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OBECNÉ ZÁSADY A HLAVNÍ OBLASTI PRO ZJEDNODUŠENÍ PROVÁDĚNÍ POLITIKY 

SOUDRŽNOSTI PO ROCE 2020: SHRNUTÍ 

I. Politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem EU a Komise a členské státy ji 

provádějí společně. V průběhu let začalo být provádění politiky velmi složité. Komise jako 

reakci pro období 2014–2020 navrhla řadu zjednodušujících opatření. Provádění těchto 

opatření přineslo smíšené výsledky. Mezi Evropským parlamentem, členskými státy a Komisí 

panuje shoda, že provádění politiky soudržnosti vyžaduje v období po roce 2020 další 

zjednodušení. 

II. Tento informační dokument přispívá k diskusi o zjednodušení provádění politiky 

soudržnosti po roce 2020. Nejedná se o auditní zprávu, nýbrž o přezkum, který vychází 

z veřejně dostupných informací a naší dřívější auditní činnosti v této oblasti. 

III. Zjistili jsme, že neexistovala shoda ohledně cílů zjednodušení, tj. proč, pro koho a jak 

zjednodušovat. Na základě mezinárodních zkušeností, například Komise, OECD a platformy 

RegWatchEurope, jsme vymezili čtyři obecné zásady účinného zjednodušování, jež 

považujeme za nezbytné pro stimulaci procesu zjednodušování politiky soudržnosti po roce 

2020:  

• je zapotřebí jasně vymezené strategie zaměřené na správní zjednodušení, 

• strukturovaný přístup založený na důkazech má zásadní význam pro porozumění 

složitosti a navrhování zjednodušení, 

• zajištění účinného zjednodušení vyžaduje pevné odhodlání Komise, Evropského 

parlamentu, Rady a členských států, 

• odpovědnost a výkonnost: zjednodušení není cílem samo o sobě a nemělo by 

ohrozit výsledky dosažené v oblasti posílené vnitřní kontroly. 

IV. Naše práce nás také dovedla k vymezení pěti oblastí, které jsou pro zjednodušení 

politiky soudržnosti nejdůležitější. Těm by Komise, Evropský parlament, Rada a členské státy 

měly věnovat zvláštní pozornost. 



6 

 

• Právní předpisy EU a pokyny. Zjednodušení začíná jednoduchými, jasnými a stálými 

pravidly a lepší harmonizací pravidel týkajících se různých fondů a programů.  

• Struktura řízení operačních programů (dále jen „OP“). Za řízení a kontrolu více než 

390 OP v členských státech odpovídá přibližně 1 400 orgánů. To představuje problém 

pro efektivní provádění politiky soudržnosti. Zefektivnění OP a odpovědných orgánů 

nabídne úspory z rozsahu a možnost snížit administrativní náklady a zátěž pro 

příjemce.  

• Neefektivita správy při výběru a provádění projektů v rámci politiky soudržnosti 

(včetně tzv. gold-platingu). V členských státech by se zjednodušení mělo týkat 

také kladení dodatečných povinností nad rámec ustanovení evropského práva 

(tzv. gold-platingu) a zbytečných správních požadavků na výběr a sledování projektů. 

Existuje značný potenciál úspor díky lepšímu využívání moderních technologií. 

• Využívání zjednodušeného vykazování nákladů a dalších druhů opatření založených 

na podmínkách. Zjednodušené vykazování nákladů může omezit administrativní 

zátěž pro příjemce a přispět ke snížení nákladů na provádění. Komise a členské státy 

musí zajistit, aby byla možnost zjednodušení, kterou nabízí platby na základě 

splněných podmínek, doplněna o větší důraz na výkonnost.  

• Účinnější a efektivnější kontroly. Z našich zkušeností z auditů vyplývá, že je nutné, 

aby Komise stanovila jasná pravidla týkající se rozsahu a četnosti řídicích kontrol 

prováděných řídicími orgány / zprostředkujícími subjekty a certifikačními orgány. 

Členské státy se musí zabývat správními nedostatky (jako je např. předkládání 

dokladů více než jednou) a zátěží, která v souvislosti s nimi vzniká pro příjemce.  

 



7 

 

ÚVOD 

Politika soudržnosti EU  

1. Cílem politiky soudržnosti je zmenšit rozdíly mezi úrovní rozvoje různých členských 

států a regionů1. Jedná se o hlavní investiční nástroj EU a provádí se prostřednictvím 

Fondu soudržnosti (dále jen „FS“), Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen 

„EFRR“) a Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) s celkovým rozpočtem 

350 miliard EUR na období 2014–20202.  

Opatření EU zaměřená na zjednodušení provádění politiky soudržnosti v období 

2014–2020  

2. V programovém období 2014–2020 byla zavedena řada opatření na zjednodušení 

provádění politiky soudržnosti. Existují dva druhy zjednodušujících opatření: povinná 

a nepovinná. Povinná opatření zahrnují harmonizaci pravidel, společné ukazatele, 

přiměřenou kontrolu a e-soudržnost3 a povinné využívání zjednodušeného vykazování 

nákladů u projektů ESF, u nichž veřejná podpora dosahuje až 50 000 EUR4. 

                                                      

1 Článek 3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 13–390), článek 174 
Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 47–390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/what/investment-policy/ 
3 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. 320–469). 

4 Čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 1304/2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470–486). 
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K nepovinným zjednodušujícím opatřením patří slučování řídicích a certifikačních 

orgánů a větší prostor pro využívání zjednodušeného vykazování nákladů5. 

3. Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 zdůrazňuje sdílenou 

odpovědnost Komise a členských států za zjednodušení provádění politiky 

soudržnosti6. Členské státy měly v rámci svých operačních programů (dále jen „OP“) 

shrnout své zhodnocení administrativní zátěže pro příjemce a v případě potřeby také 

opatření k jejímu snížení spolu s časovým rámcem7.  

Dodatečná zjednodušující opatření navržená v roce 2016 

4. V září 2016 Komise navrhla rozsáhlou revizi finančního nařízení upravujícího plnění 

rozpočtu EU, a rovněž nařízení o společných ustanoveních a odvětvových nařízení 

týkajících se ESI fondů8 (takzvané „souhrnné nařízení“). K legislativnímu návrhu Komise 

vydal Účetní dvůr v roce 2017 stanovisko9. Dvěma hlavními cíli, z nichž tato revize 

                                                      

5 Články 67–68 části II nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320–469) a článek 14 nařízení (EU) č. 1304/2013 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 470–486). 

6 Čl. 4 odst. 10 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320–469). 

7 Čl. 96 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320–469). 

8 Článek 265 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, 
(EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) 
č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a 
(EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU, 
COM(2016) 605 final, v Bruselu dne 14. září 2016. 

9 Stanovisko EÚD č. 1/2017 (v souladu s článkem 322 SFEU) k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 
kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) 
č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) 
č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 541/2014 – revize „finančního nařízení 
– nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
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vychází, jsou zjednodušení a pružnost. Konečné znění souhrnného nařízení by mělo být 

přijato v polovině roku 2018, tj. ve čtvrtém roce současného programového období. 

5. V každém z posledních tří programových období, 2000–2006, 2007–2013 a 2014–

2020, Komise přibližně dva roky po jejich zahájení navrhla program cílených reforem10 

zaměřených na zjednodušení. 

Požadavky na další zjednodušení provádění politiky soudržnosti v období po roce 

2020 

6. V roce 2015 Komise zřídila skupinu na vysoké úrovni, jejímž úkolem je sledovat 

zjednodušení pro příjemce prostředků z ESI fondů v programovém období 2014–

202011. V roce 2017 skupina na vysoké úrovni předložila své závěry a doporučení 

týkající se politiky soudržnosti po roce 2020 založené převážně na jejích zkušenostech 

s prováděním programů před obdobím 2014–2020. 

7. Evropský parlament12 a Rada13 rovněž předložily svá stanoviska k budoucnosti 

politiky soudržnosti a prostoru pro zjednodušení. V červnu 2017 Komise předložila 

                                                      

2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.). 

10 Sdělení Komise Agendě 2000 pro silnější a širší Unii, dokument vypracovaný na základě 
KOM(97) 2000 v konečném znění; Evropská komise sdělení Evropské rady „Evropský plán 
hospodářské obnovy“, KOM(2008) 800 v konečném znění ze dne 26. listopadu 2008, 
Brusel; rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2015, kterým se zřizuje skupina 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni pro otázky monitorování zjednodušení pro 
příjemce evropských strukturálních a investičních fondů, C(2015) 4806 final ze dne 
10. července 2015, Brusel. 

11 Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2015, kterým se zřizuje skupina nezávislých 
odborníků na vysoké úrovni pro otázky monitorování zjednodušení pro příjemce 
evropských strukturálních a investičních fondů, C(2015) 4806 final. 

12 Usnesení Evropského parlamentu (2017) ze dne 13. června 2017 o stavebních kamenech 
politiky soudržnosti EU po roce 2020 (2016/2326(INI)); a usnesení (2015) ze dne 
26. listopadu 2015 o snaze o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti 
na období 2014–2020 (P8_TA(2015)0419). 

13 Závěry Rady (2017) o synergiích a zjednodušení pro politiku soudržnosti po roce 2020, 
č. 657/17. 
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diskusní dokument obsahující řadu návrhů na zjednodušení politiky soudržnosti14. 

Výbor regionů v roce 201615 vyjádřil své stanovisko ke zjednodušení ESI fondů, v roce 

201716 vydal stanovisko k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 a v roce 

201817 k závěrům a doporučením skupiny na vysoké úrovni.  

8. Kromě toho své názory a očekávání ohledně jednoduššího provádění politiky 

soudržnosti v období po roce 2020 vyjádřily některé členské státy. Obdrželi jsme 

zveřejněné poziční dokumenty od Německa18, Rakouska19, České republiky20 

a Polska21. Také jsme si vyměnili názory s nizozemským ministerstvem hospodářství 

a dánským úřadem pro podnikání. 

9. Názory těchto orgánů EU a jiných subjektů se shodují na oblastech, v nichž je 

zjednodušení nejnutnější (viz příloha I). Nejčastěji uváděnými prvky jsou:  

– pravidla a předpisy (rostoucí počet pravidel, složitost, zpoždění, nejednotnost 

a nedostatek právní jistoty), 

– řízení a kontrola (překrývání, nepřiměřenost a různý výklad pravidel), a 

                                                      

14 Evropská komise (2017), diskusní dokument o budoucnosti financí EU ze dne 28. června 
2017, COM(2017) 358. 

15 Výbor regionů (2016), stanovisko „Zjednodušení ESI fondů z pohledu místních a 
regionálních orgánů“ ze dne 11. října 2016, č. CDR 8/2016. 

16 Výbor regionů (2017), stanovisko „Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020“ ze dne 
11. května 2017, č. CDR 1814/2016. 

17 Výbor regionů (2018), stanovisko „Konečné závěry a doporučení skupiny na vysoké úrovni 
pro zjednodušení pro období po roce 2020“ z 31. ledna – 1. února 2018, COTER-VI/035. 

18 „Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020“, Berlín, 20. června 2017. 

19 Politika soudržnosti EU po roce 2020, zjednodušení a diferenciace, na základě diskuse 
skupiny odborníků ze spolkových zemí, leden 2018. 

20 Představení českého pohledu na budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020, Brusel, 
Stálé zastoupení České republiky při EU, 25. ledna 2018. 

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu, 17. července 2017. 
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– velké množství operačních programů a složitá institucionální opatření. 

Tento informační dokument  

10. Cílem tohoto informačního dokumentu je přispět k přípravě legislativního balíčku 

k politice soudržnosti pro období po roce 2020 a k diskusi o zjednodušení provádění 

politiky soudržnosti po roce 2020. Nejedná se o auditní zprávu, ale o přezkum 

vycházející z veřejně dostupných informací a z naší auditní práce, kterou jsme v této 

oblasti v minulosti vykonali. Poté, co Komise předloží návrh legislativního rámce 

na období po roce 2020, máme v úmyslu přijmout k tomuto legislativnímu návrhu 

stanovisko, které se bude mimo jiné zabývat opatřeními zaměřenými na zjednodušení 

pravidel politiky soudržnosti.  

11. V první části tohoto informačního dokumentu představíme na základě 

mezinárodních zkušeností, například Komise, OECD a platformy RegWatchEurope, 

obecné zásady, jež považujeme za nezbytné pro řízení procesu zjednodušování. 

Ve druhé části analyzujeme některé konkrétní návrhy orgánů a odborníků z EU. 

Zaměříme se na pět oblastí, které podle nás mají pro účinné zjednodušení zásadní 

význam.  

