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EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

 

Integrita a provádění EU ETS (6/2015) 

Účetní dvůr našel významné nedostatky při provádění druhé fáze 
systému (2008–2012) a problémy se spolehlivostí rámce na ochranu 
integrity trhu. Při auditu se zjistilo, že na úrovni EU neexistuje nad 
trhem s emisemi dohled a spolupráce v oblasti regulace není 
dostatečná. Právní definice emisních povolenek není dostatečně 
jasná. Postupy členských států na kontrolu otevírání účtů v systému 
EU ETS, monitorování transakcí a spolupráci s regulačními orgány 
měly výrazné nedostatky.  

V provádění kontrolního rámce systému EU ETS ve fázi 2 byly na 
straně jak členských států, tak Komise výrazné nedostatky. Systémy 
na monitorování, vykazování a ověřování emisí nebyly ani účinně 
realizovány, ani dostatečně sladěny. Existovaly nedostatky 
v pokynech Komise pro provádění systému EU ETS členskými státy ve 
fázi 2 a v monitorování tohoto provádění a posuzování národních 
alokačních plánů členských států pro fázi 2 nebylo na straně Komise 
dostatečně transparentní.  

Auditoři zjistili, že bude třeba vyřešit řadu problémů, aby se tento 
rámec stal dostatečně robustním, zajistila se lepší regulace a dohled 
a povzbudila se důvěra investorů, aby se dopad systému EU ETS jako 
nástroje politiky v oblasti životního prostředí maximalizoval. 

 

Jakým způsobem orgány a instituce EU vypočítávají, snižují a 
kompenzují své emise skleníkových plynů? (14/2014) 

Při auditu se posuzovalo, zda orgány a subjekty EU zavedly politiky 
na snížení dopadu svého administrativního provozu na životní 
prostředí, a pokud ano, zda byly tyto politiky účinně realizovány. 

Auditoři vyzvali orgány a instituce EU k tomu, aby vytvořily 
jednotnou politiku zaměřenou na snížení emisí skleníkových plynů 
(tzv. „uhlíkové stopy“). Dospěli k závěru, že pokrok při zavádění 
Evropského systému environmentálního řízení a auditu je pomalý a 
že informace o skutečném objemu emisí jsou neúplné. 
„Zelené“ veřejné zakázky systematicky využívalo jen několik orgánů a 
institucí. 

Zatímco u budov se orgánům a institucím EU podařilo zvrátit trend 
rostoucích emisí skleníkových plynů, které vznikají v důsledku 
spotřeby energie, co se týče ostatních zdrojů emisí (například emisí 
vznikajících v souvislosti se služebními cestami), neumožnily 
dostupné údaje zjistit jednoznačně klesající trend. Kvantifikované 
cílové hodnoty si pro snížení emisí stanovila méně než polovina 
kontrolovaných orgánů a institucí EU. 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_06/SR15_06_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_14/QJAB14014CSC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_14/QJAB14014CSC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=31989�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_14/QJAB14014ENC.pdf�
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Pomoc EU Ukrajině (32/2016) 
Účetní dvůr zkoumal, zda pomoc Komise a Evropské služby pro vnější 
činnost v období 2007–2015 účinně pomáhala transformovat Ukrajinu 
v dobře řízený stát v oblasti správy veřejných financí, plynárenství a boje 
s korupcí. 
Do roku 2014 neměl dialog na vysoké úrovni mezi EU a Ukrajinou 
o spolupráci v oblasti energetiky na restrukturalizaci odvětví zemního 
plynu velký dopad, neboť na ukrajinské straně chyběl skutečný zájem. 
Dialog byl také ovlivněn rozdíly v názorech zainteresovaných subjektů v EU 
na zajištění bezpečnosti dodávek plynu do EU přes Ukrajinu. Mnohé 
z významných problémů se objevily v období 2007 až 2015 a pokrok 
v modernizaci soustavy pro tranzit zemního plynu byl omezený. V období 
2007–2013 bylo úsilí Komise snížit ukrajinské ceny za energii na 
ekonomicky obhajitelnou úroveň nebo snížit deficit společnosti Naftogaz 
neúspěšné. Od roku 2014 však byly splněny významné dílčí cíle a Komisi se 
v letech 2014 a 2015 navzdory krizi mezi Ukrajinou a Ruskem úspěšně 
podařilo předejít závažným narušením dodávek plynu do EU. 

 

Programy pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Litvě, 
Bulharsku a na Slovensku: od roku 2011 bylo dosaženo určitého pokroku, 
zásadní výzvy však teprve čekají (22/2016) 
Auditoři prověřovali, jakého pokroku bylo od roku 2011 dosaženo při 
provádění programů pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení 
z provozu, jejichž odhadované náklady činily 350–500 miliard EUR. Orgány 
členských států tvrdily, že elektrárny byly nevratně uzavřeny, ne všechny 
očekávané výstupy, podle kterých Komise posuzuje pokrok směrem 
k nevratnému uzavření, však byly zcela realizovány. Výrazně pokročily 
práce na demontáži klíčových prvků v oblastech s nižší radiací, například 
turbínových hal, v elektrárnách v Ignalině (Litva), Kozloduji (Bulharsko) a 
Bohunicích (Slovensko). Stále je však třeba provést klíčové práce 
v oblastech s vyšší radiací, jako jsou budovy reaktorů. Tři uvedené členské 
státy zřídily určité infrastruktury v místě elektrárny pro nakládání 
s odpadem, ale téměř všechny projekty klíčové infrastruktury byly 
zpožděné. Nejdelší zpoždění nastalo v Litvě, kde bylo konečné datum 
vyřazení z provozu od roku 2011 odloženo o dalších devět let na rok 2038. 
Spolufinancování programů EU ze strany členských států bylo omezené. 
Rozdíl mezi náklady na vyřazování z provozu a financováním v Litvě se od 
posledního auditu v roce 2011 zvýšil na 1,56 miliardy EUR. Mezera ve 
financování v Bulharsku se odhadovala na 28 milionů EUR a na Slovensku 
na 92 milionů EUR. Specializované programy financování z EU zaměřené na 
vyřazování jaderných zařízení z provozu nevytvořily řádné pobídky pro 
včasné a nákladově efektivní vyřazování z provozu a téměř u všech 
projektů klíčové infrastruktury došlo ke zpoždění. 
Budoucí náklady související s vyřazováním jaderných zařízení z provozu a 
konečným uložením vyhořelého jaderného paliva nebyly vždy zaúčtovány 
jako rezervy nebo uvedeny v příloze k účetní závěrce. To omezovalo 
transparentnost a narušovalo schopnost příslušných orgánů náležitě 
plánovat, jak budou budoucí náklady na vyřazování jaderných zařízení 
z provozu a uložení vyhořelého paliva hrazeny. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_22/SR_NUCLEAR_DECOMMISSIONING_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_22/SR_NUCLEAR_DECOMMISSIONING_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_22/SR_NUCLEAR_DECOMMISSIONING_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=40134�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=37685�
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Zlepšení bezpečnosti dodávek energie rozvíjením vnitřního trhu s energií: je 
zapotřebí většího úsilí (16/2015) 

Vnitřní trh s energií by měl umožnit volný tok a neomezený obchod 
s plynem a elektřinou na celém území EU. Ve zprávě se však poukazovalo 
na to, že cíle EU, jímž bylo dokončit vnitřní trh s energií do roku 2014, 
nebylo dosaženo. Do plné realizace třetího energetického balíčku zbývala 
ještě dlouhá cesta. 

