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02Auditní tým

Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů výkonnosti a auditů souladu s předpisy zaměře-
ných na konkrétní oblasti rozpočtu či témata z oblasti řízení. EÚD vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich 
dopad co nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či 
výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti.

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát II, jemuž předsedá členka EÚD Iliana Ivanovová a který se zaměřuje na vý-
dajové oblasti související s investicemi ve prospěch soudržnosti, růstu a začleňování. Audit vedl člen odpovídající za tuto 
zprávu Ladislav Balko a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Branislav Urbanič, vyšší manažer Niels-Erik Brokopp, 
vedoucí úkolu Bernard Witkoś a auditoři Simon Dennett, Marija Grgurićová, Sara Pimentelová, Ana Popescová a Anne 
Poulsenová.

Zleva doprava: Sara Pimentelová, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grgurićová, 
Simon Dennett, Bernard Witkoś.
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Dohody o partnerství na programové období 2014–2020 uzavírá Evropská komise a každý členský stát. Obsahují 
plány vnitrostátních orgánů na použití financování z evropských strukturálních a investičních fondů a vytyčují 
strategické cíle a investiční priority každé země a uvádějí je do souvislosti s celkovými cíli strategie Evropa 2020 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Mimo jiné také podrobně popisují případné předběžné 
podmínky a rámce řízení výkonnosti. Připravuje je členský stát v dialogu s Komisí a Komise je také musí schválit.

Dopad označuje dlouhodobější socio-ekonomické důsledky, které lze pozorovat po určité době od dokončení 
intervence a které se mohou týkat přímých či nepřímých adresátů dané intervence (například snížení 
nezaměstnanosti, zlepšení jakosti vody apod.).

Doporučení pro jednotlivé země jsou doporučení Rady pro členské státy týkající se strukturálních problémů, které 
je vhodné řešit pomocí víceletých investic, jež přímo spadají do působnosti ESI fondů, jak je stanoveno v nařízeních 
upravujících jednotlivé fondy. Vycházejí z analýzy rozpočtových, makroekonomických a strukturálních reforem 
členských států vypracované Komisí a týkají se následujících 12–18 měsíců. Rada je přijímá v souladu s čl. 121 odst. 2 
a čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Evropská územní spolupráce (ETC) se financuje z EFRR a poskytuje rámec pro spolupráci, uskutečňování 
společných opatření a výměnu informací o politikách mezi vnitrostátními, regionálními a místními aktéry z různých 
členských států.

Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy jsou samostatné fondy, které podporují plnění strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v celé Unii, přičemž každý fond plní také své zvláštní 
poslání. Rámce politik jsou stanoveny na sedmileté rozpočtové období víceletého finančního rámce. Do fondů 
patří: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci je soubor zásad zakotvených v nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 240/2014, jehož cílem je podpořit členské státy a zjednodušit jim situaci při organizaci partnerské 
spolupráce pro vypracování a provádění dohod o partnerství a operačních programů.

Evropský srovnávací přehled inovací je srovnávací posouzení, které provádí Komise a které hodnotí, jak si členské 
státy EU vedou v oblasti výzkumu a inovací. Inovační schopnost země se prezentuje jako jeden syntetický ukazatel 
složený ze tří hlavních typů ukazatelů, tj. předpokladů, aktivity podniků a výstupů, a z osmi inovačních dimenzí, jež 
celkem zachycují 25 ukazatelů.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) má za cíl poskytovat finanční podporu regionům, v nichž 
míra nezaměstnanosti mladých lidí překračuje 25 %, tím, že podporuje realizaci systému záruk pro mladé lidi, 
a posiluje a doplňuje tak činnosti financované z ESF. Z iniciativy se financují činnosti cílící přímo na mladé lidi do 25 
let (případně až do 29 let, pokud to členské státy považují za relevantní), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Intervence je jakákoli akce či operace provedená veřejnými orgány nebo jinými organizacemi, a to bez ohledu na 
její formu (politika, program, opatření či projekt). Intervence mohou mít podobu grantů, půjček, úrokových dotací, 
záruk, kapitálových účastí a režimů rizikového kapitálu nebo jiných forem financování.
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Investiční priorita je preferovaná oblast příspěvku Evropské unie, stanovená na úrovni Unie a související 
s konkrétním tematickým cílem.

Logika intervence stanoví souvislost mezi posouzenými potřebami, cíli, vstupy (plánovanými a přidělenými), 
výstupy (stanovenými a dosaženými) a výsledky (zamýšlenými a skutečnými).

Národní program reforem je dokument, který uvádí politiky a opatření země pro udržení růstu a zaměstnanosti 
a dosažení cílů strategie Evropa 2020.

Nařízení o společných ustanoveních je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Operační program stanoví priority členského státu a konkrétní cíle a jak bude financování (EU i vnitrostátní 
prostředky z veřejných zdrojů a spolufinancování ze soukromého sektoru) z ESI fondů v daném období (nyní sedm 
let) využito k financování projektů. Projekty musí přispívat k dosažení určitého počtu cílů specifikovaných na úrovni 
prioritní osy operačního programu. Operační program připravuje členský stát a před provedením jakýchkoliv plateb 
z rozpočtu EU jej musí schválit Komise. V průběhu období, k němuž se vztahují, lze operační programy měnit, jen 
pokud s tím obě strany souhlasí.

Předběžné podmínky jsou podmínky založené na předem vymezených kritériích stanovených v nařízení 
o společných ustanoveních, které se považují za nutné předpoklady účinného a efektivního využívání podpory 
Unie, na niž se vztahují dohody o partnerství. Když členské státy připravují operační programy EFRR, FS a ESF na 
programové období 2014–2020, musí posoudit, zda byly tyto podmínky splněny. Pokud tomu tak není, je třeba 
vypracovat akční plány, aby byly splněny do 31. prosince 2016.

Společný strategický rámec (SSR) poskytuje pokyny a pomáhá harmonizovat cíle, kterých by měly dosáhnout 
jednotlivé fondy politiky soudržnosti EU a další nástroje a politiky Unie.

Strategie Evropa 2020 je strategie EU pro růst na období 2010 až 2020, jejímž cílem je dosáhnout oživení po krizi 
a která je rozdělena do pěti hlavních cílů: zaměstnanost, výzkum a vývoj, klima a energetika, vzdělávání, sociální 
začleňování a snižování chudoby.

Tematický cíl je strukturující prvek dohod o partnerství. Je předem stanovený legislativou a představuje cíle, 
které by se měly podporovat z evropských strukturálních a investičních fondů. Tematické cíle jsou pojítkem se 
strategickými cíli na úrovni EU.

Vstupy jsou finanční a lidské zdroje a materiální, organizační a právní prostředky potřebné pro provádění dané 
politiky, programu či projektu.

Výkonnostní rámec se skládá ze souboru milníků a cílů vymezených pro každou prioritu v programu, a tvoří tak 
důležitý pilíř přístupu orientovaného na výkonnost.
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Výkonnostní rezerva představuje 6 % zdrojů přidělených do EFRR, ESF a Fondu soudržnosti. Tyto zdroje jsou 
v současné době blokované, ale lze je uvolnit po přezkumu výkonnosti plánovaném na rok 2019, budou-li splněny či 
překročeny určité požadavky.

Výsledek je měřitelný důsledek, který je přímo či nepřímo odvozen ze vztahu mezi příčinou a následkem. Přístup 
k veřejné politice orientovaný na výsledky spočívá v zásadě, že veřejné intervence by se měly zaměřovat na 
dosahování výsledků spíše než na řízení činností a procesů.

Výstupy jsou vyprodukovány nebo je jich dosaženo pomocí prostředků přidělených na danou intervenci (například 
uskutečněné kurzy odborné přípravy pro mladé nezaměstnané, počet čistíren odpadních vod nebo kilometrů 
vybudovaných silnic apod.).
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O této zprávě

V této zprávě zkoumáme, zda dohody o partnerství uzavírané mezi Evropskou komisí a členskými státy napo-
máhají tomu, aby byly strukturální a investiční fondy EU zaměřeny účinněji. Zjistili jsme, že přes počáteční 
obtíže Komise a členské státy úspěšně vymezily cíle a očekávané výstupy programů, na něž se dohody vztahují. 
Bylo však stanoveno zbytečně velké množství výkonnostních ukazatelů a některé důležité definice nejsou sjed-
noceny. Komisi a členským státům předkládáme řadu doporučení, jak fungování dohod zlepšit.

O dohodách o partnerství

I
Dohody o partnerství jsou strategickými investičními plány pro členské státy EU, které stanoví vnitrostátní výdajové 
priority Evropských strukturálních a investičních fondů na sedmileté období. Byly zavedeny legislativou a sjednány 
mezi Evropskou komisí a členskými státy v roce 2014. Na základě dohod o partnerství dojednala Komise do prosince 
2015 pro Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond celkem 387 operačních 
programů. Jelikož tyto tři fondy představují hlavní investiční nástroje EU o celkovém objemu asi 350 miliard EUR na 
programové období 2014–2020, výsledky jednání určují, jak bude vynaložena významná část rozpočtu EU.

Jak jsme prováděli audit

II
Naším cílem bylo stanovit, zda Komise účinně sjednávala dohody o partnerství a operační programy, aby finan-
cování EU bylo účinněji zaměřeno na priority strategie EU 2020, aby intervence byly lépe odůvodněny, pokud jde 
o investiční potřeby a zamýšlené výsledky, a aby podmínky, podle nichž se bude měřit výkonnost těchto programů, 
byly vhodně stanoveny. Audit se týkal období od prosince 2013 do prosince 2015. Součástí auditu byly následující 
činnosti:

– analyzovali jsme časový rámec, v němž proběhla jednání, a posoudili jsme vnitřní postupy Komise pro jednání,

– důkladně jsme analyzovali dohody o partnerství a 14 operačních programů pěti členských států – Španělska, 
Irska, Chorvatska, Polska a Rumunska. Dále jsme ze studijních důvodů navštívili Dánsko,

– přezkoumali jsme dokumentaci Komise vztahující se k jednání a podklady členských států sloužící k vypracování 
DP a OP v našem vzorku.

– provedli jsme pohovory se zaměstnanci Komise a úředníky v členských státech a jejich stálých zastoupeních 
v Bruselu,

– provedli jsme konzultace s odborníky v oblasti regionální a strukturální politiky a politiky soudržnosti a sestavo-
vání rozpočtu podle výkonnosti.
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Co jsme zjistili

III
Evropský parlament a Rada přijaly legislativní balíček pro politiku soudržnosti těsně před začátkem programového 
období 2014–2020. Aby Komise zmírnila dopad opožděného přijetí nařízení, zahájila neformální jednání s členskými 
státy již v roce 2012. Navzdory obtížím přijala Komise operační programy ve lhůtách stanovených v nařízení o spo-
lečných ustanoveních a průměrná doba potřebná na přijetí operačního programu byla srovnatelná s předchozím 
programovým obdobím. Do prosince 2014 však bylo přijato jen 64 % operačních programů v rámci cíle „Investice 
pro růst a zaměstnanost“, což bylo způsobeno hlavně opožděným přijetím legislativního balíčku.

IV
Jednání mezi Komisí a členskými státy byla obtížnější než v předešlých obdobích. Hlavními důvody byly dodatečné 
požadavky jako například předběžné podmínky nebo požadavek stanovit jasnější intervenční logiku, dále problémy 
v oblasti IT a potřeba několika kol schvalování Komisí. Navíc původní návrhy programových dokumentů předklá-
dané členskými státy měly značné problémy s kvalitou.

V
Dohody o partnerství se ukázaly být účinným nástrojem pro účelové vázání prostředků ESI fondů na tematické cíle 
a investiční priority a pro podporu zaměření na cíle Strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. Dosažení strate-
gických výsledků stanovených pro programové období bude vyžadovat výrazný příspěvek z vnitrostátních rozpo-
čtů nad rámec výdajů ESI fondů, ale i dodatečná regulační opatření a strukturální reformy. Uvedené skutečnosti 
dokládají, že Komise stále více využívá programování ESI fondů k tomu, aby ovlivnila celkovou ekonomickou správu 
v členských státech.

VI
U většiny kontrolovaných programů na období 2014–2020 se Komisi a členským státům podařilo vypracovat 
operační programy, které mají důslednější intervenční logiku, tj. stanoví, čeho se má prostřednictvím intervence 
dosáhnout (specifické cíle a výsledky) a jak toho má být dosaženo (požadované financování, prováděná opatření 
a očekávané výstupy).
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VII
Zjistili jsme, že způsob, jakým jsou operační programy strukturovány, vedl ke značnému nárůstu počtu výkon-
nostních ukazatelů pro výstupy a výsledky, které se mají sledovat. Nařízení upravující jednotlivé fondy zavedla na 
shromažďování a vykazování údajů o výstupech a výsledcích a na finanční monitorování investic různé požadavky. 
Neexistuje společná definice „výstupu“ a „výsledku“ ani harmonizovaný přístup mezi jednotlivými fondy, pokud jde 
o používání společných ukazatelů (které musí být hlášeny Komisi). Členské státy mají navíc možnost vymezit pro 
jednotlivé programy další ukazatele výstupů a rozdělit ukazatele mezi regiony.

VIII
Naše analýza ukázala, že členské státy vytvořily tisíce výkonnostních ukazatelů a nad společnými ukazateli mají 
výraznou početní převahu ukazatele specifické pro jednotlivé programy. Tento vysoký počet ukazatelů povede 
k výraznému administrativnímu zatížení, ale jak členské státy tyto údaje využijí, se teprve musí ukázat. Vzhledem 
k rozdílným přístupům, zejména v případě ukazatelů specifických pro jednotlivé programy, máme rovněž pochyb-
nosti o tom, zda bude možné údaje o výkonnosti smysluplně agregovat. Pozitivní je, že větší množství lepších údajů 
o výstupech by mohlo být prvním krokem k rozpočtu více založenému na výkonnosti v období po roce 2020.

Co doporučujeme

IX
Členské státy by měly:

– poskytovat Komisi finanční informace nezbytné k tomu, aby Komise mohla účinně monitorovat soulad s poža-
davky na tematické zaměření (včetně odchylek stanovených v nařízení EFRR);

– v případě změny programu přestat používat zbytečné ukazatele specifické pro jednotlivé programy;

– zajistit, aby se shromažďovaly údaje, které jsou relevantní k určení dopadu intervencí EFRR.

X
Komise by měla:

– své legislativní návrhy týkající se politiky soudržnosti na období po roce 2020 předložit včas, aby bylo možno 
jednání mezi Evropským parlamentem a Radou dokončit před zahájením programového období;

– zajistit, aby členské státy dodržovaly účelové vázání prostředků ESI fondů na tematické cíle;

– jednotně definovat „výstup“ a „výsledek“ a navrhnout, aby tato terminologie byla začleněna do finančního naří-
zení, a zajistit, aby návrhy odvětvových nařízení v období po roce 2020 tyto definice dodržovaly;
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– analyzovat ukazatele specifické pro jednotlivé programy a společné ukazatele pro výstupy a výsledky na období 
2014–2020, aby určila, které z nich jsou nejrelevantnější a nejvhodnější ke stanovení dopadu intervencí EU;

– šířit „osvědčené postupy“ členských států pro hodnocení, kterými lze nejlépe stanovit dopad intervencí EU, 
a pomáhat členským státům při aktualizaci jejich plánů hodnocení, aby zahrnovaly takováto hodnocení s použi-
tím osvědčených postupů;

– na základě údajů shromážděných prostřednictvím výročních prováděcích zpráv a výsledků jednorázových 
hodnocení a hodnocení ex post provádět srovnávací analýzu výkonnosti a ve vhodných případech prosazovat 
referenční srovnávání a umožnit zlepšování dané politiky během období 2014–2020;

– pro financování intervencí v oblasti soudržnosti v období po roce 2020 uplatňovat přístup k sestavování rozpoč-
tu podle výkonnosti, který dává do souvislosti každé zvýšení zdrojů s nárůstem výstupů nebo jiných výsledků. 
V tomto kontextu by Komise měla využít údaje o skutečných jednotkových nákladech stanovených během 
období 2014–2020.
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 1 Financování EU z EFRR, ESF a FS v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 

včetně Evropské územní spolupráce a YEI

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise z databáze Infoview, červen 2016.

Politika soudržnosti je hlavní investiční politikou EU

01 
Mechanismy, kterými se financuje provádění politiky soudržnosti EU, jsou 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond 
soudržnosti (FS). Společně s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venko-
va (EZFRV) a Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) tvoří tyto fondy 
Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy.

02 
Politika soudržnosti je hlavní investiční politikou EU, jež podporuje tvorbu pra-
covních míst, konkurenceschopnost podniků, udržitelný rozvoj a lepší kvalitu 
života občanů. Celkový objem prostředků přidělený z rozpočtu EU na EFRR, ESF 
a FS v programovém období 2014–2020 činí 349,4 miliardy EUR, což je vyšší část-
ka než 346,5 miliardy EUR v programovém období 2007–20131 (viz obrázek 1).

1 Výpočet EÚD na základě údajů 
Komise o schválených 
operačních programech na 
období 2007–2013 
a 2014–2020, Infoview, 
červen 2016.
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Zdroj: EÚD na základě údajů Komise z databáze Infoview, červen 2016.

Financování EU z EFRR, ESF a FS v programovém období 2014–2020 podle členských 
států (v mld. EUR)

03 
Členskými státy, kterým byl v programovém období 2014–2020 přidělen nejvyš-
ší objem financování EU z EFRR, ESF a FS, jsou Polsko (76,8 miliardy EUR), Itálie 
(31,1 miliardy EUR) a Španělsko (27,0 miliardy EUR) (viz obrázek 2).
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Právní předpisy přispívají k většímu zaměření na 
výkonnost v politice soudržnosti v období 2014–2020

04 
Programování peněžních prostředků je zásadním prvním krokem v provádění 
programů, neboť do velké míry určuje, na které oblasti budou unijní a vnitrostát-
ní finance během programového období přiděleny.

05 
Pro nové programové období 2014–2020 byla zavedena řada nových ustanovení, 
která mají tato očekávání naplnit. Jedná se například o tato:

– zaměření výdajů v oblasti soudržnosti na tematické cíle a investiční priority 
odvozené ze strategie Evropa 2020,

– strukturovanější využívání intervenční logiky během programování, počínaje 
stanovením investičních potřeb a vymezením zamýšlených dlouhodobých 
výsledků,

– jednotnější a širší používání výkonnostních ukazatelů, kterými se měří pokrok 
při plnění těchto cílů,

– opětovné zavedení povinné výkonnostní rezervy (předtím povinné v období 
2000–2006 a dobrovolné v období 2007–20132) financování EU, která se uvol-
ňuje jen tehdy, pokud ukazatele dosáhnou předem vymezených milníků,

– předběžné podmínky, které musí členské státy splnit (a které mimo jiné 
souvisí s provedením předpisů EU ve vnitrostátním právu a jejich účinnou re-
alizací a s existencí rámců pro politiky a strategických rámců) v oblastech, do 
nichž plynou investice z ESI fondů. Je třeba poznamenat, že členské státy mo-
hou spolufinancování z ESI fondů obdržet před tím, než předběžné podmínky 
splní. Pokud nejsou předběžné podmínky splněny, může Komise průběžné 
platby zčásti nebo zcela pozastavit.

06 
V příloze I se srovnávají tato zásadní ustanovení pro programové období 2014–
2020 s odpovídajícími ustanoveními v obdobích 2000–2006 a 2007–2013. Aspekty 
související se stanovením předběžných podmínek, vymezením ukazatelů vý-
konnosti a úpravou výkonnostní rezervy budou pojednány v druhé samostatné 
zprávě (viz bod 28).

2 Článek 23 a 50 nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 ze dne 
11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 25).
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Přijetí právního rámce pro politiku soudržnosti na 
období 2014–2020 – hlavní kroky

Příprava legislativního návrhu Komise

07 
V roce 2010 přijala Evropská rada strategii Evropa 2020, která má Evropě pomoci 
vyjít z krize silnější a připravit hospodářství EU na další desetiletí. Ve strategii 
byly stanoveny klíčové priority pro růst a hlavní cíle, které mají být do roku 2020 
splněny (viz příloha II).

08 
V průběhu roku 2010 posoudila Komise dopad svého legislativního návrhu na-
řízení o společných ustanoveních, které vymezuje obecná společná ustanovení 
pro všechny ESI fondy3. Posouzení bylo zveřejněno v říjnu 2011 a doporučuje se 
v něm používat předběžné podmínky, přezkum výkonnosti, výkonnostní rezervu 
a posílenou makrofiskální podmíněnost.

09 
Konečně během roku 2012 Komise vypracovala stanovisko ke každému členské-
mu státu, které bylo zasláno příslušným vnitrostátním orgánům na podzim 2012 
před tím, než stanoviska představili vysocí úředníci Komise. Ve stanoviscích Komi-
se analyzovala hlavní úkoly, které stojí před každým členským státem, a pokrok, 
jehož bylo dosaženo při plnění cílů strategie Evropa 2020, a také svůj pohled na 
nejrelevantnější priority pro financování. Ve stanoviscích se také odkazovalo na 
doporučení pro jednotlivé země a evropský semestr. Tyto pracovní dokumenty 
útvarů pak sloužily jako základ pro jednání Komise s členskými státy.

3 SEC(2011) 1141 final ze dne 
6. října 2011 „Posouzení 
dopadu“.
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Vyjednávání o legislativním balíčku pro politiku soudržnosti 
mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou

Legislativní balíček pro politiku soudržnosti těsně souvisí 
s víceletým finančním rámcem

10 
Diskuse v Evropském parlamentu a Radě o legislativním balíčku pro politiku 
soudržnosti těsně souvisely s diskusemi o víceletém finančním rámci (VFR)4, který 
určuje celkovou výši financování EU, jež je k dispozici během programového 
období. Tento VFR byl prvním, jenž byl přijat v souladu s ustanoveními Lisabon-
ské smlouvy. To znamená, že Rada v souladu se zvláštním legislativním postupem 
jednohlasně přijme nařízení o VFR poté, co obdrží souhlas Evropského parla-
mentu. Komise předložila návrh VFR na období 2014–2020 v červnu 2011. Rada 
a Evropský parlament VFR přijaly až v prosinci 20135.

Pravomoci Evropského parlamentu se rozšířily využíváním 
řádného legislativního postupu

11 
Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) rozšířila pravomoci Evropského 
parlamentu tak, že řádný legislativní postup (spolurozhodování) se vztahuje 
na celý legislativní balíček pro politiku soudržnosti6. Komise předložila návrh 
legislativního balíčku pro politiku soudržnosti v říjnu 2011. Po změnách v SFEU 
Parlament a Rada poprvé hrály v jednáních o obecných ustanoveních o struktu-
rálních fondech rovnocennou roli. V předchozím programovém období se postup 
spolurozhodování vztahoval pouze na pravidla pro jednotlivé fondy. V praxi to 
znamenalo, že jak Evropský parlament, tak Rada předkládaly stanoviska ke všem 
návrhům Komise a že Komise, Parlament a Rada musely dosáhnout společného 
stanoviska. Jednání začala v červenci 2012 za kyperského předsednictví. Celkově 
mezi těmito třemi orgány proběhlo jen o nařízení o společných ustanoveních 73 
jednání, včetně sedmi jednání za přítomnosti Komisaře.

12 
Rada přijala nařízení o společných ustanoveních a nařízení upravující jednotli-
vých pět ESI fondů7 dne 17. prosince 2013. Sekundární předpisy, tj. prováděcí akty 
a akty v přenesené pravomoci, pak byly přijaty do ledna 20168 (viz obrázek 3).

4 KOM(2011) 398 v konečném 
znění ze dne 29. června 2011 
„Návrh nařízení Rady, kterým 
se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020“.

5 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).

6 Článek 177 SFEU.

7 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1300/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o Fondu 
soudržnosti a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 281), nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1301/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, 
o zvláštních ustanoveních 
týkajících se cíle Investice pro 
růst a zaměstnanost 
a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 289), nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1304/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 
o Evropském sociálním fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 470), nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady č. 1305/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o podpoře 
pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1698/2005 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 487) a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 508/2014 ze dne 
15. května 2014 o Evropském 
námořním a rybářském fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, 
(ES) č. 1198/2006 a (ES) 
č. 791/2007 a nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1255/2011 
(Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

8 Posledním přijatým nařízením 
bylo nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 
2016/568 ze dne 
29. ledna 2016, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 s ohledem na 
Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Evropský sociální fond, 
Fond soudržnosti a Evropský 
námořní a rybářský fond, 
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Programování politiky soudržnosti na období 
2014–2020

Hlavní stavební kameny programovacího procesu: společný 
strategický rámec, tematické cíle, dohody o partnerství 
a operační programy

13 
Nařízení o společných ustanoveních obsahuje klíčová ustanovení, která upra-
vují programování cílů politiky soudržnosti a odpovídajících výdajů na období 
2014–2020. Zejména jde o jednání o partnerství a o operačních programech mezi 
Komisí a členskými státy na základě společného strategického rámce a předem 
vymezených tematických cílů.

