpravidla) Bezpředmětné (zpravidla)

Nízký index lidského rozvoje2 Zpravidla problém Bezpředmětné (zpravidla) Bezpředmětné (zpravidla)

Politická nestabilita3 (a nedostatky 
v politické, hospodářské nebo sociální 
oblasti)

Zpravidla problém (hlavně v Africe 
a Střední Asii)

Zpravidla problém (oblast, kde hrozí 
největší riziko)

Systémové nedostatky mohou mít 
nepříznivé dopady na členské státy.

Ozbrojené konflikty a dědictví dřívěj‑
ších konfliktů4 (válečné zločiny, napětí 
mezi etniky atd.)

V Asii a v Africe stále existuje několik 
ohnisek závažných ozbrojených 
konfliktů. Mírné konflikty jsou obecně 
v této oblasti běžné.

Oblast s nejakutnějším rizikem něko‑
lika ozbrojených konfliktů (které se 
zvýšilo s příchodem Arabského jara).

Historické konflikty, které předsta‑
vují problém ohrožující regionální 
stabilitu a vysvětlují slabou politickou 
vůli k regionální spolupráci.

Vysoké riziko korupce5 6

Zpravidla problém Zpravidla problém

Vyšší míra korupce než ve většině 
členských států, která může mít 
dopady i na členské státy a bránit 
výsledkům v oblasti boje proti organi‑
zovanému zločinu.

Slabá vůle k budování institucí, nízké 
správní a finanční kapacity Zpravidla problém Zpravidla problém Zpravidla problém

Liknavá veřejná podpora procesu roz‑
šíření v důsledku netransparentnosti, 
nesoudržnosti či nevěrohodnosti 
tohoto procesu

Bezpředmětné Bezpředmětné 

Významné riziko, zvláště v souvislosti 
s korupcí a obecnými společenskými 
nedostatky, není‑li zřetelná snaha 
o jejich řešení.

Problémy s využíváním pomoci Bezpředmětné Bezpředmětné 

Slabá míra využití pomoci při realizaci 
předvstupní pomoci v rámci decen‑
tralizovaného řízení a nedostatky ve 
spolufinancování ze strany přijímají‑
cích zemí.

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries. 
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Co se týče nákupů, příjemců je vysoký počet, nacházejí se na různých místech 
světa a využívají financování z různých nástrojů. Všichni příjemci sice s velkou 
pravděpodobností využívají veřejných zakázek, avšak v unijních předpisech, 
které se týkají výdajů, se mohou orientovat méně než ve svých vlastních vnitro‑
státních pravidlech pro nákupy. Ve srovnání s počtem a rozptylem kontrol, které 
by měly být provedeny, proto může být monitorování dodržování předpisů EU 
nedostatečné.

16 
Výdaje, k nimž dochází na základě grantových smluv, by měly být certifikovány 
externími auditory. Nezávislost místních auditorů může být ve srovnání s EU 
méně jistá.

17 
Vytvoření ESVČ stávající situaci ještě zkomplikovalo, neboť vyžaduje důslednou 
koordinaci a spolupráci mezi ESVČ a Komisí:

a) ESVČ a Komise připravují různé fáze programovacího cyklu:

i) ESVČ má za úkol přípravu programu financování z rozpočtu EU a z roz‑
počtu ERF, tentýž úkol má však nadále i Komise;

ii) delegace EU vytvářejí své rozpočtové prognózy a tyto návrhy posuzují 
různé skupiny tvořené členy různých služeb (ESVČ, útvary Komise);

iii) Komise a ESVČ pak programy v jejich konečné podobě představují pří‑
slušnému výboru Rady EU;

iv) nad schváleným návrhem vykonává rozpočtový dohled Parlament (kromě 
ERF, který není součástí souhrnného rozpočtu);

b) ESVČ se také potýká s problémy v oblasti náboru pracovníků, které jsou čás‑
tečně způsobeny jejím mandátem:

i) k posilování synergií mezi orgány EU a členskými státy. Potřebovala by, 
aby vyslaní odborníci členských států tvořili 33 % pracovníků;

ii) často se stává, že vnější pomoci poskytované Evropskou unií chybí do‑
statek zdrojů, a delegace EU tak mají problémy se získáváním kvalifikova‑
ných smluvních zaměstnanců a s jejich udržením;

iii) diplomatům členských států bývá při nástupu nabízeno (v rámci zaměst‑
naneckého poměru) většinou vyšší platové zařazení než pracovníkům 
zaměstnávaným podle služebního řádu EU. Strukturální rozdíly týkající 
se mezd a vyhlídek profesního růstu mohou ohrožovat řádné fungování 
těchto služeb.
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18 
Finanční mechanismy, které EU používá pouze v rámci své vnější pomoci, názor‑
ně ukazují rizika, s nimiž je poskytování vnější pomoci spojeno, jako je nesnadné 
hledání správné rovnováhy mezi činnostmi, které by měly být na jedné straně 
dostatečně zacílené, aby umožňovaly řešit místní potřeby, na straně druhé však 
dostatečně regionální, aby podporovaly globální udržitelný pokrok.

a) Rozpočtová podpora se řídí formou přímého centralizovaného řízení, při‑
čemž povolení platby ze strany Komise závisí na tom, jestli partnerská země 
splnila dohodnuté předběžné podmínky. Tyto podmínky vyžadují, aby při‑
nejmenším existovala dobře vymezená politická strategie, stabilní makroeko‑
nomický rámec a důvěryhodný závazek ke zvyšování úrovně veřejné finanční 
správy. Vyplacené prostředky jsou začleněny do rozpočtu partnerské země 
a předpokládá se, že budou přispívat k plnění stanovených cílů.

b) Dohody o poskytnutí příspěvku uzavírané s mezinárodními organizacemi 
jsou předmětem společného řízení. Financování závisí na tom, zda finanční po‑
stupy příslušné organizace a její správa splňují mezinárodně uznávané normy. 
Zda tomu tak je, posuzuje pro Komisi nezávislý auditor na základě předlože‑
ných dokladů. Prostředky použitelné k financování výdajů následně poskytne 
příslušná mezinárodní organizace.

c) Programové odhady se řídí postupy decentralizovaného řízení. Prostředky 
jsou spravovány v rámci nezávislé správní struktury – řídicí jednotky progra‑
mu (PMU), kterou jmenuje orgán zastupující partnerskou zemi. Činnosti, které 
mají být na základě těchto programových odhadů realizovány, předkládá tato 
řídicí jednotka programu Komisi k předchozímu schválení v rámci decentrali‑
zovaného řízení.