Energetická infrastruktura v Evropě obecně dosud nebyla navržena pro 
plně integrované trhy, a proto účinně nezajišťovala bezpečnost dodávek 
energie. 

Součástí auditu byly případové studie v šesti členských státech – 
v Bulharsku, Estonsku, Litvě, Polsku, Španělsku a Švédsku. Byly zjištěny 
výrazné rozdíly v tom, jak členské státy organizují své trhy s energií. 
Tento stav s sebou nesl riziko zbrzdění integrace trhu EU jako celku. 
Auditoři došli k závěru, že finanční podpora z rozpočtu EU představovala 
pouze omezený příspěvek. Přeshraniční toky energie vyžadovaly větší 
spolupráci mezi sousedními zeměmi. 

Auditoři dospěli k závěru, že Evropská komise by měla určit, která část 
energetické infrastruktury v EU není aktivně využívána, a s členskými státy 
spolupracovat na odstranění překážek jejího využití pro vnitřní trh 
s energií. Komise by také měla zvážit nové způsoby, jak energii v jednom 
členském státě zpřístupnit zákazníkům v jiném členském státě, například 
rozvojem regionálních provozovatelů infrastruktury. V době auditu nemělo 
financování energetické infrastruktury vnitřní trh s energií jako primární cíl. 
Auditoři doporučili, aby Komise předložila legislativní návrhy, jak podmínit 
rozhodování o tom, které projekty energetické infrastruktury bude 
financovat, náležitým a nepřetržitým fungováním trhů s energií v členských 
státech. 

 

Podpora poskytovaná z nástroje AKT–EU pro energetiku na obnovitelnou 
energii ve východní Africe (15/2015) 

Mezi lety 2006 a 2013 bylo na nástroj pro energetiku AKT-EU přiděleno 
475 milionů EUR, převážně na granty pro projekty v subsaharské Africe. 
Auditoři posuzovali, zda se Komisi prostřednictvím nástroje pro energetiku 
úspěšně podařilo zvýšit přístup chudých obyvatel ve východní Africe 
k obnovitelné energii. 

Zjistili, že nástroj dosáhl některých výrazných úspěchů, ale přesto stále 
vyžaduje lepší dohled. Komise z předložených návrhů vybrala několik 
dobrých projektů, ale nedostatečně monitorovala jejich pokrok. Zprávy 
projektových manažerů neměly stejnou kvalitu a Komise se nepokusila 
prosadit dodržování vykazovacích povinností. Pokud projekty měly výrazné 
problémy, zaměstnanci Komise dostatečně neuplatňovali návštěvy na 
místě a monitorovací prověrky, aby jimi doplnili informace získané od 
odpovědných osob. Ve zprávě byla předložena doporučení spočívající 
v důslednějším výběru projektů, zlepšení jejich monitorování a zvýšení 
vyhlídek na udržitelnost. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_15/SR_ENERGY_AFRICA_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_15/SR_ENERGY_AFRICA_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=34751�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=34611�
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Dosáhla podpora z fondů politiky soudržnosti na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů dobrých výsledků? (06/2014) 

Při auditu se posuzovaly výsledky, jichž bylo dosaženo pomocí prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, tedy dvou 
největších zdrojů financování výdajových programů EU na podporu energie 
z obnovitelných zdrojů. Prověřovalo se, zda byly finanční prostředky 
přiděleny na nákladově efektivní a propracované projekty výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, které měly dobře stanovené priority a racionální 
cíle, a v jaké míře se pomocí těchto prostředků dosáhlo dobrých výsledků, 
pokud jde o plnění cíle EU týkajícího se podílu energie z obnovitelných 
zdrojů do roku 2020. 

Auditoři dospěli k závěru, že má-li financování v rámci těchto programů 
maximálně přispět k dosažení daného cíle, je potřeba provést zlepšení. 
Plánované výstupy kontrolovaných projektů byly realizovány a většina 
z nich byla v době výběru dostatečně pokročilá a připravená k realizaci. 
Nedošlo u nich k většímu překročení nákladů ani ke zpožděním a kapacity 
pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů byly instalovány podle plánu a 
byly v provozu. Ne vždy však byly splněny cíle pro výrobu energie nebo 
nebyly náležitě změřeny. Celková hodnota za peníze byla omezená, 
protože nákladová efektivita nebyla při plánování a realizaci projektů 
určujícím faktorem a výdaje měly pouze omezenou přidanou hodnotu EU. 

 

Nákladová efektivita investic do energetické účinnosti v rámci politiky 
soudržnosti (21/2012) 

Auditoři posuzovali, zda jsou investice do energetické účinnosti 
financované v rámci politiky soudržnosti nákladově efektivní. Konkrétně 
zkoumali, zda byly pro plánování a financování nastaveny vhodné 
podmínky, které by zajišťovaly nákladovou efektivitu investic do 
energetické účinnosti, a zda projekty v oblasti energetické účinnosti ve 
veřejných budovách byly nákladově efektivní.  

Účetní dvůr zjistil, že průměrná doba návratnosti u prověřovaných 
investičních projektů EU v oblasti energetické účinnosti přesahuje 50 let 
(a v krajních případech až 150 let), což znamená, že finanční prostředky na 
takovéto investice by bylo možné vynaložit nákladově efektivněji. 

 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_EN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_EN.PDF�


 5 

 

DOPRAVA 

 

Námořní doprava v EU: v neklidných vodách – mnoho neúčinných a 
neudržitelných investic (23/2016) 

V letech 2000 až 2013 investovala Unie 6,8 miliardy EUR do přístavů. 
Auditoři posuzovali strategie Komise a členských států v oblasti námořní 
nákladní dopravy a efektivitu investic EU do přístavů.  

Účetní dvůr zjistil, že strategie rozvoje přístavů vypracované členskými 
státy a Komisí neposkytovaly dostatek informací umožňujících účinně 
plánovat kapacity. Souběžné financování podobných infrastruktur a 
nadstaveb v sousedních přístavech vedlo k neúčinným a neudržitelným 
investicím s vysokým rizikem, že budou prohospodařeny investice ve výši 
zhruba 400 milionů EUR. Silniční a železniční propojení přístavů 
s vnitrozemím bylo často nedostatečné nebo úplně chybělo, což znamená, 
že bylo nutné další veřejné financování, aby mohly počáteční investice do 
přístavů řádně fungovat. Nové posouzení pěti projektů kontrolovaných již 
v roce 2010 poukázalo na špatnou efektivitu nákladů: využití 
infrastruktury, která v těchto přístavech vznikla s pomocí prostředků EU, 
bylo i po téměř desetiletí provozu stále nedostatečné. Ve čtyřech 
přístavech byly příslušné areály buď zcela, nebo téměř prázdné a v pátém 
neprobíhala žádná činnost. 