Společný strategický rámec

14 
Společný strategický rámec (SSR) obsahuje strategické hlavní zásady na úrovni 
EU, podle nichž se koordinuje využívání ESI fondů s jinými nástroji a politikami 
Unie po celé programové období s přihlédnutím k cílům politik, hlavním cílovým 
hodnotám a stěžejním iniciativám strategie Evropa 20209 (viz příloha II). V obdo-
bí 2007–2013 vedle sebe existovaly samostatné soubory strategických pokynů 
pro politiku soudržnosti, rozvoj venkova a rybolov a námořní politiku.

Tematické cíle

15 
Nařízení o společných ustanoveních10 posiluje využívání intervenční logiky 
v období 2014–2020 a usiluje o to, aby se finanční prostředky soustředily na 11 
tematických cílů (viz příloha II). Tyto tematické cíle mají přispívat k plnění priorit 
strategie Evropa 2020, tj. inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění. Tematické cíle jsou obecné cíle bez souvisejících cílových hodnot, 
milníků a ukazatelů. Svým rozsahem jdou tematické cíle nad rámec prioritních 
oblastí strategie Evropa 2020 a jejích hlavních cílů11.

pokud jde o podmínky 
a postupy k rozhodnutí o tom, 
zda mají částky, které nelze 
získat zpět, uhradit členské 
státy (Úř. věst. L 97, 13.4.2016, 
s. 1).

9 Článek 10 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova 
a Evropském námořním 
a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320).

10 Článek 9 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.

11 Výroční zpráva Účetního dvora 
o plnění rozpočtu za 
rozpočtový rok 2014, bod 3.24 
(Úř. věst. C 373, 10.11.2015).
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16 
Specifická legislativa pro EFRR, ESF a FS také vymezuje investiční priority12 souvi-
sející s tematickými cíli. Kromě toho je v předpisech stanovena řada požadavků 
na přidělování finančních prostředků (viz rámeček 1 a příloha II). Každý členský 
stát by měl v tomto rámci určit své národní či regionální investiční potřeby a z ESI 
fondů financovat investiční potřeby, které jsou nejvhodnější pro dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 nebo které k jejich dosažení co nejvýznamněji přispějí.

17 
Priority financování se nejprve stanoví v dohodách o partnerství a poté v ope-
račních programech. Má to dopad na koncepci intervencí, pokud jde o konkrétní 
cíle, které by měly být během prováděcího období dosažitelné, a na cílové hod-
noty příslušných výkonnostních ukazatelů.

Tematické zaměření – přehled hlavních legislativních požadavků

Zaprvé, rozsah podpory, kterou lze z jednotlivých fondů poskytnout, je stanoven ve zvláštních nařízeních pro 
tyto fondy: z EFRR lze podporovat tematické cíle 1–11, z ESF tematické cíle 8–11 a z FS tematické cíle 4–7 a 1113.

Dále u EFRR musí být pevně stanovený podíl (od 50 % do 80 %) celkového financování v méně rozvinutých, 
přechodových a více rozvinutých regionech přidělen na tematické cíle 1–414. Na tematický cíl 4 se musí vyčle-
nit minimálně 12 % až 20 % celkových prostředků z EFRR v závislosti na druhu regionu15.

V případě ESF musí být nejméně 20 % celkových zdrojů z rozpočtu pro daný členský stát vyčleněno na tema-
tický cíl 916 a na úrovni programů se musí 60 % až 80 % zdrojů přidělit až na pět investičních priorit17.

Kromě těchto požadavků na tematické zaměření vztahujících se k jednotlivým fondům se může podpora 
soustřeďovat i na oblasti strategického významu. Například členské státy a regiony, které vyčlenily zdroje na 
tematický cíl 1, musely vypracovat také strategie pro inteligentní specializaci, tj. určit menší počet oblastí pro 
inteligentní specializaci s růstovým potenciálem. Strategie pro inteligentní specializaci musí popisovat, jak 
členské státy a regiony hodlají pro podniky ve své zemi či regionu vytvořit konkurenční výhodu. Tento poža-
davek je součástí předběžné podmínky 1.118.

13 Článek 5 nařízení (EU) č. 1301/2013, článek 3 nařízení (EU) č. 1304/2013 a článek 4 nařízení (EU) č. 1300/2013.

14 Článek 4 nařízení (EU) č. 1301/2013.

15 Článek 4 nařízení (EU) č. 1301/2013.

16 Čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1304/2013.

17 Čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1304/2013.

18 Nařízení (EU) č. 1303/2013, příloha XI, předběžná podmínka 1.1: „Existence národní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci 
v souladu s národním programem reforem“.
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12 Článek 5 nařízení (EU) 
č. 1301/2013, článek 3 nařízení 
(EU) č. 1304/2013 a článek 4 
nařízení (EU) č. 1300/2013.
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Dohody o partnerství

18 
Dohody o partnerství (DP) jsou národní investiční plány vypracované v souladu 
s hlavními zásadami společného strategického rámce. Vztahují se na celé progra-
mové období a zahrnují všech pět ESI fondů. Pro každý členský stát se vypraco-
vává jedna DP na základě národního programu reforem, v němž se předkládají 
politiky a opatření dané země pro udržení růstu a zaměstnanosti a splnění cílů 
strategie Evropa 2020, nejrelevantnějších doporučení pro danou zemi a přísluš-
ných doporučení Rady.

19 
Obsah DP je stanoven v nařízení o společných ustanoveních19 a Komise vydala 
další pokyny ke konkrétním informacím, které mají DP obsahovat20 (viz ráme-
ček 2). Hlavní části DP schvaluje Komise.

19 Čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.

20 Informační list č. 1a, dohoda 
o partnerství, verze 1, duben 
2013 a Návrh vzoru a pokyny 
k obsahu dohody 
o partnerství.

Dohody o partnerství

Dohody o partnerství zahrnují všechny ESI fondy a popisují záměry a tematické cíle sledované členským stá-
tem, a poskytují tak přehled o informacích, jež se dále rozpracovávají v jednotlivých operačních programech.

DP podléhá schválení Komise a obsahuje informace o rozvojových potřebách členského státu, vybrané tema-
tické cíle, orientační rozdělení podpory EU, seznam operačních programů členského státu, popis institucio-
nálního uspořádání, seznam partnerů a zásadu partnerství, posouzení správní kapacity, souhrn předběžných 
hodnocení, informace o předběžných ověřeních dodržování pravidel adicionality, souhrn posouzení předběž-
ných podmínek, metodiku a mechanismy zajišťující fungování výkonnostního rámce a přidělování výkonnost-
ní rezervy a přehled plánovaných opatření v rámci programů ke snížení správní zátěže.
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Operační programy

20 
Během období 2014–2020 se budou tři ESI fondy pro politiku soudržnosti (EFRR, 
FS a ESF) nadále provádět prostřednictvím operačních programů. V operačním 
programu členský stát stanoví investiční priority a konkrétní cíle pro intervence 
(pro celé programové období) tak, aby byly splněny cíle vybraných tematických 
cílů, a popíše, jak bude financování (EU i vnitrostátní prostředky z veřejných zdro-
jů a spolufinancování ze soukromého sektoru) v daném období využito k finan-
cování projektů. Členské státy připravují operační programy v souladu se spo-
lečným strategickým rámcem a dohodou o partnerství. Každý operační program 
sestává z prioritních os (viz rámeček 3).

Operační programy

V každém operačním programu jsou uvedeny informace o vybraných tematických cílech, které program plní 
s podporou z ESI fondů, a příslušné investiční priority na úrovni prioritní osy. Každá prioritní osa může být 
spojena s více než jedním tematickým cílem. Každý OP se skládá s řady prioritních os.

Operační programy jsou koncipovány jako matice, což znamená, že informace o výkonnosti a finanční infor-
mace se uvádějí podle dvou hlavních parametrů, a to podle prioritních os vymezených samostatně členskými 
státy a podle vybraných investičních priorit stanovených v nařízeních o jednotlivých fondech. Informace jsou 
také rozděleny podle kategorií regionů, tj. méně rozvinuté, přechodové, nejvzdálenější a více rozvinuté regio-
ny, a podle fondů.

Obecně by v programech měly být stanoveny prioritní osy, které jsou jednofondové (tj. související pouze 
s jedním fondem, například EFRR, ESF nebo FS) a které se týkají pouze jednoho tematického cíle a jediné kate-
gorie regionů. Je však také možné vymezit prioritní osu související s více než jedním fondem a více než jednu 
kategorii regionů nebo vymezit prioritní osu kombinující investiční priority z různých tematických cílů21.

21 Článek 96 nařízení (EU) č. 1303/2013 a oddíl 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 1).
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21 
V roce 2014 přijala Komise prováděcí nařízení o vzoru pro operační programy, 
v němž stanovila, jakým způsobem se má obsah operačních programů prezen-
tovat22. Před provedením jakékoli platby z rozpočtu EU musí operační program 
schválit Komise.

22 Nařízení (EU) č. 288/2014.

Ta
bu

lk
a 

1 Počet přijatých OP: srovnání období 2007–2013 a 2014–2020s1

Programové období

2014–2020 2007–2013

OP EFRR a FS 124 249

OP ESF 95 118

OP ETC 76 73

OP financované z více fondů 92 NA

Celkem 387 440

1 Tabulka neuvádí operační programy NPP a FEAD, které se nepřijímají podle nařízení o společných ustanoveních.

Zdroj: Údaje Komise z databáze Infoview a SFC2007, upravil EÚD.

22 
V období 2014–2020 sjednala Komise 387 operačních programů oproti 440 v pře-
dešlém období. Za 281 operačních programů odpovídalo Generální ředitelství 
pro regionální a městskou politiku. Generální ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální věci a sociální začleňování mělo na starost 106 OP ESF.
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Výkonnostní ukazatele pro výstupy a výsledky

23 
Provádění opatření na úrovni prioritních os operačních programů se monitoruje 
a měří výkonnostními ukazateli pro výstupy a výsledky.

– Provádění opatření stanovených v rámci investičních priorit operačních 
programů se měří pomocí ukazatelů výstupů. Společné ukazatele výstupů 
jsou stanoveny v nařízení pro každý fond23. Členský stát může také stanovit 
ukazatele výkonnosti specifické pro jednotlivé programy.

– Plnění konkrétních cílů operačních programů se měří pomocí ukazatelů vý-
sledků24. Existují ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy a pro 
ESF také společné ukazatele výsledků.

24 
Od počátku období 2014–2020 zveřejňuje Komise informace o výkonnosti vyká-
zané členskými státy na své platformě veřejně přístupných údajů o ESIF25.

25 
Jak jsou ukazatele výstupů a výsledků propojeny s tematickými cíli, investičními 
prioritami a konkrétními cíli, je znázorněno v příloze III.

Procedurální ustanovení upravující přijetí dohod 
o partnerství a operačních programů

26 
V nařízení o společných ustanoveních se také popisují povinnosti Komise a člen-
ských států při přípravě a přijímání dohod o partnerství a operačních programů. 
Oba dokumenty vypracovává členský stát v dialogu s Komisí a ve spolupráci 
s partnery (orgány veřejné správy, hospodářskými a sociálními partnery a nevlád-
ními organizacemi)26. Musí se tak dít na základě transparentních postupů a v sou-
ladu s institucionálním a právním rámcem členských států.

23 Příloha I nařízení (EU) 
č. 1301/2013, č. 1304/2013 
a č. 1300/2013.

24 Čl. 96 odst. 2 písm. b) bod ii) 
nařízení (EU) č. 1303/2013.

25 Portál veřejně přístupných 
údajů o ESI fondech (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/).

26 Článek 5 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/


25Rozsah a koncepce auditu

27 
Prostřednictvím tohoto auditu jsme zkoumali, zda Komise účinně sjednávala 
dohody o partnerství (DP) a operační programy (OP) s členskými státy na obdo-
bí politiky soudržnosti 2014–2020, aby financování EU bylo účinněji zaměřeno 
na priority strategie EU 2020, aby intervence byly lépe odůvodněny, pokud jde 
o investiční potřeby a zamýšlené výsledky, a aby podmínky, podle nichž se bude 
měřit výkonnost těchto programů, byly vhodně stanoveny. Zejména jsme posu-
zovali, zda:

– Komise dokončila jednání s členskými státy o DP a OP co nejrychleji a ve lhů-
tách stanovených v předpisech,

– se Komisi při jednání o DP podařilo sladit výdaje na soudržnost se strategií 
Evropa 2020,

– operační programy jasně uváděly, které investiční potřeby je ještě třeba řešit 
a jaké výsledky se od plánovaných intervencí očekávají,

– finanční monitorování a výkonnostní ukazatele pro výstupy a výsledky umož-
ňovaly nákladově efektivní monitorování výdajových priorit a výkonnosti 
a sloužily jako pevný základ pro lepší mechanismy přidělování zdrojů založe-
né na výkonnosti pro programové období po roce 2020.

28 
Tato zpráva je první ze dvou zpráv, které se zabývají tím, jak Komise sjednala DP 
a OP na období 2014–2020. Druhá zpráva se zaměří na stanovení předběžných 
podmínek, vymezení výkonnostních ukazatelů a na postupy související s výkon-
nostní rezervou.

29 
Při práci na této zprávě jsme provedli následující činnosti:

– Analyzovali jsme časový rámec, v němž proběhla jednání o legislativním 
balíčku pro politiku soudržnosti, dohodách o partnerství a operačních 
programech.

– Posoudili jsme vnitřní postupy Komise pro jednání o DP a OP a pro jejich 
přijímání.

– Důkladně jsme analyzovali pět DP a 14 OP EFRR a ESF pěti členských států 
(Španělska, Irska, Chorvatska, Polska a Rumunska) s ohledem na tematické 
zaměření výdajů, formulaci intervenční logiky a přiměřenost výkonnostních 
ukazatelů pro výsledky a výstupy. Dále jsme ze studijních důvodů navštívili 
Dánsko v souvislosti se dvěma OP.
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– Přezkoumali jsme dokumentaci Komise vztahující se k jednání a podklady 
členských států sloužící k vypracování DP a OP v našem vzorku.

– Provedli jsme pohovory s více než 50 zaměstnanci účastnícími se jednání 
v Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňová-
ní a s více než 40 úředníky v členských státech a jejich stálých zastoupeních 
v Bruselu.

– Provedli jsme konzultace s odborníky v oblasti strukturální politiky a politiky 
soudržnosti Evropské unie a sestavování rozpočtu podle výkonnosti a s ná-
rodními odborníky a zástupci stálého zastoupení členských států při EU.

30 
Naše analýza je zaměřena na tematické cíle 1 „posílení výzkumu, technologic-
kého rozvoje a inovací“ (tematický cíl 1) a 8 „podpora udržitelné zaměstnanosti, 
kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil“ (tematický cíl 8). Tyto dva 
tematické cíle jsme vybrali především proto, že na ně připadá nejvyšší podíl fi-
nančních zdrojů přidělených na EFRR (tematický cíl 1) a ESF (tematický cíl 8), který 
je rozdělen mezi všechny členské státy.

31 
Zohlednili jsme rovněž zprávu Komise o výsledcích jednání o DP a OP, která po-
skytla obecný přehled o hlavních otázkách (jako je příspěvek ESI fondů k růstové 
strategii EU, investičnímu plánu pro Evropu a prioritám Komise v následujícím 
desetiletí) ve vztahu ke každému členskému státu v prosinci 201527.

32 
Tento audit se zabývá obdobím od prosince 2013 do prosince 2015, kdy byl přijat 
poslední OP na období 2014–2020.

27 COM(2015) 639 final ze dne 
14. prosince 2015 „Investovat 
do zaměstnanosti a růstu 
a maximalizovat příspěvek 
evropských strukturálních 
a investičních fondů“, zejména 
příloha II.
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Komise měla zpoždění při jednání o dohodách 
o partnerství a operačních programech pod kontrolou

33 
Analyzovali jsme čas potřebný k přijetí legislativního balíčku pro politiku soudrž-
nosti, dohod o partnerství (DP) a operačních programů (OP) na programové ob-
dobí 2014–2020 a srovnali jsme jej s délkou jednání během předchozího období. 
Dále jsme přezkoumali přípravnou práci Komise a její vnitřní postupy pro jednání. 
Kromě toho jsme se pokusili určit hlavní činitele, které přispívají ke zpožděním při 
uzavírání jednání.

Evropský parlament a Rada přijaly legislativní balíček pro 
politiku soudržnosti koncem roku 2013

34 
Komise by měla připravit a vést jednání s členskými státy o DP a OP tak, aby moh-
ly být přijaty co nejdříve ve lhůtách stanovených v právním základě. Jednání o DP 
a OP mohou formálně začít až poté, co Parlament a Rada přijmou právní rámec. 
Lhůtou pro předložení všech DP byl duben 201428. Členské státy byly také povin-
ny předložit všechny OP do tří měsíců od data předložení svých DP29.

35 
Evropský parlament a Rada přijaly legislativní balíček pro politiku soudržnosti 
v prosinci 2013, tedy těsně před začátkem programového období 2014–2020 (viz 
též bod 13). Ve srovnání s obdobím 2007–2013, kdy byl právní základ přijat v čer-
venci 2006, to představuje pětiměsíční zpoždění.

28 Článek 14 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.

29 Čl. 26 odst. 4 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 týkající se 
operačních programů 
spadajících pod cíl „Investice 
pro růst a zaměstnanost“. 
U cíle „Evropská územní 
spolupráce“ je lhůta devět 
měsíců ode dne, kdy vstoupilo 
v platnost nařízení 
o společných ustanoveních.
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1 Od prvního návrhu po přijetí.

2  Přijetí prováděcích nařízení (do listopadu 2016 bylo přijato osm nařízení). Prováděcí nařízení stanoví podmínky pro provádění právně závaz-
ných aktů. Komise tato nařízení přijala postupem projednávání ve výborech, tj. s podporou výborů zástupců zemí EU.

3  Přijetí nařízení v přenesené pravomoci (do listopadu 2016 bylo přijato devět nařízení). Nařízení v přenesené pravomoci jsou „nelegislativní 
akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné“ (článek 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie).

4 Období od předložení první DP či OP po přijetí poslední DP či OP.

Zdroj: EÚD.

Právní rámec pro jednání o DP a OP a pokyny Komise – časová osa
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36 
Oproti předešlému období předložila Komise legislativní návrh o tři měsíce poz-
ději (v říjnu 2011 oproti červenci 2004). Navíc jednání mezi Radou a Evropským 
parlamentem trvala o dva a půl měsíce déle (803 dní oproti 727). Na nalezení 
dohody bylo potřeba více času, neboť se muselo čekat na přijetí finančního naří-
zení30 (přijatého v říjnu 2012) a víceletého finančního rámce (přijatého v prosinci 
2013) a protože Evropský parlament měl ve vztahu k jednání o období 2014–2020 
větší pravomoci (viz bod 11).

37 
Komise pak musela přijmout sekundární legislativu, tj. celkově 17 prováděcích 
nařízení a nařízení v přenesené pravomoci (viz bod 13). Přijímání právního rámce 
postupně probíhalo do ledna 2016, tj. souběžně s tím, jak Komise přijímala 
operační programy (viz obrázek 3). První skupina tří prováděcích nařízení31 a čtyř 
nařízení v přenesené pravomoci32 byla přijata do března 2014 a druhá skupina 
čtyř prováděcích nařízení33 byla přijata do ledna 2015.

Komise k jednání o dohodách o partnerství a operačních 
programech přistoupila aktivně

38 
Komise by měla k jednání přistupovat jednotně, pokud jde o jednotlivé fondy 
i její generální ředitelství, a měla by členským státům poskytnout relevantní 
informace a podporu, aby mohly vypracovat programové dokumenty (v podobě 
pokynů, školení a neformálních sdělení) včas.

30 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se 
stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie 
a o zrušení nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 
(Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

31 1) Nařízení (EU) č. 288/2014, 2) 
prováděcí nařízení Komise (EU) 
č. 184/2014 ze dne 25. úno-
ra 2014, kterým se podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 o společných 
ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu 
stanoví podmínky týkající se 
systému pro elektronickou 
výměnu dat mezi členskými 
státy a Komisí a kterým se podle 
nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1299/2013 
o zvláštních ustanoveních 
týkajících se podpory 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj pro cíl 
Evropská územní spolupráce 
přijímá nomenklatura kategorií 
zásahů pro podporu z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj 
v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce (Úř. věst. L 57, 
27.2.2014, s. 7) a 3) prováděcí 
nařízení Komise (EU) č. 215/2014 
ze dne 7. března 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 o společných 
ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu, 
pokud jde o metodiky podpory 
opatření v souvislosti se změnou 
klimatu, určování milníků a cílů 
ve výkonnostním rámci 
a nomenklaturu kategorií 
zásahů pro evropské strukturální 
a investiční fondy (Úř. věst. L 69, 
8.3.2014, s. 65).

32 1) Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 240/2014 ze 
dne 7. ledna 2014 o evropském 
kodexu chování pro partnerskou 
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Postoj Komise při jednáních se vyvíjel na základě informací, které 
poskytly všechny příslušné útvary

39 
Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 upravuje pět různých 
fondů a umožňuje zřizovat operační programy financované z více fondů. V dubnu 
2013 vydala generální ředitelství příslušná pro ESI fondy společně postupy, který-
mi se měli pracovníci Komise řídit během přípravy dohod o partnerství a těchto 
operačních programů financovaných z více fondů a během jednání o nich. Kromě 
toho Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku a Generální ředi-
telství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování vypracovala plány 
s podrobnými kroky pro jednání s členskými státy a kontrolní seznamy sloužící 
k tomu, aby všechna oddělení analyzovala DP a OP jednotně. Jednání o DP a OP 
řídila hlavně geografická oddělení v generálních ředitelstvích.

Neformální dialog o DP a OP pomohl připravit se na jednání 
a zmírnit dopad opožděného přijetí nařízení

40 
Komise vyzvala členské státy, aby předložily návrhy svých DP a OP již v roce 2013. 
Tak tomu bylo u všech členských států, jichž se týká tento audit. Ve všech těchto 
případech provedla Komise konzultace se všemi příslušnými generálními ředitel-
stvími. Na základě těchto informací a počátečního posouzení ve stanoviscích (viz 
bod 9) pak Komise předložila neformální připomínky k návrhům DP ještě před 
zahájením jednání.

41 
Tyto diskuse v přípravné fázi jednání Komisi umožnily předjímat, která témata 
budou během formálních jednání obzvláště problematická, a zmírnit dopad 
opožděného přijetí nařízení na schválení DP a OP.

42 
Členské státy konzultovaly s Komisí návrhy OP méně aktivně. Pouze pět ze 14 
zkoumaných OP bylo neformálně zasláno k přezkumu34.

spolupráci v rámci evropských 
strukturálních a investičních 
fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, 
s. 1), 2) nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 
č. 480/2014 ze dne 3. břez-
na 2014, kterým se doplňuje 
nařízení (EU) č. 1303/2013 
(Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5), 
3) nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 481/2014 ze 
dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1299/2013, pokud jde 
o zvláštní pravidla způsobilosti 
výdajů pro programy 
spolupráce (Úř. věst. L 138, 
13.5.2014, s. 45), 4) nařízení 
Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 522/2014 ze dne 
11. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1301/2013, pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se 
zásad výběru a řízení 
inovačních opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst, jež 
mají získat podporu z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj 
(Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 1).

33 1) Prováděcí nařízení Komise 
(EU) č. 821/2014 ze dne 
28. července 2014, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňová-
ní nařízení (EU) č. 1303/2013 
Evropského parlamentu a Rady, 
pokud jde o podrobná 
ujednání pro převod a správu 
příspěvků z programu, 
podávání zpráv o finančních 
nástrojích, technické vlastnosti 
informačních a komunikačních 
opatření k operacím a systém 
pro zaznamenávání a uchová-
vání údajů (Úř. věst. L 223, 
29.7.2014, s. 7), 2) prováděcí 
nařízení Komise (EU) 
č. 964/2014 ze dne 11. září 2014, 
kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde 
o standardní podmínky pro 
finanční nástroje (Úř. věst. L 271, 
12.9.2014, s. 16), 3) prováděcí 
nařízení Komise (EU) 
č. 1011/2014 ze dne 
22. září 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013, pokud jde 
o vzory pro předkládání 
určitých informací Komisi, 
a podrobná pravidla týkající se 
výměny informací mezi 
příjemci a řídicími orgány, 
certifikačními orgány, auditními 
orgány a zprostředkujícími 
subjekty (Úř. věst. L 286, 
30.9.2014, s. 1), 4) prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2015/207 
ze dne 20. ledna 2015, kterým 
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Komise poskytla členským státům pokyny k jednání, avšak až 
v pozdější fázi

43 
Komise poskytla vlastním pracovníkům a členským státům značný počet obec-
ných a tematických pokynů (o celkovém objemu více než 200 stran jen pro tema-
tický cíl 1 a tematický cíl 8 a 400 stran pro předběžné podmínky). Pokyny obsaho-
valy podrobná doporučení a instrukce týkající se jednotlivých témat, o nichž se 
jednalo.