d) Ve všech třech finančních mechanismech spočívá z hlediska rozpočtu EU 
hlavní problém v tom, zda budou prostředky sloužit zamýšlenému účelu 
a zda jejich využití bude splňovat unijní požadavky na účinnost, efektivnost 
a hospodárnost.

i) Hlavní riziko, které s sebou nese podpora rozpočtu, v sobě spojuje dva 
faktory: prostředky jsou ze své povahy zaměnitelné a partnerské země 
mají často nevyhovující systémy veřejné finanční správy. Podmínky způ‑
sobilosti, na jejichž splnění je financování vázáno, bývají často obecné 
a otevřené různému výkladu. Jakmile jsou však prostředky vyplaceny, 
existují jen omezené možnosti kontroly jejich adekvátního využívání. 
Jedním z prvořadých cílů EU v oblasti podpory rozpočtu je sloužit jako 
„hybná síla změny“; u finančníka, který se jejím účinností nemusí zabývat, 
bude schopnost prosazovat takový cíl zcela minimální.
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ii) Zaměnitelnost prostředků, jimiž přispívá EU, představuje rovněž význam‑
ný problém v dohodách o příspěvcích, které jsou uzavírány s mezinárod‑
ními organizacemi. Peněžní prostředky se obvykle slučují do fondu za‑
hrnujícího příspěvky od většího počtu dárců, tyto příspěvky však nemají 
označený zdroj. Mezinárodní organizace mají oproti orgánům EU výhodu 
zavedeného jména. Jakožto koordinátoři pomoci jsou schopni s větší 
pravděpodobností učinit na příjemce kladný dojem. Příspěvky ze strany 
EU (jejích orgánů a členských států dohromady) nejsou koordinovány, 
a EU má tudíž při jednání o smluvních podmínkách s uvedenými organi‑
zacemi menší možnosti ovlivnit jeho výsledek. Jednotlivé v rámci OSN na‑
příklad finanční údaje vykazují jen v omezené míře a tyto údaje jsou dále 
jen v omezené míře přístupné orgánům EU. Dostupné informace o čin‑
nostech jsou nedostatečně, a neumožňují tak posoudit, zda provádění 
bylo efektivní a zda stanovené cíle byly splněny; nejasný zůstává způsob 
správy i výše nepřímých a podpůrných nákladů. Podobně platí také to, že 
ačkoli příspěvky EU jsou obvykle významné, stává se, že nezískají srov‑
natelné uznání a viditelnost jako příspěvky od jiných velkých dárců, jako 
jsou Spojené státy.

iii) Programové odhady, jichž se v současnosti využívá v menší míře, posky‑
tují financování na činnosti, jež se více zaměřují na místní cíle, jsou však 
spojeny s rizikem, že nesplní odpovídající a potřebný účel. Financování 
je vyhrazeno pro konkrétní účel a důkladně kontrolováno: každá výda‑
jová položka se prověřuje a schvaluje na třech úrovních9 a vyžaduje se 
zpráva externího auditora. Riziko spojené s využitím prostředků je tu sice 
omezené, ale může docházet k tomu, že financované programy, nemají‑li 
dobrou koncepci nebo neodpovídají potřebám, nebudou účinné.

e) Uvedené tři finanční mechanismy se liší také v míře výdajů: zatímco rozpočto‑
vá podpora a dohody o příspěvku zpravidla splní všechny cíle týkající se 
čerpání rozpočtových prostředků (rozpočet a harmonogram), celkový roz‑
počet využitelný v rámci programových odhadů zůstává zpravidla nevyužit. 
V případech, kdy se prostředky slučují do rozpočtů s volně zaměnitelnými 
prostředky, se těžiště kontrol a monitorování přesouvá od smluvně přidělené 
částky k rychlosti plnění rozpočtu.

9 Řídicí jednotka programu 
(PMU), orgán příjemce 
a Komise (nebo její 
delegace), která obdrží 
kopii všech úředních 
dokumentů a musí 
významné výdaje napřed 
schválit.
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Cesta vpřed

Komise

19 
Je třeba věnovat větší pozornost tomu, aby podmínky, na jejichž splnění je 
vázána rozpočtová podpora, dostatečně zajišťovaly, že prostředky budou sloužit 
svému zamýšlenému účelu.

20 
Měla by se ještě více zjednodušit spolupráce mezi ESVČ a službami Komise, aby 
se usnadnila koordinace a nedocházelo k překryvům.

21 
Důležitým krokem je řádné vymezení potřeb a cílů, protože na straně partner‑
ských zemí posiluje vlastnický vztah, který je nezbytný k zajištění udržitelné‑
ho rozvoje. Ohledně poskytování pomoci Účetní dvůr pravidelně doporučuje 
uplatňování přísnějších podmínek a důraznějšího politického dialogu. Poskyto‑
vání pomoci by se mohlo rovněž zlepšit díky vyváženému poměru financování 
orientovaného na projekty a financování globální politiky. Stanovení dostateč‑
ných požadavků na vykazování údajů by mělo zlepšit koordinaci a monitorování 
prostředků, ale mělo by také napomoci intenzivnějšímu předávání dovedností 
v oblasti správy a řízení, posílit v partnerských zemích vlastnický vztah k jejich 
projektům a podpořit je v realizaci nezbytných reforem.
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Odkazy na užitečnou literaturu / zprávy a stanoviska Evropského účetního dvora

Obecné odkazy

 ο Zvláštní zpráva č. 11/2010 „Jak Komise řídí obecnou rozpočtovou podporu v zemích AKT, Latinské Ameriky 
a Asie“.

 ο Zvláštní zpráva č. 15/2009 „Pomoc EU prováděná organizacemi OSN: rozhodování a monitorování“ a zvláštní 
zpráva č. 3/2011 „Efektivnost a účelnost příspěvků EU poskytovaných prostřednictvím organizací OSN v zemích 
zasažených konfliktem“.

 ο Zvláštní zpráva č. 12/2010 „Rozvojová pomoc EU pro oblast základního vzdělání v subsaharské Africe a jižní Asii“, 
která se zabývá různými otázkami, jež musí být v souvislosti s vnější pomocí zohledněny.

 ο Zvláštní zpráva č. 4/2009 „Řízení zapojení nestátních subjektů do rozvojové pomoci ES ze strany Komise“.