12. Naše názory vycházejí z: 

– naší dřívější práce (viz příloha II), 

– rozhovorů s úředníky Komise z generálních ředitelství pro regionální a městskou 

politiku, pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování a útvaru interního 

auditu Komise, konzultací se zástupci auditních orgánů členských států 

a rozhovorů s vnějšími subjekty (OECD a jinými subjekty zabývajícími se 

snižováním administrativní zátěže),  

– přezkumu zpráv o správním zjednodušování obecně a konkrétně v souvislosti 

s politikou soudržnosti, 
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– přezkumu správních postupů pro výběr projektů a provádění OP v dvanácti 

členských státech (viz příloha III), jež poskytují finanční podporu malým a středním 

podnikům, a 

– přezkumu návrhů Komise, Evropského parlamentu, Rady a Výboru regionů 

týkajících se zjednodušení politiky soudržnosti, jakož i postojů vybraných členských 

států (viz body 6 až 8). 

13. Komise měla možnost vyjádřit se k tomuto dokumentu před jeho dokončením. 

Komise poskytla několik věcných upřesnění, jejichž zahrnutí do informačního 

dokumentu jsme považovali za vhodné. 

HLAVNÍ ZÁSADY PRO ZJEDNODUŠENÍ PROVÁDĚNÍ POLITIKY SOUDRŽNOSTI 

14. Zjednodušení politiky soudržnosti vyžaduje zásady, které by strukturovaly diskusi 

a jimiž by se příslušné zúčastněné subjekty mohly řídit při rozhodování o tom, proč, pro 

koho a jak politiku pro příští programové období zjednodušovat. Za tímto účelem jsme 

vymezili čtyři hlavní zásady: 

HLAVNÍ ZÁSADA I: je zapotřebí jasně vymezené strategie správního zjednodušení,  

HLAVNÍ ZÁSADA II: pro porozumění složitosti a navrhování zjednodušení má zásadní 

význam strukturovaný přístup založený na důkazech,  

HLAVNÍ ZÁSADA III: zajištění účinného zjednodušení vyžaduje pevné odhodlání 

Komise, Evropského parlamentu, Rady a členských států, a 

HLAVNÍ ZÁSADA IV: odpovědnost a výkonnost: zjednodušení není cílem samo 

o sobě a nemělo by ohrozit výsledky dosažené v oblasti posílené vnitřní kontroly. 
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Je zapotřebí jasně vymezené strategie správního zjednodušení  

Zjednodušení správních postupů: souvislosti 

15. OECD uvádí, že účelem strategií zaměřených na správní zjednodušení je „zvýšit 

efektivitu transakcí s občany a podniky, aniž by byly ohroženy přínosy v oblasti 

regulace“22 a „snížit složitost regulace a právní nejistotu a omezit administrativní zátěž, 

a tudíž omezit zbytečnou zátěž způsobovanou byrokracií a papírováním“23. Koncepce 

těchto strategií by měla být jasná a měla by zahrnovat náležitě odůvodněné měřitelné 

cíle, zdroje, časový rámec, výstupy a výsledky a také mechanismy monitorování 

a hodnocení. 

16. OECD doporučuje, aby se při rozhodování o zjednodušujících opatřeních braly 

v úvahu nejen náklady, ale také přínosy regulační iniciativy24. Komise tento názor sdílí 

a domnívá se, že by to mohlo vést k přílišné deregulaci. Proto Komise před 

předložením jakéhokoli návrhu uplatňuje zásadu „nejprve hodnotit“ a kvantifikuje 

náklady, přínosy a úspory spojené s regulací v případech, kdy jsou takové údaje 

dostupné25.  

17. V oblasti politiky soudržnosti Komise od roku 2017 rozlišuje mezi 

administrativními náklady na úrovni členských států a EU a administrativní zátěží pro 

příjemce související s plněním jejich povinností26.  

                                                      

22 OECD (2006), „Omezování administrativní zátěže, vnitrostátní strategie zaměřené na 
správní zjednodušení“, s. 21. 

23 OECD (2009), Překonání překážek strategií zaměřených na správní zjednodušení. Pokyny 
pro tvůrce politik, s. 15. 

24 OECD (2014), Pokyny OECD ohledně posuzování nákladů na dodržování právních 
předpisů, s. 8, OECD Publishing, Paříž. 

25 Pracovní dokument útvarů Komise (2017), „Přehled úsilí Unie v oblasti zjednodušování a 
omezování regulační zátěže“, SWD(2017) 675 final, s. 3, 44. 

26 Studie Evropské komise (2017), „Použití nových ustanovení o zjednodušení v rané fázi 
provádění evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů“, Sweco, t33 a Spatial 
Foresight. 
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Náš názor  

18. Z naší analýzy názorů týkajících se období po roce 2020 (viz příloha I) vyplývá, že 

neexistuje obecná shoda ohledně cílů zjednodušení, tj. proč a pro koho je zjednodušení 

potřebné. Jsme přesvědčeni, že jedním z hlavních cílů správního zjednodušení je 

odstranění zbytečných nákladů. Zjednodušení by mělo být především zaměřeno na 

snížení administrativní zátěže pro příjemce a na snížení administrativních nákladů 

vznikajících orgánům členských států. Domníváme se, že by zjednodušení mělo jít ruku 

v ruce s větším důrazem na výkonnost, nákladovou efektivnost a kvalitu právních 

předpisů a správních formalit. 

Hlavní zásada I: Je zapotřebí jasně vymezené strategie zaměřené na správní 

zjednodušení 

Cílem vhodně vymezeného zjednodušujícího opatření by mělo být snížení 

administrativní zátěže pro příjemce a nákladů vznikajících orgánům členských států 

při současném zohlednění přínosů v oblasti regulace. Nemělo by vést k přílišné 

deregulaci. Taková opatření by se měla odrážet v jasně vymezených strategiích se 

stanovenými a náležitě odůvodněnými měřitelnými cíli, zdroji, časovým rámcem, 

výstupy, výsledky a mechanismy monitorování a hodnocení27. 

Pro porozumění složitosti a navrhování zjednodušení má zásadní význam 

strukturovaný přístup založený na důkazech 

Přístup založený na důkazech: souvislosti 

19. Jakýkoli návrh správního zjednodušení by měl být založen na spolehlivých 

důkazech. Existuje nebezpečí, že by správní zjednodušení mohlo být zaměřeno na 

činnosti, které jsou pro adresáty právních předpisů obtěžující, nikoli však nutně 

                                                      

27 OECD (2009), Překonání překážek strategií zaměřených na správní zjednodušení, Pokyny 
pro tvůrce politik, s. 16. 
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zatěžující28. V této souvislosti Komise uvedla, že by správní zjednodušení bez 

důkladného posouzení zdola nahoru mohlo mít dopad na cíle politiky29. Proto Komise30 

a OECD31 pro měření administrativních nákladů a jejich vyjádření v penězích navrhly 

použití kvantitativních metod, jako je standardní nákladový model32. Tyto kvantitativní 

důkazy by také měly být doplněny kvalitativními metodami posuzování administrativní 

zátěže pro příjemce (např. projekt „Burden Hunter“ v Dánsku33). 

20. V souladu se svými pokyny ke zlepšení právní úpravy34 Komise vypracovala dvě 

studie pro posouzení dopadů změn navrhovaných v legislativním rámci politiky 

soudržnosti na administrativní náklady vznikající členským státům a administrativní 

zátěž pro příjemce. Z těchto studií vyplývá, že největší administrativní zátěž pro správní 

orgány členských států vzniká při řízení programů: 78 % v rámci EFRR/FS a 85 % v rámci 

ESF (viz tabulka 1).  

                                                      

28 OECD (2010), „Omezování administrativní zátěže; Proč je správní zjednodušování tak 
složité? Pohled za rok 2010“, OECD Publishing, Paříž, s. 35. 

29 Pracovní dokument útvarů Komise (2017), „Přehled úsilí Unie v oblasti zjednodušování a 
omezování regulační zátěže“, SWD(2017) 675 final, s. 44. 

30 Evropská komise, Soubor nástrojů ke zlepšování právní úpravy, nástroj č. 60, „Standardní 
nákladový model pro odhad administrativních nákladů“. 

31 OECD (2010), „Omezování administrativní zátěže. Proč je správní zjednodušování tak 
složité? Pohled za rok 2010“, OECD Publishing, Paříž, s. 45. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3.  

33 OECD (2010), Omezování administrativní zátěže. Proč je správní zjednodušování tak 
složité? Pohled za rok 2010, OECD Publishing, Paříž, s. 49. 

34 Evropská komise (2015), Pokyny ke zlepšení právní úpravy, s. 39. 
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Tabulka 1 – Odhad administrativní zátěže vznikající členským státům v souvislosti 

s funkcemi v rámci EFRR/FS a ESF 

Funkce EFRR/FS ESF 
Národní koordinace 6 % 3 % 
Příprava programu 3 % 5 % 
Řízení programu 78 % 85 % 
Certifikace 5 % 2 % 
Audit 8 % 5 % 

Zdroj: studie Komise: „Měření stávajících a budoucích požadavků na administrativní náklady 
a zátěž při řízení ESF“, červen 2012, a „Regionální správa v souvislosti s globalizací: přezkum 
mechanismů řízení a administrativních nákladů. Administrativní zátěž a náklady vznikající 
orgánům veřejné moci členských států v souvislosti s prováděním EFRR a Fondu soudržnosti“, 
2010. 

21. Posouzení dopadů zjednodušujících opatření v období 2014–2020 svědčí o tom, že 

největší nárůst efektivity lze očekávat u aspektů týkajících se řízení programů 

a realizace projektů (viz příloha IV). Obecně vzato jsou časově nejnáročnějšími aspekty 

řízení programů výběr projektu a ověřování výsledků.  

22. Pokud jde o administrativní náklady vznikající členským státům, dojde ke značným 

úsporám z rozsahu: v programech EFRR a FS s relativně velkým objemem finančních 

prostředků bude použita menší část jejich rozpočtu na administrativní úkony. Toto bylo 

pozorováno i u programů ESF. Administrativní náklady spojené s programy ESF (jejich 

podíl na celkovém rozpočtu OP) jsou také vyšší než u programů EFRR35. Příčinou je 

skutečnost, že povinnosti, jako např. vypracovávání výročních zpráv o provádění, 

existují nezávisle na přidělených finančních prostředcích. 

23. Pokud jde o administrativní zátěž pro příjemce, významným zdrojem složitosti je 

tzv. gold-plating (tj. požadavky ukládané na vnitrostátní úrovni, které přesahují 

požadavky stanovené v nařízeních). Z hodnocení ex post za období 2007–2013, které 

                                                      

35 Sweco (2010): Studie „Regionální správa v souvislosti s globalizací: přezkum mechanismů 
řízení a administrativních nákladů. Administrativní zátěž a náklady vznikající orgánům 
veřejné moci členských států v souvislosti s prováděním EFRR a Fondu soudržnosti“, 
kterou zadalo GŘ pro regionální a městskou politiku, s. 8. 
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provedla Komise, a ze studie provedené jménem EP vyplývá, že skoro třetina 

zamezitelné zátěže vzniká kvůli neefektivitě vnitrostátního provádění a gold-platingu36. 

Gold-plating může souviset s nedostatkem právní jistoty a obavou vnitrostátních 

správních orgánů, že by méně restriktivní výklad předpisů EU mohl nakonec vést 

k uložení finančních oprav Komisí. 

Strukturovaný přístup ke zjednodušování správních postupů: souvislosti 

24. Z mezinárodních zkušeností, zejména členských států a OECD, vyplývá, že úspěšné 

zjednodušení správních postupů vyžaduje strukturovaný přístup. Ten zahrnuje: 

1) identifikaci zátěže a její vyjádření v číslech, 2) posouzení dopadů ex ante a jeho 

nezávislá kontrola a 3) stanovení cílů omezení zátěže a sledování pokroku37. 

Náš názor  

25. Politika založená na důkazech má zásadní význam pro zajištění lepší právní úpravy 

a zachování jednoduchých pravidel. Jsme přesvědčeni, že by se Komise a členské státy 

měly zaměřit především na oblasti s největší administrativní zátěží a na prvky, které 

nejvíc přispívají k složitosti (viz bod 21). Prvním krokem by tedy mělo být porozumění 

zdrojům složitosti a jejich souvisejícím přínosům, a to prostřednictvím identifikace 

nadměrně zatěžujících a nákladných prvků a jejich původu, ať už na unijní, nebo na 

vnitrostátní úrovni. Kdykoli je to možné, mělo by posuzování zahrnovat kvantitativní 

analýzu a nástroje jako průzkumy / zpětnou vazbu od zúčastněných stran a výsledky 

hodnocení ex post. Při takové analýze by měla být vymezena vhodná zjednodušující 

opatření. 

                                                      

36 Hodnocení ex post programů politiky soudržnosti za období 2007–2013, se zaměřením na 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond 
soudržnosti (FS), srpen 2016, s. 17 a 106; a Evropský parlament (2017), Výzkum pro Výbor 
REGI „Gold-plating v evropských strukturálních a investičních fondech“, 2017, s. 61.  