44 
Tyto pokyny však byly poskytnuty až v pozdější fázi také proto, že legislativní ba-
líček pro politiku soudržnosti byl přijat až v prosinci 2013. Pokyny ve verzi návrhů 
byly nicméně členským státům zaslány ihned, jak to bylo možné, v souladu se 
stavem jednání o legislativě. Například první znění pokynů Komise k předběž-
ným podmínkám byla vydána v březnu a dubnu a aktualizována v srpnu 2013, ale 
neobsahovala ještě pokyny k oblastem, o kterých zákonodárci stále diskutovali. 
V srpnu 2013 byly k dispozici pokyny ke 34 z 36 předběžných podmínek. Na úplné 
konečné znění pokynů musely členské státy čekat až do února 2014. Konečná ver-
ze pokynů byla vydána jen v několika případech. I pro důležité oblasti jako před-
běžné podmínky nebo přezkum výkonnosti a výkonnostní rezerva bylo konečné 
znění vydáno až v únoru a květnu 2014. Pokyny se přepracovávaly do září 2014.

45 
Nicméně zástupci zemí, na něž se tento audit vztahuje, potvrdili, že Komise 
poskytovala během jednání neformální i formální pomoc, a označili spolupráci 
s Komisí jako celkově konstruktivní. Zaměstnanci Komise odpovědní za jednání 
členské státy pravidelně navštěvovali a udržovali s vnitrostátními orgány pravi-
delný styk.

se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o vzory 
pro zprávu o pokroku, 
předkládání informací o velkém 
projektu, společný akční plán, 
zprávy o provádění pro cíl 
Investice pro růst a zaměstna-
nost, prohlášení řídicího 
subjektu, auditní strategii, 
výrok auditora a výroční 
kontrolní zprávu a o metodiku 
provádění analýzy nákladů 
a přínosů, a nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (EU) 
č. 1299/2013, pokud jde o vzor 
zpráv o provádění pro cíl 
Evropská územní spolupráce 
(Úř. věst. L 38, 13.2.2015, s. 1).

34 Tak tomu bylo v případě 
chorvatského národního 
operačního programu EFRR, 
irského národního operačního 
programu ESF, rumunského 
národního operačního 
programu EFRR a ESF 
a rumunského regionálního 
operačního programu EFRR.
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Navzdory obtížím přijala Komise dohody o partnerství 
a operační programy ve lhůtách stanovených v nařízení

46 
Komise musí své připomínky k DP a OP vyjádřit do tří měsíců ode dne jejich 
předložení35. Členský stát na připomínky odpoví tak, že Komisi poskytne veš-
keré nezbytné dodatečné informace a případně dokument upraví. Za předpo-
kladu, že členský stát případné připomínky Komise náležitě zohlednil, přijme 
Komise rozhodnutí o schválení DP do čtyř měsíců po jejím předložení36. 
Komise by také měla schválit jednotlivé programy nejpozději do šesti měsíců 
od jejich předložení dotyčným členským státem za předpokladu, že případné 
připomínky Komise byly odpovídajícím způsobem zohledněny37. Doba od 
okamžiku, kdy Komise zašle členskému státu připomínky, do okamžiku, kdy 
členský stát znovu předloží operační programy, které lze přijmout (tj. pokud 
byla připomínka vyjádřená Komisí odpovídajícím způsobem zohledněna)38, se 
do této časové lhůty stanovené předpisy nepočítá.

47 
Na počátku roku 2013 Komise členským státům sdělila, že hodlá přijmout 
všechny DP na počátku roku 2014 a všechny OP do konce července 201439. 
Z naší analýzy ovšem vyplývá, že poslední DP byla přijata v listopadu 2014 
a poslední OP v prosinci 2015. Kvůli pozdějšímu schválení legislativního 
balíčku pro politiku soudržnosti se přijetí DP a OP oproti původním plánům 
Komise opozdilo. Navíc první dohody o partnerství byly Komisi předloženy 
v lednu 2014 a první operační programy v březnu 2014. Neformální jednání 
o těchto DP a OP byla tudíž zahájena před tím, než byla oficiálně přijata pří-
slušná nařízení.

Dohody o partnerství

48 
Všechny DP byly předloženy ve stanovené lhůtě (duben 2014). DP byly sjed-
nány rychleji než v období 2007–2013. Poslední DP byly přijaty jen o měsíc 
později než poslední NSRR, ačkoli jednání začala o dva a půl měsíce později 
(viz obrázek 4).

35 Čl. 16 odst. 1 týkající se DP 
a čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 týkající se OP.

36 Čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.

37 Čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.

38 Článek 3 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.

39 Dopis, který generální ředitelé 
generálních ředitelství ESIF 
(Generální ředitelství pro 
regionální a městskou 
politiku/WD Ares (2013)) zaslali 
členským státům.
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Operační programy

49 
V listopadu 2014 Evropský parlament naléhavě vyzval Komisi a členské státy, aby 
„zvýšily úsilí o rychlé zkvalitnění operačních programů tam, kde je to potřeba, 
tak, aby zajistily, že co nejvíce programů bude připraveno k přijetí do 31. prosin-
ce 2014“40, tj. před jmenováním nové Komise. Do prosince 2014 bylo přijato 198 
z 311 OP (kromě operačních programů Evropské územní spolupráce) spadajících 
pod cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ (64 %), téměř všechny (151) během 
měsíce prosince. V předešlém programovém období 2007–2013 bylo 98 % OP 
přijato do téhož měsíce (prosinec 2007). Bylo to způsobeno hlavně opožděným 
přijetím legislativního balíčku.

50 
Členské státy předložily většinu svých návrhů OP (85 %) ve stanovené lhůtě. Ko-
mise nemohla zahájit formální jednání do tří měsíců po předložení DP u 15 % OP.

40 Evropský parlament – 
předběžný návrh usnesení ke 
zpoždění začátku provádění 
politiky soudržnosti na období 
2014–2020 ze dne 24. 11. 2014 
(B8-0281/2014).
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 4 Jednání o DP/NSRR a OP1 (doba od prvního předložení do posledního schválení) – 
srovnání mezi obdobími 2007–2013 a 2014–2020

1  Do analýzy programového období 2007–2013 není zahrnuto Chorvatsko, neboť do EU vstoupilo v roce 2013. Zahrnuty nejsou ani operační 
programy NPP a FEAD, které se nepřijímají podle společného nařízení pro EFRR, ESF a FS;

2 Zohledňuje 2 % operačních programů s odlehlou hodnotou.
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51 
V období 2014–2020 trvalo uzavřít jednání a přijmout OP v průměru asi osm 
měsíců. Průměrná doba potřebná na přijetí je srovnatelná s obdobím 2007–2013, 
přičemž doba od předložení OP do data jeho přijetí trvala zhruba o 24 dní déle: 
241 oproti 217 dním (viz obrázek 5).

O
br

áz
ek

 5 Průměrná doba potřebná na přijetí OP1 vyjádřená v kalendářních dnech (od prvního 
předložení do konečného přijetí)

1  Tato analýza nebere v potaz operační programy NPP a FEAD, které se nepřijímají podle nařízení o společných ustanoveních, a není v ní zohled-
něn tzv. postup pozastavení času.

Zdroj: údaje Komise upravil EÚD.
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52 
V období 2007–2013 trvala jednání o několika málo operačních programech 
téměř tři roky. V období 2014–2020 se žádné takové případy nevyskytly. Maximál-
ní doba od prvního předložení do posledního přijetí OP v rámci cíle „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ se ve srovnání s obdobím 2007–2013 zkrátila o 32 % 
(z 1 02641 na 703 dní). Zejména doba potřebná pro sjednání OP Evropské územní 
spolupráce byla výrazně kratší (599 oproti 800 dním). Tyto údaje nezohledňují 
dobu přerušení, stanovenou v nařízení o společných ustanoveních (viz bod 46). 
U OP zkoumaných v tomto auditu lze 52 % této doby přičíst úpravě OP, které pak 
členské státy znovu předložily Komisi (viz bod 55).

K dlouhé době potřebné na sjednání dohod o partnerství 
a operačních programů přispěly dodatečné požadavky, 
problémy v oblasti IT a složitý schvalovací proces

53 
Dohody o partnerství a operační programy se někdy přijímaly se zpožděním 
oproti lhůtám stanoveným v nařízeních. Zjistili jsme, že v některých případech 
Komise nedodržela lhůtu pro zaslání připomínek členským státům (tři měsíce): 
tak tomu bylo u jednoho z pěti DP (Chorvatsko) a sedmi ze 14 zkoumaných OP 
(Irsko, Polsko a Španělsko)42.

54 
Návrhy OP, které členskými státy předložily, měly také značné problémy s kva-
litou, takže Komise požadovala jejich změny. Například ke 14 zkoumaným ope-
račním programům zaslala Komise připomínky a členské státy musely v průměru 
třikrát tyto programy Komisi předložit znovu.

41 Je to způsobeno pěti OP 
přijatými v roce 2008 a 2009. 
Bez nich by maximální doba 
činila 423 dní.

42 Kódy CCI 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
a 2014ES16RFOP003.
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55 
Tato zpoždění a nárůst doby potřebné k přijetí OP ukazují na to, že jednání byla 
náročnější než v předchozím programovém období. To mělo dle našich zjištění 
několik příčin.

– Dodatečné požadavky: objevila se nová témata, která předtím nebyla sou-
částí jednání. To zjevně vyžadovalo více času. Jako příklad lze uvést povinnost 
dohodnout se na předběžných podmínkách, takže pracovníci Komise museli 
podrobně analyzovat některé politiky členského státu. Patří sem i požada-
vek stanovit jasnější intervenční logiku a výkonnostní rámec, což si vynutilo 
podrobnější diskusi, aby byly k realizaci vybrány intervence s největším do-
padem na příslušnou politiku EU. Kromě toho byly ukazatele výkonnosti pro 
výstupy a výsledky dohodnuty předem spolu s OP a nikoli jako v předchozím 
programovém období, kdy bylo možno je dohodnout později.

– Problém v oblasti IT: oficiální elektronická výměna informací během jednání 
mezi členskými státy a Komisí probíhala pomocí nového systému SFC2014. 
Používání tohoto nástroje IT bylo během jednání o operačních programech 
povinné43. Systém byl uveden do provozu v lednu 2014, ovšem plně funkč-
ním se stal až později. Během prvního roku provozu bylo vydáno 19 různých 
verzí systému SFC2014, které měly odstranit problémy. Všechny členské státy 
navštívené během tohoto auditu uvedly, že se při jeho používání vyskytly 
potíže, a čtyři z nich sdělily, že když předkládaly svoji dohodu o partnerství, 
nebyl systém plně funkční.

– Připomínky Komise k návrhu OP podléhaly schválení: na rozdíl od přede-
šlých období musel připomínky Komise k návrhům OP schválit sbor komisa-
řů44. Pokud tedy k dokumentaci předložené členským státem zasílala Komise 
připomínky, musely se konat nejméně tři meziútvarové a útvarové konzul-
tace: jedna, aby se shromáždily připomínky ode všech zúčastněných útvarů, 
druhá, aby se schválily připomínky zasílané členskému státu, a třetí, aby se 
přijal OP. Zjistili jsme, že v souvislosti s jednáním o operačních programech 
a jejich přijímáním se konalo celkem 896 (v průměru tři na OP) meziútvaro-
vých konzultací.

43 Nařízení (EU) č. 184/2014.

44 V předchozím programovém 
období musel sbor komisařů 
přijímat jen konečné OP, nikoli 
připomínky.
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Dohody o partnerství hrály významnou roli při 
soustřeďování výdajů na strategii Evropa 2020

56 
Požadavek zněl, aby dohody o partnerství byly koncipovány na základě inter-
venční logiky, která je jasně formulována a která má zamezit tomu, aby bylo 
financování příliš rozdrobeno. Členské státy musí určit hlavní rozvojové a investič-
ní potřeby a v DP uvést ty, které lze přičlenit k tematickým cílům předem vyme-
zeným v nařízení o společných ustanoveních a odvozeným ze strategie Evropa 
2020. Posílené využívání intervenční logiky vyžadovalo, aby byly peněžní pro-
středky přiděleny do oblastí, v nichž jsou podle doporučení pro jednotlivé země 
a podle analýzy členských států veřejné intervence zapotřebí, případně kde je 
nejvyšší růstový potenciál. Přidělené finanční prostředky musí být v souladu s cíli 
vymezenými v DP a musí umožňovat dosáhnout výsledků, o něž členské státy usi-
lují. V OP pak musely být uvedeny příslušné potřeby celostátního či regionálního 
rozvoje, které mají být řešeny, spolu s přidělenými financemi, přičemž bylo nutno 
zachovat soulad s obsahem DP.

57 
O změnu DP a souvisejících OP může Komise požádat, je-li to nutné na podporu 
provádění doporučení pro jednotlivé země a doporučení Rady nebo v souvislosti 
s makroekonomickými ozdravnými programy45. Komise nicméně hodlá pravomoc 
měnit programy využívat jen ve výjimečných případech46.

58 
Doporučení pro jednotlivé země se každoročně aktualizují, ale související problé-
my jsou obvykle dlouhodobé povahy a z roku na rok se výrazně nemění. V roce 
2014 byly pro politiku soudržnosti alespoň do určité míry relevantní více než dvě 
třetiny ze 157 doporučení pro jednotlivé země.

59 
U pěti členských států, jichž se týká tento audit, jsme zkoumali, zda jejich dohody 
o partnerství zohledňovaly všechny podstatné aspekty a obsahovaly užitečnou 
diagnózu jejich rozvojových a investičních potřeb. Poté jsme určili, zda Komise 
a členské státy při jednání dosáhly dohody o soustředění financí na tematické 
cíle odvozené ze strategie Evropa 2020 a zda cíle byly v souladu s požadavky 
na účelové vázání prostředků stanovenými v nařízeních. Rovněž jsme porovnali 
výsledek jednání s výsledkem za období 2007–2013. Nakonec jsme přezkoumali, 
jestli jsou v DP zřetelně uvedeny výsledky, jichž se má dosáhnout, a nakolik tyto 
výsledky souvisejí s financováním EU.

45 Článek 23 nařízení (EU) 
1303/2013.

46 COM(2014) 494 final ze dne 
30. července 2014 „Pokyny 
k uplatňování opatření 
propojujících účinnost 
evropských strukturálních 
a investičních fondů s řádnou 
správou ekonomických 
záležitostí podle článku 23 
nařízení (EU) č. 1303/2013“.
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Dohody o partnerství jsou základem pro přidělování 
rozpočtových prostředků na tematické cíle a investiční 
priority

Dohody o partnerství jsou analýzou rozvojových potřeb 
a výdajových priorit v členských státech

Zkoumané dohody o partnerství zohledňovaly všechny požadované 
podstatné aspekty

60 
Dohody o partnerství jsou objemné dokumenty. Například chorvatská DP má 466 
stran, rumunská má 461 stran, španělská 368 stran, irská 265 a polská 244 stran. 
Informace předkládané v DP se mezi jednotlivými členskými státy značně liší 
co do jejich struktury, formy a podrobností. Na rozdíl od operačních programů 
nebyly v nařízeních stanoveny žádné povinné vzory, ale Komise poskytla návrh 
vzoru dohody o partnerství a pokyny k jejímu obsahu (viz bod 19).

61 
Náš přezkum dohod o partnerství uzavřených s pěti členskými státy, jichž se týká 
tento audit, ukázal, že všechny:

– odůvodňovaly výběr tematických cílů na základě zjištěných rozvojových 
a investičních potřebách a splňovaly požadavky na tematické zaměření stano-
vené v nařízeních pro jednotlivé fondy47,

– poskytovaly informace o orientačních přídělech z ESI fondů na jednotlivé 
tematické cíle,

– popisovaly hlavní zamýšlené výsledky u každého tematického cíle,

– vyjmenovávaly operační programy přispívající k dosažení výsledků.

47 U ESF to platí jen pro 
požadavky na tematické 
zaměření týkající se sociálního 
začleňování.
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62 
Zaznamenali jsme však, že u Polska a Španělska celkový úhrn přidělených pro-
středků podle tematických cílů v dohodách o partnerství nesouhlasil s odpoví-
dajícími údaji v operačních programech. Rovněž jsme zjistili, že neposkytnou-li 
členské státy doplňující finanční informace týkající se EFRR, bude Komise plnění 
požadavků na finanční zaměření sledovat jen obtížně.

Komise analyzovala hlavní problémy a priority financování a zaslala své 
připomínky členským státům před formálním jednáním o dohodách 
o partnerství a operačních programech

63 
Komise ve svých stanoviscích analyzovala hlavní problémy a označila příslušné 
priority pro financování pro každý členský stát. Ve stanoviscích se také odkazova-
lo na doporučení pro jednotlivé země vydaná Radou v roce 2012 (viz bod 9). Při 
určování rozvojových potřeb a investičních priorit se v členských státech vedly 
rozsáhlé diskuse a konaly rozsáhlé přípravy a členské státy o nich také jednaly 
s Komisí.

Členské státy v dohodách o partnerství určily své rozvojové a investiční 
potřeby

64 
Z našeho přezkumu vyplynulo, že na základě informací, jež byly v tu dobu v Ko-
misi k dispozici, poskytují dohody o partnerství diagnózu stavu každého vybra-
ného tematického cíle, podle níž bylo možno vymezit výdajové priority. Příklady 
jsou uvedeny v rámečku 4.
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 4 Dohody o partnerství – diagnóza situace členského státu ve vztahu k tematickému cíli

„Výzkum“ (tematický cíl 1):

Každý členský stát poskytl informace o intenzitě VaV a výdajích podniků na VaV. V dohodách o partnerství se 
také v různé míře popisuje výkonnost členského státu v oblasti výstupů, která se měří pomocí faktorů jako 
patenty, vědecké publikace, lidský potenciál ve VaV, propojení a spolupráce mezi výzkumnými organizacemi 
a podniky a postavení země v evropském srovnávacím přehledu inovací (EIS)48.

Na tomto základě pak členské státy v DP odhadly celkové investiční potřeby pro tematický cíl 1. V případě 
Irska nebyly tyto investiční potřeby výslovně uvedeny, ale bylo možno je odvodit z diagnózy a předpokláda-
ných strategických výsledků. Polsko, Rumunsko a Chorvatsko uvedly, že kromě finanční podpory je potřeba 
provést strukturální anebo legislativní úpravy, aby se stimuloval rozvoj činností ve VaV. Zjistili jsme však, že 
o příčinách bylo poskytnuto jen málo informací a že dohody o partnerství podrobně neuváděly, jaké struk-
turální změny jsou zapotřebí. Dohody o partnerství nicméně vyhovují minimálním požadavkům stanoveným 
v nařízení o společných ustanoveních.

„Podpora zaměstnanosti“ (tematický cíl 8):

DP každého členského státu se zaměřila na konkrétní problematiku související s tematickým cílem 8. Všechny 
zkoumané země uváděly jako problém vysokou nezaměstnanost mladých lidí. Vysoká nezaměstnanost obec-
ně byla jako problém označena v Irsku a Španělsku, přičemž Irsko uvedlo jako problém rostoucí dlouhodobou 
nezaměstnanost. Pro Polsko byla jednou z hlavních výzev nízká účast na trhu práce (zejména žen a starších 
osob). V rumunské DP se zdůrazňovala potřeba zvýšit účast na trhu práce mezi Romy, staršími osobami, 
ženami a osobami se zdravotním postižením. Polsko, Rumunsko a Chorvatsko upozornily na potřebu zlepšit 
účinnost veřejných služeb zaměstnanosti.

48 Evropská komise, DG GROW, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr.

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
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Zkoumané dohody o partnerství se zabývaly téměř všemi 
tematickými cíli odvozenými ze strategie Evropa 2020

65 
Všech pět členských států se ve své DP zaměřilo na téměř všechny tematické cíle. 
Polsko, Rumunsko a Chorvatsko zohlednily všechny tematické cíle, Španělsko se 
soustředilo na tematické cíle 1 až 10 a Irsko se nezabývalo tematickými cíli 7 a 11.

66 
To vedlo k situaci, kdy neexistuje zřetelná spojitost mezi doporučeními pro 
jednotlivé země a přidělenými prostředky. Zkoumané členské státy zdůvodňo-
valy přidělení peněžních prostředků na tematické cíle v první řadě požadavky na 
účelové vázání prostředků a také přihlížely ke zjištěným potřebám a k doporuče-
ním pro jednotlivé země na roky 2012 a 2013. Navíc zůstává nejasné, zda objem 
prostředků přidělených na tematické cíle dostačuje na zjištěné potřeby a umož-
ňuje dosáhnout výsledků, o něž členské státy usilují.

Jednání o dohodách o partnerství byla účinným nástrojem 
pro účelové vázání prostředků na cíle strategie Evropa 2020

Požadavky na tematické zaměření obsažené v nařízeních 
upravujících jednotlivé fondy byly splněny

EFRR – tematické cíle 1 až 4

67 
Na tematické cíle 1 až 4 přidělilo 28 členských států EU dohromady přibližně 62 % 
prostředků z EFRR. Z naší analýzy dále vyplývá, že rozpočtové příděly každého 
členského státu překročily minimální hranici 50 % pro méně rozvinuté regiony.
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68 
Financování z EFRR v pěti členských státech, v nichž proběhla podrobná kontrola, 
se soustředí na oblast výzkumu a inovací (tematický cíl 1), na oblast informačních 
a komunikačních technologií (tematický cíl 2), na konkurenceschopnost malých 
a středních podniků (tematický cíl 3) a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství 
(tematický cíl 4). Nařízení upravující jednotlivé fondy stanoví pro určité tematic-
ké cíle minimální požadavky na zaměření (viz rámeček 1). Naše analýza ukázala, 
že požadavky na tematické zaměření obsažené v dohodách o partnerství byly 
dokonce překročeny (viz tabulka 2).

Ta
bu

lk
a 

2 Požadavky na tematické zaměření prostředků EFRR podle 
dohod o partnerství jednotlivých členských států

EFRR - tematické cíle 1,2,3,4

více rozvinuté regiony přechodové regiony méně rozvinuté regiony 

požadované minimum 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR – – 61 %

IE 91 % – –

PL2 70 % – 58 %

RO 84 % – 51 %

EFRR - tematický cíl 4 (klimatické změny)

více rozvinuté regiony přechodové regiony méně rozvinuté regiony 

požadované minimum 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR – – 13 %

IE 22 % – –

PL3 24 % – 24 %

RO 48 % – 60 %

1  Údaje Španělska nelze odsouhlasit s operačními programy, protože v nich jsou regiony klasifiko-
vány podle kritérií z nařízení o společných ustanoveních, nikoliv v souladu s odchylkou stanove-
nou v nařízení o EFRR.

2 Splněno v souladu s odchylkami podle čl. 4 odst. 1 nařízení o EFRR.

3 Splněno v souladu s odchylkami podle čl. 4 odst. 3 nařízení o EFRR.

Zdroj: EÚD na základě údajů z databází Komise Infoview a SFC2014.
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69 
Konstatujeme, že finanční informace obsažené v operačních programech člen-
ských států, které využívají odchylky stanovené v nařízeních o EFRR49, ne vždy 
umožňují určit, zda byly požadavky na tematické zaměření splněny (viz tabulka 
2). Regiony jsou v těchto případech klasifikovány jinak pro účely tematického 
zaměření a jinak pro účely klasifikace regionů úrovně NUTS 2, která se používá 
pro programování50. Při absenci doplňujících informací z členských států Komise 
nebude moci plnění požadavků na tematické zaměření monitorovat.

ESF – tematické cíle 8 až 10

70 
V případě ESF byl největší podíl prostředků (30,7 miliardy EUR, přibližně 37 %) při-
dělen na tematický cíl 8 a 27,1 miliardy EUR (přibližně 33 %) připadlo na tematický 
cíl 10 „vzdělávání“. Všechny členské státy EU celkově vyčlenily zhruba 26 % pro-
středků ESF na tematický cíl 9. Všech pět kontrolovaných členských států přidělilo 
mezi 22 % a 36 % na „podporu sociálního začleňování“ (tematický cíl 9), což opět 
výrazně přesahuje minimální požadovanou hranici stanovenou v nařízení k dané-
mu fondu (viz tabulka 3).

Ta
bu

lk
a 

3 Požadavky na tematické zaměření u tematického cíle 9 
podle kontrolovaných členských států

požadované minimum 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Zdroj: EÚD na základě údajů z databází Komise Infoview a SFC2014.