Dále jsme zjistili, že Komise nepřijala potřebná opatření v oblasti státní 
podpory a celních řízení, která by umožnila hospodářskou soutěž přístavů 
za rovných podmínek. 

 

Systém EU pro certifikaci udržitelných biopaliv (18/2016) 

Členské státy musí zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě činil v roce 2020 minimálně 10 % konečné spotřeby energie 
v tomto odvětví. V úvahu je možno brát pouze biopaliva certifikovaná jako 
udržitelná. Udržitelnost většiny biopaliv uváděných na trh EU se certifikuje 
v rámci nepovinných režimů uznaných Komisí. 

Účetní dvůr dospěl k závěru, že kvůli nedostatkům v uznávacím řízení 
Komise a následném dohledu nad nepovinnými režimy není systém 
certifikace EU pro udržitelnost biopaliv zcela spolehlivý. Posouzení 
prováděná Komisí dostatečně nepokrývala některé důležité aspekty nutné 
k zajištění udržitelnosti biopaliv. 

Komise dále vydala rozhodnutí o uznání nepovinných režimů, které neměly 
vhodné ověřovací postupy, jež by umožnily ujišťovat se o tom, že biopaliva 
vyrobená z odpadu byla skutečně vyrobena z odpadu anebo že vstupní 
suroviny pro biopaliva vypěstované v Evropské unii splňují environmentální 
požadavky EU pro oblast zemědělství.  

Některé uznané režimy nebyly dostatečně transparentní nebo v jejich 
správní struktuře působili pouze zástupci několika málo hospodářských 
subjektů. 

Pokud jde o dosažení 10% cíle pro biopaliva v oblasti dopravy, Účetní dvůr 
zjistil, že tyto statistické údaje mohou být nadhodnoceny, protože členské 
státy mohly jako udržitelná biopaliva vykazovat i paliva, jejichž udržitelnost 
nebyla ověřena. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=37734�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=37264�
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Železniční nákladní doprava v EU: stále není na správné cestě (8/2016) 

Z rozpočtu EU bylo na financování železničních projektů v letech 2007 až 
2013 poskytnuto zhruba 28 miliard EUR. Navzdory tomu a navzdory 
prioritě, kterou Komise přisoudila přesunutí přepravy zboží ze silnice na 
železnici, nebyla železniční nákladní doprava v EU během 15 let 
předcházejících zprávě schopna účinně reagovat na konkurenci silniční 
dopravy. Při auditu se posuzovalo, zda EU účinně posílila železniční 
nákladní dopravu a zda se výkonnost železniční nákladní dopravy v EU, 
pokud jde o modální podíl a přepravený objem, od roku 2000 zlepšila. 
Železniční doprava je šetrnější k životnímu prostředí a používá méně 
dovážené ropy než jiné způsoby dopravy, ale nedokázala reagovat na 
konkurenci silniční dopravy. Auditoři zjistili, že výkonnost železniční 
nákladní dopravy zůstává celkově neuspokojivá, zatímco postavení silniční 
dopravy dále vzrostlo. 

Auditoři konstatovali, že jednotný evropský železniční prostor ještě zdaleka 
nebyl dobudován. Železniční síť EU celkem vzato zůstávala systémem 
samostatných národních sítí. 

Postupy řízení provozu nebyly přizpůsobeny potřebám železniční nákladní 
dopravy, a to ani na železničních nákladních koridorech. Špatná údržba 
železniční sítě mohla ovlivňovat udržitelnost a výkonnost infrastruktury 
financované EU. Pokud by zjištěné problémy nebyly řešeny, další 
financování samo o sobě by je nevyřešilo. Komise a členské státy by měly 
provozovatelům infrastruktury a železničním podnikům pomoci zlepšit 
spolehlivost, frekvenci, pružnost, orientaci na zákazníky, přepravní čas a 
cenu nákladní dopravy. 

 

Vnitrozemská vodní doprava v Evropě: od roku 2001 se významně nezvýšil 
podíl tohoto způsobu dopravy ani se nezlepšila splavnost (1/2015) 

Auditoři posuzovali, zda projekty spolufinancované z rozpočtu EU účinným 
způsobem přispěly k nárůstu modálního podílu vnitrozemské nákladní 
vodní dopravy a ke zlepšení splavnosti a zda byly strategie EU pro 
vnitrozemskou vodní dopravu koherentní a vycházely z relevantních a 
komplexních analýz. 

Auditoři zjistili, že pokrok byl pomalý, protože nebyla odstraněna 
problematická místa. Projekty spolufinancované EU nebyly prováděny 
účinně a vnitrozemská vodní doprava si jako alternativa k silniční dopravě 
nepolepšila a nedošlo ani ke zlepšení splavnosti. Členské státy věnovaly 
vnitrozemským vodním cestám jen malou pozornost, přestože Komise je 
označila za prioritu. Členské státy propojené hlavními vodními koridory 
neměly žádnou ucelenou obecnou strategii a strategie EU dostatečně 
nezohledňovaly environmentální hlediska ani to, jakou pozornost údržbě 
řek věnovaly členské státy. 

Auditoři doporučili, aby členské státy upřednostňovaly ty projekty na 
vnitrozemských vodních cestách, které mají největší a nejrychlejší přínos, a 
aby Komise soustředila své financování na ty projekty, které se nacházejí 
v lokalitách, kde již existují rozpracované plány na úpravu problematických 
míst. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=36398�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=31393�
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DOPRAVA 

 

Účinnost projektů veřejné městské dopravy podporovaných EU (1/2014) 

Při auditu se posuzovala realizace a účinnost projektů městské veřejné 
dopravy spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU a dále to, zda 
tyto projekty plnily potřeby uživatelů a dosahovaly stanovených cílů. 

Při auditu bylo zjištěno, že dvě třetiny projektů městské dopravy 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU se dostatečně 
nevyužívají. K tomuto stavu nejvíce přispěly dva faktory: nedostatky 
v koncepci projektů a nevhodná politika mobility. Nedostatečnou 
výkonnost však navrhovatelé ani vnitrostátní orgány většinou následně 
nekontrolovali. Obecně byly infrastruktura a vozidla realizovány 
v souladu s projektovou specifikací. Byla sice zjištěna výrazná zpoždění 
a překročení nákladů, nicméně po dokončení uspokojovaly téměř 
všechny prověřované projekty potřeby uživatelů. 

 

Byly programy Marco Polo účelné v přesunu dopravy ze silnic? (3/2013) 

Od roku 2003 se z programů Marco Polo financovaly projekty 
dopravních služeb, které přesouvaly nákladní dopravu ze silnic na 
železnice, vnitrozemské vodní cesty a námořní dopravu na krátké 
vzdálenosti, aby se omezila mezinárodní silniční nákladní doprava, snížil 
dopad nákladní dopravy na životní prostředí, odlehčilo přetíženým 
silnicím a zvýšila bezpečnost silničního provozu.  