37 RegWatchEurope (2014): Inteligentní agenda pro novou Evropskou komisi. 
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26. Narazili jsme ovšem na nedostatky, pokud jde o dostupnost relevantních údajů. 

V roce 2012 Komise provedla kvantitativní analýzu administrativních nákladů a zátěže 

souvisejících s politikou soudržnosti na úrovni EU38, tj. před začátkem programového 

období 2014–2020. Naše posouzení dvanácti OP v dvanácti členských státech (viz 

seznam OP v příloze III) však nasvědčuje tomu, že členské státy provedly jen omezenou 

analýzu, která byla obecně spíše kvalitativní než kvantitativní.  

27. Od roku 2015 je posuzování dopadů klíčovou součástí programu Komise pro 

zlepšování právní úpravy. S tím souvisí také kvalitativní a kvantitativní posuzování 

dopadu právních předpisů na konkrétní zúčastněné subjekty, kdykoli je to možné. 

V rámci Komise byl v roce 2015 zřízen nezávislý Výbor pro kontrolu regulace, který 

kontroluje kvalitu posuzování dopadů. Rada a Parlament mají povinnost provádět 

posouzení dopadů jakýchkoli svých podstatných změn navrhovaných právních 

předpisů39. Kromě toho Komise vytvořila Program pro účelnost a účinnost právních 

předpisů (dále jen „REFIT“), jehož smyslem je analyzovat stávající právní předpisy 

s cílem zajistit dosažení přínosů práva EU za vynaložení co nejnižších nákladů. Ve svých 

výročních zprávách za roky 2016 a 2017 poukázal Výbor pro kontrolu regulace 

na nedostatky při kvantifikování nákladů a přínosů spojených s regulací40.  

28. Již v návrhu nařízení o společných ustanoveních41 na období 2014–2020 Komise 

navrhla, že by se pro snížení administrativních nákladů a zátěže měly použít cíle. 

V průběhu jednání o nařízení o společných ustanoveních však byly cíle zrušeny. 

                                                      

38 t33 (2012), Měření dopadu měnících se regulatorních požadavků na administrativní 
náklady a zátěž ve spojení s řízením strukturálních fondů EU (EFRR a Fondu soudržnosti), 
zadané GŘ pro regionální a městskou politiku. 

39 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a 
Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů 
(Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1–14). 

40 Evropská komise (2017): Výbor pro kontrolu regulace, výroční zpráva za rok 2017, 
bod 2.3. 

41 Návrh nařízení Evropského parlamentu, KOM(2011) 615 v konečném znění /2, Brusel, 
14. března 2012, čl. 14 písm. e) bod ii). 



19 

 

V důsledku toho nebyly v dohodách o partnerství členských států ani v OP stanoveny 

žádné cíle týkající se snížení administrativní zátěže pro příjemce a nákladů vznikajících 

jejich správním orgánům při provádění politiky soudržnosti. 

29. Obdobně vzor výroční zprávy o provádění OP v období 2014–2020 neupravuje 

podávání zpráv o pokroku dosaženém při snižování administrativní zátěže42. Vzhledem 

k tomu, že neexistují žádné ukazatele pro měření pokroku dosaženého při snižování 

administrativních nákladů a zátěže souvisejících s prováděním politiky soudržnosti, je 

obtížné posoudit, zda Komise a členské státy administrativní zátěž účinně snižují. 

                                                      

42 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015 (Úř. věst. L 38, 13.2.2015, 
s. 1–122). 
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Hlavní zásada II: Pro porozumění složitosti a navrhování zjednodušení má zásadní 

význam strukturovaný přístup založený na důkazech 

Prvním krokem účinného zjednodušení je vypracovat komplexní přehled původu 

zátěže v OP a identifikovat nadměrné složitosti a zbytečné náklady. To by mělo 

Komisi a členským státům umožnit vymezení odpovídajících zjednodušujících 

opatření zaměřených na účinné snížení administrativních nákladů, které vznikají 

vnitrostátním orgánům, a administrativní zátěže pro příjemce. Členské státy by měly 

posuzovat své návrhy zjednodušení a Komise by je měla přezkoumat před zahájením 

OP, aby bylo zajištěno účinné zjednodušení a předešlo se nutnosti provádět úpravy 

ad hoc v průběhu provádění. 

A konečně je stanovení cílů a sledování pokroku v souvislosti se snižováním 

administrativních nákladů a zátěže nezbytné pro zajištění udržitelného zjednodušení 

v praxi. 

Zajištění účinného zjednodušení vyžaduje pevné odhodlání Komise, Evropského 

parlamentu, Rady a členských států 

Odhodlání: souvislosti  

30. Komise, Evropský parlament, Rada a členské státy sdílejí odpovědnost za 

zjednodušení provádění politiky soudržnosti a musí být aktivně zapojeny43 do snahy 

dosáhnout tohoto cíle. Komise navrhuje právní rámec pro řízení a provádění fondů, 

o němž poté jednají a schvalují jej Evropský parlament a Rada. Členské státy poté 

nesou odpovědnost za stanovení pravidel pro příjemce, např. týkajících se výběru 

operací, monitorování a podávání zpráv. Tato pravidla mají přímý dopad na příjemce 

a přispívají ke skutečné a/nebo vnímané administrativní zátěži.  

                                                      

43 Výbor regionů (2016), stanovisko „Zjednodušení ESI fondů z pohledu místních a 
regionálních orgánů“ ze dne 11. října 2016, č. CDR 8/2016. 
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Náš názor 

31. Z mezinárodní zkušenosti, zejména členských států, vyplývá, že úspěšné správní 

zjednodušení vyžaduje pevné politické odhodlání, jakož i odpovídající řízení, metodiku 

a zdroje44. To platí i pro politiku soudržnosti. Účinné zjednodušení vyžaduje pevné 

odhodlání a odpovědnost na straně Komise, Evropského parlamentu, Rady a členských 

států v jejich příslušné úloze.  

32. Komise může ke správnímu zjednodušení přispět navržením pravidel „vhodných 

pro daný účel“, harmonizací těchto pravidel a zjednodušením modelu OP. Je nutné, 

aby při jednání o těchto návrzích v legislativním procesu byly Evropský parlament 

a Rada jasně odhodlány dosáhnout zjednodušení, aniž by činily kompromisy 

v souvislosti s dosažením stanovených cílů politiky. 

33. Po přijetí musí členské státy právní předpisy provádět způsobem, který skutečně 

povede k zjednodušení pro příjemce. Komise poukázala na to, že významnou část 

administrativní zátěže příjemců způsobuje proces podávání žádostí spolu s podáváním 

zpráv a uchováváním dokumentace45. Opatření ke snížení zátěže pro příjemce v těchto 

oblastech spadají především do působnosti členských států.  

34. Podle nařízení o společných ustanoveních jsou členské státy v rámci svých dohod 

o partnerství a OP povinny podávat zprávy o „opatřeních na zmírnění administrativní 

zátěže pro příjemce“. Neexistovala však žádná společná metodika pro posouzení 

těchto opatření v rámci předběžného hodnocení dohod o partnerství a OP. Tato část 

OP nepodléhala rozhodnutí Komise. Ze zkušeností z programů v období 2014–2020 (viz 

bod 26) vyplývá, že by Komise měla hrát aktivnější úlohu.  

                                                      

44 CEPS (2017), studie „Zavádění cílů v oblasti snižování nákladů spojených s regulací na 
úrovni EU, studie proveditelnosti“, A. Renda, s. 39. 

45 Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 6. října 2011 „Posouzení dopadů“ (2011), 
SEK(2011) 1141 v konečném znění, s. 17. 
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Hlavní zásada III: Zajištění účinného zjednodušení vyžaduje pevné odhodlání 

Komise, Evropského parlamentu, Rady a členských států 

Účinné zjednodušení vyžaduje pevné odhodlání a odpovědnost na straně Komise, 

Evropského parlamentu, Rady a členských států v závislosti na jejich úloze. Komise 

může ke správnímu zjednodušení přispět navržením pravidel „vhodných pro daný 

účel“. Evropský parlament a Rada by měly být pevně odhodlány dosáhnout 

zjednodušení v legislativním procesu, aniž by bylo ohroženo dosažení cílů politiky. 

Opatření ke snížení administrativní zátěže pro příjemce pak spadají především do 

působnosti členských států. Komise by na tento proces měla dohlížet a poskytnout 

členským státům lepší podporu při dosahování zjednodušení v praxi. 

Odpovědnost a výkonnost: zjednodušení není cílem samo o sobě a nemělo by ohrozit 

výsledky dosažené v oblasti posílené vnitřní kontroly 

Jistota, odpovědnost vůči veřejnosti a účinnost: souvislosti 

35. Za plnění rozpočtu EU nese konečnou odpovědnost Komise. To znamená, že 

potřebuje ujištění o tom, že členské státy finanční prostředky využívají odpovědně 

a účinně46. Tím máme na mysli následující:  

(a) Jistota a odpovědnost vůči veřejnosti. Orgány vynakládají finanční prostředky 

v souladu s příslušnými pravidly. S tím je spojeno jasné vymezení a správné 

chápání úloh a odpovědnosti v oblasti řízení a kontroly jak na straně členských 

států, tak na straně Komise, pravidelné podávání zpráv o využití těchto výdajů, 

jejich způsobilosti a nezávislých auditech47. 

(b) Účinnost, tj. dosažení cílů politiky stanovených normotvůrci. Toto vyžaduje zaprvé 

stanovit investiční potřeby, priority v oblasti financování, cíle a ukazatele 

                                                      

46 10. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 1303/2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469). 
47 EÚD (2018), informační dokument z února 2018 nazvaný „Budoucnost financí EU: reforma 

fungování rozpočtu EU“. 
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výkonnosti. S tím je následně spojen výběr projektů, které nejlépe odpovídají 

cílům a přinášejí výsledky, a to pomocí shromáždění údajů o výkonnosti 

a sledování pokroku. 

36. V předchozích dvou programových obdobích byly posíleny režimy odpovědnosti, 

především se formálně určují orgány a Komise a auditní orgány povinně kontrolují 

fungování řídicích a kontrolních systémů jednotlivých operačních programů48.  

37. Při snaze o dosažení cílů politiky soudržnosti, na nichž se dohodli normotvůrci, je 

nezbytné zaměřit se na účinné využívání finančních prostředků. Komise v přezkumu 

rozpočtu zdůraznila nutnost zlepšit účinnost politiky soudržnosti prostřednictvím 

zaměření se na výsledky49. Legislativní balíček pro programové období 2014–2020, 

zejména nařízení o společných ustanoveních, zavedl významné změny, jejichž cílem je 

zvýšit důraz na účinné provádění, včetně intervenční logiky, předběžných podmínek 

a výkonnostního rámce. 

Náš názor  

38. Hlavním cílem politiky soudržnosti je dosáhnout cílů politiky, tzn. podpořit celkový 

rozvoj EU zmenšením rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých členských států 

a regionů. Domníváme se, že by politika soudržnosti neměla být zjednodušena na úkor 

dosažení jejích cílů a odpovědnosti za využívání veřejných prostředků.  

39. Pro programové období 2007–2013 normotvůrci rozhodli o posílení režimů 

odpovědnosti v rámci politiky soudržnosti. Z naší auditní práce vyplývá, že to přispělo 

k výraznému omezení míry nesrovnalostí50. Míra chyb, kterou Účetní dvůr zjistil 

                                                      

48 Články 14 a 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25–78). 
49 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů a parlamentům členských států „Přezkum rozpočtu EU“ ze dne 
19. října 2010 (KOM(2010) 700). 

50 George Karakatsanis a Martin Weber (2016), „Evropský účetní dvůr a politika soudržnosti“ 
v „Příručce o politice soudržnosti v EU“. 
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od roku 2007 v souvislosti s výdaji za období 2007–2013, je oproti předchozímu 

programovému období výrazně nižší a od roku 2011 do roku 2016 trvale klesala (viz 

obrázek 1)51. To znamená, že byly vynaloženy miliardy eur bez nesrovnalostí, např. na 

nezpůsobilé projekty nebo kategorie nákladů, nezákonnou státní podporu nebo na 

projekty porušující unijní a vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

Těchto pozitivních výsledků by nebylo možné dosáhnout bez posílení systémů vnitřní 

kontroly. Tyto úspěchy by neměly být ohroženy.  

Obrázek 1 – Odhadovaná míra chyb v oblasti soudržnosti, 2007 až 2016 

 

Zdroj: Výroční zprávy EÚD, 2007–2016. 

40. V roce 2018 Rada navrhla systém provádění politiky soudržnosti po roce 2020, 

který je založen výhradně na skutečnosti, že by se Komise spoléhala na vnitrostátní 

pravidla a činnosti orgánů členských států a měla jen omezenou možnost zasahovat52. 