49 Článek 4 nařízení (EU) 
č. 1301/2013.

50 Článek 90 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.
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71 
Naše analýza svědčí o tom, že Komisi a členským státům se na úrovni operač-
ních programů dařilo účelově vázat prostředky na priority plynoucí ze strategie 
Evropa 2020. Během jednání o operačních programech to mělo přímý vliv na 
intervenční logiku a cílové hodnoty výkonnostních ukazatelů pro výstupy, neboť 
většina cílových hodnot se počítá na základě jednotkových nákladů stanovených 
na základě předchozích zkušeností.

Financování v období 2014–2020 je více než v předchozích obdobích 
zaměřeno na „inteligentní růst podporující začlenění“

72 
Jednání mezi Komisí a členskými státy celkově vedla ve všech 28 členských stá-
tech EU k většímu zaměření prostředků na priority strategie Evropa 2020, které 
se v případě priority „růst podporující začlenění“ (tematické cíle 8 až 11) zvýšily 
téměř o 8 %, zatímco v případě „udržitelného růstu“ (tematické cíle 4 až 7) klesly 
téměř o 4 % (viz obrázek 6). Přiřazení tematických cílů k prioritním oblastem 
strategie Evropa 2020, jimiž je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, 
není v nařízeních nijak upraveno51. To zavedla Komise v několika dokumentech 
zveřejněných od roku 201452.

73 
V programovém období 2014–2020 výrazně stoupl objem prostředků přidělených 
na tematický cíl 4 „nízkouhlíkové hospodářství“, a to přibližně o 22,4 miliardy EUR 
(57 %). Zároveň se značně snížilo financování tematického cíle 6 „zachování 
a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů“ o 10,6 miliar-
dy EUR (30 %) a tematického cíle 7 „doprava“ o 16,9 miliardy EUR (29 %). Celkový 
příděl na tematické cíle zkoumané v rámci tohoto auditu klesl o 8,4 miliardy EUR 
(20 %) v případě tematického cíle 1 „výzkum“, naopak u tematického cíle 8 „pod-
pora zaměstnanosti“ vzrostl o 10,3 miliardy EUR (28 %) (viz obrázek 6).

51 Výroční zpráva Účetního dvora 
o plnění rozpočtu za 
rozpočtový rok 2014, bod 3.22.

52 GŘ pro regionální a městskou 
politiku, „Evropské strukturální 
a investiční fondy 2014–2020: 
úřední texty a komentáře“, 
listopad 2015.
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 6 Prostředky přidělené z EFRR, ESF (včetně YEI) a FS na strategii Evropa 2020 – 
srovnání programových období 2007–2013 a 2014–2020

v mil. EUR

Růst podporující 
začlenění

(tem. cíl 8–11)

Udržitelný
růst

(tem. cíle 4–7)

Inteligentní
růst 

(tem. cíle 1–3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

TC11TC10TC9TC8TC7TC6TC5TC4TC3TC2TC1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Pozn.: Finanční údaje nejsou mezi programovými obdobími přímo srovnatelné. Náš odhad vychází z finančních údajů za období 2007—2013, 
které Komise do systému zpětně zadala a přidělila na tematické cíle.

Zdroj: EÚD na základě údajů z databáze Komise Infoview a údajů GŘ pro regionální a městskou politiku.
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Kontrolované členské státy definují ve svých v dohodách 
o partnerství hlavní očekávané výsledky, ale jejich dosažení 
bude vyžadovat značný vnitrostátní příspěvek nad rámec 
financování EU

74 
Členské státy v dohodách o partnerství uvádějí vybrané tematické cíle a ke každé-
mu ESI fondu stanoví, jaké hlavní výsledky intervencí se očekávají (viz rámeček 2). 
Celkově se domníváme, že výsledky definované pro tematický cíl 1 a tematický cíl 
8 mají ve všech kontrolovaných dohodách o partnerství souvislost s popisovanými 
potřebami a výzvami. Kontrolované dohody o partnerství se však lišily v tom, nako-
lik podrobné a jak kvalitní informace o očekávaných výsledcích poskytují:

– v irské dohodě o partnerství jsou přímo přeformulovány výsledky stanovené 
pro operační programy;

– chorvatská, španělská a rumunská dohoda o partnerství stanoví priority finan-
cování pro každý tematický cíl a očekávané výsledky pro každý fond (EFRR, ESF, 
FS). Španělská dohoda o partnerství navíc vymezuje specifické cíle, které mají 
všechny operační programy v rámci ESF a EFRR společné, a u všech operačních 
programů se musely uplatňovat pouze tyto specifické cíle;

– polská dohoda o partnerství obsahuje celkové specifické cíle pro tematický cíl 1 
a 8 a dále je člení na priority pro financování a odpovídající očekávané výsledky 
(viz rámeček 5).

Souvislost mezi investičními potřebami a výsledky v případě „podpory 
zaměstnanosti“ (tematický cíl 8) – příklad Polska

Polsko označilo za jeden z problémů na trhu práce nízkou míru zaměstnanosti žen. Jednou z největších překá-
žek, která ženám brání v návratu na pracovní trh, je málo dostupná péče o děti. Polsko chce využít ESI fondy 
k tomu, aby zajistilo větší dostupnost služeb péče o děti do tří let, a tím pro ženy zlepšilo šance získat práci. To 
je zamýšlený výsledek uvedený v dohodě o partnerství.
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75 
Zjistili jsme, že všechny kontrolované členské státy ve svých dohodách o partner-
ství definují klíčové ukazatele výsledků pro tematický cíl 1 a 8 umožňující měřit 
výsledky, jichž se má prostřednictvím plánovaných investic dosáhnout (viz přílo-
ha IV). Ve třech z pěti zkoumaných dohod jsou ke všem ukazatelům výsledků pro 
tematický cíl 1 a 8 vyčísleny výchozí a cílové hodnoty. Španělsko uvedlo u tří ze 
čtyř ukazatelů výsledků pro tematický cíl 853 kvalitativní popis očekávané změny. 
Irsko ve své dohodě o partnerství výchozí ani cílové hodnoty u tematických cílů 
1 a 8 neuvádí a místo toho odkazuje na operační programy. Z operačních progra-
mů EFRR lze odvodit výchozí a cílové hodnoty v případě tematického cíle 1, ale 
z operačního programu ESF pro tematický cíl 8 to možné není.

76 
Pokud jde o tematický cíl 1 a 8, všechny kontrolované členské státy s výjimkou 
Irska uplatnily jako strategické ukazatele výsledků dva hlavní cíle stanovené ve 
strategii Evropa 2020: investovat 3 % HDP (ve veřejném a soukromém sektoru) do 
výzkumu a vývoje a inovací a zajistit 75% zaměstnanost osob ve věku 20–64 let. 
Zjistili jsme také, že pokud byly cíle uvedeny, odpovídaly národním programům 
reforem, které převádějí strategii Evropa 2020 do vnitrostátních cílů.

77 
Souhrnný objem prostředků EFRR, které všech 28 členských států EU přidělilo na 
tematický cíl 1, představuje méně než 5 % jejich celkových odhadovaných výdajů 
na výzkum a vývoj v období 2014–2020. V 15 členských státech přesahují výdaje 
na výzkum prostřednictvím EFRR 5 % celkových vnitrostátních výdajů na výzkum 
a vývoj54, ve všech ostatních státech jsou okrajové. Pouze v Litvě, Polsku, Eston-
sku a na Slovensku činí více než 25 % a v Lotyšsku je to přes 50 %.

78 
Podle polské dohody o partnerství by čtvrtina očekávaných výsledků u tematic-
kého cíle 1 měla být přímým důsledkem intervencí v rámci ESIF. To je v zásadě 
v souladu s odpovídajícím podílem na celkových výdajích na výzkum a vývoj. 
Žádný z ostatních členských států nevypracoval vyčíslený odhad toho, jak ESI 
fondy přispějí k dosažení cílových hodnot, protože nařízení o společných ustano-
veních to nevyžaduje (viz příloha IV).

53 Výroční zpráva Účetního dvora 
o plnění rozpočtu za 
rozpočtový rok 2015, bod 3.59 
(Úř. věst. C 375, 13.10.2016).

54 Na základě studie Eurostatu 
Total intramural R&D 
expenditure (GERD) by sectors of 
performance 2014 (Vnitřní 
výdaje na výzkum a vývoj 
(GERD) podle jednotlivých 
odvětví v roce 2014).
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79 
Pokud jde o aktivní politiku na trhu práce, má se za to, že dopad ESI fondů a ze-
jména ESF, je poměrně silný, alespoň v některých členských státech. V Rumunsku 
například objem prostředků přidělených z ESI fondů na „podporu zaměstnanosti“ 
(tematický cíl 8) odpovídá více než šestinásobku ročních vnitrostátních výdajů 
na aktivní politiku na trhu práce (v roce 2014). V praxi to znamená, že díky ESI 
fondům se v Rumunsku financování této politiky výrazně zvýší.

80 
Na základě své analýzy dohod o partnerství považujeme za zřejmé, že dosažení 
většiny výsledků, o nichž se tyto dohody zmiňují, bude vyžadovat značný příspě-
vek z vnitrostátních zdrojů nad rámec výdajů ESI fondů a také dodatečná regulač-
ní opatření a strukturální reformy. Zároveň pokud nějakého výsledku (např. míry 
zaměstnanosti) nebude dosaženo, nemusí to být způsobeno selháním opatření 
v rámci ESI fondů, ale faktory, které existují nezávisle na nich, jako je nepříznivá 
socio-ekonomická situace anebo neúčinné vnitrostátní politiky.

Operační programy jasněji uvádějí, čeho mají 
intervence dosáhnout a jakým způsobem, ale je s tím 
spojena větší náročnost než v předchozím 
programovém období

81 
Operační programy by měly konzistentním a jednotným způsobem odůvodňovat 
opatření EU. Měly by uvádět vývojové a investiční potřeby a potenciál růstu, pro-
blémy, které je potřeba vyřešit, a jakým směrem by se měly ubírat žádoucí změny, 
a nastavit pro to jednoznačné a jednotné cíle, cílové hodnoty a opatření k jejich 
dosažení.

82 
Kontrolovali jsme proto vzorek 14 operačních programů v pěti členských státech, 
na něž se vztahoval tento audit, a ověřovali jsme, zda rozvojové a investiční po-
třeby byly jasně určeny a podloženy informacemi, zda se stanovené cíle uceleně 
zaměřují na zjištěné potřeby a zda se očekává, že opatření přispějí k požadova-
ným výsledkům. Zkoumali jsme také celkovou strukturu operačních programů na 
období 2014–2020 a její dopad na to, jak jsou výkonnostní ukazatele konkrétně 
koncipovány, aby měřily dosahování cílů a výsledků.
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Komisi a členským státům se podařilo vypracovat operační 
programy, které mají ve většině případů důslednější 
intervenční logiku než v předchozím programovém období

Operační programy jsou zpravidla založeny na důslednější 
intervenční logice

83 
Z naší analýzy kontrolovaného vzorku operačních programů vyplývá, že Komisi 
a členským státům se dařilo vypracovat operační programy, které mají důsledněj-
ší intervenční logiku. V rámečku 6 se na příkladu ilustruje, jak lze na základě ope-
račních programů stanovit souvislost mezi potřebami v oblasti rozvoje a specific-
kými cíli. V některých případech je však pro porozumění intervenční logice nutné 
zohlednit také aspekty uvedené v jiných programových dokumentech (jako je 
dohoda o partnerství nebo předběžná hodnocení).

Vztah mezi rozvojovými a investičními potřebami a specifickými cíli investiční 
priority 8i („přístup k zaměstnání“) v rámci prioritních os 1A, 1B, 1C, 1D 
španělského OP „Zaměstnanost, odborná příprava a vzdělávání“
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Ukazatele výsledků 
s výchozími a cílovými 

hodnotami

Účastníci po ukončení 
účasti získávají novou 
kvali�kaci;

Účastníci jsou po 
ukončení účasti 
zaměstnáni, včetně 
samostatné výdělečné 
činnosti

Speci�cký 
cíl

Zlepšit zaměstnatelnost, 
zejména nezaměstnaných 
osob anebo úchazečů 
o zaměstnání získáním 
anebo aktualizací profesní 
kvali�kace

Potřeby

Zvýšit zaměstnatelnost 
uchazečů o  zaměstnání a osob 
zasažených nezaměstnaností, 
včetně dlouhodobě nezaměst-
naných a starších osob;

Zlepšit účinnost politiky aktivní 
zaměstnanosti, zajistit dopad na 
rovnost žen a mužů a snížit 
nerovnosti při zapojení většího 
počtu účastníků, kteří tak zvýší 
svou zaměstnatelnost

Zdroj: EÚD na základě španělského OP „Zaměstnanost, odborná příprava a vzdělávání“.
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84 
Komise také vybízela členské státy k tomu, aby uplatňovaly logický rámec, umož-
ňující lépe vysvětlit opodstatnění intervencí v operačních programech55. V našem 
vzorku 11 ze 14 operačních programů propracovaným způsobem uvádělo, jak 
budou plánovaná opatření řešit potřeby a které ukazatele budou pro měření 
stanovených cílů a výsledků nejvhodnější.

85 
Celkově se domníváme, že v devíti ze 14 operačních programů ve vzorku odrážejí 
cíle, které členský stát vymezil v rámci tematického cíle 1 a 8, stanovené rozvojo-
vé a investiční potřeby.

Nedostatky zjištěné u pěti ze 14 kontrolovaných operačních 
programů

86 
V případě čtyř operačních programů nebylo možné u několika investičních priorit 
stanovit souvislost mezi nastavenými cíli a zjištěnými rozvojovými potřebami. 
Zjistili jsme například, že

– rozvojové a investiční potřeby nebyly podepřeny doklady o dané situaci nebo 
že stanovené cíle nejsou zaměřeny na zjištěné potřeby (Rumunsko56 a Španěl-
sko57). Vzniká tak riziko, že intervence nebudou odpovídajícím způsobem řešit 
nejrelevantnější potřeby a že veřejné prostředky nebudou dobře umístěny;

– cíle byly definovány příliš obecně. Často byla důvodem skutečnost, že se za-
měřují hned na několik rovin ke zlepšení nebo se týkají více regionů, v nichž 
panují odlišné okolnosti (Rumunsko58 a Španělsko59). Cíle dostatečně konkrét-
ně nestanoví, co přesně mají intervence uvedené v operačních programech 
změnit (viz rámeček 7).

87 
U tří operačních programů není jasné, jak některá opatření přispějí k dosažení 
jeho specifických cílů a výsledků. V několika případech je tento vztah buď neur-
čitý, nebo jej nelze doložit (Polsko60, Rumunsko61 a Španělsko62). S tím je spojeno 
riziko, že veřejné prostředky budou špatně umístěny nebo že nebudou zcela 
efektivně využity.

55 Evropská komise, Monitoring 
and evaluation of European 
Cohesion Policy, EFRR, ESF, FS, 
guidance document on ex-ante 
evaluation (Monitorování 
a hodnocení evropské politiky 
soudržnosti, EFRR a FS, pokyny 
k předběžnému hodnocení), 
leden 2014, Guidance fiche for 
desk officers, intervention logic 
(informační list pro úředníky, 
intervenční logika), verze 
2 – 18. 9. 2014.

56 Regionální OP EFRR pro 
Rumunsko, tematický cíl 1.

57 Regionální OP EFRR Andalusie, 
tematický cíl 8.

58 Rumunský OP ESF Lidský 
kapitál, investiční priorita 8v.

59 Španělský OP EFRR 
Inteligentní růst a regionální 
OP EFRR Andalusie, tematický 
cíl 1.

60 Polský OP ESF Znalosti, 
vzdělávání, růst, prioritní 
osa IV, sociální inovace 
a mezinárodní spolupráce.

61 Regionální OP EFRR, investiční 
priorita 8b.

62 Španělský OP ESF 
„Zaměstnanost, odborná 
příprava a vzdělávání“, 
investiční priorita 8iii, prioritní 
osa 6A, 6B, 6C a 6D.
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Příklady specifických cílů, které jsou příliš obecné (Rumunsko a Španělsko)

Dva63 z jedenácti specifických cílů vymezených v rumunském OP „Lidský kapitál“ jsou formulovány obecně. 
Například cíl „zvýšit počet zaměstnanců využívajících nové nástroje, metody, postupy apod. řízení lidských 
zdrojů a lepší pracovní podmínky s cílem přizpůsobit činnosti dynamice potenciálně konkurenčních hospo-
dářských odvětví podle národní strategie pro konkurenceschopnost / oblastí inteligentní specializace urče-
ných podle národní strategie pro výzkum, vývoj a inovace“ není jasný. V rozporu s pokyny Komise64 nebude 
možné měřit konkrétní změnu dosaženou s podporou EU, tj. zda se díky intervenci zvýšil počet zaměstnanců 
využívajících nové nástroje nebo zda se zvýšil počet zaměstnanců využívajících nové metody či lepší pracovní 
podmínky atd.

Španělsko vypracovalo seznam specifických cílů, které se měly používat u všech operačních programů FRR 
a ESF v tomto členském státě. Jednotlivé regionální úkoly tak byly začleněny do obecnějších cílů odrážejících 
různé rozměry výsledků, jichž má být dosaženo. Například u tematického cíle 1 se v OP EFRR „Inteligentní 
růst“ jako specifický cíl stanovilo „posílit instituce v oblasti výzkum a vývoje a vytvořit, konsolidovat a zlepšit 
vědeckou a technologickou infrastrukturu“. V tomto případě není zřejmé, čeho má být dosaženo: zda je to 
posílení institucí v oblasti výzkumu a vývoje nebo zda je to vytvoření či zlepšení nebo konsolidace vědecké 
a technologické infrastruktury. Také Komise ve svých připomínkách k dohodě o partnerství poukazovala na 
nedostatečnou jasnost a zaměření65, avšak cíle změněny nebyly.

63 Specifické cíle 3.8 a 3.9.

64 S. 5, verze 1 (6. 5. 2013) informačního listu o intervenční logice: „specifické cíle […] odrážejí změnu, včetně jejího směřování, které chtějí členské 
státy s podporou EU dosáhnout. Tato změna by měla být co nejkonkrétnější, aby podporovaná intervence mohla ke změně přispět a tento 
dopad mohl být vyhodnocen. Doporučuje se proto, aby se u EFRR a FS nevolil cíl „zvýšit produktivitu v regionu x“ (což bude záviset na příliš 
mnoha různých činitelích), nýbrž „zvýšit produktivitu odvětví y v regionu x“.

65 Připomínka 59 dokumentu Ares (2014) 2366781 ze dne 16. 7. 2014, připomínky k dohodě o partnerství se Španělskem: „[Specifické cíle] jsou 
základem, z něhož budou programy vycházet. V tomto smyslu je třeba zdůraznit, že současné specifické cíle nejsou dostatečně konkrétní, aby 
bylo možno posoudit změnu výchozího stavu, a nebudou vhodným východiskem pro odpovídající ukazatele výsledků. Stejně tak není často 
stanoven jen jeden konkrétní cíl, nýbrž cílů několik, což vede k mnoha opatřením, jimiž se mají realizovat. Specifický cíl by se měl týkat jen 
jednoho cíle a také počet opatření by měl být omezen (jinak se bude pomocí odpovídajících ukazatelů výsledků jeho dopad obtížně sledovat)“.
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Struktura operačních programů vede k tomu, že je 
třeba monitorovat vyšší počet výkonnostních 
ukazatelů, a k větším požadavkům na vykazování 

88 
Operační programy za období 2014–2020 jsou koncipovány jako trojdimenzionál-
ní maticová struktura, která je kombinací prioritních os, jež stanovily jednotlivé 
členské státy, vybraných investičních priorit a typů zúčastněných regionů (viz 
příloha III). Specifické cíle a výkonnostní ukazatele pro výstupy a výsledky se 
uvádějí pro souhrn těchto prvků, tedy pro každou jednotlivou investiční prio-
ritu spadající do prioritních os. Náročnost operačních programů závisí zaprvé 
na počtu prioritních os definovaných členským státem a na počtu investičních 
priorit, které se mají jejich prostřednictvím řešit, a zadruhé na počtu ukazatelů 
pro jednotlivé programy, které byly zvoleny členskými státy vedle společných 
ukazatelů nebo místo nich. Dalším faktorem je počet jednotlivých typů zúčastně-
ných regionů.

89 
Ve španělském operačním programu ESF se na tematický cíl 8 zaměřuje 12 
různých prioritních os (tři hlavní prioritní osy rozdělené podle čtyř typů regionů) 
a každá z nich se dále člení do různých investičních priorit (od 1 do 4) a následně 
ještě do různého počtu specifických cílů. Aby španělské orgány tuto strukturu 
zjednodušily, rozhodly se měřit opatření v rámci všech prioritních os vztahujících 
se k tematickému cíli 8 pouze čtyřmi ukazateli pro výstupy a čtyřmi ukazatele pro 
výsledky.

Požadavky na vykazování ukazatelů výstupů v oblasti soudržnosti se 
ztrojnásobily

90 
Pokud jde o ukazatele výstupů, stávající maticová struktura operačního progra-
mu zvyšuje počet požadavků na vykazování o 196 % v případě EFRR a o 93 % 
v případě ESF, jelikož ukazatele stanovené v operačním programu lze použít 
v rámci různých prioritních os a investičních priorit. Navíc požadavek vykazovat 
ukazatele podle jednotlivých kategorií regionů66 dále zvyšuje vykazovací povin-
nosti o 23 % u EFRR a o 36 % u ESF (viz obrázek 7). Například v polském národním 
operačním programu ESF bylo od počátku definováno 163 ukazatelů výstupů. 
Když se tyto ukazatele rozdělí podle prioritních os, investičních priorit a kategorií 
regionů, budou vnitrostátní orgány vykazovat 422 různých údajů.

66 Prováděcí nařízení Komise (EU) 
č. 288/2014.
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Zdroj: EÚD na základě informací z databáze Komise Infoview.
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 7 Požadavky na vykazování v souvislosti s ukazateli výstupů (kolikrát je potřeba 
ukazatel vykázat)
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Zdroj: EÚD na základě informací z databáze Komise Infoview.

Požadavky na vykazování u ukazatelů výsledků u ESF se zdvojnásobily

91 
Co se týče ukazatelů výsledků, počet vykazovacích požadavků se ve stávající 
maticové struktuře operačního programu zvyšuje u EFRR o 27 % a u ESF o 57 %, 
neboť ukazatele definované v operačním programu lze uplatnit v rámci různých 
prioritních os, investičních priorit a specifických cílů. Pokud jde o vykazování 
podle kategorií regionů, vykazovací požadavky se u ESF zvýšily o 36 % (viz obrá-
zek 8). Kombinace těchto požadavků zvyšuje objem vykazovaných výdajů u ESF 
na dvojnásobek. Například v polském národním operačním programu ESF stoupl 
po rozdělení ukazatelů podle jednotlivých prioritních os, investičních priorit, spe-
cifických cílů a kategorií regionů počet ukazatelů výsledků ze 135 na 366.
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 8 Požadavky na vykazování v souvislosti s ukazateli výsledků (kolikrát je potřeba 
ukazatel vykázat)
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Rozdíly u jednotlivých fondů, pokud jde o kategorizaci 
finančních údajů a měření výkonnosti operačních 
programů, v budoucnosti pravděpodobně zkomplikují 
monitorování programů

92 
Systém pro zaznamenávání finančních toků a posuzování výkonnosti programů 
by měl být v souladu s tematickými cíli odvozenými ze strategie Evropa 2020. 
Výkonnostní ukazatele pro měření výstupů a výsledků u intervence popsané 
v operačním programu by měly odrážet intervenční logiku a pomáhat monitoro-
vat, zda se specifických cílů dosahuje nákladově efektivním způsobem. Navíc by 
mělo být možné získat souhrnné údaje za celou EU a srovnat je mezi jednotlivými 
operačními programy.

93 
Kontrolovali jsme proto, zda Komise zavedla vhodný systém pro zaznamenávání 
objemu finančních prostředků přidělených na jednotlivé typy intervencí v rámci 
EFRR a ESF. Dále jsme u těchto dvou fondů podrobně analyzovali metodiku souvi-
sející s koncepcí „výkonnosti“ a jak Komise a členské státy vymezily výkonnostní 
ukazatele u výstupů a výsledků. Vypočítali jsme také celkový počet ukazatelů, 
které je třeba monitorovat během období 2014–2020, abychom posoudili, zda lze 
systém provozovat nákladově efektivním způsobem.