Vzhledem k mnoha zjištěným nedostatkům považoval Účetní dvůr 
programy za neúčinné. Programy nedosáhly cílových výstupů a na 
přesun nákladní dopravy ze silnic neměly žádný vliv, chyběly údaje, 
které by umožnily posoudit jejich očekávané přínosy, nebyl předložen 
dostatek projektových návrhů, vykázané údaje o malém objemu 
nákladu převedeného ze silnic byly nejisté a mnohé projekty byly 
neudržitelné a byly by spuštěny i bez financování EU.  

Účetní dvůr proto doporučil, aby byly programy Marco Polo ukončeny, 
a dále aby financování bylo podmíněno provedením podrobného 
předběžného posouzení potenciální poptávky, a pokud taková 
potenciální poptávka existuje, mělo by se budoucí financování řídit 
jasnými pravidly a podmínkami, aby se tak zlepšila výkonnost budoucích 
režimů podpory v dopravě. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_01/QJAB14001CSC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=26838�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_EN.PDF�
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DOPRAVA 

 

Je spolufinancování dopravní infrastruktury v námořních přístavech ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti účelnou investicí? (4/2012) 

Účetní dvůr posuzoval, zda projekty dopravní infrastruktury 
v námořních přístavech byly účelné. Za tímto účelem prověřil cíle a 
výstupy 27 projektů, na něž byla poskytnuta podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, a způsob, jakým 
členské státy tyto výdaje řídily a jakým Komise na celý proces 
dohlížela.  

Účetní dvůr zjistil, že pouze 11 z 27 projektů bylo z hlediska podpory 
cílů dopravní politiky účelných. V několika případech navíc nebyly 
stavby dokončeny, v jiných se nevyužívaly a některé projekty 
potřebovaly další výrazné investice, aby mohly být plně zprovozněny. 

 

Zlepšování dopravní výkonnosti na transevropských železničních 
osách: splnily investice EU do železniční infrastruktury svůj účel? 
(8/2010) 

Audit se zaměřil na spolufinancování železniční infrastruktury 
Evropskou unií a zkoumal jeho účelnost z hlediska zlepšování 
výkonnosti na transevropských osách. Účetní dvůr dospěl k závěru, že 
pro optimální využití prostředků EU by bylo možné ještě podniknout 
určitá opatření, ale že finanční prostředky EU přispívají k otevření 
nových možností v transevropské železniční dopravě. 

V rámci infrastrukturních projektů spolufinancovaných EU byla 
plánovaná infrastruktura realizována v souladu s technickými 
specifikacemi a po dokončení nabídla nové a lepší možnosti železniční 
dopravy na klíčových úsecích prioritních projektů. S ohledem na 
okolnosti, které se objevily během výstavby, byly v mnoha případech 
do technických specifikací zaneseny změny. 

Na tratích vyhrazených pro vysokorychlostní přepravu cestujících, jež 
jsou v provozu zcela podle plánů, bylo dosaženo měřitelných zlepšení. 
Na využití konvenčních úseků pro smíšenou a nákladní dopravu, jež 
EU spolufinancovala, se však podepisuje řada faktorů, v jejichž 
důsledku železniční služby prozatím plně nefungují v očekávané míře. 
Na evropské železniční síti přetrvávají systémová omezení, zejména 
v přeshraničních lokalitách. 

 
  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_EN.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_EN.PDF�
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ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A BIOLOGICKÁ ROZMANITOST 

 

Podpora EU pro infrastrukturu venkova: potenciál pro dosažení významně 
vyšší efektivnosti nákladů (25/2015) 

Účetní dvůr prověřoval, zda Komise a členské státy dosáhly optimálního 
využití prostředků poskytnutých prostřednictvím programů rozvoje 
venkova na infrastrukturu jako silnice, vodovodní systémy, školy a další 
veřejná zařízení. Cílem financovaných projektů bylo například zlepšit 
energetickou účinnost veřejných budov či zajistit lepší ochranu před 
povodněmi. 

Ačkoliv prověřované infrastrukturní projekty byly pro venkovské oblasti 
přínosem, auditoři shledali, že členské státy a Komise v rámci sdíleného 
řízení nevyužívaly finanční prostředky optimálně. S dostupnými 
prostředky mohlo být dosaženo mnohem více. Členské státy využití fondů 
rozvoje venkova EU ne vždy jasně odůvodňovaly. Spíš než na účinnou 
koordinaci s jinými fondy se soustředily na to, aby nedocházelo ke dvojímu 
financování. Ačkoli byly zjištěny určité správné postupy, riziko, že projekty 
by se realizovaly i bez finanční podpory EU, nebylo účinně řízeno. 

Od roku 2012 uplatňuje Komise podle auditorů aktivnější a koordinovanější 
přístup. Pokud budou změny řádně prováděny, měly by v období 2014–
2020 vést k lepšímu finančnímu řízení. 

 

Podpora EU zemím produkujícím dřevo v rámci akčního plánu FLEGT 
(13/2015) 

Účetní dvůr zkoumal, zda Komise dobře spravovala podporu poskytovanou 
v rámci akčního plánu EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti 
lesnictví (FLEGT). Na základě akčního plánu bylo v období 2003–2013 
přiděleno 300 milionů EUR celkem 35 zemím. 
Auditoři zjistili, že akční plán byl sice vítanou iniciativou, avšak celkové 
výsledky byly skromné. Pomoc nebyla zemím produkujícím dřevo 
přidělována podle jasných kritérií a dopad pomoci byl kvůli velkému počtu 
zemí, které si při získávání podpory konkurovaly, roztříštěn.  
Stupeň pokroku se v příslušných zemích výrazným způsobem lišil. Dva 
státy, Indonésie a Ghana, významně postoupily směrem k plnému 
licencování svého dřeva. Všeobecně byl však pokrok velmi pomalý a 
mnoho zemí mělo problémy s překonáváním překážek na cestě k dobré 
správě této oblasti. Za dvanáct let od doby, co Komise akční plán zavedla, 
nezískala ani jedna partnerská země plně schválenou licenci. 
Důležitými faktory, které mohly za nedostatečný pokrok, byly jednak 
nedostatek vhodného plánování na straně Komise a také nedostatek 
jasných priorit financování ve vztahu k zemím produkujícím dřevo. 
Auditoři doporučili, aby Komise stanovila jasné cíle a způsoby, jakými jich 
dosáhnout. Nařízení EU o těžbě dřeva, jehož účelem bylo zabránit vstupu 
nezákonně vytěženého dřeva na trh EU, v době auditu ještě v plném 
rozsahu nezavedly čtyři členské státy.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_25/SR_RURAL_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_25/SR_RURAL_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_13/SR_FLEGT_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35306�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=33292�
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ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A BIOLOGICKÁ ROZMANITOST 

 

Financuje EFRR účinně projekty, které přímo podporují biologickou 
rozmanitost v rámci strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2020? (12/2014) 

Účetní dvůr zkoumal, zda členské státy využily dostupného 
financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) k přímé 
podpoře biologické rozmanitosti, a posuzoval, zda spolufinancované 
projekty účinně zastavují její úbytek. 