Pokud by se takový přístup uplatnil, znamenal by podstatnou změnu stávajících řídicích 

a kontrolních systémů. Jak jsme již uvedli, v předchozích dvou programových obdobích 

byly posíleny režimy odpovědnosti mimo jiné tím, že Komise odvozovala jistotu 

                                                      

51 Zvláštní zpráva č. 17/2018 „Opatření Komise a členských států v posledních letech 
programového období 2007–2013 řešila problém nízké míry čerpání prostředků, ale málo 
se zaměřovala na výsledky“, body 80 a 81. 

52 Závěry Rady (2018), „Provádění a uplatňování politiky soudržnosti po roce 2020“, 
12. dubna 2018, tisková zpráva č. 178/18. 
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o správnosti výdajů na soudržnost z kontrol prováděných auditními orgány členských 

států v souladu se zásadou jediného auditu. Předpokladem je přitom kvalitní činnost 

auditních orgánů53. Zbavení Komise kontrolní úlohy by však mohlo znamenat značné 

ohrožení současné míry odpovědnosti a jistoty. Podle Smlouvy54 Komise odpovídá za 

plnění rozpočtu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. 

41. Účetní dvůr dříve dospěl k závěru, že nedostatečné zaměření na výsledky je 

základním problémem řízení fondů EU55. Nařízení o společných ustanoveních to sice 

zčásti řeší, ale naše auditní práce ukázala smíšené úspěchy tří výše uvedených změn. 

Zjistili jsme, že byla dosažena spolehlivější intervenční logika OP, kterou ale 

doprovázela větší složitost, včetně nadměrného množství ukazatelů a nedostatků při 

definování výsledků56. Dále jsme shledali, že předběžné podmínky poskytly 

harmonizovaný referenční rámec pro posuzování podmínek pro účinné využívání 

prostředků fondů. Není však jasné, nakolik přispěly ke změnám v praxi. Kromě toho 

jsme dospěli k závěru, že výkonnostní rámec s výkonnostní rezervou, která měla 

fungovat jako pobídka k lepší výkonnosti, nebyl orientovaný na výsledky více než 

podobná opatření v předchozích programových obdobích57. 

42. Navzdory těmto smíšeným výsledkům se domníváme, že zjednodušení může 

a mělo by jít ruku v ruce s větším důrazem na výkonnost. Dále souhlasíme s názorem 

uvedeným v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 

                                                      

53 Článek 73 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 (Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 25–78). 

54 Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU), článek 317. 

55 EÚD (2014), výroční zpráva za rozpočtový rok 2013, kapitola 10, bod 10.57. 
56 EÚD (2017), zvláštní zpráva č. 02/2017, „Jednání Komise o dohodách o partnerství 

a programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020“, body 143, 146 a 150. 
57 EÚD (2017), zvláštní zpráva č. 15/2017, „Předběžné podmínky a výkonnostní rezerva 

v oblasti soudržnosti“, body 25–65, 72. 
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2016, že by se o zjednodušení právních předpisů EU a snížení regulační zátěže mělo 

usilovat bez ohrožení dosažení cílů politiky58. 

Hlavní zásada IV: Odpovědnost a výkonnost: zjednodušení není cílem samo o sobě 

a nemělo by ohrozit výsledky dosažené v oblasti posílené vnitřní kontroly 

Hlavním cílem politiky soudržnosti je posílit hospodářskou, sociální a územní 

soudržnost. ESI fondy je nutné využívat v souladu se zásadami řádného finančního 

řízení a při splnění požadavků právních předpisů59. Zjednodušení není cílem samo 

o sobě. 

 

VYBRANÉ OBLASTI PRO ZJEDNODUŠENÍ PROVÁDĚNÍ POLITIKY SOUDRŽNOSTI 

43. Níže uvádíme své názory na řadu otázek, které považujeme za hlavní oblasti 

provádění politiky soudržnosti vyznačující se složitostí, tj. právní předpisy EU a pokyny, 

struktury řízení OP, výběr a realizace projektů (včetně tzv. gold-platingu), využívání 

zjednodušeného vykazování nákladů a dalších druhů opatření založených na 

podmínkách, účinnější a efektivnější kontroly. U každé z nich jsme vymezili omezení 

týkající se správního zjednodušení. Domníváme se, že soustavné uplatňování hlavních 

zásad uvedených v tomto dokumentu by pomohlo při řešení těchto omezení. 

Právní předpisy EU a pokyny 

Jasnost právních předpisů EU a pokynů 

44. V roce 2011 jsme v prvním stanovisku k návrhu nařízení o společných 

ustanoveních uvedli, že provádění výdajů na soudržnost v současném programovém 

                                                      

58 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a 
Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů 
(Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1–14).  

59 10. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 1303/2013. 
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období 2014–2020 je složité a zátěž pro EU i vnitrostátní správní orgány je stále 

velká60. Ze studie, kterou v roce 2017 provedl Evropský parlament, vyplývá, že složitá 

a nejasná pravidla vedou k problémům s výkladem a právní nejistotě61. To zase vede ke 

gold-platingu a zvyšování administrativních nákladů a zátěže. Rada v roce 2017 rovněž 

konstatovala, že složitá pravidla jsou jednou z hlavních příčin chyb62. 

45. V období 2014–2020 se oproti dvěma předcházejícím programovým obdobím 

výrazně zvýšilo množství předpisů i pokynů. V obdobích 2007–2013 a 2014–2020 se 

počet stran předpisů a pokynů zdvojnásobil z 1 732 na 3 889. Ve srovnání 

s programovým obdobím 2000–2006 nyní existuje o 50 % více předpisů a o 570 % více 

pokynů (viz příloha V). Podle Komise se pokyny vydávají převážně na žádost členských 

států. 

46. Zvýšení množství pokynů pro období 2007–2013 oproti období 2014–2020 se týká 

především fáze plánování (viz obrázek 2). Nově vydané pokyny sloužily zejména 

k vysvětlení toho, jak do OP zahrnout nejen nově zavedené prvky, díky nimž by politika 

soudržnosti měla být více orientovaná na výkonnost (tj. předběžné podmínky), ale také 

posílenou intervenční logiku a výkonnostní rezervu. V zásadě jsou pokyny Komise 

závazné pouze pro její vlastní útvary, ale mezi členskými státy existují značné obavy, že 

nedodržování pokynů Komise by nakonec mohlo vést k finančním opravám63. 

                                                      

60 EÚD (2011), stanovisko č. 7/2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, 
o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, bod 5. 

61 Evropský parlament (2017), výzkum pro Výbor REGI nazvaný „Gold-plating v evropských 
strukturálních a investičních fondech“, 2017, s. 63. 

62 Závěry Rady (2017) ze dne 15. listopadu 2017 o synergiích a zjednodušení pro politiku 
soudržnosti po roce 2020, č. 657/17, bod 10 části II. 

63 Evropský parlament (2017), výzkum pro Výbor REGI nazvaný „Gold-plating v evropských 
strukturálních a investičních fondech“, 2017, s. 67. 
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Obrázek 2 – Předpisy a pokyny týkající se politiky soudržnosti ke dni 20. dubna 2018 

Zdroj: EÚD na základě internetové stránky 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

47. V průběhu času a programových období byly v pokynech upřesněny jisté aspekty 

řízení programů. Například metodika výběru vzorků pro audity nebo metodika 

posuzování projektů vytvářejících příjmy, dříve upravené v pokynech, byly zahrnuty do 

předpisů na období 2014–2020. Tím se zvýšil počet předpisů, ale také právní jistota 

členských států.  

Včasná dostupnost a stálost pravidel v průběhu programových období a mezi nimi 

48. Prodlení při jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 vedlo 

ke zpoždění přijetí legislativního balíčku pro politiku soudržnosti: byl přijat až v prosinci 

2013, tj. dva týdny před začátkem programového období. Související pokyny byly 

přijímány nesystematicky do září 2014. Sekundární právní předpisy byly přijímány 

postupně do ledna 2016 současně se schvalováním a prováděním OP. Z důkazů, které 

jsme shromáždili, vyplývá, že mnoho dodatečných pravidel a požadavků přispělo 

k prodlením s jednáním o OP a jejich schvalováním64. Vzhledem k tomu jsme Komisi 

                                                      

64 EÚD (2017), zvláštní zpráva č. 02/2017, „Jednání Komise o dohodách o partnerství a 
programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020“, bod 55. 

Počet Strany Počet Strany Počet Strany

Mezisoučet 19 138 21 313 28 774
Horizontální 6 61 6 93 6 228
Plánování 6 23 14 57 6 166
Provádění 7 54 1 163 16 380
Uzávěrka 0 0 0 0 0 0

Mezisoučet 13 374 60 1 419 88 3 115
Plánování 4 76 5 76 49 1 413
Provádění 5 72 54 1 205 34 1 599
Uzávěrka*) 4 226 1 138 5 103
CELKEM 32 512 81 1 732 116 3 889
 *) roční účetní uzávěrka  za  období 2014–2020

Pokyny

Nařízení EU a rozhodnutí Komise

Druh dokumentu týkajícího 
se fáze programu

Programové období 
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doporučili, aby své legislativní návrhy týkající se politiky soudržnosti pro období po 

roce 2020 předložila včas, aby mohla být jednání dokončena před začátkem 

programového období65.  

49. Jedním z hlavních zjištění Komise při hodnocení ex post za období 2007–2013 bylo, 

že časté změny pravidel, často se zpětnou platností, přispěly k právní nejistotě 

a rozdílnému výkladu různými orgány v členských státech. V důsledku toho řídicí 

orgány pravidla obvykle uplatňovaly nejpřísnějším možným způsobem, aby zmírnily 

riziko finančních oprav66. Různé studie nasvědčují tomu, že kromě včasné dostupnosti 

jsou závažným problémem ovlivňujícím právní jistotu také nedostatečná stálost 

pravidel a rozhodnutí se zpětnou působností67. Skupina na vysoké úrovni pro 

zjednodušení uvedla, že by pravidla měla být zjednodušena, ale také by mezi 

programovými obdobími měla zůstat stálá. Evropský parlament68 a Výbor regionů69 

tento názor sdílejí.  

50. Jsme přesvědčeni, že včasná dostupnost pravidel je rozhodující. Dále se 

domníváme, že stálá pravidla mohou být prostředkem účinného zjednodušení. 

Zejména existuje nebezpečí, že by dalekosáhlé změny stávajícího systému záruk 

narušily nedávno dosažené úspěchy při zajišťování legality a správnosti výdajů 

na soudržnost (viz bod 39). 

                                                      

65 idem, obrázek 3, body 138, 139 a doporučení 1. 
66 Hodnocení ex post programů politiky soudržnosti za období 2007–2013, se zaměřením na 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond 
soudržnosti (FS), srpen 2016, s. 105 a 106. 

67 EPRC (2015), tematický dokument IQ-Net 37(2), „Je zjednodušení pouhou fikcí?“, 
Výzkumné centrum pro evropskou politiku při Fakultě veřejné správy a politiky Univerzity 
v Strathclyde, s. 12. 

68 Usnesení Evropského parlamentu (2017) ze dne 13. června 2017 o stavebních kamenech 
politiky soudržnosti EU po roce 2020 (2016/2326(INI)), bod 38.  

69 Výbor regionů (2016), stanovisko „Zjednodušení ESI fondů z pohledu místních a 
regionálních orgánů“ přijaté na 119. zasedání, ze dne 10., 11. a 12. října 2016, bod 45. 
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Harmonizovaná pravidla zmírňují složitost systému a pomáhají řídicím orgánům 

a příjemcům  

51. Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 poskytuje společná 

pravidla, která se vztahují na všech pět ESI fondů. Zahrnuje možnost programů 

financovaných z více zdrojů a společných monitorovacích výborů a dále možnost, že 

z každého fondu mohou být podporovány operace technické pomoci, které jsou 

způsobilé pro kterýkoli z ostatních fondů.  

52. Navzdory dobrým úmyslům vyjádřeným v nařízení o společných ustanoveních 

Komise zcela neuspěla ani při harmonizování pravidel vztahujících se na tři fondy 

(EFRR, FS a ESF) k provádění politiky soudržnosti. V dřívější zprávě jsme konstatovali, že 

EFRR/FS a ESF uplatňují různé definice údajů o výkonnosti pro období 2014–2020. S tím 

je spojeno zavádění a správa různých IT systémů, což přispívá ke zvýšení 

administrativních nákladů vznikajících správním orgánům členských států a ke zbytečné 

administrativní zátěži pro příjemce70. Dalším příkladem je, že auditní orgány nebo 

obdobné subjekty neuplatňují stejný přístup u všech pěti fondů. Skupina na vysoké 

úrovni dále uvádí, že pravidla jednotlivých fondů a způsobů řízení nejsou slučitelná, 

a tudíž omezují synergie mezi ESI fondy a jinými fondy EU, jako je Program EU pro 

konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a program 

Horizont 2020. 