Problematika legality a správnosti

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2012, kapitola 7 (Vnější vztahy, pomoc a rozšíření).

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora o činnostech financovaných z osmého, devátého a desátého Evrop‑
ského rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2012.

Audity výkonnosti

 ο Zvláštní zpráva č. 17/2013 „Financování opatření v oblasti klimatu Evropskou unií v kontextu vnější pomoci“.

 ο Zvláštní zpráva č. 14/2013 „Přímá podpora Evropské unie pro palestinskou samosprávu“.

 ο Zvláštní zpráva č. 9/2013 „Podpora EU určená na správu věcí veřejných v Demokratické republice Kongo“.

 ο Zvláštní zpráva č. 4/2013 „Spolupráce EU s Egyptem v oblasti správy věcí veřejných“.

 ο Zvláštní zpráva č. 18/2012 „Pomoc Evropské unie Kosovu na podporu právního státu“.

 ο Zvláštní zpráva č. 17/2012 „Příspěvek Evropského rozvojového fondu (ERF) k udržitelné silniční síti v subsaharské 
Africe“.

 ο Zvláštní zpráva č. 13/2012 „Rozvojová pomoc Evropské unie na zásobování pitnou vodou a základní hygienická 
zařízení v zemích subsaharské Afriky“.
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 ο Zvláštní zpráva č. 6/2012 „Podpora Evropské unie pro turecké společenství na Kypru“.

 ο Zvláštní zpráva č. 5/2012 „Společný informační systém pro oblast vnějších vztahů (CRIS)“.

 ο Zvláštní zpráva č. 1/2012 „Účelnost rozvojové pomoci Evropské unie pro zajištění potravin v subsaharské Africe“.

 ο Zvláštní zpráva č. 14/2011 „Zlepšila pomoc EU schopnost Chorvatska řídit po svém přistoupení poskytované 
finanční prostředky?“

 ο Zvláštní zpráva č. 3/2011 „Efektivnost a účelnost příspěvků EU poskytovaných prostřednictvím organizací OSN 
v zemích zasažených konfliktem“.

 ο Zvláštní zpráva č. 1/2011 „Pomohl převod pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z ústředí Komise na její dele‑
gace zlepšit poskytování pomoci?“

 ο Zvláštní zpráva č. 13/2010 „Byl nový evropský nástroj sousedství a partnerství na jižním Kavkaze (v Arménii, 
Ázerbájdžánu a Gruzii) úspěšně zahájen a přináší výsledky?“

 ο Zvláštní zpráva č. 12/2010 „Rozvojová pomoc EU pro oblast základního vzdělání v subsaharské Africe a jižní Asii“.

 ο Zvláštní zpráva č. 11/2010 „Jak Komise řídí obecnou rozpočtovou podporu v zemích AKT, Latinské Ameriky 
a Asie“.

 ο Zvláštní zpráva č. 18/2009 „Účelnost podpory regionální hospodářské integrace ve východní Africe a v západní 
Africe poskytované z ERF“.

 ο Zvláštní zpráva č. 16/2009 „Řízení předvstupní pomoci Turecku Evropskou komisí“.

 ο Zvláštní zpráva č. 15/2009 „Pomoc EU prováděná organizacemi OSN: rozhodování a monitorování“.

 ο Zvláštní zpráva č. 12/2009 „Účelnost projektů Komise v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí pro západní 
Balkán“.

 ο Zvláštní zpráva č. 4/2009 „Řízení zapojení nestátních subjektů do rozvojové pomoci ES ze strany Komise“.

Potřebujete další informace?

Obraťte se na tiskového mluvčího Účetního dvora:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(v mil. EUR) (závazky)

VFR 2014–20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

VFR 5 – Rozpis podle rozpočtového návrhu Komise 69 584 9 854

Správní výdaje orgánů a institucí 8 226

Evropský parlament 1 756

Evropská rada a Rada Evropské unie 534

Evropská komise 4 694

Soudní dvůr Evropské unie 355

Účetní dvůr 133

Evropská služba pro vnější činnost 519

Evropský hospodářský a sociální výbor 129

Výbor regionů Evropské unie 88

Evropský veřejný ochránce práv 10

Evropský inspektor ochrany údajů 8

Důchody 1 450

Evropská škola 178

Náklady decentralizovaných agentur zahrnuty v jiných 
okruzích VFR(1) 6 838 851

Okruh 1a – Inteligentní růst podporující začlenění 2 293 243

Okruh 2 – Přírodní zdroje 388 52

Okruh 3 – Vnitřní politiky 4 003 535

Okruh 4 – Globální evropa 154 21

Celkové správní výdaje(1) 76 422 10 705

1  VFR 2014–2020 byl dohodnut v cenách z roku 2011. Zde uvedené číselné údaje jsou v současných 
cenách (z GŘ pro rozpočet).
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Co zahrnuje

01 
Tento okruh zahrnuje správní výdaje orgánů EU: náklady na zaměstnance (pla‑
ty, příspěvky a důchody), budovy, vybavení, energie, komunikaci a informační 
technologie.

02 
EU rovněž v průběhu let zřídila několik agentur, které řeší konkrétní úkoly1.

a) Existuje šest výkonných agentur2. Byly zřízeny na dobu určitou a jsou pově‑
řeny úkoly spojenými s řízením a prováděním programů EU. Své sídlo mají 
v sídle Evropské komise v Bruselu nebo v Lucemburku;

b) Decentralizované agentury a instituce jsou nezávislé veřejnoprávní subjekty 
podle evropského práva, které mají jiný právní status než orgány EU. Od roku 
2012 provozují svou činnost na základě nového jednotného rámce, který by 
měl zajistit jejich větší soudržnost, účinnost a odpovědnost (společný pří‑
stup). Své sídlo mají v různých členských státech a zastávají určitou úlohu 
v provádění politik EU, zvláště co se týče úkolů technické, vědecké, provozní 
či správní povahy. Decentralizovaných agentur je 37; Účetní dvůr provádí 
audit ve 34 z nich3. S výjimkou pěti agentur jsou všechny v plném rozsahu 
financovány z rozpočtu EU4.

c) Agentury a instituce Evropského společenství pro atomovou energii (Eura‑
tom) podporují cíle tohoto společenství. Koordinují výzkumné programy 
členských států zaměřené na mírové využití jaderné energie, poskytují od‑
borné informace, starají se o infrastrukturu a financování jaderné energetiky 
a zajišťují dostatečný objem dodávek jaderné energie a jejich bezpečnost.

d) Společné podniky jsou subjekty EU (článek 208 finančního nařízení), které 
jsou zřizovány v rámci partnerství s jinými zeměmi a organizacemi. Komise se 
v současnosti podílí na činnosti devíti společných podniků, z nichž pět bylo 
zřízeno v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum jako společné 
technologické iniciativy.