Při auditu bylo zjištěno, že členské státy čerpají prostředky na tyto 
projekty méně než u jiných oblastí výdajů z EFRR. Má-li být EFRR 
i nadále užitečným nástrojem pro realizaci strategie EU pro 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020, podpora, 
kterou Komise poskytuje členským státům při provádění 
konkrétních plánů ochrany a péče pro stanoviště a druhy, by měla 
být větší. Spolufinancované projekty byly obecně v souladu 
s prioritami členských států a EU v oblasti biologické rozmanitosti. 
Posuzování jejich účinnost však bylo ztíženo, neboť většina 
členských států nezavedla žádné ukazatele výsledků ani systémy 
monitorování pro posuzování vývoje stanovišť a druhů. 

 

Začlenění cílů vodní politiky EU do SZP: částečný úspěch (4/2014) 

Účetní dvůr posuzoval, zda byly cíle vodní politiky EU úspěšně 
začleněny do společné zemědělské politiky (SZP).  

Při auditu bylo zjištěno, že EU byla při začleňování cílů vodní 
politiky do SZP pouze částečně úspěšná. Byly zjištěny nedostatky 
u obou používaných nástrojů SZP (podmíněnost a rozvoj venkova) a 
zpoždění i nedostatky v provádění rámcové směrnice o vodě.  

Nástroje SZP měly na podporu cílů politiky, spočívajících ve 
zlepšování kvality a zvyšování kvantity vody, pozitivní dopad. Tyto 
nástroje byly nicméně v porovnání s ambicemi SZP omezené. Ani 
jeden z těchto dvou nástrojů například neumožňoval v rámci výdajů 
na SZP uplatňovat v plném rozsahu zásadu „znečišťovatel platí“.  

Na úrovni orgánů a institucí EU ani v členských státech nebyl 
o vlivech zemědělských činností na vodu a o jejich vývoji k dispozici 
dostatek informací.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012CSC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012CSC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012CSC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012ENC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_EN.pdf�
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ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A BIOLOGICKÁ ROZMANITOST 

 

Je složka Životní prostředí programu LIFE účinná? (15/2013) 

Audit se zaměřil na projekty financované v letech 2005 až 2010. 
Auditoři navštívili příslušné útvary Komise a rovněž pět členských 
států, které patří k největším příjemcům prostředků z programu 
LIFE (Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Spojené království) a 
které představují 55 % rozpočtu programu LIFE a 15 % jeho 
projektů. 

Účetní dvůr zjistil, že složka LIFE Životní prostředí celkově 
nefungovala účinně, neboť nebyla dostatečně dobře koncipována 
a prováděna. 

 

Podpora na zvýšení hospodářské hodnoty lesů z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (8/2013) 

Auditoři posuzovali, zda byla podpora rozvoje venkova určená na 
zvýšení hospodářské hodnoty lesů řízena efektivně a účelně.  

Audit Účetního dvora odhalil v koncepci opatření nedostatky, 
které významně bránily jejímu úspěšnému provádění: na úrovni 
Komise nebyla provedena zvláštní analýza situace v lesnictví v EU, 
která by navrhovanou zvláštní finanční pomoc pro zvýšení 
hospodářské hodnoty lesů soukromých vlastníků a obcí 
odůvodňovala.  

Navíc v právních předpisech nebyly definovány hlavní prvky 
opatření. Zejména chyběly definice pojmů „hospodářská hodnota 
lesů“ a „lesnický podnik“. Členské státy navíc stanovily velice 
rozdílné velikosti lesnických podniků, při jejichž překročení se 
vyžadoval lesní hospodářský plán. 

Účetní dvůr zjistil, že jen několik projektů výrazně zvýšilo 
hospodářskou hodnotu lesů, buďto zvýšením hodnoty pozemků 
(vybudováním lesních stezek a cest), nebo hodnoty lesnických 
produktů (pěstebními činnostmi jako vyvětvování či probírka). 

 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015CSN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015ENN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_EN.pdf�
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VODA A ODPADY 

 

Boj proti plýtvání potravinami: příležitost pro EU jak zlepšit účinné využívání 
zdrojů v potravinovém řetězci (34/2016)  

Auditoři zkoumali úlohu, kterou by v boji proti plýtvání potravinami mohla hrát 
EU. S plýtváním potravinami jsou spojeny obrovské hospodářské a 
environmentální náklady. FAO odhaduje náklady spojené s plýtváním 
potravinami v celosvětovém měřítku na 1 bilion USD ročně a environmentální 
náklady dosahují přibližně 700 miliard USD. 
Audit se soustředil na prevenci a darování, což jsou v boji proti plýtvání 
potravinami nejúčinnější prostředky. Auditoři došli k závěru, že předchozí 
opatření nebyla dostatečná a že strategii EU v oblasti plýtvání potravinami je 
třeba posílit a lépe koordinovat. Auditoři doporučili, aby Komise hledala 
způsoby, jak pomocí stávajících politik proti plýtvání potravinami lépe bojovat. 
Mnohá z možných zlepšení navržených auditory nevyžadovala ani nové iniciativy 
ani více veřejných peněz, ale spíše spočívala v tom, aby se lépe sladily stávající 
politiky, zlepšila se koordinace a aby bylo omezení plýtvání potravinami zřetelně 
označeno jako jeden z politických cílů. 

 

Boj proti eutrofizaci v Baltském moři: jsou zapotřebí další a účinnější opatření 
(03/2016) 

Baltské moře je jedním z nejvíce znečištěných moří na světě. Boj proti 
eutrofizaci, kterou způsobuje zatížení živinami hlavně ze zemědělství a 
městských odpadních vod, je velkou výzvou. Tuto výzvu dvěma způsoby 
umocňuje změna klimatu: Zaprvé, změny ve srážkových režimech mohou vést 
k vyšší koncentraci znečišťujících látek blízko pobřeží, což může eutrofizaci 
zhoršit. Zadruhé, zvyšující se teplota moře by mohla vytvořit lepší podmínky pro 
růst vodních řas. 
Právní rámec EU vyžaduje, aby členské státy bojovaly proti nadměrnému zatížení 
živinami a dosáhly dobrého stavu prostředí mořských vod. Některá z těchto 
opatření spolufinancuje EU. Účetní dvůr zkoumal, zda opatření EU účinně 
pomohla členským státům snížit znečištění Baltského moře živinami. Došli jsme 
k závěru, že tato opatření vedla při snižování množství živin v Baltském moři jen 
k malému pokroku. Předkládáme několik doporučení, která mají účinnost 
opatření pro boj proti eutrofizaci v Baltském moři zlepšit. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_03/SR_BALTIC_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=40302�
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VODA A ODPADY 

 

Kvalita vod v povodí Dunaje: provádění rámcové směrnice o vodě zaznamenalo 
určitý pokrok, ještě však není dovršeno (23/2015) 