                                                      

70 EÚD (2017), zvláštní zpráva č. 02/2017, „Jednání Komise o dohodách o partnerství 
a programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020“, body 148–151. 
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Struktura řízení operačních programů (OP)  

Počet OP a zapojených orgánů 

53. Politika soudržnosti se provádí prostřednictvím OP. Členské státy71 mají jistou 

míru nezávislosti při rozhodování o počtu OP, kombinaci fondů, jež konkrétní OP 

využívá, počtu prioritních os a specifických cílů a struktur řízení a kontroly, která ovšem 

podléhá určitým omezením stanoveným v nařízeních72.  

54. V programovém období 2014–2020 členské státy vytvořily více než 390 OP. Počet 

OP a orgánů v členském státě závisí také na jeho ústavní a správní struktuře. 

Ve spolkových zemích (jako je Německo nebo Belgie) jsou například téměř všechny 

programy zavedeny na regionální úrovni a řízeny regionálními orgány.  

55. Podle odhadů Komise členské státy v období 2014–2020 zřídily přibližně 1 400 

různých orgánů pověřených řízením programů: přibližně 116 orgánů působí jako 

auditní orgány, 300 jako certifikační a řídicí orgány a 924 jako zprostředkující subjekty 

v rámci EFRR, FS a ESF (včetně EÚS). 

56. Celkově vzato počet orgánů neodpovídá rozpočtovým prostředkům vyčleněným 

na OP73, podrobnosti viz příloha VI. Z důkazů vyplývá, že na objemu finančních 

prostředků OP záleží (viz bod 22). Dochází k úsporám z rozsahu a zároveň 

s navyšováním rozpočtu se snižuje podíl administrativních nákladů. 

57. Z hodnocení ex post politiky soudržnosti za období 2007–2013, které provedla 

Komise, vyplývá, že se zároveň s počtem orgánů v každém OP zvyšuje riziko rozdílných 

                                                      

71 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014 (Úř. věst. L 87, 
22.3.2014, s. 1–48). 

72 Článek 96 nařízení (EU) č. 1303/2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469) a prováděcí 
nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014 (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 1–
48). 

73 Na základě údajů, které poskytla Komise. 
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výkladů pravidel na různých úrovních74. To zase může přispět k právní nejistotě a gold-

platingu, a tudíž k dodatečným administrativním nákladům orgánů a k zátěži pro 

příjemce.  

Zjednodušení dalších prvků operačních programů, například předběžných podmínek 

a ukazatelů výkonnosti 

58. V období 2014–2020 měly členské státy zajistit zavedení řady předpokladů 

účinnějšího a efektivnějšího využívání prostředků EU: takzvané „předběžné podmínky“. 

Doporučili jsme Komisi, aby zamezila překrývání a zavedla jasná kritéria pro posuzování 

těchto předběžných podmínek75. 

59. Kromě toho členské státy vymezily přibližně 9 000 ukazatelů pro měření 

výkonnosti výdajů na soudržnost za období 2014–2020. Většina se vztahuje 

ke konkrétním programům a Komise nebude schopna tyto údaje smysluplně agregovat 

na úrovni EU. Členské státy však musí shromažďovat veškeré nezbytné informace 

a včas o nich podávat zprávy. Podle Komise je tento monitorovací rámec hlavním 

faktorem přispívajícím k administrativním nákladům vznikajícím orgánům a k zátěži pro 

příjemce (viz příloha IV). V dřívější zprávě jsme konstatovali, že vzhledem k nákladům 

na pravidelné shromažďování těchto údajů byl počet výkonnostních ukazatelů 

nadměrný. Doporučili jsme Komisi, aby analyzovala ukazatele výstupů a výsledků 

s cílem vymezit ty, které jsou nejrelevantnější a nejvhodnější pro zjištění dopadu 

opatření na úrovni EU76. 

                                                      

74 Hodnocení ex post programů politiky soudržnosti za období 2007–2013, se zaměřením na 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond 
soudržnosti (FS), srpen 2016, s. 106. 

75 EÚD (2017), zvláštní zpráva č. 15/2017, „Předběžné podmínky a výkonnostní rezerva 
v oblasti soudržnosti“. 

76  EÚD (2017), zvláštní zpráva č. 02/2017, „Jednání Komise o dohodách o partnerství a 
programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020“. 
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Neefektivita správy při výběru a provádění projektů v rámci politiky soudržnosti 

(včetně tzv. gold-platingu)  

Gold-plating 

60. Přibližně jedna třetina administrativní zátěže pro příjemce v souvislosti 

s prováděním politiky soudržnosti je spojena s tzv. gold-platingem77. „Gold-plating“ 

označuje dodatečná pravidla a regulační povinnosti členských států, které přesahují 

požadavky ESI fondů stanovené na úrovni EU a kvůli nimž je provádění ESI fondů 

nákladnější a více zatěžující pro orgány a příjemce programů.  

61. Hlavními příčinami gold-platingu jsou právní nejistota, rozpory v regulačním rámci, 

strach z auditu a složitost systému společného řízení. Negativní dopad gold-platingu je 

různý: zvyšuje administrativní náklady a zátěž pro příjemce a také může odrazovat od 

využívání finančních prostředků na soudržnost78. Účetní dvůr Komisi doporučil79, aby 

provedla analýzu vnitrostátních pravidel způsobilosti na programová období 2007–

2013 a 2014–2020 s cílem vymezit osvědčené postupy a omezit gold-plating.  

62. Ve své odpovědi na doporučení Účetního dvora Komise souhlasila s provedením 

cílené analýzy vnitrostátních pravidel způsobilosti a zdůraznila odpovědnost členských 

států za zjednodušení těchto pravidel a řešení gold-platingu. V dubnu 2018 Komise 

stále neměla tuto analýzu vypracovanou. Komise uvedla, že pro svá auditní zjištění 

za období 2014–2020 využívá systém řízení auditních procesů, činností a zdrojů 

(MAPAR), jenž jí umožňuje shromažďovat konkrétní informace o případech gold-

platingu. Komise dosud nevydala žádná doporučení pro členské státy ohledně toho, jak 

zabránit konkrétním případům gold-platingu. Uvedla také, že zahájí projekt zaměřený 

                                                      

77 Evropská komise (2017), „Použití nových ustanovení o zjednodušení v rané fázi provádění 
ESI fondů“, SWECO, t33 a Spatial Foresight. 

78 Evropská komise (2017), „Použití nových ustanovení o zjednodušení v rané fázi provádění 
ESI fondů“, SWECO, t33 a Spatial Foresight. 

79 Výroční zpráva EÚD za rozpočtový rok 2014, kapitola 6, doporučení 1 a výroční zpráva 
EÚD za rozpočtový rok 2015, kapitola 6, doporučení 2. 
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na podávání zpráv o zjištěních z předchozích auditů a příslušných druzích chyb, které 

byly zjištěny. 

Racionalizace procesu výběru a provádění projektů 

63. Členské státy odpovídají za výběr projektů pro financování, jakož i za jejich 

hodnocení, schvalování a sledování a podávání zpráv o jejich provádění. Ačkoli obecné 

požadavky jsou stanoveny v nařízení o společných ustanoveních, naše auditní práce 

naznačuje, že správní postupy a související administrativní zátěž pro příjemce se 

v jednotlivých členských státech a OP značně liší. 

64. Za účelem vymezení možností zjednodušení jsme přezkoumali dvanáct 

investičních programů spolufinancovaných z EFRR (pokrývajících OP ve dvanácti 

členských státech) v programovém období 2014–2020 v rámci tematického cíle 3 

„Konkurenceschopnost“ (viz příloha III). Náš přezkum se týkal fáze předkládání 

projektové žádosti a fáze provádění projektu. 

Fáze předkládání projektové žádosti 

65. Náš přezkum ukázal, že řada prvků fáze předkládání projektové žádosti je společná 

pro všechny OP. Nějaké rozdíly mezi nimi však existují, a to zejména pokud jde 

o způsob podávání projektové žádosti, rozsah projektových žádostí a množství 

informací, které žadatelé musí poskytnout.  

66. Elektronická výměna údajů, tj. výměna informací mezi příjemci a orgány, je 

ústředním tématem článku 122 nařízení o společných ustanoveních80. V roce 2016 

Komise odhadla, že využívání digitálních technologií sníží celkovou administrativní 

zátěž o 11 % a sníží riziko ztráty dokumentů a náklady na jejich archivaci81. Z našeho 

přezkumu vyplývá, že v rámci šesti z dvanácti zkoumaných OP byly všechny projektové 

                                                      

80 Čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469).  
81 Evropská komise (2014), Zjednodušení: závěrečný srovnávací přehled pro VFR na období 

2014–2020. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. března 2014. 



35 

 

žádosti podány elektronicky. Ostatní žádosti byly podány v tištěné podobě (tři OP) 

nebo za využití kombinace elektronické a tištěné podoby (tři OP). Je zde tedy značný 

prostor pro další snižování administrativních nákladů vznikajících členským státům 

a administrativní zátěže pro příjemce prostřednictvím lepšího využití digitálních 

technologií.  

67. Mezi jednotlivými OP rovněž existují značné rozdíly, pokud jde o rozsah 

projektových žádostí. Zjistili jsme, že počet stran, které je třeba vyplnit, se pohybuje od 

15 do 134. 

68. Kromě toho se liší také informace, které žadatelé na podporu svých žádostí musí 

poskytnout. Zatímco některé informace jsou vyžadovány v rámci všech programů, 

např. obecné informace o žadateli a popis navrhovaného projektu, jiné požadavky 

na informace se u jednotlivých OP liší, a odrážejí tak různá kritéria způsobilosti 

považovaná za rozhodující pro daný druh investice, např. finanční situace žadatele 

(vyžadovaná v rámci deseti z dvanácti OP), konkurenceschopnost žadatele (osm 

z dvanácti OP), zkušenosti s prováděním projektů (šest z dvanácti OP) a dostupnost 

certifikace řízení kvality podle normy ISO (tři z dvanácti OP). 

69. Informace, jež žadatelé musí poskytnout, ovlivňují rozsah činností, které příjemci 

musí vykonat pro vyplnění formuláře žádosti, a v krajním případě je od požádání 

o finanční prostředky EU dokonce mohou odradit. Kromě toho všechny tyto údaje musí 

zpracovat orgány a čím více informací je vyžadováno, tím vyšší jsou administrativní 

náklady spojené s výběrem projektu. 

Realizační fáze projektu 

70. Z našeho přezkumu vyplývá, že OP v realizační fázi projektu umožňují různé 

způsoby podávání žádostí o platbu a předkládání podpůrných dokladů (včetně dokladů 

v tištěné podobě a kombinace tištěné a elektronické podoby).  

71. Doba povinného uchovávání podpůrných dokladů o vzniklých výdajích, vymezená 

na úrovni členských států, se pohybuje od „5 let po dokončení projektu“ do „do roku 
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2031“. V důsledku toho by příjemci finančních prostředků na podporu stejného druhu 

investic v rámci různých OP mohli čelit různé míře administrativní zátěže související 

s uchováváním dokladů.  

72. Ve většině členských států82, na něž se náš přezkum vztahoval, soukromé 

společnosti nepodléhají vnitrostátním pravidlům pro zadávání veřejných zakázek, 

neboť nemají postavení veřejného zadavatele. Navzdory tomu jsme zjistili, že na ně 

některé členské státy kladou podrobné požadavky (tj. lhůty pro 

předkládání/shromažďování nabídek a kritéria pro výběr a zadání veřejné zakázky) 

velmi podobné pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Komise ve své studii 

o programovém období 2007–2013 poukázala na podobné rozdíly83.  

Využívání zjednodušeného vykazování nákladů a dalších druhů opatření založených 

na podmínkách  

Využívání zjednodušeného vykazování nákladů  

73. Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 stanoví, že granty 

a návratná pomoc mohou mít formu zjednodušeného vykazování nákladů, 

tj. standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek a financování 

paušální sazbou. Zjednodušené vykazování nákladů znamená odklon od zásady 

skutečných nákladů. Subjekty pověřené řídicími kontrolami a auditoři se budou muset 

více zaměřit na výstupy než vstupy a výdaje na projekt84. 

                                                      

82 Vyjma Slovenska, kde jsou malé a střední podniky coby příjemci veřejných finančních 
prostředků povinny dodržovat určitá ustanovení vnitrostátního zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

83 Studie Evropské komise (2012), „Srovnávací studie postupu výběru projektů 
uplatňovaného v rámci programů politiky soudržnosti na období 2007–2013 v několika 
členských státech“, únor 2012. 

84 Evropská komise (2014), „Pokyny ohledně možností zjednodušeného vykazování 
nákladů“, s. 33. 
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74. V programovém období 2014–2020 je zjednodušené vykazování nákladů nejčastěji 

používaným nepovinným opatřením pro zjednodušení. Řídicí orgány povolují použití 

zjednodušeného vykazování nákladů přibližně u 80 % OP zkoumaných v roce 201785. 