Přístup k finančnímu monitorování investic se u jednotlivých 
ESI fondů liší

94 
Operační programy v programovém období 2014–2020 stanoví pro každou prio-
ritní osu orientační finanční příděl na šest kategorií intervencí, jimiž jsou: oblasti 
intervence, forma financování, typ území, mechanismy územního plnění, tematic-
ké cíle a vedlejší téma v rámci ESF. V pozdějších fázích se mají vykazovat dvě další 
kategorie (dimenze týkající se hospodářské činnosti a polohy). Těchto osm kate-
gorií intervencí vychází z nomenklatury, kterou přijala Komise67 pro kategorizaci 
finančních údajů. Nomenklatura obsahuje 120 různých oblastí zásahu a pouze 
podle nich by se měl určit obsah opatření, která se mají financovat68.

67 Nařízení (EU) č. 215/2014.

68 Kódy 1–101 se vztahují na 
operační programy v rámci 
EFRR, kódy 102–120 pak 
v rámci ESF.



57Připomínky 

95 
Tento systém kategorií intervencí hraje důležitou roli v monitorování programu 
a v tom, jak členské státy informují o jeho realizaci v ročních zprávách o provádě-
ní, protože vymezuje informace, které lze okamžitě zpřístupnit s cílem ukázat, na 
co byly finanční prostředky použity.

ESF: oblasti intervence jsou plně v souladu s investičními 
prioritami

96 
V případě ESF jsou oblasti intervence plně v souladu s investičními prioritami, 
takže každá investiční priorita přímo odpovídá oblasti intervence. Například kód 
intervence 102 se váže výlučně k investiční prioritě 8i.

97 
Díky tomuto přístupu se finanční podpora přiděluje v poměru k tomu, jaký má 
přínos. Cílové hodnoty a následně i míra plnění ukazatelů výstupů (vykazova-
né rovněž podle jednotlivých investičních priorit) tak lze uvést do souvislosti 
s celkovými náklady příslušných opatření. Oblasti intervence lze pak také využít 
k monitorování požadavků na tematické zaměření. Horizontální otázky týkající se 
všech investičních priorit (jako např. klimatické změny nebo rovnost žen a mužů) 
jsou zachyceny prostřednictvím dodatečné dimenze kategorií intervence „vedlej-
ší téma v rámci ESF“.

EFRR: stejné oblasti intervence je možné využít v rámci různých 
tematických cílů nebo investičních priorit

98 
Na rozdíl od ESF je u EFRR možné využít stejné oblasti intervence v rámci různých 
tematických cílů nebo investičních priorit. Finanční zdroje přidělené na specifický 
tematický cíl je potřeba vykázat v rámci dimenze kategorií intervencí „tematický 
cíl“ (viz obrázek 9).
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Zdroj: EÚD s na základě operačních programů.

O
br

áz
ek

 9 Vztah mezi investičními prioritami a kategoriemi intervencí – příklad chorvatského 
národního OP EFRR a jeho tematického cíle 1

Oblasti intervence přiřazené k tematickým cílům

002 Výzkumné a inovační procesy ve velkých podnicích 
056 Investice do infrastruktury, kapacit a zařízení v malých a středních podnicích přímo související 
         s činnostmi v oblasti výzkumu a inovací 
057 Investice do infrastruktury, kapacit a zařízení ve velkých podnicích přímo související s činnostmi 
         v oblasti výzkumu a inovací 
058 Výzkumná a inovační infrastruktura (veřejný sektor) 
059 Výzkumná a inovační infrastruktura (soukromý sektor, včetně vědeckých parků) 
060 Činnosti v oblasti výzkumu a inovací ve veřejných výzkumných střediscích a střediscích kompetencí, včetně vytváření sítí 
061 Činnosti v oblasti výzkumu a inovací v soukromých výzkumných střediscích, včetně vytváření sítí 
063 Podpora klastrů a podnikatelských sítí, které jsou prospěšné především pro malé a střední podniky 
065 Výzkumná a inovační infrastruktura, procesy, přenos technologií a spolupráce v podnicích se zaměřením 
       na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost … 
070 Podpora energetické účinnosti ve velkých podnicích 
121 Příprava, provádění, monitorování a kontrola 

Specifický cíl 1b2
– Zvýšení činností v oblasti VaV 

a inovací v podnikatelském 
sektoru díky vytvoření příznivého 

inovačního prostředí

Specifický cíl 1b1
– Zvýšený vývoj nových produktů 

a služeb díky činnostem v oblasti VaV

Specifický cíl 1a1
– Vyšší výzkumné a vývojové kapacity 

odvětví VaV provádět vynikající výzkum 
a naplňovat potřeby ekonomiky 

Investiční priorita 1b
– Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a 

vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky 
výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání …

Investiční priorita 1a 
– Posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 

vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podporou odborných středisek

Prioritní osa 1
– Posílení hospodářství prostřednictvím uplatnění výzkumu a inovací

Struktura OP pro tematický cíl 1
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99 
Tento přístup umožňuje kategorizovat investiční priority horizontálně podle 
jejich společných průřezových témat, ale nedovoluje vysledovat finanční toky 
jednotlivých investičních priorit. V důsledku toho se finanční příděly a výdaje 
monitorují pouze podle tematických cílů na úrovni jednotlivých prioritních os. 
Finanční údaje nelze na jedné úrovni snadno agregovat, protože informace 
o výkonnosti a finančním pokroku při provádění investičních priorit nelze účinně 
měřit. Absence relevantních finančních údajů brzdí posouzení nákladové účin-
nosti a nákladové efektivnosti intervencí a neumožňuje porovnat výkonnost mezi 
operačními programy a mezi členskými státy podle vynaložené částky v eurech.

Finančnímu přídělu pro každou oblast intervence je potřeba 
přiřadit kód podle jednotlivých kategorií regionů

100 
Členské státy jsou také povinny zaznamenávat finanční příděly pro jednotlivé 
oblasti intervencí podle kategorií regionů (méně rozvinuté, přechodové a více 
rozvinuté regiony). Zjistili jsme, že přístup členských států se v tomto ohledu liší 
(viz rámeček 8).

Příděly finančních zdrojů na kategorie regionů – příklady Polska, Rumunska 
a Španělska

V Polsku byly v souladu s dohodou o partnerství uplatněny při rozdělování zdrojů mezi regiony dva distribuč-
ní klíče: poměrný příděl, spočívající v přidělení pevně stanoveného podílu prostředků na oba typy regionů, 
a standardní příděl, při němž se prostředky přidělují v odpovídajícím poměru k počtu regionů, jichž se investi-
ce dotýká.

V Rumunsku byl uplatněn poměrný příděl v závislosti na povaze opatření, zejména na počtu regionů, obyvatel 
nebo malých a středních podniků.

Ve Španělsku je rozdělení prostředků EFRR mezi regiony předmětem dohody mezi regionální a centrální vlá-
dou a během plnění se výdaje přidělují regionům podle umístění projektu.

Rá
m

eč
ek

 8



60Připomínky 

101 
Členské státy také postupují různě, pokud se jedná o rozdělní finančních zdro-
jů a informací o výkonnosti podle kategorií regionů. Tyto rozdílné vnitrostátní 
přístupy k alokaci prostředků mají přímý vliv na počet ukazatelů, jejich cílové 
hodnoty a dílčí cíle, klíčové prováděcí kroky operačního programu a použité 
finanční ukazatele, tj. hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků podle typu regionů 
se stanoví na základě různých rozdělovacích klíčů. A navíc, absence společného 
přístupu omezuje srovnatelnost a přesnost informací poskytnutých členskými 
státy s více než jednou kategorií regionů. To může mít dopad zejména na plnění 
požadavků na tematické zaměření.

Mezi fondy existují rozdíly v tom, jak využívají společné 
ukazatele výstupů, a členské státy mají možnost stanovit 
dodatečné ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé 
programy

Pro EFRR i ESF existují společné ukazatele výstupů, ale povinnost 
ročně je všechny vykazovat platí jen u operačních programů ESF

102 
Pro EFRR a ESF existují společné ukazatele výstupů: 40 ukazatelů seskupených 
do osmi kategorií u EFRR a 23 ukazatelů týkajících se osob a subjektů u ESF (viz 
tabulka 4).

Ta
bu

lk
a 

4 Ukazatele výstupů – rozdíly mezi EFRR a ESF

EFRR ESF

Společné ukazatele výstupů
Ano, 

40 společných ukazatelů výstupů seskupených do 8 
kategorií

Ano, 
23 společných ukazatelů výstupů týkajících se osob 

a subjektů

Povinnost uplatnit společné ukazatele 
výstupů

Ano 
(kdykoliv je to relevantní)

Ano 
(ve výročních prováděcích zprávách)

Měřená opatření Pouze dokončená opatření Částečně nebo zcela dokončená opatření

Rozdělení podle kategorií regionů
Ano 

(výchozí a cílové hodnoty členěné podle kategorií 
regionů)

Ano 
(výchozí a cílové hodnoty členěné podle kategorií 

regionů a volitelně také podle pohlaví)

Zdroj: EÚD na základě nařízení a dokumentů obsahujících pokyny.
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103 
U operačních programů ESF členské státy musí shromažďovat a Komisi vykazovat 
údaje o všech společných ukazatelích výstupů i tehdy, když pro dané ukazatele 
nebyla stanovena žádná cílová hodnota. V případě EFRR je uplatnění společných 
ukazatelů výstupů povinné, jsou-li z hlediska podporovaných intervencí relevant-
ní. Je pravda, že Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku členské 
státy k uplatňování společných ukazatelů vybízelo, aby bylo možné posuzovat 
pokrok v plnění programů za celou EU prostřednictvím souhrnných hodnot z vni-
trostátních ukazatelů. Naše analýza však ukázala, že členské státy tyto společné 
ukazatele výstupů v kontrolovaných operačních programech EFRR neuplatňovaly 
jednotně.

104 
Podle pokynů Komise k tematickému cíli 1 by se investice EFRR měly zaměřovat 
na technologický rozvoj a aplikovaný výzkum a vývoj a měly by souviset s potře-
bami podniků. Společné ukazatele výstupů měřící motivaci podniku provádět 
výzkum byly však využity jen v omezené míře. Ukazatele, které měří odhodlá-
ní podniku vyvinout produkt, který je „nový pro podnik“ nebo „nový pro trh“ 
(ukazatele CO28 a CO29), byly uplatněny jen v 57 % operačních programů spoje-
ných s příděly na tematický cíl 1. Ostatní ukazatele byly využity ve 40 % až 90 % 
operačních programů (viz obrázek 10). Z toho vyplývá, že tyto ukazatele výstupů 
nelze na úrovni EU směrodatně agregovat.
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0 Společné ukazatele výstupů v kategorii „výzkum a inovace“ použité v operačních 

programech s prostředky přidělenými na tematický cíl 1
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Zdroj: EÚD na základě informací z databáze Komise Infoview.
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105 
V průměru byly použity čtyři ze šesti společných ukazatelů stanovených pro ka-
tegorii „výzkum a inovace“, přičemž ve 165 ze 168 operačních programů, v jejichž 
rámci byly prostředky přiděleny na tematický cíl 1, se pomocí těchto společných 
ukazatelů měřily intervence v oblasti výzkumu a vývoje. V našem vzorku jsme 
zjistili, že v jednom z devíti operačních programů s prostředky přidělenými na 
tematický cíl 1 nebyl uplatněn ukazatel CO29, přestože byl jednoznačně relevant-
ní pro měření výstupů (viz rámeček 9).

Příklad neuplatnění relevantního společného ukazatele (Španělsko)

Do španělského operačního programu EFRR pro region Andalusie spadají činnosti spojené s inovací podniků. 
Podle regionálních orgánů by ukazatel „počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků 
nových pro podnik“ (CO29) byl relevantní, ale během jednání se po dohodě s Komisí rozhodly jej nepoužít, 
protože tento dopad byl již zohledněn v ukazateli „počet podniků, které dostávají podporu“ (CO01). Tyto dva 
ukazatele jsou však oba relevantní, protože poskytují o výstupech, kterých má být dosaženo, různé informace.
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Ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy byly dohodnuty 
jednotlivě s členskými státy

106 
Kromě společných ukazatelů výstupů mohou členské státy použít také ukazatele 
výstupů specifické pro jednotlivé programy. Tyto ukazatele musí Komise dohod-
nout jednotlivě s každým členským státem.

107 
Pokud jde o EFRR, 28 členských států EU vypracovalo vedle 40 společných ukaza-
telů výstupů celkem 2 240 různých ukazatelů výstupů specifických pro jednotlivé 
programy. V průměru se v každém operačním programu EFRR využilo pro výstu-
py 13,2 různých ukazatelů specifických pro jednotlivé programy a 14,8 společ-
ných ukazatelů (viz obrázek 11 a obrázek 12).
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1 Celkový počet ukazatelů výstupů použitých v operačních programech EFRR a ESF 
všech členských států (nezahrnuje FS a intervence YEI ani ukazatele týkající se 
technické pomoci)

Zdroj: EÚD na základě informací z databáze Komise Infoview.
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Zdroj: EÚD na základě informací z databáze Komise Infoview.
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 1
2 Průměrný počet ukazatelů výstupů použitých v každém operačním programu ve 

všech členských státech (nezahrnuje FS a intervence YEI ani ukazatele týkající se 
technické pomoci)
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108 
Pokud jde o ESF, nařízení stanoví 23 společných ukazatelů výstupů, které se týkají 
osob a subjektů. Musejí být použity v operačních programech, je-li to relevantní, 
a vykazovány jednou ročně ve výroční prováděcí zprávě (viz tabulka 4).

109 
Z naší analýzy vyplývá, že u ESF vypracovalo 28 členských států EU – počítáno 
souhrnně za všechny operační programy – 1 769 ukazatelů výstupů specific-
kých pro jednotlivé programy. V průměru se v každém operačním programu ESF 
použilo pro měření výstupů 13,5 různých ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy a 6,2 společných ukazatelů.

Ukazatele výsledků ESF a EFRR měří jednak různé věci 
a jednak odlišným způsobem, což znemožňuje získat 
směrodatné souhrnné údaje na úrovni Unie

Výkonnostní ukazatele výsledků pro EFRR a ESF jsou definovány 
odlišně

110 
Naše analýza také ukazuje, že některé ukazatele výstupů pro EFRR by bylo možné 
vnímat jako ukazatele výsledků pro ESF. Například společný ukazatel výstupů 
„zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích“, definovaný v rámci EFRR 
pro produktivní investice, lze chápat jako okamžitý výsledek opatření. Společné 
ukazatele výstupů však takové výsledky neměří systematicky u všech tematic-
kých cílů, které jsou podporovány v rámci intervencí EFRR. Důvodem je skuteč-
nost, že nařízení o společných ustanoveních a nařízení upravující jednotlivé fondy 
nepodávají jednotnou definici výsledku.

111 
Ve své výroční zprávě za rok 201569 jsme již upozornili na to, že Komise nedosta-
tečně jasně definuje výkonnostní ukazatele. Komise ve své odpovědi uvedla, že 
termín „výstup“ a „výsledek“ byly definovány v květnu 2015 ve směrnici o zlepšo-
vání právní úpravy70. Směrnici jsme analyzovali a zjistili jsme, že v definici „výsled-
ku“ se odrážejí přímé dopady intervencí v souladu s přístupem uplatňovaným 
ESF. Nevedlo to však k žádným změnám. Upozorňujeme také, že tyto klíčové 
pojmy nejsou definovány ve finančním nařízení.

69 Výroční zpráva účetního dvora 
o plnění rozpočtu za 
rozpočtový rok 2015, bod 3.59.

70 Pracovní dokument útvarů 
Komise, směrnice o zlepšování 
právní úpravy, SWD(2015) 111 
final, 19.5.2015.
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112 
Výkonnostní ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy nelze na 
úrovni EU agregovat ani u EFRR, ani u ESF71. Společné ukazatele výsledků existují 
pouze pro ESF, ale nikoliv EFRR (viz tabulka 5). V případě EFRR proto není možné 
získat souhrnné údaje za celou EU, protože členské státy mohou k měření stejné-
ho specifického cíle použít různé ukazatele (nebo podobné s drobnými rozdíly 
v definici).

71 Například z naší analýzy 
tematického cíle 8 vyplývá, že 
u více než jednoho operačního 
programu ESF bylo použito 
pouze 11 % ukazatelů výsledků 
specifických pro jednotlivé 
programy.

Ta
bu

lk
a 

5 Výsledky intervencí – rozdíly mezi EFRR a ESF

Přínos k dosažení 
výsledku

Rozdělení podle 
kategorií regionů

Cíle

Výchozí hodnoty

Společné ukazatele 
výsledků

Povinnost použít 
společné ukazatele 
výsledků

Okamžité výsledky lze měřit ukazateli 
výsledků; dopad je potřeba měřit zpětně 

formou hodnocení

Bude měřeno zpětně formou 
hodnocení

Ano
(výchozí a cílové hodnoty členěné podle 

kategorií regionů a volitelně také podle pohlaví)
Ne

Společné ukazatele musí být kvantitativní;
kumulativní hodnota odrážející dopady 

intervencí (údaje o výkonnosti v minulosti, 
kdykoliv je to možné, a podle reprezentativního 

vzorku u společných ukazatelů dlouhodobých 
výsledků)

Kvantitativní nebo kvalitativní;
týká se všech potenciálních příjemců a je 
ovlivněna programem a dalšími faktory

Povinné u každého ukazatele výsledků;
hodnota ukazatele výsledku na začátku 

programového období u dané země /regionu v 
souladu s posledními dostupnými údaji 

(statistickými či správními) nebo průzkumy

Nula ve výjimečných případech, kdy je nelze 
spočítat;

hodnota z existujících nebo předchozích 
obdobných intervencí na základě posledních 

dostupných údajů

Ano
(v ročních prováděcích zprávách)Ne

Ano,
Společné ukazatele okamžitých výsledků 

a společné ukazatele dlouhodobých výsledků 
(pouze ve vztahu k osobám, nikoliv subjektům)

Ne
(sjednáno individuálně s členským státem)

ESFEFRR

Zdroj: EÚD na základě nařízení a dokumentů obsahujících pokyny.
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113 
Naše analýza tematického cíle 1 například ukázala, že pouze 12 % ukazatelů 
výsledků EFRR bylo použito ve více než jednom operačním programu, tzn., že pro 
většinu specifických cílů EFRR byly vypracovány samostatné ukazatele výsledků. 
V případě EFRR vypracovalo 28 členských států EU celkem 2 955 ukazatelů vý-
sledků specifických pro jednotlivé programy72 a v průměru bylo v rámci každého 
operačního programu použito 17,4 různých specifických ukazatelů výsledků (viz 
obrázek 13 a obrázek 14).

O
br

áz
ek

 1
3 Celkový počet ukazatelů výsledků použitých v operačních programech EFRR a ESF 

všech členských států (nezahrnuje FS a intervence YEI ani ukazatele týkající se 
technické pomoci)

72 Tato čísla se vztahují ke všem 
ukazatelům vypracovaným 28 
členskými státy EU (podle 
databáze Komise Infoview) 
v souvislosti se všemi 
tematickými cíli v rámci EFRR 
(kromě FS).

EFRR 
(všechny 
tem. cíle)

EFRR 
(všechny 
tem. cíle)

21

1 976
2 955

Společné ukazateleUkazatele specifické pro program

TC11TC10TC9TC8TC11TC10TC9TC8TC7TC6TC5TC4TC3TC1 TC2

EFRR ESF

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Zdroj: EÚD na základě informací z databáze Komise Infoview.
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114 
Nařízení o ESF stanoví pro intervence ESF pět společných ukazatelů pro okamžité 
výsledky a čtyři pro ukazatele dlouhodobých výsledků73, které se mají používat 
k měření přínosu fondu ke změnám, jež mají dopad na jednotlivce. Dopad na 
subjekty žádné společné ukazatele výsledků neměří. Nařízení rovněž stanoví 
devět společných ukazatelů pro okamžité výsledky a tři ukazatele dlouhodobých 
výsledků pro iniciativu YEI74. Byly sjednány a odsouhlaseny individuálně mezi 
Komisí a členskými státy.

115 
Ne všechny společné ukazatele jsou však pro operační program povinné a člen-
ské státy mají možnost použít vedle společných ukazatelů také ukazatele vý-
sledků specifické pro jednotlivé programy. V období 2014–2020 používá 28 
členských států EU všech devět společných ukazatelů výsledků, stanovených pro 
ESF, a vypracovalo dalších 1 976 ukazatelů výsledků specifických pro jednotlivé 
programy75. V průměru bylo v každém operačním programu ESF použito pro mě-
ření výsledků 3,1 společných ukazatelů a 14,4 různých ukazatelů specifických pro 
jednotlivé programy (viz obrázek 13 a obrázek 14).

O
br

áz
ek

 1
4 Průměrný počet ukazatelů výsledků použitých v každém operačním programu ve 

všech členských státech (nezahrnuje FS a intervence YEI ani ukazatele týkající se 
technické pomoci)

Společné ukazateleUkazatele specifické pro program

TC11TC10TC9TC8TC11TC10TC9TC8TC7TC6TC5TC4TC3TC1 TC2

EFRR ESF

ESF 
(všechny 
tem. cíle)

EFRR 
(všechny 
tem. cíle)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Zdroj: EÚD na základě informací z databáze Komise Infoview.

73 Nařízení (EU) č. 1304/2013, 
příloha I.

74 Nařízení (EU) č. 1304/2013, 
příloha II.

75 Tato čísla se vztahují ke všem 
ukazatelům vypracovaným 28 
členskými státy EU (podle 
databáze Komise Infoview) 
v souvislosti se všemi 
tematickými cíli v rámci ESF 
(kromě YEI).
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Ukazatele výsledků EFRR nejsou konkrétně spjaty s intervencemi, 
které program financuje

116 
Mezi EFRR a ESF existují zásadní rozdíly, pokud jde o definici „výsledku“. V přípa-
dě EFRR je výsledek specifická dimenze dobrých životních podmínek a pokroku, 
které vedou k přijetí opatření, tj. jakých změn by se mělo pomocí navrhovaných 
intervencí dosáhnout76. Na výsledky má vliv nejen financování EFRR, ale také 
externí faktory (viz rámeček 10).

76 Generální ředitelství pro 
regionální a městskou politiku, 
Guidance document on 
monitoring and evaluation of 
the ERDF and FS, for the 
programing period 2014–2020 
(Pokyny pro monitorování 
a hodnocení EFRR a FS pro 
programové období 
2014–2020), březen 2014, s. 4.

Příklady ukazatele výsledků v rámci EFRR (Španělsko)

V rámci španělského operačního programu EFRR „Inteligentní růst“ je jedním ze zvolených ukazatelů výsled-
ků „podíl společností zavádějících technologické inovace na celkovém počtu aktivních společností“. Výchozí 
hodnota byla vypočtena národním statistickým úřadem na základě vnitrostátního průzkumu. Průzkum měl 
poskytnout informace o struktuře inovačních procesů společností všech typů ve Španělsku, nikoliv jen těch, 
které jsou financovány z EFRR (jejichž podíl na celkovém počtu relevantních společností je asi 7 %). Tento 
výsledek proto nelze plně přiřadit samotnému operačnímu programu.
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117 
Jinými slovy v případě operačních programů EFRR není možné přímo určit dopad, 
který lze přičíst intervencím EFRR, ani vědět, které faktory by mohly ovlivnit do-
sažení výsledků. Výhodou tohoto přístupu je, že umožňuje mít přehled o hlavní 
zamýšlené změně. Aby však bylo možné posoudit změnu nebo dopad, které lze 
přičíst intervenci EFRR, budou muset členské státy využívat doplňkové přístupy.
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Ukazatele výsledků EFRR se zaměřují na konkrétní dimenzi 
zamýšlené změny

118 
Ve většině případů navíc ukazatele výsledků EFRR poskytují informace pouze 
o určité konkrétní dimenzi zamýšlené změny v závislosti na prováděném opatře-
ní. Vede to k tomu, že pro stejnou investiční prioritu se používají různé ukazatele 
výsledků. Například v osmi ze 14 kontrolovaných operačních programů byly 
prostředky přiděleny na vytváření výzkumné infrastruktury a nákup výzkum-
ného zařízení (investiční priorita 1a), ale téměř všechny tyto operační programy 
měly vlastní ukazatele výsledků k měření pokroku v této oblasti, někdy dokonce 
i v rámci jednoho členského státu (viz rámeček 11).

Příklady ukazatelů výsledků EFRR, které členské státy (Chorvatsko, Irsko, Polsko, 
Rumunsko a Španělsko) stanovily pro investiční prioritu 1a

Investice financované v rámci polského OP „Inteligentní růst“ by měly přispět k tomu, aby podniky zvýšily 
výdaje na výzkum prováděný výzkumnými organizacemi. To je založeno na předpokladu, že se zlepší kvalita 
výzkumu, stoupne jeho hodnota pro podnik, a díky tomu podniky budou od těchto výzkumných organizací 
nakupovat služby v oblasti výzkumu a vývoje.