Auditoři posuzovali, zda provádění rámcové směrnice o vodě v České republice, 
Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku vedlo ke zlepšení kvality povrchových vod 
v povodí Dunaje. 
Účetní dvůr konstatoval, že členské státy budou muset zintenzivnit úsilí, aby 
urychlily pokrok v oblasti kvality vody, protože od zavedení plánů povodí z roku 
2009 došlo jen k malému zlepšení. Tyto plány měly nedostatky, zejména při 
identifikaci faktorů znečištění, a stanovená nápravná opatření byla málo 
ambiciózní. Členské státy bez dostatečného zdůvodnění vyňaly významný počet 
vodních útvarů z důležitých lhůt. 
Podle auditorů je zásadní, aby členské státy vymezily opatření, která 
u jednotlivých vodních útvarů vycházejí ze spolehlivě určených problémů se 
znečištěním, s nimiž se daný vodní útvar potýká. Takto zacílená opatření by 
rovněž zajišťovala nákladovou efektivitu. Členské státy by pak musely náklady na 
tato opatření posoudit a poskytnout financování. 
Pokud jde o odpadní vody, při zavádění směrnice o čištění odpadních vod 
docházelo ke zpožděním a opatření se nedostatečně zaměřovala na určité 
znečišťovatele tím, že by stanovila zvláštní mezní hodnoty emisí. Pokud jde 
o zemědělství, nástroje dostupné v době auditu (akční plány pro dusičnany, 
akční plány pro pesticidy) nebyly využity s plnou účinností a příliš se spoléhalo na 
dobrovolná opatření (rozvoj venkova). 
V obou oblastech byly zavedené donucovací mechanismy (kontroly a sankce) jen 
částečně účinné. Kromě toho bylo zejména potřeba zefektivnit různé kontroly 
v oblasti zemědělství. Konečně poplatek za znečišťování vody, který mají platit 
subjekty vypouštějící odpadní vody, se nevyužíval nejlépe a na difúzní znečištění 
ze zemědělství se zásada „znečišťovatel platí“ uplatňovala jen zčásti. 

 

Financování EU určené na čistírny městských odpadních vod v povodí Dunaje: Je 
třeba vyvinout další úsilí, aby členské státy mohly splnit cíle politiky EU v oblasti 
odpadních vod (2/2015) 

Při auditu se posuzovalo, jak čtyři členské státy v povodí Dunaje dodržují směrnici 
o čištění odpadních vod a také jak funguje 28 čistíren odpadních vod. 

Ačkoli výdaje EU hrály klíčovou roli a pomohly zemím dosáhnout pokroku při 
plnění požadavků směrnice, ve všech docházelo ke zpožděním. Ve třech 
členských státech se dostupné financování EU čerpalo pomalu, takže hrozilo, že 
o finanční prostředky EU přijdou. 

Čistírny odpadních vod požadavky EU na odtokovou vodu, které se na ně 
vztahovaly, dodržovaly. V některých případech však byly požadavky EU na 
odtokovou vodu méně přísné než požadavky vnitrostátní, což naznačuje, že by 
mohlo být záhodno směrnici revidovat. 32 % čistíren bylo naddimenzovaných a 
chyběly informace o odlehčování během dešťů. Někdy bylo také třeba nalézt 
lepší způsoby odstraňování čistírenských kalů. 

Dále udržitelnost čistíren často ohrožovaly nedostatky ve stanovování poplatků. 
Provozní náklady, které se odrážely v poplatcích, se mezi čistírnami lišily, což 
naznačuje, že by bylo možné je optimalizovat. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_23/SR_DANUBE_PROGRESS_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_23/SR_DANUBE_PROGRESS_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35001�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=32196�


 14 

 

VODA A ODPADY 

 

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? (20/2012) 

Auditoři posuzovali, nakolik je financování strukturálních opatření určené na 
infrastrukturní zařízení pro nakládání s komunálním odpadem účelné, a pomáhá 
tak členským státům plnit cíle odpadové politiky EU.  

Auditoři zjistili, že pokud není komunální odpad sbírán, zpracováván a řádně 
odstraňován, může mít negativní vliv na životní prostředí, například v podobě 
emisí skleníkových plynů.  

Auditoři analyzovali výkonnost vzorku 26 projektů v oblasti infrastruktury pro 
nakládání s odpady a hodnotili plnění cílů odpadové politiky EU i provádění 
podpůrných opatření v osmi regionech, kde se zařízení nacházela. Prověřovali 
také roli Komise.  

EÚD dospěl k závěru, že určité zlepšení v odpadovém hospodářství bylo sice 
zaznamenáno v téměř všech vybraných regionech, nicméně účelnost 
financování infrastrukturních zařízení pro nakládání s komunálním odpadem ze 
strukturálních opatření byla omezena špatným prováděním podpůrných 
informačních, správních a ekonomických opatření a nedostatky v právním 
rámci a pokynech EU pro odpady. 

 

Rozvojová pomoc Evropské unie na zásobování pitnou vodou a základní 
hygienická zařízení v zemích subsaharské Afriky (13/2012) 

Při auditu se posuzovalo, zda Komise řídila rozvojovou pomoc EU zaměřenou na 
pitnou vodu a základní hygienická zařízení v subsaharské Africe tak, aby vedla 
k účelným a udržitelným výsledkům.  

EÚD zjistil, že podpora EU zlepšila přístup k pitné vodě a základním 
hygienickým zařízením. Na druhé straně méně než polovina prověřovaných 
projektů dosáhla výsledků, které naplňovaly potřeby příjemců, a auditoři 
zjistili, že přínosy nebudou trvalé, pokud nebudou zajištěny příjmy z jiných 
zdrojů než z poplatků.  

Komise dobře nevyužila svých řídicích postupů, aby zvýšila pravděpodobnost, že 
projekty budou trvalým přínosem. 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_EN.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_EN.PDF�
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VODA A ODPADY 

 

Je využití výdajů na zásobování vodou pro spotřebu v domácnostech v rámci 
strukturálních opatření EU maximálně efektivní? (9/2010) 

Audit Účetního dvora se zaměřil na infrastruktury určené k zásobování 
domácností vodou, které byly spolufinancovány ze strukturálních opatření 
EU během programového období 2000–2006 ve Španělsku, Řecku, 
Portugalsku a Itálii, což jsou hlavní příjemci financování EU v této oblasti. 
Cílem auditu bylo posoudit, zda byla přijata nejvhodnější řešení, zda byly 
spolufinancované projekty úspěšné a zda bylo cílů dosaženo s nejnižšími 
možnými náklady pro rozpočet EU.  
Účetní dvůr zjistil, že výdaje na strukturální opatření sice přispěly ke zlepšení 
zásobování vodou pro použití v domácnostech, avšak mohlo být dosaženo 
lepších výsledků s nižšími náklady. Zejména odhady budoucí potřeby vody 
nezohledňovaly klesající trendy poptávky po vodě ani všechny již dostupné 
zdroje. Nepřihlíželo se ke snížení ztrát vody. 
Bylo dosaženo měřitelného zlepšení, pokud jde o zvýšený objem dostupné 
vody, rozšířené pokrytí veřejnou sítí, lepší jakost vody, vyšší účinnost sítě a 
kontinuitu služeb. Některé projekty však nebyly připraveny k provozu, 
protože chyběla doplňková infrastruktura. 
Auditoři zjistili, že monitorování výsledků mělo proměnlivou kvalitu. Pokud 
byly v rozhodnutích o grantu uloženy podmínky, nevěnovala se dostatečná 
pozornost tomu, zda byly splněny. 
U všech projektů docházelo k překročení nákladů a zpožděním. Bylo 
zjištěno, že při poměření dvěma hlavními parametry efektivnosti fungovalo 
několik projektů s omezenou efektivností. Byly zaznamenány významné 
nedostatky v postupu stanovování výše grantů. Komise a řídící orgány 
členských států nevěnovaly dostatečnou pozornost schopnosti projektů 
vytvářet příjmy. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_09/SR10_09_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_09/SR10_09_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=958�
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PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ KATASTROF 