Zvláště rozšířené je využití paušálních sazeb, které mohou pokrýt nepřímé náklady bez 

jejich prokazování. Pro případy spolufinancování z ESF již byla zavedena řada opatření 

pro snazší používání zjednodušeného vykazování nákladů86. Podíl programových 

rozpočtů pokrytých zjednodušeným vykazováním nákladů činí u ESF 36 %, zatímco 

v případě EFRR/FS se zjednodušené vykazování nákladů využívá spíše omezeně (2 %)87.  

75. Komise ve své studii z roku 2017 uvádí, že zjednodušené vykazování nákladů je 

v současné době zjednodušujícím opatřením, které nejúčinněji přispívá ke snížení 

administrativní zátěže pro příjemce. Z celkového počtu 21 zjednodušujících opatření 

zatím způsobuje očekávané snížení zátěže téměř z poloviny zjednodušené vykazování 

nákladů88 (viz příloha IV). Existuje několik důvodů, proč se zjednodušené vykazování 

nákladů nevyužívá ve větší míře, např. právní nejistota (zejména ve vztahu k pravidlům 

týkajícím se státní podpory a zadávání veřejných zakázek) nebo předpisy členských 

států, jež zřejmě upřednostňují systémy založené na náhradě skutečných nákladů. 

Pokud jde o státní podporu, změna obecného nařízení o blokových výjimkách z roku 

2017 upravuje použití zjednodušeného vykazování nákladů v souvislosti se státní 

podporou89. 

                                                      

85 Evropská komise (2017), studie nazvaná „Použití nových ustanovení o zjednodušení v rané 
fázi provádění ESI fondů“, závěrečná zpráva, SWECO, t33 a Spatial Foresight, s. 61. 

86 Čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470–486). 
87 Evropská komise (2017), studie nazvaná „Použití nových ustanovení o zjednodušení v rané 

fázi provádění ESI fondů“, závěrečná zpráva, SWECO, t33 a Spatial Foresight, s. 21 a 142. 
88 Evropská komise (2017), studie nazvaná „Použití nových ustanovení o zjednodušení v rané 

fázi provádění ESI fondů“, závěrečná zpráva, SWECO, t33 a Spatial Foresight, s. 20. 
89 Čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 651/2014 (Úř. věst. L 156, 20.6.2017, s. 1–18). 
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Souhrnné nařízení zvětšuje prostor pro zjednodušené vykazování nákladů a rozšiřuje 

jeho použitelnost a zavádí nové druhy podpory na základě podmínek 

76. Souhrnné nařízení značně rozšiřuje prostor pro využívání zjednodušeného 

vykazování nákladů. Komise navrhla zvýšení stávající hranice90 pro povinné použití 

zjednodušeného vykazování nákladů (viz bod 2) z 50 000 EUR na 100 000 EUR veřejné 

podpory a rozšíření této povinnosti na EFRR. Komise odhaduje, že se tím pokryje 

přibližně 70 % všech projektů ESF. Bude také možné použít paušální sazby pro náklady 

na zaměstnance a jiné nepřímé náklady (zatím pouze nepřímé náklady) a využít 

k odůvodnění standardních jednotkových sazeb odborné posudky a návrhy rozpočtů.  

77. Účetní dvůr doporučil široké využívání zjednodušeného vykazování nákladů 

s cílem snížit riziko chyb ve výkazech nákladů a administrativní zátěže pro příjemce91. 

Paušální sazby zjednodušeného vykazování nákladů by měla Komise systematicky 

schvalovat či jejich platnost potvrzovat předem, aby vyhovovaly předpisům 

(přiměřený, spravedlivý a ověřitelný výpočet). Budou-li změny souhrnného nařízení 

přijaty, mohou mít z hlediska snížení administrativní zátěže významný účinek.  

78. Komise také zavedla nový způsob financování, který nesouvisí s náklady 

příslušných operací, ale je založen na splnění podmínek týkajících se pokroku 

dosaženého při plnění cílů.  

79. Ve svém stanovisku k návrhu souhrnného nařízení jsme doporučili, aby se v rámci 

celého rozpočtu EU upřednostňovaly platby založené na splnění podmínek nebo 

dosažení výsledků92. Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 již 

                                                      

90 Čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 1304/2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470–486). 
91 Výroční zpráva EÚD za rozpočtový rok 2011, kapitola 6, bod 30; výroční zpráva EÚD za 

rozpočtový rok 2012, kapitola 6, bod 42; výroční zpráva EÚD za rozpočtový rok 2014, 
kapitola 6, bod 79.  

92 EÚD, stanovisko č. 1/2017 týkající se návrhu revize finančního nařízení, bod 84. 
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takovou možnost zahrnuje93. Žádný z OP však tuto možnost dosud nevyužil. V oblasti 

rozvoje venkova jsme také doporučovali, aby Komise zkoumala potenciál 

zjednodušeného vykazování nákladů pro odklon od náhrad nákladů směrem 

k úhradám na základě výsledků94. 

Účinnější a efektivnější kontroly 

Řídicí kontroly představují naprostou většinu veškeré kontrolní a auditní činnosti  

80. Evropský parlament95 i skupina na vysoké úrovni96 požadují zefektivnění kontrol 

a auditů s cílem snížit administrativní náklady vznikající členským státům 

a administrativní zátěž pro příjemce v programovém období po roce 2020.  

81. Členské státy odpovídají za vytvoření řídicího a kontrolního systému. Poskytují 

Komisi předběžnou záruku legality a správnosti výdajů. Za tímto účelem jmenují řídicí 

orgány, certifikační orgány a auditní orgány. Řídicí orgány a certifikační orgány mohou 

také určit zprostředkující subjekty, aby činnost vykonávaly jejich jménem. 

82. Komise dohlíží na činnost orgánů členských států, vydává pokyny a poskytuje 

průběžnou pomoc. Komise využívá činnost auditních orgánů pro posouzení legality 

a správnosti jednotlivých programů. Komise rovněž může provádět audity kontrolních 

systémů a projektů členských států.  

                                                      

93 Články 104–109 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320–469). 

94 EÚD (2018), zvláštní zpráva č. 11/2018: „Nové metody financování projektů v oblasti 
rozvoje venkova: jednodušší, ale bez zaměření na výsledky“, doporučení 4. 

95 Evropský parlament, usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o snaze o zjednodušení a 
orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020 (P8_TA(2015)0419). 

96 Pracovní skupina na vysoké úrovni, Konečné závěry a doporučení skupiny na vysoké 
úrovni pro zjednodušení pro období po roce 2020, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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83. Tabulka 2 znázorňuje, že orgány členských států provádějí naprostou většinu 

kontrol a auditů přímo na místě. Všechny projekty podléhají řídicím kontrolám 

ze strany řídicích orgánů / zprostředkujících subjektů a kontrolám certifikačních orgánů 

alespoň jednou ročně a pokaždé, když je vypracován výkaz výdajů. Tyto kontroly 

mohou zahrnovat kontroly na místě. V roce 2015 byl takto ověřen více než 

jeden milion projektů. 

84. Auditní orgány členských států oproti tomu provedly přibližně 12 000 kontrol na 

místě (přibližně 1,1 % všech projektů) a Komise posoudila 226 projektů (méně než 

0,02 %) spolufinancovaných v rámci politiky soudržnosti.  

Tabulka 2 – Počet zkontrolovaných a auditovaných projektů v roce 2015  

ÚROVEŇ ČLENSKÝCH STÁTŮ 
Počet projektů spolufinancovaných z FS, EFRR 
a ESF podléhajících řídicí kontrole 

1 081 386 100 % všech projektů 

Počet projektů zkontrolovaných auditními 
orgány 

12 270 1,1 % všech projektů 

ÚROVEŇ EU 
Počet projektů zkontrolovaných Evropskou 
komisí 

226 
 

0,02 % všech projektů 

Počet projektů prověřovaných Evropským 
účetním dvorem* 

223 
 

0,02 % všech projektů 

Poznámka: *Účetní dvůr coby nezávislý externí auditor EU není součástí systému vnitřních 
kontrol upravených v nařízeních. 

Zdroj: Prezentace GŘ REGIO nazvaná „Reforma auditu v EU po roce 2020 – nesplnitelný úkol“ 
pro výbor CONT Evropského parlamentu ze dne 11. října 2017 a výroční zpráva EÚD za rok 
2015. 

85. Z hodnocení ex post za období 2007–2013, které provedla Komise, vyplynulo, že 

většina příjemců pokládala řídicí kontroly za nepřiměřené97. Klíčovým faktorem byl 

velký počet kontrol.  

                                                      

97 Hodnocení ex post programů politiky soudržnosti za období 2007–2013, se zaměřením na 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond 
soudržnosti (FS), srpen 2016. 
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Posílení efektivity řídicích kontrol členských států a kontrol certifikačních orgánů  

86. Existují značné rozdíly mezi členskými státy a programy v tom, jak řídicí kontroly 

probíhají v praxi. Podle informací, které nám auditní orgány poskytly ke dvanácti 

zkoumaným OP: 

– u pěti z těchto dvanácti OP provádí řídicí kontroly více než jeden orgán, např. řídicí 

orgán a/nebo zprostředkující subjekt / certifikační orgán. Naše zkušenosti s audity 

nasvědčují tomu, že některé certifikační orgány provádějí rozsáhlé kontroly 

doplňující kontroly prováděné řídicími orgány, zatímco jiné certifikační orgány tak 

nečiní, 

– rozsah požadavků na ověřování a na doklady ze značně liší (viz příloha III); 

ověřování se u deseti z dvanácti OP týká všech nákladových položek ve výkazu 

výdajů příjemce, zatímco u zbývajících dvou se nákladové položky kontrolují 

na základě vzorku. V souladu s pokyny Komise je to možné, pokud se tento postup 

zakládá na předem stanovené metodice a umožňuje projekci chyb 

na nezkontrolovaný soubor98.  

87. Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 zavedlo několik 

opatření v oblasti proporcionality zaměřených na snížení administrativní zátěže pro 

příjemce v souvislosti s audity a kontrolami. Projekty s rozpočtem do 200 000 EUR 

(u EFRR a FS) a 150 000 EUR (u ESF) se kontrolují pouze jednou (kontrolu provádí buď 

Komise, nebo auditní orgány) a ostatní je nekontrolují častěji než jednou ročně99. 

Stávající návrh souhrnného nařízení předpokládá zvýšení této hranice na 400 000 EUR 

(u EFRR a FS) a 300 000 EUR (u ESF)100.  

                                                      

98 Evropská komise (2015): Evropské strukturální a investiční fondy, pokyny pro členské 
státy k řídicím kontrolám (programové období 2014–2020), s. 12. 

99 Článek 148 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320–469). 

100 Evropská komise, internetové stránky BudgWeb, článek 148 nařízení o společných 
ustanoveních, stav ke dni 6. dubna 2018. 
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88. Rozdílná působnost a rozsah ověřování a rozdělení práce mezi řídicími 

a certifikačními orgány svědčí o tom, že je zapotřebí, aby Komise ve snaze snížit 

administrativní zátěž pro příjemce stanovila jasná pravidla. Stejně tak by Komise mohla 

přezkoumat možnost zjednodušení metodik výběru vzorků pro řídicí kontroly 

s ohledem na nutnost zajistit odpovědnost. 

89. Kromě toho má elektronický přenos údajů mezi orgány odpovědnými za programy 

a příjemci (e-soudržnost) potenciál značně snížit administrativní náklady, ale členské 

státy tuto možnost zatím plně nevyužily. Zjistili jsme, že systém pro elektronický přenos 

údajů má jedenáct z dvanácti auditních orgánů, které vyplnily náš dotazník. Takový 

systém by případně mohl poskytnout přístup k dokumentům shromážděným 

a posouzeným v rámci řídicích kontrol. Osm auditních orgánů však naznačilo, že systém 

nezajišťuje přístup k veškerým dokladům, které jsou pro audity potřebné.  

Harmonizace výkladu pravidel Komisí a členskými státy 

90. Komise ve svém hodnocení ex post politiky soudržnosti za období 2007–2013 

poukázala na to, že nedostatky na úrovni řídicích kontrol představují jednu z hlavních 

příčin administrativní zátěže pro příjemce101. Zjednodušení je možné dosáhnout 

zejména zajištěním, aby jednotlivé orgány odpovědné za programy v členských státech 

vykládaly příslušná pravidla jednotným způsobem.  

91. Pokud jde o právní úpravu a pokyny, je na Komisi, aby zajistila společné chápání 

všemi zúčastněnými subjekty. Komise podnikla několik iniciativ zaměřených na 

                                                      

101 Hodnocení ex post programů politiky soudržnosti za období 2007–2013, se zaměřením na 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond 
soudržnosti (FS), srpen 2016, s. 17. 
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harmonizaci výkladu pravidel pro ověřování, např. vydala pokyny ohledně toho, jak 

předcházet102 chybám v oblasti zadávání veřejných zakázek a jak s nimi zacházet103.  