V rámci rumunského OP „Konkurenceschopnost“ by měly investice přispět ke zlepšení výzkumné kapacity 
a rozvoji konkurenceschopnosti podniků. To se bude měřit podle příspěvků přilákaných v rámci programu 
Horizont 2020 a zvýšení počtu vědeckých publikací. Ve španělském OP „Andalusie“ je cílem zvýšit počet poda-
ných patentových přihlášek. V chorvatském OP „Konkurenceschopnost a soudržnost“ je ukazatelem výsledků 
počet publikací ve vědeckých časopisech, v irských operačních programech je to počet odvětvových partnerů. 
Ani jeden z ukazatelů není definován úplně stejným způsobem.

Podle OECD jsou některé z těchto ukazatelů, zejména výdaje na výzkum a vývoj, patentové statistiky a vědec-
ké publikace, pro měření inovací vhodné77. EFRR podporuje synergie s fondy v oblasti výzkumu a vývoje, ze-
jména v rámci programu Horizont 2020. Účast v programu Horizont 2020 by proto bylo možné považovat také 
za známku lepší výzkumné kapacity. U těchto ukazatelů však hrozí, že budou poskytovat jen omezené infor-
mace o tom, jak bude výzkum využit k tomu, aby přispěl k hospodářskému rozvoji příslušných zemí či regionů.

77 OECD a Eurostat, Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data (Příručka z Oslo, pokyny ke sběru a interpretaci údajů 
o inovacích), třetí vydání, 2005.
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Ukazatele výsledků ESF mají přímou souvislost s intervencemi ESF

119 
Pojem „výsledek“ se v kontextu ESF vztahuje k specifickým intervencím tohoto 
fondu. Zaznamenává změnu určité situace, ve většině případů související s pod-
pořenými subjekty nebo účastníky. Generální ředitelství pro zaměstnanost, so-
ciální věci a sociální začleňování doporučuje stanovit takové ukazatele, které co 
nejtěsněji souvisejí s činnostmi prováděnými v rámci příslušné investiční priority. 
U ESF se navíc „dopad“ vztahuje k dosažení cílů prioritní osy, tj. k přínosům pro 
širší skupiny ve společnosti, které přesahují skupinu účastníků nebo subjektů, 
kteří jsou přímými příjemci podpory.

120 
Jinými slovy důraz se klade na přímý účinek intervencí ESF a vliv externích fakto-
rů na vykazovaný ukazatel je omezen na minimum. Výsledky mohou být oka-
mžité (situace přímo po skončení činnosti) nebo dlouhodobé (situace v určitém 
okamžiku po skončení činnosti) (viz rámeček 12).

Příklad ukazatele výsledku ESF použitého v rumunském OP „Lidský kapitál“

Aby se zvýšila zaměstnanost v nezemědělských podnicích v městských oblastech v Rumunsku, bude se pod-
porovat zakládání startupů nebo tvorba nových pracovních míst v existujících malých a středních podnicích 
a také se budou poskytovat individuálně přizpůsobené poradenské a konzultační služby a školení v oblasti 
podnikání.

Tento konkrétní cíl se měří pomocí tří ukazatelů výsledků, přičemž jedním z nich je „počet vytvořených 
a existujících pracovních míst, šest měsíců po skončení intervence na podporu nezaměstnaných a neaktivních 
osob“. Počítaná pracovní místa se vztahují k účastníkům opatření ESF.
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Pro měření dopadu intervencí bude nutné provést hodnocení jak 
u EFRR, tak u ESF

121 
Dopad intervencí EFRR a ESF se stanoví prostřednictvím hodnocení během reali-
zace operačního programu a po jeho skončení (následné hodnocení)78. To bude 
náročnější v případě intervencí EFRR, kde odpovědné orgány budou muset shro-
mažďovat dodatečné údaje o výsledcích, které lze přímo přiřadit projektu. Aby 
bylo možné určit, zda výsledek, např. více publikací ve vědeckých časopisech, 
vyplývá z intervence EFRR, nebo z jiných externích faktorů, bude potřeba provést 
srovnání se subjekty, které nedostaly žádnou podporu – k takovému hodnocení 
bude nutné shromáždit dodatečné informace.

122 
V Polsku řídicí orgány proto zavedly dobrovolné ukazatele přímých výsledků, kte-
ré jednak slouží k zaznamenávání okamžitých přínosů intervencí EFRR a jednak 
zajišťují údaje pro hodnocení účinnosti, efektivity a dopadu těchto intervencí. 
Tyto ukazatele okamžitých výsledků nejsou zahrnuty do operačních programů 
a nejsou předmětem pravidelného vykazování ve výroční prováděcí zprávě. 
V důsledku toho je Komise ani širší okruh zájemců nebudou mít bezprostředně 
k dispozici (prostřednictvím platformy veřejně přístupných údajů o ESIF).

123 
V případě ESF budou informace o okamžitých výsledcích přímo souviset s in-
tervencemi, takže poskytnou silnější důkazní základnu pro posuzování dopadu 
intervencí ESF a zároveň nebude nutné shromáždit tolik dodatečných údajů jako 
u intervencí EFRR.

Výchozí a cílové hodnoty se počítají u EFRR a ESF odlišně podle 
definice „výsledku“ platné pro každý z fondů

124 
Výchozí a cílové hodnoty stanovené pro ukazatele výsledků EFRR vycházejí ze-
jména ze statistik vedených národními statistickými orgány, které se týkají všech 
potenciálních příjemců v rámci intervencí EFRR, zahrnují všechny externí faktory 
a zohledňují dopady v celé zemi či regionu. Tyto ukazatele výsledků nestanoví 
výkonnostní cíle pro intervence EFRR, a nelze je proto považovat za okamžité 
výsledky operačních programů. Odpovědnost za dosažení těchto výsledků mají 
převážně členské státy a do menší míry řídicí orgány operačních programů.

78 Články 56 a 57 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.
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125 
V případě ESF se výchozí a cílové hodnoty počítají zejména na základě historic-
kých údajů nebo zkušeností z minulosti přímo souvisejících s intervencemi ESF, 
tj. ukazatele výsledků se odvíjí od ukazatelů výstupů. Například u společného 
ukazatele „účastníci, kteří mají po absolvování odborné přípravy práci, včetně 
samostatné výdělečné činnosti“ odpovídá výchozí hodnota výkonnostnímu 
poměru (podíl osob, které získají zaměstnání po účasti na školení ESF), jehož bylo 
dosaženo ve srovnatelných programech.

126 
Ukazatele výsledků ESF ukazují, nakolik operační programy přispěly ke specific-
kým cílům, a na jejich základě je možné stanovit přínos intervencí ESF k plnění 
strategických ukazatelů výsledků stanovených v dohodě o partnerství. Odpověd-
nost za dosažení výsledků je jednoznačně udělena řídicím orgánům. Jelikož jsou 
výsledky definovány z hlediska osob, jež využijí podporu ESF, předpokládá se, že 
řídicí orgány budou mít na dosažení výsledků silnější vliv.

127 
U ESF je každý rok potřeba zaznamenat79 údaje za všechny účastníky (s několika 
výjimkami) a subjekty a po skončení příslušného opatření účastníky znovu najít, 
aby bylo možné vypočítat společné ukazatele výsledků (které se vykazují také 
v roční prováděcí zprávě). Kdykoliv je to možné, je také nutné uvádět hodnoty 
ukazatelů podle pohlaví.

128 
Údaje o zaměstnání účastníků však nelze přejímat mechanicky, protože mohou 
být zkresleny faktory, na něž orgány odpovídající za realizaci programu mají 
jen omezený vliv. Podle příslušného pokynu Komise výsledky odrážejí situaci 
účastníků k okamžiku skončení jejich účasti ve spolufinancovaném projektu80. To 
znamená, že i když účastník opustí spolufinancovaný program odborné přípravy, 
aniž by jej dokončil, jeho následné zaměstnání se bude považovat za „výsledek“, 
přestože toto zaměstnání nezískal primárně díky své účasti v programu, ale spíše 
díky socio-ekonomické situace v zemi či regionu nebo jiným faktorům.

129 
Obrázek 15 shrnuje silné a slabé stránky jednotlivých přístupů k výkonnostním 
ukazatelům u daných dvou fondů.

79 S výjimkou ukazatelů 
„bezdomovci nebo osoby 
vyloučené z přístupu 
k bydlení“ a „z venkovských 
oblastí“.

80 Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy, 
European Social Fund, guidance 
document (Monitorování 
a hodnocení evropské politiky 
soudržnosti, Evropský sociální 
fond, pokyny), červen 2015.
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Silné a slabé stránky přístupů k měření výkonnosti v rámci EFRR a ESF
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1 Viz bod 112.

Zdroj: EÚD.

• Ukazatele výsledků neumožňují měřit přímé 
dopady intervencí.

• Výsledky jednotlivých projektů se neshromažďují. 
Pro provedení hodnocení bude nutné shromáždit 
další informace o okamžitých výsledcích projektů. 

• Údaje o okamžitých výsledcích projektů se Komisi 
pravidelně nevykazují, takže se ani pravidelně 
nekontrolují.

• Chybí společné ukazatele výsledků, takže není 
možné získat souhrnné údaje za celou EU1.

• Společné ukazatele výstupů jsou povinné, pouze 
v relevantních případech. 

• Vysoký počet specifických ukazatelů 
• Kategorie intervencí neodpovídají investičním 

prioritám. 

• Ukazatele výsledků měří přímé dopady intervencí 
týkající se osob. 

• Jsou k dispozici informace o okamžitých 
výsledcích, které přímo plynou z intervencí. 
Hodnocení dopadu budou mít dobré východisko.

• Údaje o okamžitých výsledcích projektů se 
pravidelně vykazují Komisi a jsou k dispozici včas. 
Tyto údaje se kontrolují.

• Existují společné ukazatele výstupů a výsledků ve 
vztahu k osobám, což umožňuje získat souhrnné 
údaje za celou EU. 

• Jednotlivé kategorie intervencí odpovídají 
investičním prioritám.

• Větší odpovědnost za realizaci výsledků (v případě 
intervencí, u nichž se očekává zlepšení situace 
podporovaných osob či subjektů).

• Ukazatele výsledků dávají přehled o hlavních 
očekávaných dopadech na region či zemi.

• Existují společné ukazatele výstupů, které 
umožňují získat souhrnné údaje za celou EU.

• Ukazatele výsledků neposkytují přehled 
o strategické změně, které se má dosáhnout.

• Pro hodnocení bude nutné shromáždit 
dodatečné informace. 

• Členské státy budou povinně shromažďovat 
rozsáhlé údaje. 

• Vysoký počet specifický ukazatelů. 

Slabé 
stránky

Silné 
stránky

ESFEFRR
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Rozdíly v metodice a vysoký počet ukazatelů specifických 
pro jednotlivé programy povedou ke značnému 
administrativnímu zatížení, přičemž se musí teprve ukázat, 
jak budou získané údaje využity

Různé požadavky na vykazování v rámci EFRR a ESF

130 
Skutečnost, že nařízení upravující jednotlivé fondy obsahují různé požadavky na 
shromažďování a vykazování údajů o výstupech a výsledcích, považujeme za ne-
dostatek systému nastaveného pro období 2014–2020. Pojetí výkonnosti se mezi 
danými dvěma fondy liší, a členské státy jsou proto povinny vypracovat pro každý 
fond zvláštní monitorovací systém, dokonce i v případech operačních programů 
využívajících více fondů.

131 
Dalším problémem je celkový počet výkonnostních ukazatelů: pro výstupy 
a výsledky existují tisíce výkonnostních ukazatelů – společných i specifických pro 
jednotlivé programy. Ke všem těmto ukazatelům budou řídicí orgány muset shro-
mažďovat a vykazovat údaje. Auditní orgány navíc budou muset vedle kontroly 
správnosti výdajů ověřovat také spolehlivost systémů shromažďování a uchová-
vání údajů.

132 
Domníváme se, že existuje riziko, že takto komplexní přístup ke shromažďování 
informací o výkonnosti povede ke značnému administrativnímu zatížení řídicích 
orgánů, aniž by však měl odpovídající přínos. Stále navíc není jasné, jak členské 
státy anebo Komise hodlají informace, k nimž se budou údaje shromažďovat, 
využít a monitorovat.
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Získané údaje o výstupech a výsledcích by bylo možné použít 
k posílení tvorby rozpočtu na základě výkonnosti na další 
programové období

133 
Bereme však na vědomí, že Komise má k dispozici celou řadu výkonnostních 
údajů o výstupech a výsledcích. Prostřednictvím platformy veřejně přístupných 
údajů o politice soudržnosti k nim v reálném čase budou mít přístup rovněž 
zainteresované strany. Odpovědné orgány a Komise, ale i externí zainteresované 
strany, tak budou moci tyto údaje kontrolovat.

134 
Komise může reálné údaje o výkonnosti využít k tomu, aby znovu přezkoumala 
platnost historických jednotkových nákladů použitých při nastavování cílů anebo 
potvrdila nákladovou účinnost a nákladovou efektivitu. V jedné z našich před-
chozích zpráv jsme například mezi různými členskými státy zjistili výrazné rozdíly 
v jednotkových nákladech na výstavbu dálnic. Doporučujeme, aby Komise příčiny 
těchto rozdílů analyzovala a zajistila uplatňování osvědčených postupů81.

135 
Domníváme se, že by to mohlo být dokonce prvním krokem k tomu, aby se pro-
středky na intervence po roce 2020 na základě takových informací ve větší míře 
přidělovaly podle výkonnosti (viz rámeček 13). V nařízení o společných usta-
noveních se počítá se společnými akčními plány, na něž se finanční prostředky 
přidělují výhradně podle míry plnění výstupů či výsledků82. Této možnosti však 
doposud žádný z 28 členských států v žádném operačním programu nevyužil. To 
dokládá, že se členské státy zdráhají využívat pro přidělování prostředků mecha-
nismů založených na výkonnosti. Důvodem může být i to, že v současné době 
nejsou k dispozici dostatečně spolehlivé informace o průměrných jednotkových 
nákladech.

136 
Pro programové období po roce 2020 by členské státy měly mít lepší východisko 
pro to, aby určily, jak velký rozpočet budou potřebovat pro řešení svých potřeb, 
aby realizovaly doporučení pro jednotlivé země a aby dosáhly očekávaných vý-
stupů a výsledků v operačních programech.

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

82 Článek 106 nařízení (EU) 
č. 1303/2013.
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Sestavování rozpočtu podle výkonnosti

Podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) se přístup k sestavování rozpočtu podle 
výkonnosti zpravidla vyvíjí v čase a v každém novém programovacím procesu se upravuje. Přístup se liší také 
mezi jednotlivými státy, protože musí odpovídat příslušnému vnitrostátnímu politickému kontextu83.

OECD pracuje s několika definicemi sestavování rozpočtu podle výkonnosti a konstatuje, že neexistuje jediná 
dohodnutá definice sestavování rozpočtu podle výkonnosti ani jediný model sestavování rozpočtu podle 
výkonnosti84.

Obecně řečeno, existují dva hlavní přístupy:

Cílem sestavování rozpočtu podle výkonnosti je obohatit okruh informací poskytovaných subjektům s rozho-
dovací pravomocí nebo změnit postup, jakým se o rozpočtu rozhoduje85. Přidělené prostředky již nyní musejí 
být navázány na měřitelné výsledky. V současné době se však informace o budoucí nebo minulé výkonnosti 
v rozhodovacím procesu uplatňují vedle jiných informací.

Rozpočet založený na výkonnosti je pak takový rozpočet, který výslovně dává do souvislosti každé navýšení 
zdrojů s nárůstem výstupů nebo jiných výsledků. Obecněji tedy rozpočet založený na výkonnosti poskytuje 
informace o tom, jak organizace naložily nebo hodlají naložit s penězi, jež jim byly poskytnuty. To znamená, 
že finanční příděl je stanoven na základě očekávaných výstupů anebo výsledků nebo alespoň s přihlédnutím 
k nim.

83 OECD, Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting (Poznatky z průzkumu z let 2011/2012 o sestavování rozpočtu podle 
výkonnosti), 11. výroční setkání sítě OECD vysokých úředníků odpovědných za rozpočet o výkonnosti a výsledcích, konferenční centrum OECD 
v Paříži, 26.– 27. listopadu 2015.

84 OECD, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief (Sestavování rozpočtu podle výkonnosti: příručka pro uživatele, stručný nástin politiky), 
březen 2008.

85 Allen Schick, The Metamorphoses of performance budgeting (Proměny sestavování rozpočtu podle výkonnosti), OECD Journal on budgeting, 
svazek 2013/2.
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137 
Celkově Komise dohody o partnerství a operační programy v oblasti soudržnosti 
na období 2014–2020 sjednala účinně. Jednání s členskými státy dokončila ve 
lhůtě dané právními předpisy, financování zacílila na strategii Evropa 2020 a za-
jistila důslednější intervenční logiku v operačních programech. Nepodařilo se jí 
však harmonizovat mechanismy finančního monitorování mezi fondy ani zajistit 
jednotnou definici výkonnostních ukazatelů pro výstupy a výsledky. Toto by však 
bylo potřeba pro to, aby bylo možné směrodatně agregovat a porovnávat údaje 
o výkonnosti mezi jednotlivými programy. Navíc vzhledem k celkovému počtu 
výkonnostních ukazatelů, které je nutné monitorovat, a doplňkových údajů, které 
je potřeba stále shromažďovat ke stanovení dopadu finančních prostředků EU, 
existuje riziko výrazného administrativního zatížení ve spojení s režimem výkon-
nosti na období 2014–2020.

Komise měla zpoždění při jednání o dohodách o partnerství a o operačních 
programech pod kontrolou

138 
Evropský parlament a Rada přijaly legislativní balíček pro politiku soudržnosti 
v prosinci 2013, tedy těsně před začátkem programového období 2014–2020. Ve 
srovnání s předcházejícím obdobím to představuje pětiměsíční zpoždění, které 
bylo částečně způsobeno tím, že Komise předložila svůj legislativní návrh poz-
ději, a částečně tím, že na dokončení jednání bylo potřeba více času. Sekundární 
legislativu přijala Komise do ledna 2016, tj. poté, co valnou většinu operačních 
programů již schválila (viz body 33–37).

139 
Přes obtíže přijala Komise dohody a partnerství a operační programy obecně ve 
lhůtě stanovené v nařízení o společných ustanoveních: poslední dohoda o part-
nerství byla přijata v listopadu 2014 a poslední operační program v prosinci 2015. 
Komise zaujala aktivní postoj a zahájila neformální jednání již v roce 2012. To 
také pomohlo zmírnit dopad pozdního přijetí nařízení. Poskytla rovněž členským 
státům značný počet pokynů, přestože tak činila po částech a až v pozdější fázi 
procesu (do září 2014). Komise mohla finalizovat pokyny teprve po zavedení 
legislativního rámce (prosinec 2013) (viz body 47–48).
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140 
Členské státy předložily všechny dohody o partnerství včas (do dubna 2014) 
a v průměru byla jednání dokončena do pěti měsíců. To bylo výrazně rychleji, než 
v odpovídající fázi přípravy národních strategických referenčních rámců na obdo-
bí 2007–2013, a pomohlo to částečně kompenzovat zpoždění (viz bod 48–49).

141 
Členské státy předložily většinu svých návrhů operačních programů (85 %) ve 
stanovené lhůtě. U 15 % operačních programů Komise nebyla s to zahájit formál-
ní jednání do tří měsíců po předložení dohody o partnerství. Přijmout operační 
program trvalo v průměru asi osm měsíců (bez odkladných lhůt, tedy lhůt mezi 
zasláním připomínek členskému státu a předložením operačního programu). To 
je srovnatelné s předcházejícím obdobím. Do prosince 2014 bylo přijato 64 % 
operačních programů v rámci cíle „investice pro růst a zaměstnanost“. V progra-
movém období 2007–2013 bylo v odpovídajícím období přijato 98 % operačních 
programů. Bylo to způsobeno hlavně opožděným přijetím legislativního balíčku 
(viz bod 49).

142 
Z toho vyplývá, že jednání byla náročnější. Hlavním důvodem byly dodatečné po-
žadavky, jako předběžné podmínky nebo požadavek stanovit jasnější intervenční 
logiku, problémy v oblasti IT a potřeba několika kol schvalování Komisí, jehož 
součástí byly časově náročné meziútvarové a útvarové konzultace. Navíc původ-
ní návrhy programových dokumentů předkládané členskými státy měly značné 
problémy s kvalitou (viz body 53–55).

Doporučení 1

Komise by měla své legislativní návrhy týkající se politiky soudržnosti na období 
po roce 2020 předložit včas, aby zbývala dostatečná doba na dokončení jednání 
mezi Evropským parlamentem a Radou před zahájením programového období.

Termín pro splnění doporučení: při přípravě legislativních návrhů pro období 
po roce 2020.
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Dohody o partnerství hrály významnou roli při soustřeďování výdajů na 
strategii Evropa 2020

143 
Dohody o partnerství se ukázaly být účinným nástrojem pro účelové vázání 
prostředků ESI fondů na tematické cíle a investiční priority. Kontrolované do-
hody o partnerství se zaměřují na všechny zásadní aspekty a poskytují analýzu 
rozvojových potřeb a investičních priorit v členských státech. Komisi a členským 
státům se podařilo zacílit finanční prostředky EU na období 2014–2020 na cíle 
strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. Financování se dokonce soustře-
dí na omezený počet klíčových oblastí v rámci tematických cílů a požadavky na 
tematické zaměření specifické pro jednotlivé fondy byly obecně překročeny. Ve 
srovnání s programovým obdobím 2007–2013 bylo celkově více prostředků při-
děleno na konkurenceschopnost malých a středních podniků, klimatické změny 
a zaměstnanost než na dopravu a životní prostředí (viz body 57–68).

144 
Konstatujeme však, že informace obsažené v dohodách o partnerství ne vždy od-
povídají informacím v operačních programech a že v členských státech, které vy-
užívají odchylky stanovené v nařízeních o EFRR, finanční informace v operačních 
programech ne vždy umožňují určit, zda byly požadavky na tematické zaměření 
dodrženy (viz bod 69).

Doporučení 2

a) Členské státy by měly Komisi poskytovat finanční informace nezbytné 
k tomu, aby Komise mohla účinně monitorovat soulad s požadavky na tema-
tické zaměření (včetně odchylek stanovených v nařízení EFRR).

b) Komise by měla zajistit, aby členské státy dodržovaly účelové vázání pro-
středků ESI fondů na tematické cíle.

Termín pro splnění doporučení: každoročně od roku 2017.
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145 
Členské státy ve svých dohodách o partnerství stanoví, jakých hlavních výsledků 
se má dosáhnout, ale zpravidla nečiní vyčíslený odhad, do jaké míry ESI fondy 
přispějí ke splnění cílových hodnot. Je však zřejmé, že dosažení většiny výsled-
ků stanovených v dohodách o financování bude vyžadovat výrazný příspěvek 
z vnitrostátních rozpočtů nad rámec výdajů ESI fondů, ale i dodatečná regulační 
opatření a strukturální reformy. Zároveň pokud nějakého výsledku nebude dosa-
ženo, nemusí to být v důsledku selhání opatření v rámci ESI fondů, ale v důsledku 
faktorů, které existují nezávisle na nich, jako je nepříznivá socio-ekonomická 
situace anebo neúčinné vnitrostátní politiky (viz body 74–80).

Operační programy jasněji uvádějí, čeho mají intervence dosáhnout 
a jakým způsobem, ale je s tím spojena větší náročnost

146 
U většiny kontrolovaných programů se Komisi a členským státům podařilo vypra-
covat operační programy, které mají důslednější intervenční logiku, tj. stanoví, 
čeho se má prostřednictvím intervence dosáhnout (specifické cíle/výsledky) a jak 
jich má být dosaženo (finanční prostředky – opatření – výstupy). Pokud se vyskyt-
ly nedostatky, bylo to proto, že potřeby v oblasti rozvoje nebyly zdokumentovány 
nebo proto, že cíle zřejmě nebyly na řešení zjištěných potřeb zaměřeny. Cíle byly 
často definovány příliš obecně nebo panovaly pochybnosti, zda opatření obsa-
žená v operačním programu přispějí k dosažení jeho cílů a výsledků. V takových 
případech existuje riziko, že veřejné prostředky nebudou dobře alokovány nebo 
nebudou využity tím nejúčinnějším způsobem (viz body 81–87).