 

Mechanismus civilní ochrany Unie: koordinace odezvy na katastrofy mimo 
EU byla obecně účinná (33/2016) 

Mechanismus civilní ochrany Evropské unie (UCPM) byl zřízen k podpoře 
rychlé a účinné operační spolupráce mezi národními útvary civilní ochrany 
s důležitou rolí Evropské komise při usnadňování koordinace. 

Předmětem auditu byla aktivace mechanismu UCPM v reakci na tři nedávné 
mezinárodní katastrofy: záplavy v Bosně a Hercegovině (2014), propuknutí 
epidemie viru Ebola v západní Africe (2014–2016) a zemětřesení v Nepálu 
(2015).  

Auditoři dospěli k závěru, že činnost Komise v rámci koordinace odezvy na 
katastrofy mimo Unii od začátku roku 2014 byla obecně účinná. Účetní 
dvůr předložil několik doporučení, jak dále zlepšit fungování UCPM během 
fáze reakce. 

 

Je podpora EU určená na prevenci škod způsobených v lesích požáry a 
přírodními katastrofami a na obnovu lesů dobře řízena? (24/2014) 

V programovém období 2007–2013 byla z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) poskytnuta podpora na obnovu lesů 
poškozených přírodními katastrofami a požáry a na zavádění preventivních 
opatření.  

Účetní dvůr dospěl k závěru, že podpora nebyla dostatečně dobře řízena a 
že Komise a členské státy nejsou schopny doložit, že zamýšlených výsledků 
bylo dosaženo nákladově efektivním způsobem.  

Preventivní opatření nebyla dostatečně zacílena. Při auditu byla zjištěna 
opatření, která nebyla k dosažení cílů opatření vhodná. Nákladová 
efektivnost financovaných opatření nebyla náležitě zajištěna. A konečně 
zavedené monitorovací nástroje neumožňovaly Komisi a členským státům 
vhodně posuzovat efektivnost a účinnost opatření. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_24/SR14_24_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_24/SR14_24_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=40303�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=31318�
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PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ KATASTROF 

 

Podpora EU na obnovu po zemětřesení na Haiti (13/2014) 

Tato zpráva se zabývala zvládáním katastrof. Zemětřesení nesouvisejí 
s globálním oteplováním jako takovým, avšak způsob, jakým se finanční 
prostředky používají na řešení přírodních katastrof tohoto druhu, je 
podobný tomu, jak by se použily na řešení katastrof souvisejících se 
změnou klimatu.  

Ve zprávě se konstatovalo, že Komise řešila prioritní potřeby v oblasti 
obnovy dobře (vhodná strategie, náležitá dělba práce mezi Komisí s dalšími 
velkými dárci).  

Programy však nebyly realizovány dostatečně účinně a chyběla patřičná 
návaznost mezi základní pomocí, obnovou a rozvojem. Bylo to částečně 
způsobeno složitou situací a nedostatky vnitrostátních orgánů, ale také 
nedostatky v řízení některých činitelů pod kontrolou Komise. Většina 
programů se potýkala se zpožděními a některé dosáhly omezeného 
pokroku. Monitorování vycházelo z náležitého rámce, ale nebyl na ně 
přidělen dostatek zdrojů.  

 

Reakce Fondu solidarity Evropské unie na zemětřesení v oblasti Abruzzo 
v roce 2009: relevance a náklady opatření (24/2012) 

Tato zpráva se zabývala zvládáním katastrof. Zemětřesení nesouvisejí 
s globálním oteplováním jako takovým, avšak způsob, jakým se finanční 
prostředky používají na řešení přírodních katastrof tohoto druhu, je 
podobný tomu, jak by se použily na řešení katastrof souvisejících se 
změnou klimatu. 

Auditoři posuzovali, zda byly financované činnosti v souladu s nařízením 
o Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) a zda byl stavební projekt „CASE“ 
(na který připadla většina výdajů) řádně naplánován a koncipován a 
proveden s náležitým ohledem na hospodárnost.  

EÚD zjistil, že zatímco ostatní financované projekty byly způsobilé, jeden 
projekt (projekt CASE) v souladu s nařízením o FSEU nebyl. Vyskytly se též 
nedostatky v plánování projektu CASE a hospodárnosti jeho provádění. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013CSC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=28102�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_EN.PDF�
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VÝZKUM 

 

Evropský inovační a technologický institut musí upravit své realizační 
mechanismy a některé prvky své koncepce, aby dosáhl očekávaného 
dopadu (4/2016) 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) má lépe propojovat 
vzdělávání, vědu a podnikání, a být tak hnací silou inovací v EU. 
Dospěli jsme k závěru, že přestože má existence EIT náležité 
opodstatnění, jeho složitý provozní rámec a problémy s řízením 
omezují jeho celkovou účinnost.  

Zjistili jsme, že model financování EIT, mechanismy podávání zpráv 
mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími a finanční 
udržitelnost těchto společenství trpí určitými nedostatky. Ani sedm 
let po svém založení nebyl EIT plně provozně nezávislý na Evropské 
komisi. Tato skutečnost komplikuje jeho rozhodování. Došli jsme 
k závěru, že chce-li se EIT stát průlomovým inovačním institutem, jak 
bylo původním záměrem, je nutné provést výrazné legislativní a 
provozní úpravy, které lépe podpoří inovační potenciál EU. 

V energetice a oblasti klimatu auditoři nenalezli žádné konkrétní 
doklady o podstatných výstupech ze spolupráce mezi znalostními a 
inovačními společenstvími v oblasti energetiky a klimatu. Zdůraznili 
také, že znalostní a inovační společenství v oblasti klimatu splnilo 
v plném rozsahu jen osm ze svých 18 strategických cílů. 

 

Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového programu 
pro výzkum? (2/2013) 

Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace je jedním z klíčových nástrojů Unie pro financování 
výzkumu.  