1 Seznam agentur lze najít na 
adrese: http://europa.eu/
about‑eu/agencies/.

2 Byly zřízeny podle 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). Jedná se o těchto šest 
výkonných agentur: 

 Výkonná agentura pro 
vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast (EACEA)  
Výkonná agentura Evropské 
rady pro výzkum (ERCEA)  
Výkonná agentura pro 
konkurenceschopnost 
a inovace (EACI), nyní 
nahrazená Výkonnou 
agenturou pro malé a střední 
podniky (EASME) 
Výkonná agentura pro 
zdraví a spotřebitele (EAHC), 
nyní nahrazená Výkonnou 
agenturou pro spotřebitele, 
zdraví a potraviny (CHAFEA)  
Výkonná agentura pro 
výzkum (REA)  
Výkonná agentura pro 
transevropskou dopravní síť 
(TEN‑T EA), nyní nahrazená 
Výkonnou agenturou pro 
inovace a sítě (INEA)

3 Z 37 decentralizovaných 
agentur působí tři v oblasti 
společné bezpečnostní 
a obranné politiky. Jejich audit 
provádí kolegium auditorů 
jmenovaných členskými státy.

4 Dvě agentury využívají 
příjmů plynoucích z jejich 
vlastních aktivit (Odrůdový 
úřad Společenství (CPVO) 
v Angers a Úřad pro 
harmonizaci na vnitřním 
trhu (OHIM) v Alicante); 
tři zbývající agentury jsou 
částečně financovány 
z rozpočtu EU (Evropská 
agentura pro bezpečnost 
letectví (EASA) v Kolíně, 
Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) v Londýně 
a Překladatelské středisko pro 
instituce Evropské unie (CdT) 
v Lucemburku).
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Co jsme zjistili

Je čerpání prostředků z rozpočtu na rok 2012 v souladu 
s předpisy? (legalita a správnost výdajů)

 ο Zatížení významnými (materiálními) chybami:   NE

 ο Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:  0 %

03 
Tyto výdaje se obecně považují za oblast s nízkým rizikem. Hlavní riziko se týká 
nesprávného uplatňování postupů v organizačních činnostech, zvláště pak 
v těch, které souvisejí s veřejnými zakázkami na zboží, služby a stavební práce, 
a při náboru zaměstnanců a řízení lidských zdrojů.

Funguje řízení výdajů správně a mají tyto výdaje nějaké 
dopady? (řádné finanční řízení)

04 
V rámci auditů provedených Účetním dvorem (jak prohlášení o věrohodnosti, tak 
audity výkonnosti) nebyly zjištěny žádné významné problémy.

Vysoce rizikové oblasti

05 
Třebaže zprávy Účetního dvora neuvádí v souvislosti s řízením správního rozpoč‑
tu EU žádné významné problémy, určité obtíže s těmito činnostmi v podstatné 
míře souvisejí. Hlavní rozpočtové výdaje jsou určeny na lidské zdroje, nákupy 
(zadávání veřejných zakázek) a náklady na provoz budov. Rizika spočívají v nad‑
měrných nebo těžko odůvodnitelných výdajích, které ve svém důsledku mohou 
poškozovat dobré jméno orgánů EU.
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06 
Lidské zdroje:
Důležitým úkolem politiky orgánů EU v oblasti lidských zdrojů je zajistit orgánům 
schopnost získávat a udržet si pracovníky takových kvalit, aby bylo možné zajistit 
nezávislou, kvalifikovanou a motivovou veřejnou správu. Služební řád, který vy‑
mezuje pracovní podmínky úředníků EU, je v některých ohledech nepružný.

a) Úředníci (pracovníci v trvalém pracovním poměru) mohou být přijati pouze 
na základě veřejných výběrových řízení, která jsou velmi selektivní (ve výbě‑
rových řízeních na místo evropského úředníka uspěje v průměru 10 % ucha‑
zečů). Organizace těchto řízení je složitá a často zdlouhavá, neboť řízení se 
musejí konat ve všech členských státech a hlásí se na ně tisíce uchazečů. Kvůli 
k délce a složitosti postupu najímání pracovníků a rovněž v důsledku obtíží 
spojených s předvídáním personálních potřeb se cíle pro najímání pracovní‑
ků často nedaří plnit. V období 2003–2006 se podařilo potřeby v této oblasti 
naplnit pouze ze dvou třetin, je tedy nutné o to více spoléhat na smluvní 
a dočasné pracovníky. Zvyšování počtu dočasných pracovníků s sebou nese 
riziko, že orgány EU ztratí kontinuitu a spolu s ní i zkušenosti a dovednosti. 
Audit agentur, který proběhl v roce 2012, sice neodhalil případy najímání pra‑
covníků, které by nesplňovaly předpisy, u 17 ze 40 kontrolovaných agentur 
byly nicméně vzneseny připomínky týkající se transparentnosti náborového 
řízení a rovného zacházení s žadateli o zaměstnání.

b) Zaměstnání ve veřejném sektoru bývá atraktivní často jen v dobách, které 
jsou z hospodářského hlediska obtížnější, a je pravděpodobné, že stávající 
platové a nástupní podmínky, které tyto orgány nabízejí, budou pro nové 
pracovníky spíše méně lákavé. Zejména nástupní pozice (AD5 nebo AST1/
AST3) v současnosti nenabízejí občanům mnohých členských států EU‑15 ani 
konkurenceschopné platy, ani zajímavé vyhlídky profesního růstu, což může 
do budoucna představovat riziko zeměpisné nerovnováhy. Agentury a dele‑
gace Rady a EU mohou kromě toho najímat dočasné úředníky s pracovním 
zařazením, které odpovídá jejich profesním zkušenostem, zatímco v ostatních 
orgánech tomu tak není a lze zde v současnosti najímat pouze pracovníky 
s nejnižším pracovním zařazením bez ohledu na jejich zkušenosti. Průměrný 
věk těchto pracovníků je 34 let.

c) Zřídkakdy se také uplatňují opatření pro řešení problémů se zaměstnanci, 
kteří mají nízkou výkonnost.