147 
Složitost operačních programů v období 2014–2020 závisí na následujících 
parametrech: na počtu prioritních os definovaných členskými státy, na počtu 
investičních priorit, které se mají jejich prostřednictvím řešit, a na počtu kategorií 
regionů, které jsou do operačních programů zahrnuty. Dále závisí také na počtu 
ukazatelů specifických pro jednotlivé programy, které členské státy zvolily. Ope-
rační programy na období 2014–2020 jsou koncipovány jako trojrozměrná mati-
cová struktura, která je kombinací prioritních os, jež stanovily jednotlivé členské 
státy, vybraných investičních priorit a typů zahrnutých regionů. Zajišťuje to sice 
strategickou jednotnost programování, ale zároveň to výrazně zvyšuje počet vý-
konnostních ukazatelů, které je potřeba monitorovat, protože jejich počet se ná-
sobí, aby se zohlednil specifický kontext, v němž se operační program financuje. 
U vzorku kontrolovaných operačních programů se počet ukazatelů výstupů zvýšil 
až o 450 % a počet ukazatelů výsledků až o přibližně 500 % (viz body 88–91).
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Rozdíly u jednotlivých fondů, pokud jde o kategorizaci finančních údajů 
a měření výkonnosti operačních programů, v budoucnosti pravděpodobně 
zkomplikují monitorování programů

148 
Přístup k finančnímu monitorování investic se liší nejen mezi EFRR a ESF, ale také 
mezi členskými státy s více než jednou kategorií regionů (např. méně rozvinuté, 
přechodové a více rozvinuté regiony). Zejména u EFRR nelze stanovit spojitost 
mezi opatřeními a financováním, protože finanční informace nejsou navázány na 
investiční priority. To bude brzdit monitorování pokroku, protože nebude jasné, 
kolik peněz bylo přiděleno na investiční priority realizované v rámci EFRR (viz 
body 92–99).

149 
Mezi fondy jsou také rozdíly v uplatňování společných ukazatelů výstupů a člen-
ské státy mají možnost použít vedle společných ukazatelů také ukazatele výsled-
ků specifické pro jednotlivé programy. V případě EFRR bude opět velmi obtížné 
sloučit informace o výkonnosti, protože členské státy se rozhodly uplatnit v prů-
měru téměř tolik ukazatelů specifických pro jednotlivé programy jako společných 
ukazatelů. U tohoto fondu 28 členských států EU vypracovalo vedle 40 společ-
ných ukazatelů výstupů celkem 2 240 ukazatelů specifických pro jednotlivé pro-
gramy. V průměru se v každém operačním programu EFRR použilo pro výstupy 
13,2 různých ukazatelů specifických pro jednotlivé programy a 14,8 společných 
ukazatelů (viz body 100–109).

150 
Situace je ještě složitější u ukazatelů výsledků: ukazatele EFRR a ESF měří jednak 
různé věci a jednak odlišným způsobem. Pojetí „výsledku“ se v nařízeních upra-
vujících fondy vykládá různě. Společné ukazatele výsledků má pouze ESF, nikoliv 
EFRR, ale nevyužívají se často. V případě EFRR vypracovalo 28 členských států EU 
celkem 2 955 ukazatelů výsledků specifických pro jednotlivé programy a v prů-
měru bylo v rámci každého operačního programu EFRR využito 17,4 různých 
specifických ukazatelů výsledků. Pro ESF existuje 23 společných ukazatelů vý-
sledků a dalších 1 976 ukazatelů výsledků specifických pro jednotlivé programy. 
V průměru bylo v každém operačním programu ESF použito pro měření výsledků 
3,1 společných ukazatelů a 14,4 různých ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy. V důsledku toho se nezdá možné získat směrodatné souhrnné údaje 
o výkonnosti na úrovni EU. Vzhledem k nákladům na pravidelné shromažďování 
takových údajů lze počet výkonnostních ukazatelů celkově označit za nadměr-
ný. Ve stanovisku č. 1/201786 jsme doporučili sjednotit definice termínů v oblasti 
výkonnosti „výstupy“ a „výsledky“ (viz body 110–130).

86 Viz stanovisko č. 1/2017 
k návrhu změny nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný 
rozpočet Unie (bod 148).
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151 
Členské státy jsou také povinny zaznamenávat finanční příděly pro jednotlivé 
oblasti intervencí a také údaje o výkonnosti podle kategorií regionů (méně roz-
vinuté, přechodové a více rozvinuté regiony). Zjistili jsme, že přístup členských 
států se v tomto ohledu liší. Tyto rozdílné vnitrostátní postupy k alokaci prostřed-
ků mají přímý vliv na počet ukazatelů, jejich cílové hodnoty a dílčí cíle, klíčové 
prováděcí kroky operačního programu a použité finanční ukazatele, tj. hodnoty 
ukazatelů výstupů a výsledků podle typu regionů se stanoví na základě různých 
rozdělovacích klíčů. A navíc, absence společného přístupu omezuje srovnatelnost 
a přesnost informací poskytnutých členskými státy s více než jednou kategorií 
regionů. To může mít dopad zejména na plnění požadavků na tematické zaměře-
ní (viz body 100–101).

Doporučení 3

Komise by měla jednotně definovat „výstup“ a „výsledek“ a navrhnout, aby se 
tato terminologie stala součástí finančního nařízení, a zajistit, aby návrhy odvět-
vových nařízení dodržovaly tyto definice v období po roce 2020.

Termín pro splnění doporučení: při přípravě legislativních návrhů na období 
po roce 2020.

Doporučení 4

Komise by měla provést analýzu ukazatelů specifických pro jednotlivé programy 
a společných ukazatelů pro výstupy a výsledky na období 2014–2020, aby určila, 
které jsou nejrelevantnější a nejvhodnější ke stanovení dopadu intervencí EU.

Členské státy by v případě změny programu měly přestat používat zbytečné uka-
zatele specifické pro jednotlivé programy.

Termín pro splnění doporučení: do poloviny roku 2018.
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152 
Stejně jako v minulosti bude dopad výdajů v oblasti soudržnosti na dosažení oče-
kávaných výsledků stanoven prostřednictvím hodnocení. To znamená, že bude 
nutné mít k dispozici údaje o výsledcích, které lze přímo přiřadit spolufinanco-
vaným operacím. U operačních programů ESF budou členské státy systematicky 
shromažďovat údaje o okamžitých výsledcích intervencí a vykazovat je Komisi. 
Ukazatele výsledků EFRR však nezachycují okamžité výsledky projektů a pokud 
se členské státy nerozhodnou tyto dodatečné údaje dobrovolně shromažďovat, 
nebudou bezprostředně k dispozici (viz body 121–123).

Doporučení 5

Komise by měla:

 ο šířit „osvědčené postupy“, které členské státy uplatňují při hodnocení a které 
mohou nejlépe stanovit dopad intervencí EU,

 ο pomáhat členským státům při aktualizaci jejich plánů hodnocení, aby zahrno-
valy takovéto „osvědčené postupy pro hodnocení“.

Členské státy by měly zajistit, aby se shromažďovaly údaje, které jsou relevantní 
k určení dopadu intervencí EFRR.

Termín pro splnění doporučení: do konce roku 2017.

153 
Skutečnost, že nařízení upravující jednotlivé fondy obsahují různé požadavky 
na shromažďování a vykazování údajů o výstupech a výsledcích, považujeme za 
největší nedostatek systému nastaveného pro období 2014–2020. Naše analýza 
také ukazuje, že některé ukazatele výstupů pro EFRR by bylo možné vnímat jako 
ukazatele výsledků pro ESF. Společné ukazatele výstupů však takové výsledky 
neměří systematicky u všech tematických cílů, které jsou podporovány v rámci 
intervencí EFRR (viz body 124–130).
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154 
V důsledku toho musejí členské státy vypracovat pro každý fond zvláštní moni-
torovací systém, dokonce i v případech operačních programů využívajících více 
fondů. Tyto rozdíly v metodice a nadměrný počet specifických ukazatelů pro jed-
notlivé programy povede k výraznému administrativnímu zatížení, ale jak budou 
tyto údaje využity, se teprve musí ukázat. Stále navíc není jasné, jak členské státy 
anebo Komise hodlají údaje o výkonnosti, které se budou muset shromažďovat, 
kontrolovat a minimálně u společných ukazatelů vykazovat Komisi, využít a mo-
nitorovat. Lepší dostupnost výkonnostních údajů o výstupech by však mohla 
být prvním krokem k tomu, aby se na základě jednotkových nákladů a informací 
o účinnosti a efektivnosti intervencí prostředky na intervence po roce 2020 přidě-
lovaly ve větší míře podle výkonnosti (viz body 131–134).

Doporučení 6

Komise by měla:

 ο na základě údajů shromážděných prostřednictvím výročních prováděcích 
zpráv a výsledků jednorázových hodnocení a hodnocení ex post provádět 
srovnávací analýzu výkonnosti a ve vhodných případech prosazovat refe-
renční srovnávání, a umožnit tak zlepšování dané politiky během období 
2014–2020.

 ο pro financování intervencí v oblasti soudržnosti v období po roce 2020 uplat-
ňovat přístup k sestavování rozpočtu podle výkonnosti, který dává do souvis-
losti každé zvýšení zdrojů s nárůstem výstupů nebo jiných výsledků. V tomto 
kontextu by Komise měla využít údaje o skutečných jednotkových nákladech 
stanovených během období 2014–2020.

Termín pro splnění doporučení: při přípravě legislativních návrhů na období 
po roce 2020.

Tuto zprávu přijal senát II, jemuž předsedá Iliana IVANOVA, členka Účetního 
dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 8. února 2017.

 Za Účetní dvůr

 předseda
 Klaus-Heiner LEHNE
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Porovnání klíčových legislativních ustanovení zavedených na období 2014–2020 
s podobnými ustanoveními v předchozích obdobích

Intervenční logika
Výkonnostní rámec Předběžné podmínkyProgramové 

období Vývoj Tematické zaměření Výkonnostní ukazatele

2014–2020  ο Zesílená 
intervenční 
logika

 ο Požadavky na te-
matické zaměření 
každého fondu 
(EFRR nebo ESF), 
tematické cíle 
(EFRR, FS) nebo 
investiční priority 
(ESF) a kategorie 
regionů

 ο Strukturované 
použití ukazatelů

 ο Společné ukazatele 
výstupů stanovené 
v právním základě 
(pro ESF a EFRR) 
a společné ukazatele 
výsledků pro ESF

 ο Povinné vykazování 
všech společných 
ukazatelů pro ESF

 ο 6% povinná výkon-
nostní rezerva ze zdrojů 
EFRR, ESF a FS v rámci 
cíle „investice pro růst 
a zaměstnanost“

 ο Metodika pro posouzení 
výkonnosti stanovená 
v nařízení

 ο V případě závažného ne-
splnění průběžných cílů je 
možné o prostředky přijít

 ο Tematické předběž-
né podmínky

 ο Obecné předběžné 
podmínky

 ο Povinné
 ο Možnost pozastave-

ní průběžných 
plateb

2007–2013  ο Tradiční 
intervenční 
logika

 ο Financování 
se přiděluje na 
kategorie výdajů 
definované v Lisa-
bonské smlouvě 
podle zeměpisné 
způsobilosti

 ο Ukazatele uplat-
ňované v různých 
členských státech 
v různé míře

 ο Společné ukazatele 
stanovené v poky-
nech Komise; jejich 
použití odsouhlase-
né s členskými státy 
v roce 2008 ale není 
povinné

 ο 3% výkonnostní rezerva 
pro cíl „konvergence“ 
anebo „regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost“

 ο Ustavena z iniciativy 
členského státu, není 
povinné

 ο O finanční prostředky 
nelze přijít

 ο Žádné výslov-
né předběžné 
podmínky

2000–2006  ο Tradiční 
intervenční 
logika

 ο Důraz na prioritní 
cíle, iniciativy 
Společenství a na 
zaměření finanč-
ních prostředků 
fondů na populaci

 ο Ukazatele uplat-
ňované v různých 
členských státech 
v různé míře

 ο Společné ukazatele 
definované v po-
kynech Komise, ale 
pouze jako příklady; 
žádné pobídky je 
uplatňovat

 ο 4% povinná výkonnostní 
rezerva pro prostředky na 
závazky

 ο Metodika pro posuzování 
výkonnosti definovaná 
členskými státy

 ο Ztráta prostředků není 
možná

 ο Žádné výslov-
né předběžné 
podmínky

Zdroj: EÚD na základě příslušných právních předpisů a pokynů Komise.
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Strategie Evropa 2020, tematické cíle a tematické zaměření1

Př
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 II

Te
m

at
ick

é 
cíl

e
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1. Rozvoj 
 Investovat 3 % HDP (ve veřejném a soukromém sektoru) do výzkumu a vývoje (VaV) a inovací

2. Vzdělávání 
 Snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 %
 Docílit toho, aby alespoň 40 % osob ve věkové skupině 30–34 let dokončilo vysokoškolské vzdělání 

3. Změna klimatu a energetická udržitelnost 
 Snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z devadesátých let
 Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie na 20 %
 Zvýšit energetickou účinnost o 20 %

4. Zaměstnanost
 Docílit 75% zaměstnanosti osob ve věkové skupině 20–64 let

5. Boj s chudobou a sociálním vyčleněním
 Snížit počet osob ohrožených nebo postižených chudobou a sociálním vyloučením alespoň o 20 milionů

Růst podporující začlenění

Tematický cíl 8  – Podpora 
udržitelné a kvalitní zaměstna-
nosti a podpora mobility 
pracovních sil

Tematický cíl 9  – Podpora 
sociálního začlenění, boj proti 
chudobě a jakékoliv diskriminaci

Tematický cíl 10  –  
Investice do vzdělávání, školení, 
odborné přípravy pro 
dovednosti a celoživotní učení

Tematický cíl 11  –  
Posilování institucionální 
kapacity veřejných orgánů 
a zúčastněných stran a účinná 
veřejná správa

Udržitelný růst 

Tematický cíl 4  –  Podpora 
přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství ve všech 
odvětvích

Tematický cíl 5  –  Podpora 
přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům 
a jejich řízení

Tematický cíl 6  – 
Zachování a ochrana životního 
prostředí a podpora účinného 
využívání zdrojů

Tematický cíl 7  – Podpora 
udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek 
v klíčových síťových 
infrastrukturách

Inteligentní růst

Tematický cíl 1 – Posílení 
výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací 

Tematický cíl 2 – Zlepšení 
dostupnosti, využití a kvality 
informačních a komunikačních 
technologií (IKT) (cíl týkající se 
širokopásmových sítí)

Tematický cíl 3  – Zvýšení 
konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků

1  Přidělení tematických cílů k prioritním oblastem strategie Evropa 2020: inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění není vymezen 
v nařízeních. Byl zaveden Komisí v několika dokumentech zveřejněných od roku 2014.
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Zdroj: EÚD na základě publikace Komise „Panorama, Inforegio, č. 48, 2013“.
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TO 8

Přechodové regiony

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

TC4

Podpora z ESF

Podpora z FS

TC1

TC2 TC3

TC8

TC9
TC10

TC4 TC11

TC5 TC6

TC7

Hlavní priority 

pro EFRR Hlavní prio
rity

 

pro ESF

Po
dpora z E

FRR

Méně rozvinuté regiony 

Více rozvinuté regiony

TC1-4

TC4 TC1-4

TC4 TC1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

TC9 až 5 IP

TC9

TC9

až 5 IP

až 5 IP

Důraz na až pět investičních priorit (IP) v rámci tematických cílů a v každé 
zemi zaměřit 20 % prostředků na sociální začleňování, boj proti chudobě 

a diskriminaci.

Evropský sociální fond
Investice se mají zaměřovat na alespoň dvě ze čtyř hlavních priorit 
a nízkouhlíkové hospodářství (TC4) má dostat specifický příděl

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Strategie Evropa 2020, tematické cíle a tematické zaměření
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Architektura politiky soudržnosti
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I

Dohoda o partnerství
(s očekávanými strategickými výsledky)

MRR: méně rozvinuté regiony 
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Zdroj: EÚD.

Investiční priority jsou specifické akce, která je třeba rozpracovat v rámci každého tematického cíle. Měly 
by být základem pro definování specifických cílů. Investiční priority tematických cílů kontrolovaných při tomto 
auditu, jsou:

Př
ílo

ha
 II

I

 b)

 a)

Tematický cíl 1: „Posílení výzkumu, technologického rozvoje 
a inovací: 

Aktivní a zdravé stárnutí.vi)

Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám;v)

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně přístupu 
k zaměstnání, kariérního postupu, sladění pracovního 
a soukromého života a podpory stejné odměny za stejnou 
práci;

iv)

Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání podniků 
včetně inovativních mikropodniků, malých a středních 
podniků;

iii)

Udržitelné začlenění mladých lidí do trhu práce, zejména 
mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo 
odborné přípravy, včetně mladých lidí, jimž hrozí sociální 
vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit, 
a to i prostřednictvím „Evropské záruky pro mladé lidi“;

ii)

Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání 
a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob 
vzdálených od trhu práce, rovněž prostřednictvím místních 
iniciativ v oblasti zaměstnanosti a podpory mobility 
pracovních sil;

i)

Tematický cíl 8: „Podpora udržitelné a kvalitní 
zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil“:

posilováním výzkumné a inovační infrastruktury 
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou 
předmětem celoevropského zájmu;

podporou podnikových investic do výzkumu a inovací 
a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, 
středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského 
vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje 
produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených 
inovací prostřednictvím inteligentní specializace a 
podporou technického a aplikovaného výzkumu, 
pilotních linek, opatření k včasnému ověřování 
produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, 
zejména v oblasti klíčových technologií a šíření 
technologií pro všeobecné použití“.
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Strategické ukazatele výsledků – analýza dohod o partnerství uzavřených s kontro-
lovanými pěti státy

(a) Pro tematický cíl 1

Země Hlavní ukazatele výsledků v DP Výchozí hodno-
ta (rok)

Průběžný cíl 
2020

Příděly EU – ESI 
fondy v EUR 

(z toho EFRR)

Příspěvek EU 
k cílové hodnotě

ES Výdaje na VaV ve vztahu k HDP (GERD) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

–

ES Výdaje na VaV financované soukromým sektorem 45,6 % (2012) 60,0 % –

ES
Podíl společností provádějících technologické inovace 
na celkovém počtu společností s deseti nebo více 
zaměstnanci

13,22 % 
(2010–2012) 25,00 % –

IE Vyšší počet odvětvových partnerů zapojených do finan-
covaných strategických výzkumných center v regionech –1 –

186 992 153 
(142 000 000)

–

IE Vyšší počet licencí jako výsledek výzkumu v jižním 
a východním regionu – – –

IE

Počet klientů vládní organizace Enterprise Ireland z řad 
malých a středních podniků v Příhraničním, středním 
a západním Irsku, jejichž výdaje přesahují 100 000 EUR 
za rok na VaV

– – –

HR Výdaje na VaV ve vztahu k HDP (GERD) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165 
(664 792 165) –

PL Výdaje na VaV ve vztahu k HDP (GERD) 0,90 % (2012) 1,70 % 8 436 055 741.- 
(8 351 428 665.-)

26 %

PL Výdaje na VaV vynaložené podniky ve vztahu k HDP 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO Výdaje na VaV ve vztahu k HDP (GERD) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455.- 
(973 404 255.-) –

1 Odkazuje se na ukazatele výsledků v operačních programech.
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(b) Pro tematický cíl 8

Země Ukazatel výsledků v DP Výchozí hodno-
ta (rok)

Průběžný cíl 
2020

Příděly EU – ESI 
fondy v EUR 

(z toho EFRR, ESF, 
YEI)

Příspěvek EU 
k cílové hodnotě

ES Zvýšení zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141.- 
(3 645 694 060.-)

–

ES Míra nezaměstnanosti mladých lidí 55,7 % (2013) Snížit výchozí 
hodnotu –

ES Míra nezaměstnanosti u méně kvalifikovaných 
pracovníků 34 % (2012) Snížit výchozí 

hodnotu –

ES Podíl středně až vysoce kvalifikovaných osob na celkové 
zaměstnanosti 78,97 % (2012) Snížit výchozí 

hodnotu –

IE
Nezaměstnané osoby nebo další uchazeči o zaměstnání, 
včetně dlouhodobě nezaměstnaných a mladých osob, 
získají práci nebo zahájí studium či odbornou přípravu

– –
307 325 622.- 

(299 075 622.-)

–

IE
Více mladých lidí do 25 let, zejména těch, kteří nemají 
zaměstnání, nestudují ani neabsolvují odbornou přípravu, 
zahájí studium či odbornou přípravu nebo získají práci

– – –

HR Zvýšení zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318.- 
(532 933 273.-) –

PL Zvýšení zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let (Ž/M) 57,6 % F (2013)
72,1 % M (2013)

62,3 % F
79,8 % M

5 796 315 058.- 
(5 450 532 063.-)

5 % 
3,2 %

PL Zvýšení zaměstnanosti osob ve věku 55–64 let (Ž/M) 31,0 % F (2013)
51,3 % M (2013)

34,5 % F
64,4 % M

4,7 % 
1,6 %

PL Zvýšení zaměstnanosti ve venkovských oblastech na 
53,3 % 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO Zvýšení zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271.- 
(1 770 988 630.-) –

Zdroj: EÚD.
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Komise

Shrnutí

IV
Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 55.

Souhrnná odpověď Komise k bodům VII a VIII
Komise konstatuje, že výkonnostní ukazatele pro výsledky specifické pro programy EFRR a ESF nejsou určeny k agre-
gaci na úrovni EU. Tyto specifické ukazatele jsou vhodné pro stanovování cílů a podávání zpráv o výkonnosti ve 
vztahu k cílům, zatímco společné ukazatele umožňují podávání zpráv o dosažených výsledcích na základě předem 
definovaných kategorií, které odrážejí často používané typy investic v celé EU. Ukazatele výstupů specifické pro 
jednotlivé programy odkazují na fyzické produkty, což umožňuje uchopit změny dosažené intervencemi v progra-
mech financovanými EU. Tyto intervence jsou uzpůsobené na míru za účelem řešení překážek místně orientovaného 
modelu rozvoje. Ze své podstaty tak musí být specifické pro jednotlivé oblasti a plánovaná opatření.

VIII
Komise odkazuje na své odpovědi k bodům 90, 91, 110, 112, 131 a 134 a k rámečku 13.

IX
První odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 2.

Druhá odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 5.

Třetí odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 4.

X
První odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 1.

Druhá odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 2.

Třetí odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 3.

Čtvrtá odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 4.

Pátá odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 5.

Šestá odrážka: Komise odkazuje na svou odpověď k doporučení 6.
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Připomínky

36
Návrh Komise na období 2014–2020 byl představen o něco později než návrh na období 2007–2013. Hlavním důvo-
dem zpoždění vstupu uvedeného nařízení v platnost však byla zvýšená složitost legislativních jednání (posílená 
role Evropského parlamentu, návrh vztahující se na pět fondů) a skutečnost, že nařízení o VFR bylo společnými 
normotvůrci přijato až v prosinci 2013. Odvětvová právní úprava nemohla být přijata předtím, a to ani kdyby Komise 
předložila své návrhy dříve.

37
Komise upřednostnila přijetí sekundárních právních předpisů podle potřeb programového cyklu. Sekundární 
právní předpisy nezbytné pro přijetí dohod o partnerství (dále jen „DP“) nebo operačních programů (dále jen „OP“) 
a pro nastavení základních dodacích struktur byly přijaty v březnu 2014 a po nich následovaly akty, které stanovily 
základní pravidla pro provádění do ledna 2015. Skutečnost, že právní rámec byl dokončen až v lednu 2016, neměla 
vliv na zahájení programování.

Kromě toho v zájmu usnadnění včasného přijetí sekundárních právních předpisů probíhaly postupy navrhování 
a konzultací s členskými státy souběžně s legislativními jednáními.

49
Komise konstatuje, že její výkonnost, pokud jde o jednání a přijímání programů ve srovnání s předchozím progra-
movým obdobím, může být posuzována rovněž na základě srovnání prvních dvanácti měsíců následujících po 
přijetí právního rámce. Použití období dvanácti měsíců od přijetí příslušných legislativních balíčků v obou obdobích 
by poskytlo přesnější představu. Znamenalo by to, že v období 2014–2020 bylo během prvních dvanácti měsíců po 
přijetí nařízení přijato 40 % OP ve srovnání s 6 % OP ve stejném časovém rámci programového období 2007–2013.

52
Komise konstatuje, že období 703 dnů, na něž poukazuje Účetní dvůr, zahrnuje neformální předložení OP, které není 
v souladu s požadavky nařízení o společných ustanoveních.

53
Komise konstatuje, že určitá zpoždění byla způsobena potřebou provést rozsáhlé připomínkování. Kromě toho 
Španělsko nesouhlasilo s předáním připomínek v angličtině, což vedlo ke zpoždění při jejich předložení španělským 
orgánům. Pokud jde o Polsko, důvodem pro zpoždění při zasílání připomínek byl probíhající proces vyjednávání 
o DP. Jelikož byly OP předloženy před přijetím DP, musely být připomínky sladěny s přijatou DP.
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55
Komise uvádí, že 100 % DP a 99 % OP bylo přijato v rámci lhůty stanovené právními předpisy (tj. šest měsíců pro OP 
a čtyři měsíce pro DP). Na přijetí OP potřebovala Komise v průměru 107 dní / 3,6 měsíce a na přijetí DP v průměru 
81 dní (s přihlédnutím ke lhůtě, která se v souladu s článkem 3 nařízení o společných ustanoveních nezapočítává).