92. Dále konstatujeme, že na úrovni EU existuje odborná skupina pro evropské 

strukturální a investiční fondy (EGESIF), která by měla umožnit výměnu mezi 

odborníky. Většina z pravidel je však stanovena na úrovni jednotlivých států, nebo se 

dokonce vztahují ke konkrétním programům. Ve všech těchto případech je povinností 

členských států zajistit harmonizovaný výklad jednotlivých orgánů.  

93. Z našich zkušeností s audity také vyplývá, že přístup členských států k technickým 

výměnám a komunikaci mezi auditními orgány a řídicími orgány / zprostředkujícími 

subjekty / certifikačními orgány se liší. Zlepšení komunikace dává příležitost sladit 

výklad pravidel a zvýšit účinnost kontrol. 

 

                                                      

102 Evropská komise (2015), „Zadávání veřejných zakázek – Praktická příručka, jak předcházet 
nejčastějším chybám u projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních 
fondů“, 2015. 

103 Rozhodnutí Komise o stanovení a schválení pokynů ke stanovení finančních oprav, jež má 
Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek ze dne 19. prosince 2013 (C(2013) 9527). 
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Příloha I – Shrnutí hlavních návrhů na zjednodušení pro politiku soudržnosti po roce 2020 

Hlavní návrhy na zjednodušení pro politiku soudržnosti po roce 2020 

Evropská 
komise (1) 

Skupina 
na vysoké 
úrovni pro 
zjednodušení 
(2) 

Evropský 
parlament (3) 

Rada (4) (6) Výbor 
regionů (5) 

Spojování a/nebo větší koncentrace finančních prostředků      
Harmonizace pravidel napříč nástroji EU       
Společná pravidla       
Včasné přijímání pravidel a žádné zpětné uplatňování pokynů a pravidel      
Omezení rozsáhlé právní úpravy a pokynů ze strany Komise      
Bezproblémový přechod a určení orgánů      
Zefektivnění, omezení počtu OP      
Ucelený a jednoduchý systém ukazatelů výkonnosti      
Racionalizace a rozlišení řízení a kontroly, např. prostřednictvím koncepce jediného 
auditu      
Spolehnutí se na vnitrostátní pravidla a orgány (tj. zbavení Komise její kontrolní 
úlohy) v některých členských státech       
Zjednodušení předběžných podmínek      
Zvýšení úrovně národního spolufinancování      
Posílení správní kapacity      
Flexibilní financování k řešení nových problémů      
Výměna osvědčených postupů      
Zlepšení možnosti e-soudržnosti a zjednodušeného vykazování nákladů 
a paušálních sazeb      
Zachování stálých pravidel      
Gold-plating by neměl být automaticky považován za chybu a každý jednotlivý 
případ by měl být posuzován zvlášť      

Zdroj: (1) Evropská komise, diskusní dokument o budoucnosti financí EU ze dne 28. června 2017; (2) konečné závěry a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro 
období po roce 2020 ze dne 11. července 2017; (3) usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2017 o stavebních kamenech politiky soudržnosti EU po roce 2020 
(2016/2326(INI)); (4) Synergie a zjednodušení pro politiku soudržnosti po roce 2020 – závěry Rady ze dne 15. listopadu 2017, č. 14263/17; (5) stanovisko: Budoucnost politiky 
soudržnosti po roce 2020 – Směrem k silné a účinné evropské politice soudržnosti po roce 2020, COTER-VI/015 a stanovisko: Zjednodušení ESI fondů z pohledu místních a 
regionálních orgánů ze dne 10.–12. října 2016, COTER-VI/012; (6) závěry Rady ze dne 12. dubna 2018 č. 178/18 Provádění a uplatňování politiky soudržnosti po roce 2020. 
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Příloha II – Přehled zpráv, stanovisek a informačních dokumentů EÚD souvisejících se 
zjednodušením provádění politiky soudržnosti 

Č. Zprávy a stanoviska EÚD 

1 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2011 

2 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2012 

3 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2013 

4 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2014 

5 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2015 

6 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2016 

7 Stanovisko č. 1/2017 k návrhu revize finančního nařízení 

8 Zvláštní zpráva č. 17/2016: Orgány EU mohou učinit více pro usnadnění přístupu ke svým veřejným 
zakázkám 

9 Zvláštní zpráva č. 19/2016: Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů – ponaučení 
z programového období 2007–2013 

10 Zvláštní zpráva č. 24/2016: Je potřeba většího úsilí ke zvyšování povědomí o pravidlech státní 
podpory v politice soudržnosti a k zajištění jejich dodržování 

11 Zvláštní zpráva č. 36/2016: Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů soudržnosti a rozvoje 
venkova na roky 2007–2013 

12 Zvláštní zpráva č. 02/2017: Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti 
soudržnosti na období 2014–2020 

13 Zvláštní zpráva č. 04/2017: Ochrana rozpočtu EU před nesprávnými výdaji: během programového 
období 2007–2013 došlo v souvislosti s politikou soudržnosti k nárůstu počtu preventivních 
opatření a finančních oprav ze strany Komise 

14 Zvláštní zpráva č. 15/2017: Předběžné podmínky a výkonnostní rezerva v oblasti soudržnosti: 
inovativní, ale zatím neúčinné nástroje 

15 Zvláštní zpráva č. 16/2018: Opatření Komise a členských států v programovém období 2007–2013 
řešila nedostatečnou schopnost čerpání, ale postrádala zaměření na výsledky 

16 Informační dokument (2018) nazvaný „Budoucnost financí EU: reforma fungování rozpočtu EU“ 

17 Zvláštní zpráva č. 11/2018: Nové metody financování projektů v oblasti rozvoje venkova: 
jednodušší, ale bez zaměření na výsledky 

Zdroj: EÚD. 
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Příloha III – Přezkum postupů a požadavků na doklady v souvislosti s výběrem projektů a prováděním 12 režimů financování v rámci OP 

v 12 členských státech 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A PODMÍNKY 

ZPŮSOBILOSTI 
            

2 Spolufinanco-
vání, intenzita 
podpory: 

            

 Mikropodniky a 
malé podniky 

30 % 25 % 45 % až 45 % až 60 % až 50 % až 45–50 % až 45 % až 50 % až 45 % až 75 % až 50 % 

 Střední 
podniky 

20 % 15 % 45 % až 35 % až 60 % až 50 % až 35–50 % až 35 % až 50 % až 35 % až 75 % až 50 % 

B PROJEKTOVÁ 
ŽÁDOST 

            

1 Počet stran 
projektové 
žádosti  

22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Způsob 
předkládání 
projektové 
žádosti 

V tištěné 
podobě  

V tištěné 
podobě  Elektronicky Elektronicky 

Elektronicky 
a v tištěné 

podobě 

V tištěné 
podobě  Elektronicky Elektronicky Elektronicky 

Elektronicky 
a v tištěné 

podobě 

Elektronicky 
a v tištěné 

podobě 
Elektronicky 

B1 INFORMACE 
O ŽADATELI             

1 Identifikační 
údaje 
o žadateli  

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

2 Finanční 
situace 
žadatele  

Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

3 Analýza 
konkurenčního 
postavení 
žadatele 

Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

4 Zkušenosti 
s prováděním 
projektů EU  

Ne Ne Ne Ne Ano Ano2 Ano Ne Ano Ano Ne Ano 

5 Dostupnost 
certifikace Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
řízení kvality 
(certifikace 
ISO) 

B2 INFORMACE 
O PROJEKTU             

1 Popis projektu Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
2 Rozpis 

plánovaných 
výdajů 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

3 Popis 
strategické 
vhodnosti 
projektu 

Ne3 Ne Ano Ano Ano Ano Ano3 Ne Ano Ano Ano3 Ano 

4 Příspěvek 
projektu 
k horizontálním 
zásadám  

Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

5 Analýza 
alternativních 
možností 
financování 
projektu 

Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne 

6 Finanční výhled 

3 roky 3 roky Ne 3 roky Ne 8 let Ne 
Pro první rok 
po dokončení 

projektu 
Ne 19 let 4–12 let4 Ne 

C PROVÁDĚNÍ              
C1 ŽÁDOSTI 

O PLATBU             

1 Počet stran 
formuláře 
žádosti 
o platbu 

2 7 min. 10 145 3 9 min. 30 3 2 11 5 17 

2 Způsob 
předkládání 
spisu žádosti 
o platbu 

Elektronicky 
a v tištěné 

podobě 

V tištěné 
podobě Elektronicky Elektronicky Elektronicky 

Elektronicky 
a v tištěné 

podobě 
Elektronicky Elektronicky Elektronicky Elektronicky 

Elektronicky 
a v tištěné 

podobě 
Elektronicky 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
3 Zpráva 

o pokroku 
předkládaná 
s každou 
žádostí 
o platbu 

Ano Ne6 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

C2 PODPŮRNÉ 
DOKLADY             

1 Kolik 
dokumentů je 
třeba předložit 
s každou 
žádostí 
o platbu 

100 % 
v tištěné 
podobě 

100 % 
v tištěné 
podobě 

100 % 
v elektronické 

podobě 

100 % 
v elektronické 

podobě 

100 % 
v elektronické 

podobě 

100 % 
v elektronické 

podobě 

100 % 
v elektronické 

podobě 

100 % 
v elektronické 

podobě 

100 % 
v elektronické 

podobě 

100 % 
v elektronické 

podobě 

100 % 
v tištěné 
podobě 

Vzorek 
podpůrných 

dokladů 
v elektronické 

podobě 

2 
  

Požadované 
podpůrné 
doklady 
zahrnují: 

            

 a) faktury Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
 b) doklady 

o zaplacení Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

 c) potvrzení 
předání Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 d) smlouvy Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
 e) účetní 

doklady Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano 

 f) jiné zvláštní 
doklady Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

3 Doba 
uchovávání 
podpůrných 
dokladů Do roku 

2031 

Do 
31. prosince 

2028 

10 let po 
konečné 
platbě 

a 3 roky po 
uzávěrce OP  

Min. 3 roky 
po uzávěrce 

OP, tj. do 
roku 2028 

Do 
31. prosince 

2028 

5 let po 
dokončení 
projektu 

Min. do 
31. prosince 

2027 

10 let po 
dokončení 
projektu7 

10 let po 
dokončení 
projektu  

2 roky8 
Do 

31. prosince 
2028 

2 roky8 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
C3 PRAVIDLA PRO 

ZADÁVÁNÍ 
ZAKÁZEK 

            

1 Existence 
podrobných 
postupů 
zadávání 
veřejných 
zakázek, jež 
mají dodržovat 
malé a střední 
podniky 
v postavení 
příjemců 

Ne9 Ne10 Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

1 Konečný počet stran projektové žádosti se může lišit v závislosti na konečném obsahu žádosti. 
2 V případě Chorvatska se zkušenosti s prováděním projektů týkají projektů financovaných z jakéhokoli zdroje, tj. nikoli pouze projektů financovaných EU. 
3 Nepřímo, neboť žadatelé by měli prokázat soulad s výzvou k podávání návrhů (a za předpokladu, že výzva je v souladu s operačním programem). 
4 V závislosti na druhu investice. 
5 Konečný počet stran žádosti o platbu se může lišit v závislosti na konečném obsahu žádosti. 
6 Zpráva o pokroku se předkládá pouze se závěrečnou žádostí o platbu. 
7 Od data poslední faktury. 
8 Dva roky od 31. prosince po předložení účetní závěrky Evropské komisi, která zahrnuje konečné výdaje na dokončený projekt. 
9 Žádné postupy zadávání veřejných zakázek; příjemci však mají povinnost prokázat, že jsou náklady přiměřené. 
10 Výběr musí být zdokumentován a musí být vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 

Zdroj: EÚD na základě údajů členských států a veřejně dostupných dokumentů. 
 

Prověřované operační programy 

Č. Členský stát Prověřovaný operační program Kód CCI programu Prioritní osa Investiční priorita 

1 Rakousko Investice do růstu a zaměstnanosti v Rakousku 2014–2020 2014AT16RFOP001 Prioritní osa 2 3d  

2 Chorvatsko Konkurenceschopnost a soudržnost 2014HR16M1OP001 Prioritní osa 3 3d  

3 Česká republika Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014CZ16RFOP001 Prioritní osa 3 3a  
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4 Francie Operační program FEDER-FSE Lorraine a Vosges 2014–2020 2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Prioritní osa 2 3a  

5 Německo Sasko-Anhaltsko EFRR 2014–2020 2014DE16RFOP013 Prioritní osa 2 3d  

6 Maďarsko Operační program pro hospodářský rozvoj a inovace 2014HU16M0OP001 Prioritní osa 1 3c  

7 Itálie ROP Apulie EFRR ESF 2014IT16M2OP002 Prioritní osa 3 3a  

8 Malta Podpora konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky schopné 

ř k t š  blé  

2014MT16M1OP001 Prioritní osa 3 3d  

9 Polsko Regionální operační program pro Dolnoslezské vojvodství 2014–

2020 

2014PL16M2OP001 Prioritní osa 1 3c  

10 Slovensko Výzkum a inovace 2014SK16RFOP001 Prioritní osa 3 3a  

11 Španělsko OP Andalusie EFRR 2014–20 2014ES16RFOP003 Prioritní osa 3 3d  

12 Spojené království Spojené království – EFRR Anglie 2014UK16RFOP001 Prioritní osa 3 3d  

1 Kód CCI tohoto operačního programu byl v roce 2017 změněn z 2014FR16M2OP007 na 2014FR16M0OP015. 

Zdroj: EÚD. 
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Příloha IV – Předpokládaný dopad zjednodušujících opatření, jež Komise vymezila 

na období 2014–2020, zaměřených na administrativní náklady vznikající správním 

orgánům a administrativní zátěž pro příjemce 

Zjednodušující opatření 

Vliv 
na administrativní 
náklady vznikající 

správním 
orgánům 

(%) 

Vliv 
na administrativní 
zátěž pro příjemce 

(%) 

Zjednodušující opatření s významem pro politiku soudržnosti (FS, EFRR a ESF) 
Dohody o partnerství nahrazují národní strategický referenční 
rámec a národní strategický plán 0,0 % 0,0 % 

Větší tematické zaměření 0,0 % 0,0 % 
Společné ukazatele a posílený monitorovací rámec 0,5 % 0,9 % 
Harmonizace pravidel -0,5 % -1,2 % 
Přiměřená kontrola / minimální úroveň kontrol na místě -0,6 % -0,5 % 
E-soudržnost s příjemci -1,7 % -4,8 % 
Jednodušší pravidla pro projekty vytvářející příjmy -0,6 % -2,2 % 
Kratší doba uchovávání dokladů -0,3 % -0,5 % 
Zjednodušený postup změny programů 0,0 % 0,0 % 
Zjednodušení programového dokumentu 0,0 % 0,0 % 
Nezávislá zpráva o kvalitě velkých projektů 0,0 % 0,0 % 
Považování poskytovatelů vzdělávání nebo subjektů zajišťujících 
předávání znalostí za příjemce -0,2 % -0,1 % 

Komunitně vedený místní rozvoj a místní akční skupiny 0,1 % -0,1 % 
Integrované územní investice 0,0 % 0,1 % 
Slučování řídicích a certifikačních orgánů / omezení počtu 
platebních agentur -0,2 % 0,0 % 

Granty a návratná pomoc jako možnosti zjednodušeného 
vykazování nákladů -1,7 % -6,3 % 

Společné akční plány 0,0 % 0,0 % 
Zjednodušující opatření pro ostatní fondy (ENRF, EZFRV) 
Zálohy 0,1 % -0,1 % 
Stanovení kritérií pro pojištění předem 0,0 % 0,0 % 
Zrychlený postup výběru 0,0 % 0,0 % 
Zvláštní pravidla pro výpočet vyrovnání 0,0 % 0,0 % 
ESI fondy celkem  -5,2 % -14,9 % 

Zdroj: Použití nových ustanovení o zjednodušení v rané fázi provádění ESI fondů, závěrečná zpráva 
ze dne 19. června 2017, SWECO, t33 a Spatial Foresight, kterou zadalo GŘ pro regionální a městskou 
politiku.
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Příloha V – Vývoj právních předpisů a pokynů 
 

  

 

Zdroj: EÚD na základě internetové stránky http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance 

19

+ 11 %

Počet nařízení EU / rozhodnutí Komise

+ 33 %

2007–20132000–2006

Počet stran

2014–2020

313

+ 127 % + 147 %

21 28

774
138

+ 362 %

Počet pokynů

+ 47 %

2000–2006 2007–2013 2014–2020

+ 279 %

1 419

+ 120 %

3 115

Počet stran v pokynech

13

374

60
88

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance
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Příloha VI – Politika soudržnosti (EFRR, FS, ESF vč. YEI) v období 2014–2020, přidělené 

finanční prostředky, počet OP, použité ukazatele a orgány členských států podílející se na 

řízení 

 

 
Poznámka: V případě počtu orgánů se jedná o odhad.  

Zdroj: Evropská komise.  

Členský stát
Fondy EU (EFRR, 
FS, ESF vč. YEI) 

v milionech EUR

Podíl na 
fondech EU v %

Počet OP
Počet ukazatelů 

výstupů a 
výsledků

Počet řídicích orgánů / 
zprostředkujících 

subjektů / certifikačních 
orgánů /auditních 

orgánů (odhad)

Podíl na 
celkovém počtu 

orgánů

AT 978 0,3 % 2 95 32 2,4 %
BE 2 021 0,6 % 7 227 37 2,7 %
BG 7 423 2,1 % 8 423 49 3,6 %
CY 702 0,2 % 2 99 9 0,7 %
CZ 21 643 6,2 % 8 399 15 1,1 %
DE 18 269 5,2 % 32 1 106 132 9,7 %
DK 413 0,1 % 2 58 10 0,7 %
EE 3 535 1,0 % 1 191 14 1,0 %
ES 27 942 8,0 % 45 756 89 6,6 %
FI 1 304 0,4 % 3 97 20 1,5 %
FR 14 763 4,2 % 40 1 366 323 23,8 %
EL 15 275 4,4 % 18 702 33 2,4 %
HR 8 463 2,4 % 2 282 24 1,8 %
HU 21 544 6,2 % 7 382 10 0,7 %
IE 1 020 0,3 % 3 86 4 0,3 %
IT 31 686 9,1 % 51 1 433 115 8,5 %
LT 6 709 1,9 % 1 288 31 2,3 %
LU 40 0,0 % 2 32 4 0,3 %
LV 4 418 1,3 % 1 244 3 0,2 %
MT 708 0,2 % 3 119 5 0,4 %
NL 1 015 0,3 % 5 103 10 0,7 %
PL 76 866 22,0 % 22 1 511 89 6,6 %
PT 21 343 6,1 % 12 450 66 4,9 %
RO 22 541 6,5 % 7 439 62 4,6 %
SE 1 764 0,5 % 11 150 5 0,4 %
SI 3 012 0,9 % 1 234 18 1,3 %
SK 13 768 3,9 % 7 467 35 2,6 %
UK 10 974 3,1 % 12 401 16 1,2 %
TC 9 239 2,6 % 76 1 874 98 7,2 %
Celkový součet 349 380 100 % 391 – 1 358 100 %
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Příloha VII – Seznam zkratek 

COSME Program Evropské unie pro konkurenceschopnost podniků a malých a 
středních podniků 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 
EGESIF Odborná skupina pro evropské strukturální a investiční fondy 
ESF Evropský sociální fond 
ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 
EU Evropská unie 
EÚS Evropská územní spolupráce 
FS Fond soudržnosti 
GŘ Generální ředitelství 
GŘ EMPL Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 

začleňování 
GŘ REGIO Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku 
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OP Operační program 
REFIT Program pro účelnost a účinnost právních předpisů 
SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 
VFR Víceletý finanční rámec 
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Příloha VIII – Glosář 

Auditní orgány Komisi poskytují jistotu ohledně účinného fungování řídicích systémů a 

vnitřních kontrol operačního programu (a v důsledku toho ohledně legality a správnosti 

certifikovaných výdajů). Auditní orgány jsou zpravidla odbory úřadů vlády, útvary při 

ministerstvech financí (nebo útvary vnitřní kontroly v gesci ministerstva), útvary jiných 

ministerstev nebo útvary nejvyšších kontrolních institucí. Tyto orgány musí být provozně 

nezávislé na útvarech odpovědných za řízení fondů. Auditní orgán podává zprávu o zjištěních 

svých auditů systémů a auditů operací řídicímu a certifikačnímu orgánu dotčeného OP. 

Jednou ročně předkládá Komisi výroční kontrolní zprávu o své celoroční činnosti. Jestliže má 

auditní orgán za to, že řídicí orgán nepřijal náležité nápravné opatření, musí na danou věc 

Komisi upozornit. 

Certifikační orgán provádí primární kontroly u výdajů vykázaných řídicími orgány a osvědčuje 

legalitu a správnost daného výdaje. 

Dohody o partnerství uzavírá Evropská komise s jednotlivými členskými státy na programové 

období 2014–2020. Dohody stanoví plány vnitrostátních orgánů na využití finančních 

prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů a určují strategické cíle a 

investiční priority každého členského státu, přičemž tyto cíle a priority propojují s celkovými 

cíli strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Mimo jiné 

také zahrnují podrobnosti o případných předběžných podmínkách a rámce pro řízení 

výkonnosti. Připravují je členské státy po projednání s Komisí a Komise je musí přijmout. 

Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy tvoří pět samostatných fondů, které podporují 

plnění strategie EU zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v celé 

Unii a také plnění zvláštních úkolů jednotlivých fondů, přičemž jejich strategické rámce jsou 

stanoveny na sedmileté rozpočtové období víceletého finančního rámce. K těmto fondům 

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).  

Gold-plating označuje dodatečná pravidla a regulační povinnosti, které přesahují požadavky 

evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) stanovených na úrovni Evropské 
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unie (EU). Gold-plating lze dále rozdělit na „aktivní gold-plating“ a „pasivní gold-plating“. 

„Aktivní gold-plating“ označuje dodatečné správní postupy a regulační povinnosti přesahující 

požadavky ESI fondů stanovené na úrovni Evropské unie (EU), zatímco k „pasivnímu gold-

platingu“ dochází, když subjekty na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni neuplatní 

zjednodušující opatření navržená v nařízeních o ESI fondech. 

Intervenční logika je vazba mezi posouzenými potřebami, cíli, vstupy (plánovanými 

a přidělenými), výstupy (cílovými a dosaženými) a výsledky (plánovanými a skutečnými). 

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 (OP) stanoví priority a konkrétní cíle členského státu a jak bude 

financování (spolufinancování z EU i vnitrostátních veřejných a soukromých zdrojů) z ESI 

fondů v daném období (v současnosti sedm let) využito k financování projektů. Projekty musí 

přispívat k dosažení určitého počtu cílů vymezených na úrovni prioritní osy OP. Operační 

program připravuje členský stát a před provedením jakýchkoli plateb z rozpočtu EU ho musí 

schválit Komise. Během období, k němuž se vztahují, je možné operační programy měnit 

pouze v případě, že s tím obě strany souhlasí.  

Prioritní osa je jednou z priorit strategie operačního programu zahrnující určitou skupinu 

vzájemně souvisejících činností, které mají konkrétní měřitelné cíle. 

Předběžné podmínky musí členský stát splnit, než dostane prostředky z evropských 

strukturálních a investičních fondů. Při přípravě operačních programů v programovém 

období 2014–2020 musely členské státy posuzovat, zda byly tyto podmínky splněny. Pokud 

splněny nebyly, bylo nutno vypracovat akční plány, které měly zajistit jejich splnění do 

31. prosince 2016. 
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Rámec výkonnosti je tvořen milníky a cíli vymezenými pro soubor ukazatelů, které si členský 

stát zvolil pro každou prioritní osu operačního programu s výjimkou prioritních os týkajících 

se technické pomoci a programů iniciativy na podporu malých a středních podniků. 

Řídicí orgán je vnitrostátní, regionální nebo místní orgán veřejné moci (nebo jakýkoli jiný 

veřejný či soukromý subjekt) určený členským státem k řízení operačního programu. K jeho 

úkolům patří výběr projektů, které mají být financovány, monitorování toho, jak jsou 

projekty prováděny, a podávání zpráv Komisi o finančních aspektech a dosažených 

výsledcích. Řídicí orgán je také subjektem, který ukládá finanční opravy příjemcům 

v návaznosti na audity, které provádí Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) nebo jakýkoli 

orgán členského státu.  

Státní podpora je jakákoli forma přímé nebo nepřímé finanční podpory poskytované orgány 

veřejné moci podnikům v soukromém sektoru. Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) 

obecně zakazuje státní podporu v rámci jednotného trhu, není-li řádně odůvodněna. Pravidla 

EU pro veřejnou podporu stanoví, za jakých podmínek tato podpora nenarušuje (nebo 

nehrozí, že naruší) hospodářskou soutěž. Výlučnou pravomoc posuzovat slučitelnost státní 

podpory udělované členskými státy s těmito pravidly má Evropská komise. Procesní 

rozhodnutí a opatření přijatá Evropskou komisí podléhají přezkumu ze strany Tribunálu a 

Soudního dvora EU. 

Zjednodušené vykazování nákladů zahrnuje tři druhy financování vymezené v čl. 67 písm. b), 

c) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013: standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové 

částky a financování paušální sazbou. 

Zprostředkující subjekt je veřejný či soukromý subjekt nebo útvar, za jehož činnost odpovídá 

řídicí orgán nebo který z pověření takového orgánu plní povinnosti vůči příjemcům 

provádějícím operace. 
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