07 
Co se týče vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem, a zejména zaměstná‑
vání bývalých vyšších úředníků v soukromých společnostech, které mají v zále‑
žitostech EU nějaké zájmy, došlo sice se zavedením nových předpisů k určitému 
pokroku5 směrem ke Komisí prosazované politice „otáčivých dveří“, tyto předpisy 
nicméně připouštějí různý výklad. Například zvláštní dvanáctiměsíční čekací lhů‑
ta po skončení funkce se vztahuje konkrétně jen na úředníky zastávající vysoké 
funkce, v soukromém sektoru je však běžnou praxí čekací lhůta o délce dvou let. 
A zatímco se čekací lhůta vztahuje na činnost trvalých zaměstnanců za poslední 
tři roky, postavení dočasných pracovníků zůstává nevyjasněné.

5 Nové nařízení o služebním 
řádu z roku 2013 ponechává 
v platnosti tutéž dvouletou 
oznamovací lhůtu, během 
níž mají úředníci povinnost 
oznamovat své nové pracovní 
funkce, které by mohly být 
ve sporu s jejich předchozím 
povoláním, zároveň však 
stanoví, že úředníci zastávající 
vyšší funkce budou muset 
po dobu 12 měsíců po 
skončení pracovní činnosti 
(tzv. „cooling‑off period“) 
dodržovat zvláštní režim. 
Všechny orgány jsou povinny 
uveřejňovat každoročně 
informace o uplatňování 
tohoto pravidla včetně 
seznamu posuzovaných 
případů.
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08 
Nákup (zadávání veřejných zakázek):

a) Nákup by se měl řídit platnými předpisy pro zadávání veřejných zakázek. 
Účetní dvůr sice v auditech správních výdajů dosud nezjistil žádné problé‑
my. Hlavní rizika nicméně spočívají v nedostatečném plánování, v obcházení 
pravidel zadávání veřejných zakázek nebo v nepoužívání správných postupů 
při zadávání. Obtížné může být rovněž vymezení správných kritérií pro výběr 
projektů a přidělení zakázky (v případě některých projektů, jako jsou stavební 
projekty nebo projekty v oblasti IT, se například nezřídka stává, že postupně 
vyvstanou nepředvídané potřeby, a původní cenový odhad tak může být 
příliš nízký).

b) V důsledku problémů se zavedením správného postupu zadávání veřejných 
zakázek a nejvhodnějších kritérií výběru může být někdy obtížné dosahovat 
optimálního poměru hodnoty a vynaložených prostředků. Obdobně i přesto, 
že si EU klade za cíl zadávací řízení otevřít co největšímu počtu dodavatelů, 
může objem nákupů těchto orgánů (rozsáhlé potřeby, široký zeměpisný roz‑
sah) znemožňovat účast malých a středních podniků.

c) Útvar interního auditu (IAS), který je součástí Komise, poukázal na potřebu 
zlepšit způsob, jakým tyto orgány nakupují, aby bylo možné řešit nedostat‑
ky v plánování a kontrolních postupech, nedodržování finančního nařízení, 
problémy s vyhodnocováním nabídek a nejednotností postupů.

09 
Politika pro oblast budov – náklady na budovy představují jednu z hlavních slo‑
žek správního rozpočtu EU. Od roku 1996 dávají orgány EU přednost nákupu bu‑
dov před dlouhodobými pronájmy, protože zkušenosti ukazují, že koupě kance‑
lářských prostor je o 40 až 50 % levnější než jejich nájem6. Jelikož si EU až do roku 
2013 nemohla na financování stavebních projektů půjčovat finanční prostředky, 
bylo nutné hledat inovativní řešení, která by jejich financování umožnila. Využívá‑
ní nástrojů zvláštního určení a dalších komplexních finančních struktur mohlo mít 
určitý dopad na celkové projektové náklady, a tedy i na poměr hodnoty a ceny. 
Stavební investice jsou dlouhodobé projekty, které vyžadují plánování a realis‑
tický odhad personálních potřeb, což je v rámci ročního rozpočtu přinejmenším 
složité. Nahromadění orgánů EU v Evropské čtvrti v Bruselu a ve čtvrti Kirchberg 
v Lucemburku navíc prudce zvýšilo ceny nájemného za kancelářské prostory, což 
mělo nepříznivý dopad na schopnost orgánů vyjednat za prostředky určené na 
budovy v těchto oblastech dobrou protihodnotu.

6 Zvláštní zpráva č. 2/2007 
o výdajích orgánů na budovy, 
spolu s odpověďmi orgánů 
(Úř. věst. C 148, 2.7.2007, s. 1).
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10 
Postupy agentur – autonomní decentralizované agentury mohou komplikovat 
koordinaci a monitorovací činnost Komise.

a) Nedostatky v řízení agenturami poskytovaných grantů mohou vést k uzná‑
ní nezpůsobilých výdajů. Ověřování ex ante a ex post v souvislosti s řízením 
grantů bývá často nedostatečné. Agentury při potvrzování přesnosti a způso‑
bilosti výdajů, o jejichž proplacení příjemci žádají, ne vždy prověřují podpůr‑
né dokumenty a spoléhají se na osvědčení vydávaná auditory nebo vnitro‑
státními orgány. V některých agenturách mohou být problematické i nákupy 
(zadávání veřejných zakázek).

b) Komise zajišťuje plnění rozpočtu nepřímo prostřednictvím agentur7. Po‑
dle nových požadavků finančního nařízení z roku 2013 ověřují roční účetní 
závěrky decentralizovaných agentur nezávislí externí auditoři. Účetní dvůr by 
měl brát výsledky těchto auditů provedených nezávislými externími auditory 
v úvahu při přípravě svých specifických výročních zpráv o jednotlivých agen‑
turách. Práce externích auditorů nemusí mít vždy dostatečnou kvalitu, aby se 
na ni mohl Evropský účetní dvůr spoléhat.

11 
Evropské školy poskytují vzdělání dětem pracovníků evropských orgánů a in‑
stitucí. Jedná se mezivládní subjekty, jejichž řízení zajišťuje správní rada tvořená 
zástupci ministerstva školství z každého členského státu, zástupci Komise (GŘ 
pro lidské zdroje a bezpečnost) a generálním tajemníkem evropských škol. Hlavní 
výzvy souvisejí s riziky, která mohou bránit poskytování účinného vzdělávání 
(neúměrně vysoká poptávka po vzdělávání v anglickém oddělení, pracovní pod‑
mínky zaměstnanců, za nichž je obtížné získávat nové vyučující, správní struktura 
a organizace škol, která se nemění a nezohledňuje nové potřeby, a zastaralé 
systémy financování a vnitřní kontroly). Útvar interního auditu (IAS) má za to, že 
20 z 35 zjištěných procesů má velký dopad a vysoké zbytkové riziko.

12 
Správní výdaje – peněžní příspěvky vyplácené návštěvnickým skupinám 
v Evropském parlamentu. Praxe vyplácení hotovosti bez dokladů o výdajích, 
které se posléze předkládají ke zpětnému proplacení nákladů na návštěvníka, 
byla poprvé hlášena v roce 20108 a pro dobré jméno tohoto orgánu představuje 
značné riziko.

7 Ustanovení čl. 58 odst. 1 
písm. c) bodu iv) a článek 208 
finančního nařízení.

8 Viz body 7.13–7.14 výroční 
zprávy Účetního dvora za rok 
2010.
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Odkazy na užitečnou literaturu / zprávy a stanoviska 
Evropského účetního dvora

Problematika legality a správnosti

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2012, kapitola 9 (Správní 
výdaje).

 ο Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora za rok 2012 o agenturách EU.

Audity výkonnosti

 ο Zvláštní zpráva č. 15/2012 „Řešení střetu zájmů ve vybraných agenturách EU“.

 ο Zvláštní zpráva č. 12/2012 „Podařilo se Komisi a Eurostatu zkvalitnit proces 
tvorby spolehlivé a důvěryhodné evropské statistiky?“

 ο Zvláštní zpráva č. 10/2012 „Účelnost rozvoje zaměstnanců v Evropské komisi“.

 ο Zvláštní zpráva č. 2/2011 „Následná kontrola opatření přijatých v návaznosti 
na zvláštní zprávu č. 1/2005 k řízení Evropského úřadu pro boj proti podvo‑
dům (OLAF)“.

 ο Zvláštní zpráva č. 13/2009 „Přenesení úkolů plnění na jiné agentury: úspěšná 
volba?“

 ο Zvláštní zpráva č. 9/2009 „Efektivnost a účelnost činností Evropského úřadu 
pro výběr personálu týkajících se výběru zaměstnanců“.

 ο Zvláštní zpráva č. 5/2009 „Správa pokladny v Komisi“.

Potřebujete další informace?

Obraťte se na tiskového mluvčího Účetního dvora:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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Co zahrnují

01 
Evropské veřejné zakázky jsou klíčovým politickým nástrojem vytváření jednot‑
ného trhu. Cílem předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek je mimo jiné 
zajistit, aby při zadávání byly dodržovány zásady a základní svobody zakotvené 
v SFEU1.

02 
V roce 2011 dosáhly veřejné výdaje zemí EU‑27 v oblasti stavebních prací, zboží 
a služeb 19,7 HDP (2 406 miliard EUR)2. Přibližně 20 % celkových veřejných výdajů 
podléhá předpisům EU o zadávání veřejných zakázek. V témže roce bylo 42 mili‑
ard EUR přiděleno strukturálním fondům EU (EFRR, Fondu soudržnosti a ESF), je‑
jichž velká část je využívána formou veřejných zakázek3. V období let 2006–2009 
tvořily přeshraniční veřejné zakázky zhruba 15 % hodnoty zakázek přidělených 
v rámci celé EU4.

03 
V EU se nachází přes 250 000 veřejných zadavatelů, kteří každoročně organizují 
více než 2 miliony zadávacích řízení na veřejné zakázky. Těmito veřejnými zada‑
vateli mohou být veřejnoprávní subjekty, pro něž mohou platit určité zvláštní 
podmínky, ale může se jednat i o soukromé podniky.

04 
EU podporuje také vypisování zadávacích řízení prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce: je signatářem dohody Světové obchodní organizace o vládních za‑
kázkách5 a v podobě dohod o volném obchodu má sjednané podmínky poskyto‑
vání státních zakázek ve třetích zemích.

05 
Právní předpisy EU mají za cíl zajistit, aby společnosti ze všech členských států 
měly možnost účastnit se hospodářské soutěže na veřejné zakázky, které překročí 
určité stanovené prahové hodnoty, odstranit právní a správní překážky bránící 
účasti v přeshraničních výběrových řízeních, zajištěním transparentního prostředí 
zajistit rovné zacházení a vyloučit možnosti diskriminačních nákupů.

a) Veřejné zakázky, které přesáhnou určitou hodnotu, upravují v EU a v Evrop‑
ském hospodářském prostoru (EHP) dvě směrnice EU (o veřejných stavebních 
pracích, o smlouvách na dodávky a služby6 a o užitkovém zboží (voda, ener‑
gie, doprava a poštovní služby)7. Tyto směrnice budou nahrazeny revidovaný‑
mi směrnicemi a novou směrnicí o udělování koncesí8, která byla schválena 
dne 15. ledna 2014. Zakázky v odvětví obrany9 a v oblasti služeb obecného 
zájmu10 se řídí jinými předpisy.

b) Směrnice EU ukládají pravidla vyžadující zajištění transparentnosti, regulují 
postupy tak, aby všichni zainteresovaní účastníci výběrového řízení měli spra‑
vedlivou příležitost, a stanovují nediskriminační technické specifikace. Směrni‑
ce EU jsou převáděny do podoby vnitrostátních právních předpisů o veřejných 
zakázkách, čímž je zajištěn harmonizovaný právní rámec v celé EU.

1 Volný pohyb zboží (článek 
28 SFEU) a služeb (článek 56), 
svoboda usazování (článek 49) 
a svobodné poskytování služeb, 
zásada rovného zacházení, zása‑
da nepřípustnosti diskriminace, 
zásada proporcionality, zásada 
transparentnosti a zásada 
vzájemného uznávání (články 
18–53).

2 Právní předpisy EU v oblasti 
veřejných zakázek: výsledky 
shrnutí hodnotící zprávy (pra‑
covní dokument Generálního 
ředitelství Komise pro vnitřní trh 
a služby, http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocure‑
ment/docs/modernising_rules/
executive‑summary_en.pdf).

3 Výroční zprávy Evropského 
účetního dvora za rozpočto‑
vý rok 2011, s. 120 a 152 (Úř. 
věst. C 344, 12.11.2012, s. 1). 
Přesná výše částky přidělené 
formou veřejných zakázek není 
k dispozici.

4 Přímé přeshraniční veřejné 
zakázky představují pouze 1,6 % 
přidělených zakázek a zhruba 
3,5% hodnoty zakázek přidě‑
lených v období 2006–2009. 
Nepřímé přeshraniční veřejné 
zakázky realizované zahranič‑
ními pobočkami či dceřinými 
společnostmi představovaly 
v témže období 11,4 % přidě‑
lených zakázek a 13,4 % jejich 
hodnoty.

5 Dohoda o veřejných zakáz‑
kách (General Procurement 
Agreement – GPA) je vícestranná 
dohoda zaměřená na otevření 
možností mezinárodní soutěže, 
která v tomto směru přizná‑
vá svým signatářům práva 
a povinnosti.

6 Směrnice Evropského parla‑
mentu a Rady 2004/18/ES ze 
dne 31. března 2004 o koordi‑
naci postupů při zadávání veřej‑
ných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 
30.4.2004, s. 114).

7 Směrnice Evropského parla‑
mentu a Rady 2004/17/ES ze 
dne 31. března 2004 o koordina‑
ci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energeti‑
ky, dopravy a poštovních služeb 
(Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1).

8 Nová pravidla zadávání veřej‑
ných zakázek schválil Evropský 
parlament dne 15. ledna 2014. 
Členské státy mají za povinnost 
provést do dubna 2016 ustano‑
vení těchto nových předpisů do 
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c) Evropské právní předpisy mají za cíl zaručit uchazečům právní nárok na od‑
škodnění, jejž mohou uplatnit vůči veřejným zadavatelům, kteří nepostupují 
v souladu s těmito předpisy11, a existuje rozsáhlá judikatura Evropského soud‑
ního dvora týkající se výkladu a použití směrnic EU, jakož i obecných zásad 
rovného zacházení a transparentnosti.

d) V případě nákupů, které nedosahují stanovených mezních částek, se členské 
státy mohou pro uplatnění pravidel EU rozhodnout. Svoboda členských států, 
pokud jde o navrhování vlastních pravidel pro veřejné zakázky, je nicméně 
omezena požadavkem zohledňovat judikaturu Evropského soudního dvora 
týkající se obecných zásad rovného zacházení a transparentnosti.

06 
Pravidla zadávání veřejných zakázek, která stanoví finanční nařízení, se vztahují 
také na výdaje z rozpočtu EU, které spravují orgány a agentury EU.

07 
Zadávání veřejných zakázek je podle OECD mezi činnostmi orgánů státní sprá‑
vy nejnáchylnější k plýtvání, podvodům a korupci, což je dáno složitostí řízení, 
objemem finančních toků, které při nich vznikají, a úzkou interakcí mezi veřejným 
a soukromým sektorem12.

08 
Transparentní a otevřená politika zadávání veřejných zakázek se na druhou 
stranu může stát významným nástrojem v boji proti korupci. GŘ pro rozpočet, 
GŘ pro regionální a městskou politiku a Evropský úřad pro boj proti podvodům 
vydaly rozsáhlé pokyny pro vedoucí pracovníky, kteří zajišťují provádění a kont‑
rolu zadávání veřejných zakázek, ve snaze docílit řádného dodržování pravidel při 
zadávání zakázek, a to v oblasti jak správních, tak operačních výdajů.

Co jsme zjistili

09 
Zadávání veřejných zakázek představuje rizikovou oblast, kde lze ve všech fázích 
narazit na nekalé jednání a postupy, jako jsou případy střetu zájmů, protekce, 
podvody a korupce, které narušují spravedlivou hospodářskou soutěž a odrazují 
uchazeče.

10 
Zjednání nápravy v této oblasti přináší úspory veřejnému rozpočtu a vede k řád‑
né správě věcí veřejných při používání těchto prostředků, neboť nastoluje disci‑
plínu motivující k lepšímu využívání zdrojů a větší efektivnost a omezuje riziko 
protekce či korupce při zajišťování veřejných nákupů.

svého vnitrostátního práva. Tyto 
nové právní předpisy představu‑
jí celkovou a důkladnou revizi 
stávajících pravidel EU v oblasti 
veřejných zakázek a poprvé sta‑
noví společné evropské normy 
týkající se smluv o udělování 
koncesí, jejichž účelem je posílit 
spravedlivou hospodářskou 
soutěž a zajistit co nejlepší 
poměr hodnoty a ceny zavede‑
ním nových kritérií přidělování 
zakázek, která kladou větší 
důraz na ekologické hledisko, 
sociální aspekty a inovace. 
Tempo, jakým členské státy 
přijímají a provádějí nové směr‑
nice v rámci svého vnitrostát‑
ního práva, bude různé, právní 
předpisy v oblasti veřejných 
zakázek se tím zkomplikují, a to 
zejména v období do ledna 
2016, neboť platné předpisy 
se budou lišit. Účelem nových 
předpisů je zjednodušit nakupo‑
vání a zvýšit flexibilitu, a to tak, 
že bude poskytnut větší prostor 
pro vyjednávání podmínek po 
předchozím zveřejnění výzvy. 
Může se tak zvýšit riziko neu‑
platňování postupů týkajících 
se transparentnosti a rovného 
zacházení.

9 Směrnice Evropského parlamen‑
tu a Rady 2009/81/ES ze dne 
13. července 2009 o koordinaci 
postupů při zadávání některých 
zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby zadavateli 
v oblasti obrany a bezpečnosti 
a o změně směrnic 2004/17/
ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 216, 
20.8.2009, s. 76).

10 Co se týče smluv na služby 
obecného zájmu (energetika, 
telekomunikace, doprava, roz‑
hlas a televize, poštovní služby, 
školství, zdravotnictví a sociální 
služby), EU má pro tuto oblast 
zavedena jednotná pravidla, 
která mají zlepšit konkurence‑
schopnost a zároveň zohledňo‑
vat rozdíly mezi jednotlivými 
vnitrostátními systémy.

11 Směrnice o odškodnění: směr‑
nice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/66/ES ze dne 
11. prosince 2007, kterou se 
mění směrnice Rady 89/665/EHS 
a 92/13/EHS, pokud jde o zvýše‑
ní účinnosti přezkumného řízení 
při zadávání veřejných zakázek 
(Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 31).

12 Dokument OECD Fighting 
corruption in the public sector: in‑
tegrity in procurement (Boj proti 
korupci ve veřejném sektoru: 
integrita při zadávání veřejných 
zakázek), www.oecd.org/gov/
ethics/integrityinpublicprocure‑
ment.htm.
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11 
V zakázkách, kde je odběratelem sama Komise, může vést používání rámcových 
smluv k tomu, že jsou v přístupu na trh omezovány malé a střední podniky, proto‑
že poskytování požadovaných služeb mohou za daných podmínek zajistit pouze 
velké organizace.

12 
Hrozí také riziko dělení zakázek na menší části, aby svou hodnotou nepřekročily 
mezní částky, od nichž je nutné použít předpisy o veřejných zakázkách.

13 
V členských státech se nachází velké množství veřejných zadavatelů, kteří spra‑
vují různě velké rozpočty, mají velmi rozdílné administrativní kapacity a zadávají 
veřejné zakázky v komplikovaném právním prostředí, v němž je třeba dodržovat 
požadavky EU, státu a někdy i požadavky regionu, s čímž je pochopitelně spojena 
možnost, že bude docházet k chybám. Příslušný právní rámec může navíc vytvá‑
řet další úroveň pravidel, která je s ohledem na potřeby komplexních zakázek 
neflexibilní, a může správní náklady na nákupy zvyšovat.

14 
Audity souladu s předpisy, které provedl Účetní dvůr, odhalily trvale vysokou 
míru chyb, pokud jde o shodu s pravidly zadávání veřejných zakázek v oblasti po‑
litiky soudržnosti. Účetní dvůr zjistil, že chyby různého druhu, které řízení těchto 
zakázek nepříznivě poznamenávají, představují v oblasti politiky soudržnosti vý‑
znamnou část její odhadované chybovosti. Například v roce 2012 tvořily vyčíslitel‑
né chyby související s nesouladem s unijními či vnitrostátními pravidly zadávání 
veřejných zakázek 52 % odhadované míry chyb v oblasti regionální politiky (kde 
byla chybovost 6,8 %) a 26 % odhadované míry chyb v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních věcí (kde byla chybovost 3,2 %)13.

15 
Podle zkušeností Účetního dvora k nejčastějším případům nedodržení postupů 
zadávání veřejných zakázek mimo jiné patřilo:

a) neodůvodněné přímé zadání zakázky, včetně přímého zadání dodatečných 
stavebních prací nebo služeb, jejichž hodnota přesahovala hranice stanovené 
unijními a vnitrostátními předpisy;

b) rozdělování zakázek na menší části s cílem obejít pravidla zadávání veřejných 
zakázek;

c) nedostatečná nebo žádná publicita nabídkových řízení či rozhodnutí o zadání 
zakázky;

d) používání nevhodných technických specifikací a kritérií výběru omezujících 
hospodářskou soutěž;

e) používání nesprávných metod hodnocení návrhů;

13 Evropský účetní dvůr, výroční 
zprávy za rozpočtový rok 2012, 
body 5.26, 5.33, 6.10 a 6.15
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f) porušování zásady rovného zacházení s uchazeči v rámci zadávacího řízení;

g) podstatné změny podmínek zakázky po jejím přidělení;

h) nedostatky v dokumentaci (zadávací dokumentace, postupy hodnocení).

Co je třeba udělat? / Co Účetní dvůr doporučoval 
v minulosti?

16 
Ze zkušeností, které Účetní dvůr získal při provádění auditů veřejných zakázek, 
vyplývá, že opakující se problémy spočívající v nesouladu s předpisy, kterou 
vedou k významným chybám s dopadem na legalitu a správnost operací, souvi‑
sejí s nedůsledným provedením stávajících právních předpisů a že pro zlepšení 
realizace stále existuje velký prostor.

17 
Opakovaná hodnocení prováděná jménem Komise se stala podnětem ke zjedno‑
dušení pravidel EU vztahujících se na zadávání veřejných zakázek. Nové směrnice 
(které budou muset být provedeny v průběhu příštích 24 měsíců)14 veřejným 
zadavatelům ukládají povinnost zohledňovat v rámci své nákupní politiky sociální 
a environmentální hlediska. Veřejným zadavatelům tyto nové právní předpisy 
přinášejí jednodušší postupy, ale mohou ztížit posuzování uplatňování zásad 
rovného zacházení a transparentnosti. Do celé věci vnášejí také prvek subjektivity 
a další komplikace, neboť uplatňování pravidel, která se týkají sociálních a envi‑
ronmentálních záležitostí, bude záviset na jejich výkladu.

18 
Komise by mohla sehrát určitou roli při shromažďování a šíření osvědčených 
postupů z území uvnitř i vně EU, které by tvůrcům politik v členských státech 
umožnilo vzájemně se od sebe učit. Mohla by usnadnit vytváření sítí a koordinaci 
mezi členskými státy v této oblasti.

14 Na návrzích z prosince 2011 
se Rada shodla v červnu 
2013 a Evropský parlament 
je schválil dne 15. ledna 2014. 
(jedná se o směrnici 
Evropského parlamentu 
a Rady 2014/24/EU ze dne 
26. února 2014 o zadávání 
veřejných zakázek a o 
zrušení směrnice 2004/18/
ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, 
s. 65), směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/23/
EU ze dne 26. února 2014 
o udělování koncesí 
(Úř. věst. L 94, 28.3.2014, 
s. 1) a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/25/
EU ze dne 26. února 2014 
o zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb 
a o zrušení směrnice 2004/17/
ES ( Úř. věst. L 94, 28.3.2014, 
s. 243)).
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Odkazy na užitečnou literaturu / zprávy a stanoviska Evropského účetního dvora

 ο Zpráva o boji proti korupci v EU, oddíl IV, Veřejné zakázky (COM(2014) 38 final ze dne 3. února 2014).

 ο Stanovisko č. 4/2011 k Zelené knize Komise o modernizaci politiky zadávání veřejných zakázek.

 ο Právní předpisy EU týkající se zadávání veřejných zakázek: výsledky shrnutí hodnoticí zprávy (http://ec.europa.
eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive‑summary_en.pdf).

 ο Internetové stránky GŘ pro vnitřní trh a služby.

 ο Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2012, kapitoly 1, 5 a 6.

 ο Evropský úřad pro boj proti podvodům: Red flags in public procurement / fraud schemes (Varovná znamení v zadá‑
vání veřejných zakázek / metody podvodů).

Potřebujete další informace?

Obraťte se na tiskového mluvčího Účetního dvora:
E‑mail: press@eca.europa.eu

Tuto situační zprávu přijal Účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 
25. července 2014.

 Za Účetní dvůr

 předseda
 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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