Viz také odpověď Komise k bodu 52.

Třetí odrážka: S ohledem na hospodářský význam přidělování prostředků v rámci politiky soudržnosti bere Komise 
kvalitu programů velmi vážně a zavedla postupy zajišťující konzultace se všemi příslušnými útvary za účelem sdílení 
veškerých dostupných zkušeností s ohledem na kvalitu programů, jež umožní efektivní čerpání rozpočtu EU.

62
Díky IT nástrojům na úrovni Komise bude možné monitorovat plnění požadavků na finanční zaměření včetně doda-
tečných informací vyžadovaných od dotčených členských států mimo DP a OP.

66
Komise si během jednání ověřila, že v rámci dohod o partnerství a specifických cílů operačních programů byla 
upřednostněna doporučení pro jednotlivé země. Žádný regulační požadavek na přidělení konkrétních finančních 
prostředků na doporučení pro jednotlivé země nicméně neexistuje.

74
Komise konstatuje, že uvedené požadavky platí pro všechny členské státy. Kvalita informací je závislá na rozsahu 
monitorovacích systémů, které náleží do jejich odpovědnosti.

75
Pokud jde o irskou DP, Komise uvádí, že je v souladu s požadavky nařízení, pokud shrnuje hlavní žádoucí výsledky, 
a že nezbytné podrobnosti jsou uvedeny v OP.

76
Pokud jde o irskou DP, zatímco hlavní žádoucí výsledky neobsahují konkrétní odkazy na cíle strategie EU2020, DP 
obsahuje časté odkazy na irské cíle, včetně úvodu na straně 10. Tyto cíle měly rovněž vliv na přípravu OP. Oba OP 
odkazují často jak na strategii EU2020, tak na irské cíle.
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86
První odrážka: Co se týče tematického cíle 8 EFRR pro region Andalusie, Komise se domnívá, že kromě informací 
obsažených v programu a v dohodě o partnerství bylo andaluskými orgány v průběhu jednání o OPERAČNÍM PRO-
GRAMU poskytnuto dostačující vysvětlení potřeby investovat do infrastruktury a zařízení pro služby zaměstnanosti.

Druhá odrážka: Pokud jde o Rumunsko, Komise konstatuje, že převážná většina cílů nebyla definována příliš široce. 
Komise má za to, že konkrétní cíle mají zavedenou řadu ukazatelů výstupů a výsledků. Pokud jde o Španělsko, jsou 
cíle OP dále specifikovány ve vnitrostátních a regionálních strategiích inteligentní specializace a ve víceletém plánu 
pro sestavování rozpočtu a stanovení priorit investic do výzkumné infrastruktury, na něž OP odkazuje.

87
Co se týče Polska, Komise konstatuje, že prioritní osa IV Sociální inovace a mezinárodní spolupráce je jasně roz-
dělena na typy akcí určených pro dva samostatné specifické cíle, tj. mikro- a makrosociální inovace a nadnárodní 
mobilitu.

Všechny tyto typy projektů mají přispět k:

– rozvoji nových nápadů a politických řešení, jejich testování a provádění ať už na místní úrovni či v malém měřít-
ku, nebo na úrovni celostátní,

– programům mobility pro osoby způsobilé v rámci intervence OP KED.

Pokud jde o Španělsko, Komise poukazuje na zanedbatelné množství přidělených finančních prostředků pro prio-
ritní osy 6A, 6B, 6C a 6D (7 milionů EUR nebo 0,33 % OP s celkovou přidělenou částkou 2,1 miliardy EUR). Kromě toho 
je třeba poznamenat, že činnosti v rámci těchto prioritních os jsou ve skutečnosti komplementární s činnostmi v pri-
oritních osách 1, jež zahrnují tematický cíl 8 Zaměstnanost s vlastním specifickým cílem 8.3.1. Uvedené prioritní osy 
pouze rozvíjejí prvek „sociální inovace“ hlavních akcí financovaných v rámci základního specifického cíle. Na základě 
toho tedy nemohou být vnímány jako samostatná opatření.

90
Komise konstatuje, že základním prvkem politiky soudržnosti je, aby přidělené částky byly vyšší pro méně rozvinuté 
regiony, a zprávy jsou proto podávány odpovídajícím způsobem, tedy podle kategorie regionu.

91
Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 90.

Komise konstatuje, že všechny členské státy musí podávat zprávy o všech společných ukazatelích pro ESF, neboť 
poskytují velmi důležité informace, nemají však povinnost stanovovat pro ně cíle.

Požadavky na podávání zpráv definované nařízením o společných ustanoveních byly stanoveny na základě dohody 
s členskými státy. Řídící orgány již podle potřeby podávají zprávy o většině z těchto ukazatelů.

Ukazatele náležející do výkonnostního rámce (tabulka 6 v OP) jsou podmnožinou ukazatelů programu (tabulky 4 
a 5). Při podávání zpráv nepředstavují žádnou dodatečnou zátěž.
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101
Komise konstatuje, že skutečnost, že členské státy uplatňují různé přístupy, odráží tematický a regionální charakter 
intervencí politiky soudržnosti.

104
Komise konstatuje, že nařízení konkrétně stanoví, že společné ukazatele výstupů by měly být použity v případě 
potřeby. Orientace na výsledky umožňuje členským státům stanovit ukazatele, které použijí, na základě formulace 
specifických cílů a určení plánovaných opatření. Ukazatele používané v rozmezí 40 % až 90 % OP nelze považovat za 
používané v „omezené míře“.

Rámeček 9 – Příklad neuplatnění relevantního společného ukazatele (Španělsko)
Komise poznamenává, že tematický cíl 1 se vztahuje na širokou škálu investičních priorit vedoucích k více než jen 
výkonnostním ukazatelům zahrnutým v této položce. Komise by ráda připomněla intervenční logiku současného 
programového období, kdy specifických cílů vedoucích k požadovaným změnám či výsledkům může být dosaženo 
prostřednictvím různých akcí, jež se promítají do různých relevantních ukazatelů výkonnosti. V případě Španělska 
byl relevantní jak ukazatel CO01, tak CO29. Členský stát se rozhodl – také s ohledem na nerozšiřování ukazatelů – 
omezit použité relevantní ukazatele na jeden souhrnný, tedy CO01.

110
Komise konstatuje, že pojetí ukazatelů výsledků se v rámci nařízení o ESF a EFRR skutečně liší, a to především 
vzhledem k různým cílům a očekávaným výsledkům obou fondů. V důsledku toho se ne všechny ukazatele mohou 
agregovat napříč fondy.

Komise zkoumá možnost přistoupit k harmonizaci těchto pojetí v rámci diskusí o situaci po roce 2020.

111
Odpovědi Komise na kapitolu 3 výroční zprávy za rok 2015, na kterou Účetní dvůr odkazuje, rovněž zmiňují skuteč-
nost, že směrnici o zlepšování právní úpravy (květen 2015) předcházelo přijetí různých předpisů pro VFR na období 
2014–2020. Kromě toho je obsah těchto předpisů výsledkem politického vyjednávání mezi společnými normotvůrci, 
což vedlo k určitým nesrovnalostem.

Od okamžiku přijetí směrnice o zlepšování právní úpravy by se při monitorování a hodnocení výkonnosti všech 
programů měla konzistentně používat terminologie související se zlepšováním právní úpravy. Ustálené používání 
pojmů napříč právními předpisy nicméně nemusí být v krátkodobém výhledu možné.

112
Komise konstatuje, že výkonnostní ukazatele pro výsledky specifické pro programy EFRR a ESF nejsou určeny k agre-
gaci na úrovni EU. Tyto specifické ukazatele jsou vhodné pro stanovování cílů a podávání zpráv o výkonnosti ve 
vztahu k cílům, zatímco společné ukazatele umožňují podávání zpráv o dosažených výsledcích na základě předem 
definovaných kategorií.

Fond EFRR nezahrnuje společné ukazatele výsledků, neboť výsledkem se rozumí „jakých změn by se mělo pomocí 
navrhovaných intervencí dosáhnout“. Různé faktory mohou zamýšlený výsledek směřovat k požadované změně 
nebo jej od ní naopak vzdalovat. Aby lépe představily konkrétní souvislosti, za nichž intervence probíhá, stanoví 
členské státy konkrétní ukazatel výsledků zohledňující všechny tyto parametry.
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115
Komise poznamenává, že skutečně není nutné, aby OP definoval cíle pro všechny společné ukazatele. Z toho 
důvodu nejsou všechny v OP obsaženy. Musí však být vykazovány pro všechny investiční priority.

124
Jak je uvedeno v pokynech pro monitorování a hodnocení EFRR, ukazatele výsledků v EFRR odkazují na zvláštní 
rozměr dobrých životních podmínek a pokroku pro občany, který vede k přijetí politických opatření a který se 
vztahuje ke všem potenciálním příjemcům. Na rozdíl od ukazatelů výstupů tedy ukazatele výsledků nejsou striktně 
a výhradně spojeny s investicemi z EFRR. Ačkoli investice z EFRR k předpokládané změně pravděpodobně významně 
přispějí, vliv budou také jiné, zvnějšku působící faktory mimo rámec kontroly řídících orgánů, a někdy dokonce 
i orgánů vnitrostátních nebo regionálních.

127
Komise konstatuje, že údaje o dlouhodobějších ukazatelích výsledků mají být shromažďovány na základě reprezen-
tativního vzorku, a tudíž ne pro všechny účastníky (viz příloha I nařízení o ESF).

128
Komise zdůrazňuje, že posouzení čistého dopadu přesahuje rámec monitorování a je předmětem hodnocení 
řídícími orgány. Řídící orgány jsou povinny posoudit alespoň jednou dopad každého specifického cíle. Komise 
intenzivně podporuje provádění kontrafaktuálních hodnocení dopadů za účelem odhadu čistého dopadu ESF, což 
umožňuje shromažďování a uchovávání osobních údajů účastníků.

130
Komise konstatuje, že existují různé požadavky na informace, to však nutně nevede ke zcela odlišným systémům 
monitorování výkonnosti.

131
Komise konstatuje, že programy EFRR pokrývají širokou škálu investičních témat a fungují v různorodých sociálních, 
ekonomických a zeměpisných souvislostech. Nový přístup pro období 2014–2020 zaměřený na výsledky klade důraz 
na jasnější formulaci cílů politiky v příslušných nařízeních týkajících se jednotlivých fondů. Co se týče informací 
o výkonnosti, společné ukazatele výstupů EFRR se vztahují na nejčastěji prováděné intervence s cílem zajistit smys-
luplnou agregaci na úrovni EU. Nejsou však dostačující pro pokrytí složitosti a různorodosti intervencí prováděných 
členskými státy v celé EU. Členské státy proto kromě společných ukazatelů výslovně zvolily ukazatele specifické 
pro jednotlivé programy (ať již ukazatele výstupů, nebo výsledků), odrážející konkrétní souvislosti, v jejichž rámci 
programy fungují. V mnoha případech jsou relevantní informace k dispozici a jsou shromažďovány především „zdola 
nahoru“.
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132
Viz odpověď Komise k bodu 131.

134
Komise se domnívá, že univerzální přístup k sestavování rozpočtu podle výkonnosti není proveditelný ani praktický, 
a to v souladu s odborným výzkumem, který dospěl k závěru, že neexistuje žádný nejlepší způsob sestavování roz-
počtu podle výkonnosti. V praxi se ukazuje, že snahy o uplatňování přísného přístupu vedou spíše k byrokratickému 
odškrtávání položek z kontrolního seznamu namísto skutečného nástroje pro správu rozpočtu.

Viz rovněž odpověď Komise k rámečku 13.

Pokud jde o možné příčiny rozdílů v jednotkových nákladech na výstavbu dálnice v různých členských státech, na 
které Účetní dvůr odkazuje, Komise ve zmiňované předchozí zprávě1 konstatovala, že „prognózy poptávky, a tudíž 
i související náklady na užívání obvykle zohledňují velmi specifickou situaci každého regionu […] Technicky náročnější 
komunikace mají vyšší náklady na kilometr než ostatní komunikace. Tato analýza závisí do značné míry i na geografic-
kých okolnostech, za nichž byly kontrolované komunikace budovány.“

Komise v této souvislosti přijala návrh pokračovat v provádění dalších studií jednotkových nákladů.

Rámeček 13 – Sestavování rozpočtu podle výkonnosti
Organizace OECD[*] definuje sestavování rozpočtu podle výkonnosti jako sestavování rozpočtu, při kterém jsou 
přidělené finanční prostředky navázány na měřitelné výsledky. Existují tři obecné typy: prezentační sestavování 
rozpočtu podle výkonnosti, sestavování rozpočtu na základě informací o výkonnosti a přímé sestavování rozpočtu 
podle výkonnosti. [* Viz internetová stránka OECD http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficial-
snetworkonperformanceandresults.htm] Komise s OECD úzce spolupracuje v rámci iniciativy Rozpočet EU zaměřený 
na výsledky ve snaze zavést praktická zlepšení stávajícího výkonnostního rámce programů zřízeného spolu s VFR na 
období 2014–2020.

Informace o výkonnosti nejsou a neměly by být jediným faktorem určujícím rozpočtová rozhodnutí, je tedy obvyklé, 
že jsou brány v potaz také další informace.

Rozpočet EU je výkonnostně zaměřený rozpočet umožňující rozpočtovému orgánu zohledňovat v průběhu rozpoč-
tového procesu informace o výkonnosti skrze poskytování informací o cílech programů a pokroku při jejich dosa-
hování (tj. co je nebo má být učiněno s finančními prostředky přidělenými na jednotlivé programy) v programových 
prohlášeních připojených k návrhu rozpočtu. Výslovné navázání každého navýšení zdrojů na přírůstek na straně 
výstupů nebo jiných výsledků na úrovni rozpočtu se v praxi používá zřídkakdy, a pokud ano, tak pouze ve zvláštních 
případech (Světová banka, OECD). Přímý přístup při sestavování rozpočtu spojující každé navýšení/snížení zdrojů 
s přírůstkem/poklesem na straně výstupů nebo jiných výsledků není na úrovni rozpočtu EU, v rámci programů ani 
režimů řízení považován za proveditelný.

1 Společná odpověď Komise k bodům 32 a 33 zvláštní zprávy č. 5/2013 „Jsou prostředky z fondů politiky soudržnosti EU vynakládány na silnice 
řádně?“.

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Závěry a doporučení

136
Komise konstatuje, že údaje poskytnuté členskými státy ke všem společným ukazatelům výstupů a v případě ESF 
také ke společným ukazatelům výsledků mohou být a budou agregovány podle jednotlivých fondů na úrovni EU 
a Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů souhrnnou zprávu. První zpráva byla přijata dne 20. prosince 2016 (COM(2016) 812). Kromě toho 
jsou podrobné údaje veřejně přístupné a lze do nich nahlédnout prostřednictvím otevřené platformy údajů2.

Komise je toho názoru, že společné ukazatele v podobě, v jaké byly přijaty společnými normotvůrci v nařízeních 
upravujících jednotlivé fondy, poskytují údaje nezbytné k tomu, aby bylo možné rozpočtovému orgánu i evropským 
občanům prokázat, čeho ESI fondy dosahují, že je rozpočet EU zaměřen na výsledky a že výsledky skutečně přináší.

137
Komise konstatuje, že nařízení o VFR bylo společnými normotvůrci rovněž přijato až v prosinci 2013. Odvětvová 
právní úprava nemohla být přijata před tím, a to ani kdyby byl návrh Komise vypracován dříve.

Komise zdůrazňuje, že dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je skutečnost, že obecná pravidla týkající se 
fondů (tj. nařízení o společných ustanoveních) musela být nyní přijata jak Radou, tak EP.

Komise upřednostnila přijetí sekundárních právních předpisů podle potřeby programového cyklu. Sekundární 
právní předpisy nezbytné pro přijetí dohod o partnerství nebo operačních programů a pro nastavení základních 
dodacích struktur byly přijaty v březnu 2014 (rané návrhy byly s členskými státy projednány v roce 2013) a po nich 
následovaly akty, které stanovily základní pravidla pro provádění do ledna 2015. Skutečnost, že právní rámec byl 
dokončen až v lednu 2016, neměla vliv na zahájení programování.

138
Pokud jde o pokyny, Komise připomíná, že ty byly skupinou odborníků na akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty projednány již před přijetím a vstupem základních právních aktů v platnost. Komise je z podstaty věci schopna 
dokončit pokyny teprve poté, co byl regulační rámec dohodnut a přijat společnými normotvůrci. Viz také odpověď 
Komise k bodu 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Komise konstatuje, že celková doba programování byla podstatně kratší než v období 2007–2013. Viz podrobnější 
statistiky v bodech 49, 52, 53 a 55.

141
Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 55.

Doporučení 1
Komise toto doporučení přijímá. Včasné předložení legislativních návrhů týkajících se politiky soudržnosti je priori-
tou Komise. Načasování je však závislé na přijetí návrhu nařízení o VFR. V souladu s článkem 25 nařízení o VFR3 musí 
Komise předložit svůj návrh víceletého finančního rámce na období po roce 2020 do 1. ledna 2018. Návrh legislativ-
ního balíčku politiky soudržnosti na období po roce 2020 vypracovaný Komisí bude předložen poté.

Komise bude úzce spolupracovat se společnými normotvůrci za účelem včasného přijetí a vstupu legislativního 
rámce v platnost.

143
Komise zavedla systém pro monitorování tematického zaměření prostřednictvím údajů uvedených v OP spolu s dal-
šími informacemi od dotčených členských států a je přesvědčena, že tato opatření jsou pro stanovení toho, zda jsou 
požadavky na tematické zaměření naplněny, dostačující.

Pro bližší informace viz odpověď Komise k bodu 62.

Doporučení 2

a)
Komise bere toto doporučení, které je určeno členským státům, na vědomí.

b)
Komise toto doporučení přijímá. Komise zdůrazňuje, že soulad s požadavky na tematické zaměření je ověřován 
v době přijetí či změny OP. Během provádění je soulad s požadavky monitorován prostřednictvím údajů poskytnu-
tých členskými státy ve výroční zprávě o provádění.

144
Komise odkazuje na své odpovědi k bodům 75 a 76.

145
Komise odkazuje na své odpovědi k bodům 86 a 87.

3 Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.
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146
Komise konstatuje, že politika soudržnosti je místně založený nástroj poskytující řešení vypracovaná na míru 
konkrétním potřebám a výzvám členských států a regionů. Požadavky na podávání zpráv proto byly stanoveny na 
základě dohody s členskými státy s cílem dostatečně zohlednit specifické souvislosti každého OP a umožnit smyslu-
plné podávání zpráv a hodnocení. Pro bližší informace viz odpověď Komise k bodům 90 a 91.

147
Komise konstatuje, že ačkoliv finanční informace v EFRR vskutku nejsou navázány na informace o výkonnosti, člen-
ské státy tyto informace mají a mohou je sdílet na ad hoc základě.

Komise zdůrazňuje, že tyto informace budou téměř jistě programům k dispozici pro účely provedení hodnocení 
dopadů programů v daném období, a to i s ohledem na hodnocení nákladové efektivnosti a efektivity intervencí.

148
Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 104.

149
Komise zkoumá možnost přistoupit k harmonizaci těchto pojetí v rámci diskusí o situaci po roce 2020. Pro bližší 
analýzu viz odpověď Komise k bodům 110 až 112.

150
Komise konstatuje, že za určení přístupu k rozdělení podle kategorií regionů nesly odpovědnost členské státy, 
mohou tedy existovat rozdíly v metodice. Za účelem usnadnění správného provedení tohoto rozdělení byly poskyt-
nuty pokyny. Viz odpověď Komise k bodu 101.

Doporučení 3
Komise toto doporučení částečně přijímá.

Komise přijímá doporučení posoudit prostor pro ucelenou terminologii vztahující se k výkonnosti v rámci finanč-
ního nařízení a napříč odvětvovými právními základy pro období po roce 2020. Komise nicméně v této fázi není 
schopna přijmout žádný konkrétní závazek v souvislosti s legislativními návrhy na období po roce 2020.

Doporučení 4
Komise přijímá toto doporučení, které bude provedeno s ohledem na přípravu návrhů pro období po roce 2020, 
takto:

Na základě údajů z období 2014–2020 Komise zkoumá možné širší využití společných ukazatelů výsledků a výstupů. 
Za účelem stanovení dopadu bude nicméně třeba provést hodnocení (jak tomu bylo rovněž v minulosti).

Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
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151
Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 124.

Doporučení 5
Komise přijímá toto doporučení, které bude i nadále prováděno podle níže uvedeného postupu:

Komise bude nadále šířit hodnocení osvědčených postupů.

Prostřednictvím partnerství v oblasti hodnocení ESF a prostřednictvím dalších činností, jako je podpora poskyto-
vaná Střediskem pro výzkum hodnocení dopadu (CRIE), je podporováno používání kontrafaktuálních hodnocení 
dopadů.

Kromě toho se dvakrát až třikrát ročně schází síť pro hodnocení GŘ pro regionální a městskou politiku (REGIO), která 
zahrnuje členské státy, aby mimo jiné šířila osvědčené postupy mezi svými členy.

S podporou asistenční služby v oblasti hodnocení GŘ REGIO a GŘ pro zaměstnanost (EMPL) Komise pomáhá člen-
ským státům při aktualizaci jejich plánů hodnocení a přezkumu hodnocení vypracovaných členskými státy (vzá-
jemné hodnocení).

Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.

152
Komise odkazuje na své odpovědi k bodům 130 a 131.

153
Komise odkazuje na své odpovědi k bodům 130 a 131.

Doporučení 6
První odrážka: Komise toto doporučení přijímá. V období 2014–2020 Komise předkládá shrnutí výročních zpráv 
o provádění Evropskému parlamentu a Radě. Učení se v oblasti politik je umožněno také zpřístupněním údajů 
o ukazatelích, cílech a jejich plnění v rámci otevřené platformy údajů o ESI fondech. Komise rovněž využívá sítě pro 
hodnocení zahrnující členské státy k podpoře sdílení výsledků osvědčených postupů a učení se v oblasti politik 
z provedených hodnocení.

Druhá odrážka: Komise doporučení Účetního dvora nepřijímá. Rozpočet EU je výkonnostně zaměřený rozpočet 
umožňující rozpočtovému orgánu zohledňovat v průběhu rozpočtového procesu informace o výkonnosti skrze 
poskytování informací o cílech programů a pokroku při jejich dosahování (tj. co je nebo má být učiněno s finanč-
ními prostředky přidělenými na jednotlivé programy) v programových prohlášeních připojených k návrhu rozpočtu. 
Výslovné navázání každého navýšení zdrojů na přírůstek na straně výstupů nebo jiných výsledků na úrovni rozpočtu 
se v praxi používá zřídkakdy, a pokud ano, tak pouze ve zvláštních případech (Světová banka, OECD). Přímý přístup 
při sestavování rozpočtu spojující každé navýšení/snížení zdrojů s přírůstkem/poklesem na straně výstupů nebo 
jiných výsledků není na úrovni rozpočtu EU, v rámci programů ani režimů řízení považován za proveditelný.





JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU

Bezplatné publikace:

•  jeden výtisk: 
prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  více výtisků, plakáty či pohlednice:  
na zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm)  
a na delegacích Evropské unie v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm); 
můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm  
nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 (zdarma v rámci EU) (*).
(*)  Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty  

nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).

Placené publikace:

• prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Činnost Datum

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 11.11.2015

Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému kontrolovanému subjektu) 15.12.2016

Přijetí závěrečné zprávy po řízení o sporných otázkách 8.2.2017

Obdržení odpovědí Komise (nebo jiného kontrolovaného subjektu) ve všech jazycích 30.3.2017



Dohody o partnerství jsou strategickými investičními plány 
pro členské státy EU, které stanoví vnitrostátní výdajové 
priority Evropských strukturálních a investičních fondů na 
programové období 2014–2020. V této zprávě zkoumáme, 
zda dohody o partnerství uzavírané mezi Evropskou komisí 
a členskými státy napomáhají tomu, aby byly peněžní 
prostředky o celkovém objemu 350 miliard EUR zaměřeny 
účinněji.

Zjistili jsme, že Komise a členské státy přes počáteční obtíže 
lépe zaměřovaly prostředky na růst a pracovní místa, 
identifikovaly investiční potřeby a úspěšně je převáděly na 
požadované cíle a výsledky. Stanovily opatření řešící 
zjištěné potřeby a vymezily výstupy programů, na něž se 
dohody vztahují. Bylo však určeno zbytečně velké množství 
výkonnostních ukazatelů a měření výkonnosti mezi 
jednotlivými fondy není sladěno. Komisi a členským státům 
předkládáme řadu doporučení, jak fungování dohod 
zlepšit.

1977 - 2017
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