Ve zprávě se zkoumá, jak Komise tento program řídila. Účetní dvůr 
konstatoval, že Komise řízení programu zjednodušila a zlepšila, avšak 
zajištění jeho efektivního prováděné zůstává v řadě oblastí 
problematické. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_EN.PDF�
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FINANCOVÁNÍ ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU 
A PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE TÉTO ZMĚNĚ 

 

Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů – ponaučení 
z programového období 2007–2013 (19/2016) 

Auditoři prověřovali, zda finanční nástroje v oblasti regionální, 
sociální, dopravní a energetické politiky představovaly efektivní 
způsob plnění rozpočtu v období 2007–2013. Zjistili řadu významných 
problémů, které omezovaly jejich efektivnost: 

• náklady na řízení a s ním související odměny byly v poměru 
k poskytnuté podpoře vysoké a výrazně vyšší než u fondů 
v soukromém sektoru, 
• značný počet finančních nástrojů byl naddimenzovaný a ještě na 
konci roku 2014 měly nástroje značné problémy s vyplácením svého 
kapitálu (ačkoli od té doby byly již podniknuty kroky, které by tento 
problém mohly zmírnit), 
• pokud jde o přilákání soukromého kapitálu, nebyly finanční 
nástroje úspěšné, a to ani v rámci sdíleného, ani v rámci 
centralizovaného řízení,  
• v poskytování znovupoužitelné finanční podpory byl úspěšný jen 
malý počet finančních nástrojů. 

 

Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření 
v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje 
vážné riziko, že nebude splněn (31/2016) 

EU se dohodla, že na opatření související s klimatem by mělo být 
vynaloženo alespoň 20 % jejího rozpočtu na období 2014–2020. Cíle 
mělo být dosaženo tak, že opatření v oblasti klimatu by měla být 
zohledňována v jednotlivých politikách a v příslušných prostředcích 
z rozpočtu EU. 
Účetní dvůr zjistil, že hrozí závažné riziko, že cíl vynaložit nejméně 
každé páté euro z rozpočtu EU v období 2014–2020 na opatření 
související s klimatem nebude splněn. 
Auditoři zjistili, že v tomto směru se provádějí ambiciózní kroky a že 
bylo dosaženo pokroku. Existovalo však vážné riziko, že bez většího 
úsilí se nepodaří cíl 20 % splnit. Díky plnění cíle se Evropský fond pro 
regionální rozvoj a Fond soudržnosti více a lépe zaměřovaly na 
opatření v oblasti klimatu. Auditoři však nezaznamenali významný 
posun ve prospěch opatření v oblasti klimatu v oblastech 
zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu a v Evropském sociálním 
fondu. 
Podle Komise dosahoval v letech 2014 až 2016 podíl financování 
určeného na opatření v oblasti klimatu v průměru 17,6 %. Pro 
dosažení celkového cíle rozpočtu EU do konce roku 2020 by bylo 
v letech 2017 až 2020 třeba zvýšit míru financování v oblasti klimatu 
v průměru na 22 %. Komise v době auditu odhadovala, že na oblast 
klimatu bude v letech 2014 a 2020 celkově vynaloženo 18,9 %, což by 
bylo méně než cílových 20 %.  
Rovněž jsme zjistili, že odhady Komise vycházely z předpokladů 
týkajících se zemědělských výdajů na opatření v oblasti klimatu, které 
byly nadhodnoceny a které nebyly řádně zdůvodněny. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_CS.pdf�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=37071�
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=39853�
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FINANCOVÁNÍ ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU 
A PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE TÉTO ZMĚNĚ 

 

Financování opatření v oblasti klimatu Evropskou unií v kontextu vnější 
pomoci (17/2013) 

Účetní dvůr zkoumal, zda Komise řídila výdaje související s klimatem 
z rozpočtu EU a z evropského rozvojového fondu (ERF) dobře. Rovněž 
jsme hodnotili, zda Komise v souvislosti s financováním opatření 
v oblasti klimatu pro rozvojové země podnikla náležitá opatření 
podporující koordinaci s členskými státy EU a zda byla tato koordinace 
dostatečná. 

Účetní dvůr dospěl k závěru, že Komise řídila výdaje EU související 
s klimatem z rozpočtu EU a ERF dobře. Má-li však EU dosáhnout co 
největšího mezinárodního dopadu, doporučili jsme, aby se podstatně 
zlepšila koordinace mezi Komisí a členskými státy při financování 
opatření v oblasti klimatu pro rozvojové země a zintenzivnila 
koordinace v boji proti korupci. 

 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018CSC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018CSC.pdf�
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JINÉ 

 

Podařilo se Komisi a Eurostatu zkvalitnit proces tvorby spolehlivé a 
důvěryhodné evropské statistiky? (12/2012) 

Auditoři posuzovali, zda se Komisi a Eurostatu podařilo zkvalitnit 
proces tvorby spolehlivé a důvěryhodné evropské statistiky. Toto 
zkvalitnění záleželo na dodržování Kodexu evropské statistiky, který 
stanovuje normy pro vývoj, tvorbu a šíření statistik, a také na 
provádění evropského statistického programu. Ve zprávě se 
neposuzovala spolehlivost konkrétních statistických výstupů.  

Účetní dvůr zjistil, že Komise ani Eurostat Kodex evropské statistiky 
dosud plně nedodržují a že Eurostatu se nepodařilo koncipovat 
Evropský statistický program na období 2008–2012 jako účinný 
nástroj na plánování, monitorování a na vyvozování odpovědnosti. 

 

Účelnost rozvojové pomoci Evropské unie pro zajištění potravin 
v subsaharské Africe (1/2012) 

Auditoři posuzovali, zda rozvojová pomoc EU pro zajištění potravin 
v subsaharské Africe byla účelná. Analyzovalo se, zda odpovídá 
potřebám a prioritám daných zemí a zda byla intervence EU účelná.  

Účetní dvůr dospěl k závěru, že rozvojová pomoc EU pro zajištění 
potravin v subsaharské Africe byla z větší části účelná a významně 
přispívala k dosažení cíle, kterým je zajištění potravin. Komise však 
dostatečně nepřihlédla k možnostem podpory EU v jiných zemích, 
které rovněž trpí chronickým nedostatečným zajištěním potravin, a 
nepřisoudila dostatečnou prioritu výživě. 

 

Posuzování dopadů v orgánech EU: napomáhá při rozhodování? 
(3/2010) 

Auditoři zkoumali, zda Komise v rámci tvorby svých návrhů 
připravovala posouzení dopadů, zda postupy Komise v oblasti 
posuzování dopadů náležitě podporovaly přípravu jejích iniciativ a zda 
byly obsah a prezentace zpráv Komise o posouzení dopadů náležité. 
Audit ukázal, že celkově posuzování dopadů, zejména v posledních 
letech, účinně napomáhalo orgánům EU při rozhodování. 
Tato posouzení dopadů však nebyla s postupem legislativního procesu 
aktualizována a Evropský parlament a Rada jen málokdy 
vypracovávaly vlastní posouzení dopadů jimi navrhovaných změn. 
Audit poukázal na oblasti, v nichž lze dosáhnout zlepšení a které se 
týkají postupů Komise při posuzování dopadů a také obsahu a 
prezentace zpráv o posouzení dopadů. 

 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_03/SR10_03_CS.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_EN.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_EN.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_03/SR10_03_EN.PDF�

