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HLAVNÉ ZÁSADY A KĽÚČOVÉ OBLASTI TÝKAJÚCE SA ZJEDNODUŠENIA POLITIKY 

SÚDRŽNOSTI PO ROKU 2020: ZHRNUTIE 

I. Politika súdržnosti je hlavným investičným nástrojom EÚ, ktorý vykonávajú spoločne 

Komisia a členské štáty. Postupom rokov sa plnenie tejto politiky stalo veľmi zložitým. 

Komisia preto navrhla niekoľko zjednodušujúcich opatrení na obdobie rokov 2014 – 2020. 

Vykonávanie týchto opatrení malo zmiešané výsledky. Európsky parlament, členské štáty 

a Komisia sa zhodujú na tom, že plnenie politiky súdržnosti si v období po roku 2020 

vyžaduje ďalšie zjednodušenie. 

II. Tento informačný dokument je príspevkom do diskusie o zjednodušení plnenia politiky 

súdržnosti po roku 2020. Nejde o audítorskú správu, ale o preskúmanie založené na verejne 

dostupných informáciách a našich predchádzajúcich auditoch v tejto oblasti. 

III. Zistili sme, že sa nepodarilo dosiahnuť zhodu, pokiaľ ide o ciele zjednodušenia, t. j. 

prečo, pre koho a ako politiku zjednodušiť. Na základe medzinárodných skúseností, aké majú 

napríklad Komisia, OECD a RegWatchEurope, sme určili štyri hlavné zásady pre účinné 

zjednodušenie, ktoré považujeme za nevyhnutné na riadenie procesu zjednodušenia politiky 

súdržnosti po roku 2020:  

• je potrebná riadne vymedzená stratégia administratívneho zjednodušenia, 

• na pochopenie zložitosti a navrhnutie zjednodušenia je nevyhnutný štruktúrovaný 

prístup založený na dôkazoch, 

• zabezpečenie účinného zjednodušenia si vyžaduje pevný záväzok zo strany Komisie, 

Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov, 

• zodpovednosť a výkonnosť: zjednodušenie nie je samoúčelné a nemalo by ohroziť 

výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci posilnenej vnútornej kontroly. 

IV. Naša práca takisto viedla k určeniu piatich oblastí, ktoré sú kľúčové pre zjednodušenie 

politiky súdržnosti. Práve týmto oblastiam by sa mala venovať osobitná pozornosť Komisie, 

Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov. 
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• Právne predpisy a usmernenia EÚ. Zjednodušenie sa začína jednoduchými, jasnými 

a stabilnými pravidlami a lepšou harmonizáciou pravidiel týkajúcich sa rôznych 

fondov a programov.  

• Štruktúra riadenia operačných programov (OP). Existuje približne 1 400 orgánov 

zodpovedných za riadenie a audit viac ako 390 OP v členských štátoch. To 

predstavuje výzvu z hľadiska efektívneho plnenia politiky súdržnosti. Zefektívnenie 

OP a zodpovedných orgánov ponúka úspory z rozsahu a možnosti zníženia 

administratívnych nákladov a zaťaženia príjemcov.  

• Administratívna neefektívnosť pri výbere a realizácii projektov v oblasti súdržnosti 

(vrátane pozlacovania). V členských štátoch by sa zjednodušenie malo týkať 

aj tzv. pozlacovania (gold-plating), ako aj zbytočných administratívnych požiadaviek 

na výber a monitorovanie projektov. Existuje značný potenciál na dosiahnutie úspor 

prostredníctvom lepšieho využívania moderných technológií. 

• Využívanie možností zjednodušených nákladov a ďalších druhov opatrení 

založených na podmienkach. Možnosti zjednodušených nákladov môžu znížiť 

administratívnu záťaž príjemcov a pomôcť znížiť náklady na vykonávanie. Komisia 

a členské štáty musia zabezpečiť, aby sa pri príležitosti na zjednodušenie, ktorá sa 

ponúka na základe platby výmenou za splnenie podmienok, kládol väčší dôraz 

na výkonnosť.  

• Efektívnejšie a účinnejšie kontroly. Z našich audítorských skúseností vyplýva, 

že Komisia musí stanoviť jasné opatrenia týkajúce sa rozsahu a frekvencie overovania 

riadenia, ktoré vykonávajú riadiace orgány (RO)/sprostredkovateľské orgány (SO) 

a certifikačné orgány (CO). Členské štáty musia riešiť administratívnu neefektívnosť 

(ako je napríklad viacnásobné predkladanie dokumentov) a s ňou súvisiacu záťaž 

príjemcov.  
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ÚVOD 

Politika súdržnosti EÚ  

1. Cieľom politiky súdržnosti je zmenšovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja 

členských štátov a regiónov1. Je to hlavný investičný nástroj EÚ, ktorý sa vykonáva 

prostredníctvom Kohézneho fondu (KF), Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF), s celkovým rozpočtom vo výške 

350 mld. EUR na obdobie rokov 2014 – 20202.  

Opatrenia EÚ na zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti na obdobie rokov 

2014 – 2020  

2. V programovom období 2014 – 2020 bolo zavedených niekoľko opatrení 

na zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti. Existujú dva druhy zjednodušujúcich 

opatrení: povinné a nepovinné. Povinné opatrenia zahŕňajú harmonizáciu pravidiel, 

spoločné ukazovatele, primeranú kontrolu a e-súdržnosť3, ako aj povinné používanie 

možností zjednodušených nákladov na projekty ESF s verejnou podporou do výšky 

50 000 EUR4. Nepovinné zjednodušujúce opatrenia zahŕňajú zlúčenie riadiacich 

                                                      

1 Zmluva o Európskej únii, článok 3 (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 13 – 390), Zmluva 
o fungovaní Európskej únie, článok 174 (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 47 – 390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/investment-policy/. 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469). 

4 Článok 14 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470 – 486). 
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a certifikačných orgánov (RO a CO) a väčší priestor na používanie možností 

zjednodušených nákladov5. 

3. V nariadení o spoločných ustanoveniach (NSU) na obdobie rokov 2014 – 2020 sa 

zdôrazňuje vzájomná zodpovednosť Komisie a členských štátov za zjednodušenie 

plnenia politiky súdržnosti6. Od členských štátov sa požadovalo, aby vo svojich 

operačných programoch (OP) zhrnuli svoje posúdenie administratívneho zaťaženia 

príjemcov a v prípade potreby aj opatrenia a časový rámec potrebný na jeho zníženie7.  

Ďalšie zjednodušujúce opatrenia navrhnuté v roku 2016 

4. V septembri 2016 Komisia navrhla rozsiahlu revíziu nariadenia o rozpočtových 

pravidlách, ktorým sa riadi plnenie rozpočtu EÚ, ako aj revíziu NSU a odvetvových 

nariadení pre fondy EŠIF8 (tzv. súhrnné nariadenie). Dvor audítorov vydal stanovisko 

k predbežnému legislatívnemu návrhu Komisie v roku 20179. Dva hlavné ciele, ktoré sú 

                                                      

5 Časť II, články 67 – 68 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469) a článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013, 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470 – 486). 

6 Článok 4 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320 – 469). 

7 Článok 96 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320 – 469). 

8 Článok 265 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) 
č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) 
č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 
(EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 
541/2014/EÚ, COM(2016) 605 final, Brusel, 14. septembra 2016. 

9 EDA, stanovisko č. 1/2017 (podľa článku 322 ZFEÚ) k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) 
č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 
č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) 
č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 
a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ – revízia nariadenia 
o rozpočtových pravidlách – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
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základom tejto revízie, sú zjednodušenie a flexibilita. Konečné znenie súhrnného 

nariadenia má byť prijaté do polovice roka 2018, t. j. vo štvrtom roku súčasného 

programového obdobia. 

5. V každom z posledných troch programových období 2000 – 2006, 2007 – 2013 

a 2014 – 2020 Komisia približne dva roky po začiatku každého programového obdobia 

navrhla program reforiem ad hoc10 zameraný na zjednodušenie. 

Vyzýva na ďalšie zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti v období po roku 2020 

6. V roku 2015 Komisia zriadila skupinu na vysokej úrovni na monitorovanie 

zjednodušenia pre príjemcov poberajúcich EŠIF v programovom období 2014 – 202011. 

V roku 2017 skupina na vysokej úrovni predložila svoje závery a odporúčania týkajúce 

sa politiky súdržnosti po roku 2020, ktoré vo veľkej miere vychádzali z jej skúseností 

s vykonávaním programu pred obdobím rokov 2014 – 2020. 

                                                      

č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
(Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 

10 Oznámenie Komisie k programu Agenda 2000 pre silnejšiu a širšiu Úniu, dokument 
vypracovaný na základe COM(97) 2000 final; oznámenie Komisie Európskej rade s názvom 
Plán hospodárskej obnovy Európy, KOM(2008) 800 v konečnom znení, 
26. novembra 2008, Brusel; rozhodnutie Komisie z 10. júla 2015, ktorým sa zriaďuje 
skupina nezávislých odborníkov na vysokej úrovni pre monitorovanie zjednodušenia 
pre príjemcov finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
C(2015) 4806 final, 10. júla 2015, Brusel. 

11 Rozhodnutie Komisie z 10. júla 2015, ktorým sa zriaďuje skupina nezávislých odborníkov 
na vysokej úrovni pre monitorovanie zjednodušenia pre príjemcov finančných 
prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, C(2015) 4806 final. 
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7. Európsky parlament12 a Rada13 takisto predstavili svoje názory na budúcnosť 

politiky súdržnosti a rozsah zjednodušenia. V júni 2017 Komisia predložila diskusný 

dokument, ktorý obsahoval niekoľko návrhov na zjednodušenie politiky súdržnosti14. 

Výbor regiónov vyjadril svoj názor na zjednodušenie EŠIF v roku 201615, v roku 201716 

poskytol stanovisko k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020 a v roku 201817 sa 

vyjadril k záverom a odporúčaniam skupiny na vysokej úrovni.  

8. Navyše svoje názory a očakávania týkajúce sa zjednodušenia plnenia politiky 

súdržnosti v období po roku 2020 predložili aj niektoré členské štáty. Získali sme 

zverejnené pozičné dokumenty od Nemecka18, Rakúska19, Českej republiky20 

a Poľska21. Zároveň sme si vymenili názory s holandským ministerstvom hospodárstva 

a dánskym úradom pre podnikanie. 

                                                      

12 Uznesenie (2017) Európskeho parlamentu z 13. júna 2017 o základných pilieroch politiky 
súdržnosti EÚ po roku 2020 (2016/2326(INI)); a uznesenie (2015) z 26. novembra 2017 
o snahe o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 
2014 – 2020 (P8_TA(2015)0419). 

13 Závery Rady (2017) s názvom Synergie a zjednodušenie v oblasti politiky súdržnosti 
po roku 2020, z 15. novembra 2017, č. 657/17. 

14 Európska komisia (2017), Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, z 28. júna 2017, 
COM(2017) 358. 

15 Výbor regiónov (2016), stanovisko s názvom Zjednodušenie EŠIF z pohľadu miestnych 
a regionálnych orgánov, z 11. októbra 2016, č. CDR 8/2016. 

16 Výbor regiónov (2017), stanovisko s názvom Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020, 
z 11. mája 2017, č. CDR 1814/2016. 

17 Výbor regiónov (2018), stanovisko s názvom Konečné závery a odporúčania skupiny 
na vysokej úrovni pre zjednodušenie EŠIF po roku 2020, z 31. januára – 1. februára 2018, 
COTER-VI/035. 

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

19 Politika súdržnosti EÚ po roku 2020 – Zjednodušenie a diferenciácia, na základe diskusie 
skupiny expertov Bund-Länder, január 2018. 

20 Prezentácia českého pohľadu na budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020, Brusel, Stále 
zastúpenie Českej republiky pri EÚ, 25. januára 2018. 

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet 
do Spraw Europejski w dniu, 17. júla 2017. 
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9. Názory týchto inštitúcií EÚ a iných subjektov smerujú k oblastiam, v ktorých je 

najviac potrebné zjednodušenie (pozri prílohu I). Najčastejšie sa uvádzajú tieto prvky:  

– pravidlá a nariadenia (zvyšovanie počtu pravidiel, zložitosť, oneskorenia, 

nezrovnalosti a nedostatok právnej istoty), 

– riadenie a kontrola (prekrývajúce sa, neprimerané a rôzne výklady pravidiel) a 

– veľký počet operačných programov a zložité inštitucionálne mechanizmy. 

Tento informačný dokument  

10. Cieľom tohto informačného dokumentu je prispieť k príprave legislatívneho balíka 

pre politiku súdržnosti po roku 2020 a k diskusii o zjednodušení plnenia politiky 

súdržnosti po roku 2020. Nejde o audítorskú správu, ale o preskúmanie založené 

na verejne dostupných informáciách a našich auditoch, ktoré sme v minulosti vykonali 

v tejto oblasti. Po tom, ako Komisia predloží svoj návrh legislatívneho rámca 

na obdobie po roku 2020, máme v úmysle vydať stanovisko k tomuto legislatívnemu 

návrhu, ktorý sa okrem iného bude zaoberať opatreniami prijatými na zjednodušenie 

pravidiel politiky súdržnosti.  

11. V prvej časti tohto informačného dokumentu, ktorá vychádza z medzinárodných 

skúseností, aké majú napríklad Komisia, OECD a RegWatchEurope, uvádzame 

všeobecné zásady, ktoré považujeme za nevyhnutné na riadenie procesu 

zjednodušenia. V druhej časti analyzujeme niektoré konkrétne návrhy inštitúcií EÚ 

a expertov. Zameriavame sa na päť oblastí, o ktorých sa domnievame, že majú kľúčový 

význam pre účinné zjednodušenie.  

12. Naše názory sú založené na: 

– našej predchádzajúcej práci (pozri prílohu II), 
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– rozhovoroch so zamestnancami Komisie z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu 

a mestskú politiku (GR REGIO), Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, 

sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL) a Útvaru pre vnútorný audit (IAS) 

Komisie, konzultáciách so zástupcami orgánov auditu (OA) členských štátov 

a rozhovoroch s externými subjektmi (OECD a ďalšími organizáciami zaoberajúcimi 

sa znižovaním administratívneho zaťaženia),  

– preskúmaní správ o administratívnom zjednodušení vo všeobecnosti a konkrétne 

v súvislosti s politikou súdržnosti, 

– preskúmaní administratívnych postupov, ktorými sa riadi výber a vykonávanie 

projektov v rámci OP z 12 členských štátov (pozri prílohu III), ktoré poskytujú 

finančnú podporu pre MSP, a 

– preskúmaní návrhov na zjednodušenie politiky súdržnosti, ktoré predložili Komisia, 

Európsky parlament, Rada a Výbor regiónov, ako aj pozícií vybratých členských 

štátov (pozri body 6 až 8). 

13. Komisia dostala príležitosť vyjadriť sa k tomuto dokumentu pred jeho 

dokončením. Poskytla niekoľko faktických objasnení, ktoré považujeme za vhodné 

zahrnúť do informačného dokumentu. 

HLAVNÉ ZÁSADY ZJEDNODUŠENIA PLNENIA POLITIKY SÚDRŽNOSTI 

14. Zjednodušenie politiky súdržnosti si vyžaduje zásady, ktoré formujú diskusiu 

a usmerňujú príslušné zainteresované strany pri rozhodovaní o tom, prečo, pre koho 

a ako zjednodušiť túto politiku v nasledujúcom programovom období. Na tento účel 

sme určili štyri hlavné zásady: 
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HLAVNÁ ZÁSADA I: je potrebná riadne vymedzená stratégia administratívneho 

zjednodušenia,  

HLAVNÁ ZÁSADA II: na pochopenie zložitosti a navrhnutie zjednodušenia je 

nevyhnutný štruktúrovaný prístup založený na dôkazoch,  

HLAVNÁ ZÁSADA III: zabezpečenie účinného zjednodušenia si vyžaduje pevný 

záväzok zo strany Komisie, Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov, a 

HLAVNÁ ZÁSADA IV: zodpovednosť a výkonnosť: zjednodušenie nie je samoúčelné 

a nemalo by ohroziť výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci posilnenej vnútornej 

kontroly. 

 

Je potrebná riadne vymedzená stratégia administratívneho zjednodušenia  

Administratívne zjednodušenie: kontext 

15. OECD uvádza, že účelom stratégií administratívneho zjednodušenia je „zlepšiť 

efektívnosť transakcií s občanmi a podnikmi bez ohrozenia regulačných výhod“22 

a “obmedziť regulačnú zložitosť a neistotu a zmenšiť byrokraciu, čím by sa zmiernilo 

zbytočné zaťaženie spôsobené byrokraciou a papierovaním“23. Návrh takýchto stratégií 

by mal byť jasný a mal by obsahovať riadne odôvodnené merateľné ciele, zdroje, 

načasovanie, výstupy a výsledky, ako aj mechanizmy monitorovania a hodnotenia. 

16. OECD odporúča, aby sa pri rozhodovaní o zjednodušujúcich opatreniach 

zohľadňovali nielen náklady, ale aj prínosy regulačnej iniciatívy24. Komisia s týmto 

                                                      

22 OECD (2006), Obmedzovanie byrokracie – Národné stratégie pre administratívne 
zjednodušenie, s. 21. 

23 OECD (2009), Prekonávanie prekážok v oblasti stratégií administratívneho zjednodušenia. 
Usmernenie pre tvorcov politík, s. 5. 

24 OECD (2014), Usmernenie OECD k posúdeniu nákladov na dodržiavanie právnych 
predpisov, s. 8, OECD Publishing, Paríž. 
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názorom súhlasí a domnieva sa, že to môže viesť k neoprávnenej deregulácii. Preto 

ešte pred predložením akýchkoľvek návrhov uplatňuje politiku „predbežného 

zhodnotenia“ a vyčísľuje regulačné náklady, prínosy a úspory, ak sú takéto údaje 

k dispozícii25.  

17. V oblasti politiky súdržnosti Komisia od roku 2017 rozlišuje medzi 

administratívnymi nákladmi na úrovni členských štátov a EÚ a administratívnym 

zaťažením príjemcov pri plnení ich povinností26.  

Náš názor  

18. Z našej analýzy názorov na obdobie po roku 2020 (pozri prílohu I) vyplýva, 

že neexistuje všeobecná zhoda na cieľoch zjednodušenia, t. j. prečo a pre koho je 

zjednodušenie potrebné. Domnievame sa, že jedným z hlavných cieľov 

administratívneho zjednodušenia je odstránenie zbytočných nákladov. Zjednodušenie 

by sa malo sústrediť najmä na zníženie administratívneho zaťaženia príjemcov 

a na zníženie administratívnych nákladov pre orgány členských štátov. Domnievame sa, 

že zjednodušenie by mal sprevádzať väčší dôraz na výkonnosť, nákladovú efektívnosť 

a kvalitu regulačných a administratívnych formalít. 

                                                      

25 Pracovný dokument útvarov Komisie (2017), Prehľad úsilia Únie o zjednodušenie 
a zníženie regulačného zaťaženia, SWD(2017) 675 final, s. 3, 44. 

26 Štúdia Európskej komisie (2017), Využitie nových ustanovení o zjednodušení v počiatočnej 
fáze plnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), Sweco, t33 & Spatial 
Foresight. 
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Hlavná zásada I: Je potrebná riadne vymedzená stratégia administratívneho 

zjednodušenia 

Cieľom riadne vymedzených zjednodušujúcich opatrení by malo byť zníženie 

administratívneho zaťaženia príjemcov a nákladov pre orgány členských štátov, 

pričom by sa mal brať ohľad na regulačné prínosy. Nemalo by to viesť 

k neprimeranej deregulácii. Takéto opatrenia by sa mali odraziť v jasne vymedzených 

stratégiách so stanovenými a riadne odôvodnenými, merateľnými cieľmi, zdrojmi, 

načasovaním a výstupmi, výsledkami, mechanizmami monitorovania a hodnotenia27. 

Na pochopenie zložitosti a navrhnutie zjednodušenia je nevyhnutný štruktúrovaný 

prístup založený na dôkazoch 

Prístup založený na dôkazoch: kontext 

19. Každý návrh na administratívne zjednodušenie by sa mal zakladať na spoľahlivých 

dôkazoch. Existuje riziko, že administratívne zjednodušenie sa môže sústreďovať 

na činnosti, ktoré sú pre reguláciu iritujúce, no nie nevyhnutne najviac zaťažujúce28. 

V tejto súvislosti Komisia uviedla, že administratívne zjednodušenie bez podrobného 

posúdenia zdola nahor môže mať vplyv na ciele politiky29. Na tento účel Komisia30 

a OECD31 navrhujú, aby sa na meranie administratívnych nákladov a ich vyjadrenie 

v peňažných hodnotách používali kvantitatívne metódy, ako je štandardný nákladový 

                                                      

27 OECD (2009), Prekonávanie prekážok v oblasti stratégií administratívneho zjednodušenia, 
usmernenie pre tvorcov politík, s. 16. 

28 OECD (2010), Obmedzovanie byrokracie – Prečo je administratívne zjednodušenie také 
zložité? Vyhliadky po roku 2010, OECD Publishing, Paríž, s. 35. 

29 Pracovný dokument útvarov Komisie (2017), Prehľad úsilia Únie o zjednodušenie 
a zníženie regulačného zaťaženia, SWD(2017) 675 final, s. 44. 

30 Európska komisia, Súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu, nástroj č. 60, štandardný 
nákladový model na odhadovanie administratívnych nákladov. 

31 OECD (2010), Obmedzovanie byrokracie – Prečo je administratívne zjednodušenie také 
zložité? Vyhliadky po roku 2010, OECD Publishing, Paríž, s. 45. 
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model32. Tento kvantitatívny dôkaz by mal byť doplnený aj kvalitatívnymi metódami 

na posúdenie administratívneho zaťaženia príjemcov (napr. projekt Burden Hunters 

v Dánsku33). 

20. Komisia v súlade so svojimi usmerneniami pre lepšiu právnu reguláciu34 vykonala 

dve štúdie na posúdenie vplyvu navrhovaných zmien v legislatívnom rámci politiky 

súdržnosti na administratívne náklady členských štátov a administratívne zaťaženie 

príjemcov. Z týchto štúdií vyplýva, že k najväčšiemu administratívnemu zaťaženiu 

správnych orgánov členských štátov dochádza pri riadení programov: 78 % v rámci 

EFRR/KF a 85 % v rámci ESF (pozri tabuľku 1).  

Tabuľka 1 – Odhady administratívneho zaťaženia členských štátov na jednu funkciu 

v rámci EFRR/KF a ESF 

Funkcia EFRR/KF ESF 
Vnútroštátna koordinácia 6 % 3 % 
Príprava programu 3 % 5 % 
Riadenie programu 78 % 85 % 
Certifikácia 5 % 2 % 
Audit 8 % 5 % 

Zdroj: štúdie Komisie: „Meranie súčasných a budúcich požiadaviek na administratívne náklady 
a záťaž na riadenie ESF“, jún 2012, a “Regionálne spravovanie v kontexte globalizácie: 
prehodnotenie mechanizmov spravovania a administratívnych nákladov. Administratívna záťaž 
a náklady pre subjekty verejného sektora členských štátov pri vykonávaní EFRR a Kohézneho 
fondu“, 2010. 

21. Z posúdenia vplyvu zjednodušujúcich opatrení v období rokov 2014 – 2020 

vyplýva, že najväčší nárast efektívnosti možno očakávať v aspektoch týkajúcich sa 

riadenia programu a realizácie projektov (pozri prílohu IV). Z celkového pohľadu sú 

                                                      

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), Obmedzovanie byrokracie. Prečo je administratívne zjednodušenie také 
zložité? Vyhliadky po roku 2010, Paríž, s. 49. 

34 Európska komisia (2015), Usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu, s. 39. 
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v rámci riadenia programu časovo najnáročnejšími aspektmi výber projektov 

a overovanie predložených dokumentov.  

22. Pokiaľ ide o administratívne náklady členských štátov, sú tu významné úspory 

z rozsahu: v rámci programov EFRR a KF s pomerne vysokým finančným objemom sa 

čerpá nižší podiel ich rozpočtov na administratívne úlohy. Podobné zistenia boli 

skonštatované aj v súvislosti s programami ESF. Administratívne náklady programov 

ESF (ako podiel na celkovom rozpočte OP) sú takisto vyššie ako v prípade programov 

EFRR35. Dôvodom je, že povinné úlohy, napr. vypracovanie výročných správ 

o vykonávaní, sa uplatňujú nezávisle od pridelených finančných prostriedkov. 

23. Pokiaľ ide o administratívnu záťaž príjemcov, významným zdrojom zložitosti je 

tzv. pozlacovanie (t. j. požiadavky kladené na vnútroštátnej úrovni, ktoré prekračujú 

požiadavky stanovené v nariadeniach). Hodnotenie Komisie ex post zamerané 

na obdobie rokov 2007 – 2013 a štúdia vykonaná v mene EP naznačujú, že takmer 

jedna tretina záťaže, ktorej sa možno vyhnúť, je spôsobená neefektívnosťou 

a pozlacovaním na vnútroštátnej úrovni36. Pozlacovanie môže byť spôsobené 

nedostatočnou právnou istotou a obavami vnútroštátnych správnych orgánov, 

že menej prísny výklad pravidiel EÚ by v konečnom dôsledku mohol viesť k tomu, 

že Komisia uplatní finančné opravy. 

                                                      

35 Sweco (2010): Regionálne spravovanie v kontexte globalizácie: prehodnotenie 
mechanizmov spravovania a administratívnych nákladov. Administratívna záťaž a náklady 
pre subjekty verejného sektora členských štátov pri vykonávaní EFRR a Kohézneho fondu, 
štúdia, ktorú dalo vypracovať GR pre regionálnu a mestskú politiku, s. 8. 

36 Hodnotenie ex post programov politiky súdržnosti na obdobie 2007 – 2013, zamerané 
na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny 
fond (KF), z augusta 2016, s. 17 a 106; a Európsky parlament (2017), výskum pre výbor 
REGI s názvom Pozlacovanie v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
2017, s. 61.  
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Štruktúrovaný prístup v záujme administratívneho zjednodušenia: kontext 

24. Z medzinárodných skúseností, najmä skúseností členských štátov a OECD, vyplýva, 

že úspešné administratívne zjednodušenie si vyžaduje štruktúrovaný prístup. Ten 

zahŕňa: 1. identifikáciu a kvantifikáciu záťaže; 2. posúdenie vplyvu ex ante a jeho 

nezávislé preskúmanie a 3. stanovenie cieľov na zníženie záťaže a monitorovanie 

pokroku37. 

Náš názor  

25. Politika založená na dôkazoch je mimoriadne dôležitá pre lepšiu právnu reguláciu 

a zachovanie jednoduchosti pravidiel. Domnievame sa, že Komisia a členské štáty by sa 

mali zamerať predovšetkým na oblasti s najväčšou administratívnou záťažou a na tie 

prvky, ktoré najviac prispievajú k zložitosti (pozri bod 21). Východiskom by preto malo 

byť pochopenie zdrojov zložitosti a ich súvisiacich prínosov, a to na základe určenia 

neprimerane zaťažujúcich a nákladných prvkov a ich pôvodu, či už na úrovni EÚ, alebo 

na vnútroštátnej úrovni. Vždy, keď je to možné, posúdenia by mali zahŕňať 

kvantitatívnu analýzu a nástroje, ako sú prieskumy/spätná väzba zainteresovaných 

strán a výsledky hodnotení ex post. Na základe takejto analýzy by sa mali určiť 

príslušné zjednodušujúce opatrenia. 

26. Zistili sme však nedostatky v dostupnosti relevantných údajov. V roku 2012, t. j. 

pred začiatkom programového obdobia 2014 – 2020, Komisia vykonala kvantitatívnu 

analýzu administratívnych nákladov a záťaže pre politiku súdržnosti na úrovni EÚ38. 

Z nášho posúdenia 12 OP z 12 členských štátov (pozri zoznam OP v prílohe III) však 

vyplýva, že členské štáty vykonali obmedzenú analýzu, ktorá bola vo všeobecnosti skôr 

kvalitatívna než kvantitatívna.  

                                                      

37 RegWatchEurope (2014): Inteligentný program pre novú Európsku komisiu. 

38 t33, (2012) Meranie vplyvu meniacich sa regulačných požiadaviek na administratívne 
náklady a administratívnu záťaž súvisiacu s riadením štrukturálnych fondov EÚ (EFRR 
a Kohézneho fondu), ktoré dalo vypracovať GR pre regionálnu a mestskú politiku. 
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27. Od roku 2015 sú posúdenia vplyvu kľúčovou súčasťou programu Komisie 

pre lepšiu právnu reguláciu. Ak je to možné, zahŕňa aj kvalitatívne a kvantitatívne 

posúdenie vplyvu právnych predpisov na konkrétne zainteresované strany. Nezávislý 

výbor pre kontrolu regulácie, ktorý bol zriadený v rámci Komisie v roku 2015, 

kontroluje kvalitu posúdení vplyvu. Od Rady a Parlamentu sa vyžaduje, aby vykonali 

posúdenia vplyvu všetkých zásadných zmien, ktoré urobia v navrhnutých právnych 

predpisoch39. Komisia navyše vytvorila Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti 

(REFIT) na analýzu existujúcich právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa výhody 

právnych predpisov EÚ dosiahli pri čo najnižších nákladoch. Výbor pre kontrolu 

regulácie vo svojich výročných správach za roky 2016 a 2017 poukázal na nedostatky 

v kvantifikácii regulačných nákladov a prínosov40.  

28. Už v návrhu NSU41 na obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia navrhla, aby sa ciele 

využili na zníženie administratívnych nákladov a záťaže. Počas rokovaní o NSU sa však 

tieto ciele znížili. V dôsledku toho sa v partnerských dohodách a OP členských štátov 

nestanovili nijaké ciele na zníženie administratívnej záťaže príjemcov a nákladov ich 

správnych orgánov na vykonávaní politiky súdržnosti. 

29. Podobne ani v modeli výročnej správy o vykonávaní OP na obdobie rokov 

2014 – 2020 sa neuvádza podávanie správ o pokroku dosiahnutom pri znižovaní 

administratívnej záťaže42. Keďže neexistujú žiadne ukazovatele na meranie pokroku 

pri znižovaní administratívnych nákladov a zaťaženia pri plnení politiky súdržnosti, 

ťažko posúdiť, či Komisia a členské štáty účinne znižujú administratívnu záťaž. 

                                                      

39 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie 
a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva, z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, 
s. 1 – 14). 

40 Európska komisia (2017): Výbor pre kontrolu regulácie, výročná správa za rok 2017, 
bod 2.3. 

41 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, COM(2011) 615 final/2, Brusel, 
14. mája 2012, článok 14 písm. e) bod ii). 

42 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015, (Ú. v. EÚ L 38, 
13.2.2015, s. 1 – 122). 
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Hlavná zásada II: Na pochopenie zložitosti a navrhnutie zjednodušenia je 

nevyhnutný štruktúrovaný prístup založený na dôkazoch 

Východiskovým bodom pre účinné zjednodušenie je komplexný prehľad o pôvode 

záťaže v OP a identifikácia neprimeranej zložitosti a zbytočných nákladov. Na základe 

toho by Komisia a členské štáty mali byť schopné určiť primerané zjednodušujúce 

opatrenia s cieľom účinne znížiť administratívne náklady vnútroštátnych orgánov 

a administratívne zaťaženie príjemcov. Členské štáty by mali posúdiť svoje návrhy 

na zjednodušenie a Komisia by ich mala preskúmať ešte pred začiatkom OP, aby sa 

zabezpečilo účinné zjednodušenie a aby sa zabránilo potrebe úprav ad hoc počas 

procesu vykonávania. 

Na záver je nevyhnutné stanoviť si ciele a monitorovať pokrok v oblasti znižovania 

administratívnych nákladov a zaťaženia, aby sa zabezpečilo trvalé zjednodušenie 

v praxi. 

Zabezpečenie účinného zjednodušenia si vyžaduje pevný záväzok zo strany Komisie, 

Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov 

Záväzok: kontext  

30. Komisia, Európsky parlament, Rada a členské štáty sú spoločne zodpovedné 

za zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti a musia sa aktívne podieľať43 

na dosiahnutí tohto cieľa. Komisia navrhuje právny rámec na riadenie a vykonávanie 

fondov, o ktorom následne rokujú a ktorý prijímajú Európsky parlament a Rada. 

Členské štáty potom nesú zodpovednosť za stanovenie pravidiel pre príjemcov, napr. 

pokiaľ ide o výber operácií, monitorovanie a podávanie správ. Tieto pravidlá majú 

priamy vplyv na príjemcov a prispievajú k skutočnej a/alebo pociťovanej 

administratívnej záťaži.  

                                                      

43 Výbor regiónov (2016), stanovisko s názvom Zjednodušenie EŠIF z pohľadu miestnych 
a regionálnych orgánov, z 11. októbra 2016, č. CDR 8/2016. 
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Náš názor 

31. Z medzinárodných skúseností, najmä skúseností členských štátov, vyplýva, 

že úspešné administratívne zjednodušenie si vyžaduje silný politický záväzok, ako 

aj primerané riadenie, metodiku a zdroje44. To platí aj pre politiku súdržnosti. Účinné 

zjednodušenie si vyžaduje pevný záväzok a zodpovednosť zo strany Komisie, 

Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov v ich príslušných úlohách.  

32. Komisia môže prispieť k administratívnemu zjednodušeniu tým, že navrhne 

pravidlá, ktoré sú „šité na mieru“, zosúladí tieto pravidlá a zefektívni model OP. Pri 

rokovaniach o týchto návrhoch v rámci legislatívneho procesu je nevyhnutné, aby sa 

Európsky parlament a Rada pevne zaviazali k zjednodušeniu bez toho, aby došlo 

k ohrozeniu dosiahnutia stanovených cieľov politiky. 

33. Po prijatí právnych predpisov ich členské štáty musia vykonávať takým spôsobom, 

ktorý skutočne vedie k zjednodušeniu pre príjemcov. Komisia zistila, že proces 

podávania žiadostí, spolu s podávaním správ a uchovávaním dokumentov, predstavuje 

hlavnú časť administratívnej záťaže príjemcov45. Je v prvom rade v právomoci 

členských štátov, aby prijali kroky na zníženie zaťaženia príjemcov v týchto oblastiach.  

34. V NSU sa od členských štátov požaduje, aby vo svojich partnerských dohodách 

a OP uvádzali „plánované opatrenia na zníženie administratívnej záťaže príjemcov“. 

Neexistovala však spoločná metodika na posúdenie týchto opatrení v hodnoteniach 

partnerských dohôd a OP ex ante. Táto časť OP nepodliehala rozhodnutiu Komisie. Zo 

skúseností s programami na obdobie rokov 2014 – 2020 (pozri bod 26) vyplýva, 

že Komisia by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu.  

                                                      

44 Štúdia Centra pre európske politické štúdie CEPS (2017), Zavádzanie cieľov EÚ v oblasti 
znižovania nákladov na právnu reguláciu, A. Renda, s. 39. 

45 Pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Posúdenie vplyvu (2011) 
zo 6. októbra 2011, SEC(2011) 1141 final, s. 17. 
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Hlavná zásada III: Zabezpečenie účinného zjednodušenia si vyžaduje pevný záväzok 

zo strany Komisie, Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov 

Účinné zjednodušenie si vyžaduje pevný záväzok a zodpovednosť zo strany Komisie, 

Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov podľa ich príslušných úloh. Komisia 

môže prispieť k administratívnemu zjednodušeniu tým, že navrhne pravidlá, ktoré sú 

„šité na mieru“. Európsky parlament a Rada by sa mali pevne zaviazať 

k zabezpečeniu zjednodušenia v legislatívnom procese bez toho, aby došlo 

k ohrozeniu dosiahnutia cieľov politiky. Je potom predovšetkým v právomoci 

členských štátov, aby prijali kroky na zníženie záťaže kladenej na príjemcov. Komisia 

by mala dohliadať na tento proces s cieľom lepšie podporiť členské štáty 

pri dosahovaní zjednodušenia v praxi. 

Zodpovednosť a výkonnosť: zjednodušenie nie je samoúčelné a nemalo by ohroziť 

výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci posilnenej vnútornej kontroly 

Uistenie, verejná zodpovednosť a účinnosť: kontext 

35. Hlavnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ nesie Komisia. To znamená, 

že potrebuje uistenie, že členské štáty využívajú finančné prostriedky zodpovedným 

a účinným spôsobom46. Tým máme na mysli toto:  

a) Uistenie a verejná zodpovednosť. Orgány čerpajú finančné prostriedky v súlade 

s platnými pravidlami. To zahŕňa úlohy a povinnosti týkajúce sa riadenia 

a kontroly, ktoré sú jasne stanovené a riadne zrozumiteľné pre členské štáty, ako 

aj pre Komisiu, a pravidelné podávanie správ o použití týchto výdavkov, ich 

oprávnenosti a nezávislom audite47. 

                                                      

46 Odôvodnenie 10 v preambule nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 320 – 469). 

47 EDA (2018), Informačný dokument o budúcnosti financií EÚ: reforma fungovania rozpočtu 
EÚ, február 2018. 



23 

b) Účinnosť, t. j. dosahovanie cieľov politiky, na ktorých sa dohodli zákonodarcovia. 

Po prvé, vyžaduje si to určenie investičných potrieb, priorít financovania, cieľov 

a ukazovateľov výkonnosti. Následne to zahŕňa výber projektov, ktoré najlepšie 

zodpovedajú cieľom a prinášajú výsledky, a to na základe zhromažďovania údajov 

o výkonnosti a monitorovania pokroku. 

36. V predchádzajúcich dvoch programových obdobiach sa posilnili opatrenia v oblasti 

zodpovednosti, pričom došlo najmä k formálnemu vymenovaniu príslušných orgánov 

a boli zavedené povinné kontroly vykonávané Komisiou a orgánmi auditu, ktoré sa 

zameriavajú na fungovanie systémov riadenia a kontroly pre každý z OP48.  

37. Popri zameriavaní sa na dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti, na ktorých sa 

dohodli zákonodarcovia, je potrebné sústrediť sa aj na účinné využívanie finančných 

prostriedkov. Komisia vo svojom preskúmaní rozpočtu zdôraznila potrebu zlepšiť 

účinnosť politiky súdržnosti prostredníctvom zamerania pozornosti na výsledky49. 

Legislatívny balík na programové obdobie 2014 – 2020, najmä NSU, priniesol významné 

zmeny, ktorých cieľom je zvýšiť zameranie na účinné plnenie vrátane intervenčnej 

logiky, ex ante kondicionalít a výkonnostného rámca. 

Náš názor  

38. Hlavným cieľom politiky súdržnosti je dosiahnuť ciele politiky, t. j. podporiť 

celkový rozvoj EÚ znížením rozdielov medzi úrovňami rozvoja členských štátov 

a regiónov. Domnievame sa, že k zjednodušeniu politiky súdržnosti by nemalo dôjsť 

na úkor dosiahnutia cieľov politiky a zodpovednosti za používanie verejných finančných 

prostriedkov.  

                                                      

48 Články 14 a 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25 – 78). 
49 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a národným parlamentom – Preskúmanie rozpočtu 
EÚ, KOM(2010) 700, z 19. októbra 2010. 
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39. V prípade programového obdobia 2007 – 2013 sa zákonodarcovia rozhodli posilniť 

opatrenia v oblasti zodpovednosti týkajúce sa politiky súdržnosti. Z našej audítorskej 

práce vyplýva, že to prispelo k výraznému poklesu úrovne nezrovnalostí50. Chybovosť, 

ktorú Dvor audítorov vykazuje od roku 2007 v súvislosti s výdavkami za obdobie rokov 

2007 – 2013, je v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím výrazne nižšia 

a od roku 2011 do roku 2016 sa stále znižovala (pozri obrázok 1)51. To sa premieta 

do miliárd eur, ktoré boli vynaložené bez akýchkoľvek nezrovnalostí, napríklad 

v súvislosti s neoprávnenými projektmi alebo kategóriami nákladov, nezákonnou 

štátnou pomocou alebo projektmi, ktoré porušujú predpisy EÚ a vnútroštátne predpisy 

o verejnom obstarávaní. Tieto pozitívne výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez 

posilnenia mechanizmov vnútornej kontroly. Tieto úspechy by sa nemali ohroziť.  

Obrázok 1 – Odhady chybovosti v oblasti súdržnosti v rokoch 2007 až 2016 

 

Zdroj: výročné správy EDA za roky 2007 – 2016. 

                                                      

50 George Karakatsanis a Martin Weber (2016), Európsky dvor audítorov a politika 
súdržnosti, uverejnené v Príručke politiky súdržnosti v EÚ. 

51 Osobitná správa č. 17/2018 s názvom Činnosti Komisie a členských štátov v programovom 
období 2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, ale neboli dostatočne zamerané 
na výsledky, body 80 a 81. 
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40. V roku 2018 Rada navrhla systém plnenia politiky súdržnosti po roku 2020, ktorý 

je založený výlučne na spoliehaní sa Komisie na vnútroštátne pravidlá a na prácu 

orgánov členských štátov s obmedzenými možnosťami na zásah Komisie52. Ak by sa 

začal uplatňovať takýto prístup, predstavoval by oproti súčasným systémom riadenia 

a kontroly významnú zmenu. Ako sme už uviedli, v predchádzajúcich dvoch 

programových obdobiach došlo k posilneniu opatrení v oblasti zodpovednosti, okrem 

iného aj tým, že Komisia sa uisťovala o riadnosti výdavkov na súdržnosti vďaka tomu, 

že sa spoliehala na kontroly, ktoré vykonávali orgány auditu členských štátov v súlade 

so zásadou „jednotného auditu“. Predpokladom pre takýto postup je kvalitná práca 

orgánov auditu53. Zrušenie dozornej úlohy Komisie by však predstavovalo významné 

riziko pre súčasnú úroveň zodpovednosti a uistenia. Podľa zmluvy54 je Komisia 

zodpovedná za plnenie rozpočtu s ohľadom na zásady riadneho finančného 

hospodárenia. 

41. Dvor audítorov v minulosti zistil, že nedostatočné zameranie na výkonnosť bolo 

základným problémom pri riadení fondov EÚ55. Hoci sa táto otázka čiastočne riešila 

v NSU, z našej audítorskej práce vyplynulo, že v prípade troch uvedených zmien bol 

úspech zmiešaný. Zistili sme, že v prípade OP sa podarilo dosiahnuť silnejšiu 

intervenčnú logiku, ale že to bolo sprevádzané väčšou zložitosťou vrátane nadmerného 

počtu ukazovateľov a nedostatočného vymedzenia výsledkov56. Zistili sme takisto, 

že ex ante kondicionality poskytli harmonizovaný referenčný rámec na posúdenie 

podmienok účinného využívania fondov. Nie je však jasné, do akej miery to viedlo 

                                                      

52 Rozhodnutie Rady (2018), Plnenie a vykonávanie politiky súdržnosti po roku 2020, 
12. apríla 2018, tlačová správa 178/18. 

53 Článok 73 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, 
s. 25 – 78). 

54 Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článok 317. 

55 EDA (2014), výročná správa za rozpočtový rok 2013, kapitola 10, bod 10.57. 
56 EDA (2017), osobitná správa č. 02/2017, Rokovania Komisie o partnerských dohodách 

a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020, body 143, 146 a 150. 
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k zmenám v praxi. Okrem toho sme dospeli k záveru, že výkonnostný rámec 

s výkonnostnou rezervou, ktorý mal pôsobiť ako stimul pre lepšiu výkonnosť, nebol 

orientovaný na výsledky viac než podobné opatrenia v predchádzajúcich programových 

obdobiach57. 

42. Napriek týmto zmiešaným výsledkom sa domnievame, že zjednodušenie môže 

a malo by ísť ruka v ruke so zvýšeným zameraním na výkonnosť. Súhlasíme takisto 

s názorom uvedeným v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z roku 

2016, že k zjednodušeniu právnych predpisov EÚ a zníženiu regulačného zaťaženia by 

malo dochádzať bez toho, aby sa bránilo dosiahnutiu cieľov politiky58. 

Hlavná zásada IV: Zodpovednosť a výkonnosť: zjednodušenie nie je samoúčelné 

a nemalo by ohroziť výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci posilnenej vnútornej 

kontroly 

Hlavným cieľom politiky súdržnosti je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú 

súdržnosť. EŠIF sa musia používať v súlade so zásadami riadneho finančného 

hospodárenia a musia spĺňať právne požiadavky59. Zjednodušenie nie je samoúčelné. 

 

VYBRATÉ OBLASTI NA ZJEDNODUŠENIE PLNENIA POLITIKY SÚDRŽNOSTI 

43. Nižšie uvádzame naše názory na niekoľko otázok, ktoré považujeme za hlavné 

oblasti zložitosti pri plnení politiky súdržnosti, t. j. právne predpisy a usmernenia EÚ, 

štruktúry riadenia OP, výber a realizácia projektov (vrátane pozlacovania), využívanie 

možností zjednodušených nákladov a ďalších druhov opatrení založených 

                                                      

57 EDA (2017), osobitná správa č. 15/2017 Ex ante kondicionality a výkonnostná rezerva 
v oblasti súdržnosti, body 25 – 65, 72. 

58 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie 
a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva, z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, 
s. 1 – 14).  

59 Odôvodnenie 10 v preambule nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 
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na podmienkach a efektívnejšie a účinnejšie kontroly. V prípade každej z nich sme zistili 

obmedzenia administratívneho zjednodušenia. Domnievame sa, že jednotné 

uplatňovanie hlavných zásad stanovených v tomto dokumente by pomohlo vyriešiť 

tieto obmedzenia. 

Právne predpisy a usmernenia EÚ 

Jasnosť právnych predpisov a usmernení EÚ 

44. V roku 2011 sme v našom prvom stanovisku k návrhu NSU uviedli, že mechanizmy 

týkajúce sa výdavkov na súdržnosť v súčasnom programovom období 2014 – 2020 sú 

zložité a že zaťaženie pre orgány EÚ aj správne orgány členských štátov zostáva 

vysoké60. V štúdii Európskeho parlamentu z roku 2017 sa zistilo, že zložité a nejasné 

pravidlá vedú k problémom s výkladom a právnej neistote61. To následne prispieva 

k pozlacovaniu a zvyšovaniu administratívnych nákladov a zaťaženia. Aj Rada v roku 

2017 dospela k záveru, že zložité pravidlá sú jednou z hlavných príčin vzniku chýb62. 

45. V porovnaní s dvoma predchádzajúcimi programovými obdobiami sa počet 

nariadení aj usmernení na obdobie rokov 2014 – 2020 výrazne zvýšil. Medzi obdobiami 

rokov 2007 – 2013 a 2014 – 2020 sa počet strán nariadení a usmernení zdvojnásobil 

z 1 732 na 3 889. V porovnaní s programovým obdobím 2000 – 2006 je teraz o 50 % 

                                                      

60 EDA (2011), stanovisko č. 7/2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté 
do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006, bod 5. 

61 Európsky parlament (2017), výskum pre výbor REGI s názvom Pozlacovanie v európskych 
štrukturálnych a investičných fondoch, 2017, s. 63. 

62 Závery Rady (2017) s názvom Synergie a zjednodušenie v oblasti politiky súdržnosti 
po roku 2020, z 15. novembra 2017, č. 657/17, bod II(10). 
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viac nariadení a o 570 % viac usmernení (pozri prílohu V). Podľa Komisie sa usmernenia 

vypracúvajú najmä na žiadosť členských štátov. 

46. Zvýšenie počtu usmernení od obdobia rokov 2007 – 2013 do obdobia 2014 – 2020 

súvisí najmä s fázou programovania (pozri obrázok 2). Novozavedené usmernenia 

slúžili najmä na vysvetlenie toho, ako prispôsobiť nielen novozavádzané prvky, ktoré by 

mali zabezpečiť väčšiu orientáciu politiky súdržnosti na výkonnosť (t. j. ex ante 

kondicionality), ale aj silnejšiu intervenčnú logiku a výkonnostnú rezervu v rámci OP. 

Hoci usmernenia Komisie sú v zásade záväzné len pre jej vlastné útvary, medzi 

členskými štátmi existujú značné obavy, že nedodržiavanie usmernení Komisie môže 

v konečnom dôsledku viesť aj k finančným opravám63. 

Obrázok 2 – Nariadenia a usmernenia v oblasti politiky súdržnosti k 20. aprílu 2018 

 
Zdroj: EDA na základe 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

47. Postupom času a v priebehu programových období boli určité aspekty riadenia 

programov presnejšie stanovené v usmerneniach. Napríklad metodika výberu vzoriek 

pre audítorské operácie alebo metodika posudzovania ziskových projektov, ktoré boli 

                                                      

63 Európsky parlament (2017), výskum pre výbor REGI s názvom Pozlacovanie v európskych 
štrukturálnych a investičných fondoch, 2017, s. 67. 

počet strán počet strán počet strán

Medzisúčet 19 138 21 313 28 774
Horizontálny 6 61 6 93 6 228
Programový 6 23 14 57 6 166
Vykonávací 7 54 1 163 16 380
Závierkový 0 0 0 0 0 0

Medzisúčet 13 374 60 1 419 88 3 115
Programový 4 76 5 76 49 1 413
Vykonávací 5 72 54 1 205 34 1 599
Závierkový*) 4 226 1 138 5 103
SPOLU 32 512 81 1 732 116 3 889
 *) Výročná závierka  za  obdobie 2014 – 2020

Usmerňovacie dokumenty

Nariadenia EÚ a rozhodnutia Komisie

Druh dokumentu týkajúci sa 
programovej fázy

Programové obdobie 

2000 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020



29 

predtým stanovené v usmerneniach, boli zahrnuté do nariadení za obdobie rokov 

2014 – 2020. Tým sa zvyšuje počet nariadení, ale aj právna istota pre členské štáty.  

Včasná dostupnosť a stabilita pravidiel počas programových období a medzi nimi 

48. Oneskorenie pri rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020 viedlo k oneskoreniam 

pri prijímaní legislatívneho balíka pre politiku súdržnosti: bol prijatý až 

v decembri 2013, t. j. dva týždne pred začiatkom programového obdobia. Súvisiace 

usmernenia sa prijímali po častiach až do septembra 2014. Sekundárne právne 

predpisy sa prijímali postupne až do januára 2016 v rovnakom čase, ako sa prijímali 

a realizovali OP. Dôkazy, ktoré sme zhromaždili, takisto naznačujú, že mnohé 

dodatočné pravidlá a požiadavky prispeli k oneskoreniam pri rokovaniach a prijímaní 

OP64. Vzhľadom na to sme odporučili, aby Komisia predložila svoje legislatívne návrhy 

týkajúce sa politiky súdržnosti na obdobie po roku 2020 v dostatočnom predstihu, 

aby sa rokovania skončili ešte pred začiatkom programového obdobia65.  

49. Jedným z hlavných zistení hodnotenia ex post, ktoré vykonala Komisia v súvislosti 

s obdobím rokov 2007 – 2013, bolo, že časté zmeny pravidiel, často so spätnou 

platnosťou, prispeli v členských štátoch k právnej neistote a rozdielnym výkladom 

medzi rôznymi orgánmi. V dôsledku toho mali riadiace orgány (RO) tendenciu 

uplatňovať pravidlá čo najprísnejšie, aby sa znížilo riziko finančných opráv66. Z rôznych 

štúdií vyplýva, že okrem včasnej dostupnosti sú vážnou obavou týkajúcou sa právnej 

istoty aj nedostatočná stabilita pravidiel a rozhodnutia so spätnou platnosťou67. 

                                                      

64 EDA (2017), osobitná správa č. 2/2017, Rokovania Komisie o partnerských dohodách 
a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020, bod 55. 

65 Tamže, ilustrácia 3, body 138, 139 a odporúčanie 1. 
66 Hodnotenie ex post programov politiky súdržnosti za obdobie 2007 – 2013 so zameraním 

na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny 
fond (KF), z augusta 2016, s. 105 a 106. 

67 EPRC (2015), tematický dokument IQ-Net 37 (2), Je zjednodušenie len fikcia?, Centrum 
pre výskum európskych politík, Government & Public Policy University of Strathclyde, 
s. 12. 
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Skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenie uviedla, že hoci by sa pravidlá mali 

zjednodušiť, zároveň by mali zostať medzi programovými obdobiami stabilné. Európsky 

parlament68 a Výbor regiónov69 s touto pozíciou súhlasia.  

50. Domnievame sa, že kľúčová je včasná dostupnosť pravidiel. Rovnako sme 

presvedčení, že stabilné pravidlá môžu byť prostriedkom účinného zjednodušenia. 

Existuje predovšetkým riziko, že ďalekosiahle zmeny v súčasnom systéme uistenia by 

boli v rozpore s nedávnymi úspechmi, ktoré sa podarilo dosiahnuť na zabezpečenie 

toho, aby boli výdavky na súdržnosť zákonné a riadne (pozri bod 39). 

Harmonizácia pravidiel zjednodušuje systém a pomáha riadiacim orgánom 

a príjemcom  

51. V NSU na roky 2014 – 2020 sa stanovujú spoločné pravidlá, ktoré platia 

pre všetkých päť EŠIF. Toto nariadenie zahŕňa možnosť viacfondových programov 

a spoločných monitorovacích výborov a možnosť, že každý fond môže podporovať 

operácie technickej pomoci, ktoré sú oprávnené v rámci ktoréhokoľvek z ostatných 

fondov.  

52. Napriek dobrým úmyslom stanoveným v NSU sa Komisii úplne nepodarilo 

zosúladiť pravidlá ani pre tri fondy (EFRR, KF a ESF), ktoré vykonávajú politiku 

súdržnosti. V predchádzajúcej správe sme zistili, že EFRR/KF a ESF uplatňujú v období 

rokov 2014 – 2020 rôzne vymedzenia údajov o výkonnosti. Zahŕňa to vytvorenie 

a spravovanie rôznych informačných systémov, a tým prispieva k zvýšeným 

administratívnym nákladom pre správne orgány členských štátov a zbytočnej 

administratívnej záťaži pre príjemcov70. Ďalším príkladom je, že OA alebo ekvivalentné 

                                                      

68 Uznesenie Európskeho parlamentu (2017), Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 
2020, z 13. júna 2017 (2016/2326(INI)), bod 38.  

69 Výbor regiónov (2016), stanovisko s názvom Zjednodušenie EŠIF z pohľadu miestnych 
a regionálnych orgánov, 119. plenárna schôdza, 10., 11. a 12. októbra 2016, bod 45. 

70 EDA (2017), osobitná správa č. 2/2017, Rokovania Komisie o partnerských dohodách 
a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020, body 148 – 151. 
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orgány nepristupujú ku všetkým piatim fondom rovnako. Skupina na vysokej úrovni 

takisto navrhuje, aby pravidlá pre jednotlivé fondy a spôsoby hospodárenia neboli 

kompatibilné, čím by sa obmedzili synergie medzi EŠIF a inými fondmi EÚ, ako sú 

Program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov 

(COSME) a program Horizont 2020. 

Štruktúra riadenia operačných programov (OP)  

Počet OP a zapojených orgánov 

53. Politika súdržnosti sa plní prostredníctvom OP. Členské štáty71 majú 

pri rozhodovaní o počte OP, kombinácii fondov použitých v rámci OP, počte prioritných 

osí a osobitných cieľoch, ako aj o štruktúrach riadenia a kontroly istý stupeň 

autonómie, s výnimkou určitých obmedzení stanovených v nariadeniach72.  

54. V programovom období 2014 – 2020 členské štáty vytvorili viac ako 390 OP. Počet 

OP a orgánov v členskom štáte závisí aj od jeho ústavnej a administratívnej štruktúry. 

Napríklad v spolkových štátoch (ako napr. v Nemecku alebo Belgicku) sa takmer všetky 

programy vytvárajú na regionálnej úrovni a riadia ich regionálne orgány.  

55. Podľa odhadov Komisie na roky 2014 – 2020 členské štáty vytvorili na riadenie 

programov približne 1 400 rôznych orgánov: okolo 116 inštitúcií konajúcich ako orgány 

auditu (OA), 300 inštitúcii konajúcich ako certifikačné orgány (CO) a riadiace orgány 

(RO) a 924 sprostredkovateľských orgánov (SO) v rámci EFRR, KF a ESF (vrátane 

európskej územnej spolupráce). 

                                                      

71 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 288/2014 z 25. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 87, 
22.3.2014, s. 1 – 48). 

72 Článok 96 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469) 
a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 288/2014 z 25. februára 2014, (Ú. v. EÚ L 87, 
22.3.2014, s. 1 – 48). 
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56. Počet orgánov vo všeobecnosti nesúvisí s pridelením rozpočtových prostriedkov 

na OP73. Viac podrobností sa uvádza v prílohe VI. Dôkazy naznačujú, že rozdiel je 

vo finančnom objeme OP (pozri bod 22). Existujú úspory z rozsahu a percento 

administratívnych nákladov zvykne so zvyšujúcim sa rozpočtom klesať. 

57. Z hodnotenia politiky súdržnosti za obdobie 2007 – 2013, ktoré vykonala Komisia 

ex post, vyplýva, že riziko rôznorodých výkladov pravidiel na rôznych úrovniach sa 

zvyšuje s počtom orgánov na OP74. To môže následne prispievať k právnej neistote 

a pozlacovaniu, a tým aj k dodatočným administratívnym nákladom pre orgány 

a k zaťaženiu príjemcov.  

Zjednodušenie iných prvkov OP, ako sú ex ante kondicionality a ukazovatele 

výkonnosti 

58. Na obdobie rokov 2014 – 2020 boli členské štáty povinné zabezpečiť existenciu 

viacerých predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho a účinnejšieho využívania 

fondov EÚ: tzv. ex ante kondicionality. Odporučili sme, aby Komisia odstránila 

prekrývanie a zaviedla jasné kritériá na posudzovanie týchto ex ante kondicionalít75. 

59. Okrem toho členské štáty vymedzili na obdobie rokov 2014 – 2020 približne 9 000 

ukazovateľov na meranie výkonnosti výdavkov na súdržnosť. Väčšina z nich je 

špecifická pre konkrétny program a Komisia nebude schopná zmysluplne 

zhromažďovať tieto údaje na úrovni EÚ. Členské štáty však musia zhromažďovať všetky 

potrebné informácie a včas ich vykazovať. Podľa Komisie je tento monitorovací rámec 

hlavným faktorom, ktorý prispieva k administratívnym nákladom pre orgány 

a k zaťaženiu príjemcov (pozri prílohu IV). V predchádzajúcej správe sme uviedli, 

                                                      

73 Na základe údajov, ktoré poskytla Komisia. 
74 Hodnotenie ex post programov politiky súdržnosti za obdobie 2007 – 2013 so zameraním 

na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny 
fond (KF), z augusta 2016, s. 106. 

75 EDA (2017), osobitná správa č. 15/2017 Ex ante kondicionality a výkonnostná rezerva 
v oblasti súdržnosti. 
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že vzhľadom na náklady na pravidelné zhromažďovanie týchto údajov bol počet 

ukazovateľov výkonnosti nadmerne vysoký. Odporučili sme, aby Komisia preskúmala 

ukazovatele výstupov a výsledkov s cieľom určiť tie, ktoré boli najdôležitejšie 

a najlepšie prispôsobené na určenie vplyvu intervencie EÚ76. 

Administratívna neefektívnosť pri výbere a realizácii projektov v oblasti súdržnosti 

(vrátane pozlacovania)  

Pozlacovanie 

60. Približne jedna tretina administratívneho zaťaženia príjemcov spojená s plnením 

politiky súdržnosti súvisí s pozlacovaním77. Pozlacovanie (gold-plating) znamená 

dodatočné pravidlá a regulačné povinnosti členských štátov, ktoré idú nad rámec 

požiadaviek EŠIF stanovených na úrovni EÚ a ktoré spôsobujú, že plnenie EŠIF je 

pre orgány a príjemcov programu nákladnejšie a zaťažujúcejšie.  

61. Hlavnými dôvodmi pozlacovania sú právna neistota, nezrovnalosti v regulačnom 

rámci, strach z auditu a zložitosť systému zdieľaného riadenia. Negatívny vplyv 

pozlacovania je rôzny: zvyšuje administratívne náklady a záťaž pre príjemcov a zároveň 

môže odrádzať od využívania financovania v rámci súdržnosti78. Dvor audítorov 

odporučil79 Komisii, aby vykonala analýzu vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti 

za programové obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020 s cieľom určiť osvedčené postupy 

a obmedziť pozlacovanie.  

                                                      

76 EDA (2017), osobitná správa č. 2/2017, Rokovania Komisie o partnerských dohodách 
a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020. 

77 Európska komisia (2017), Využitie nových ustanovení o zjednodušení v počiatočnej fáze 
plnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), záverečná správa, 
SWECO, t33 & Spatial Foresight. 

78 Európska komisia (2017), Využitie nových ustanovení o zjednodušení v počiatočnej fáze 
plnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), záverečná správa, 
SWECO, t33 & Spatial Foresight. 

79 Výročná správa EDA za rozpočtový rok 2014, kapitola 6, odporúčanie 1, a výročná správa 
EDA za rozpočtový rok 2015, kapitola 6, odporúčanie 2. 
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62. Komisia vo svojej odpovedi na odporúčania Dvora audítorov súhlasila s vykonaním 

cielenej analýzy vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti a zdôraznila zodpovednosť 

členských štátov za zjednodušenie vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti a za riešenie 

pozlacovania. Do apríla 2018 Komisia takúto analýzu nevykonala. V súvislosti 

so zisteniami týkajúcimi sa auditu za obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia využíva 

systém riadenia audítorských procesov, činností a zdrojov (MAPAR), ktorý jej umožňuje 

zhromažďovať konkrétne informácie o prípadoch pozlacovania. Komisia doteraz 

nevydala členským štátom nijaké odporúčania, ako odstrániť konkrétne prípady 

pozlacovania. Komisia takisto oznámila, že začne projekt zameraný na podávanie správ 

o zisteniach z minulých auditov a o dôležitých druhoch chýb, ktoré boli zistené. 

Racionalizácia procesu výberu a realizácie projektov 

63. Členské štáty sú zodpovedné za výber projektov na financovanie, ako aj za ich 

hodnotenie, schvaľovanie a monitorovanie a podávanie správ o ich realizácii. Hoci 

všeobecné požiadavky sa stanovujú v NSU, z našich auditov vyplýva, že administratívne 

postupy a súvisiace administratívne zaťaženie príjemcov sa medzi jednotlivými 

členskými štátmi a OP výrazne líšia. 

64. S cieľom určiť príležitosti na zefektívnenie sme preskúmali 12 systémov 

investovania spolufinancovaných z EFRR (pokrývajúcich OP v 12 členských štátoch) 

v programovom období 2014 – 2020 v rámci tematického cieľa 3 

Konkurencieschopnosť (pozri prílohu III). Naše preskúmanie sa vzťahovalo na fázu 

podávania žiadostí o projekt a fázu realizácie projektu. 

Fáza podávania žiadosti o projekt 

65. Z nášho preskúmania vyplynulo, že mnohé prvky fázy podávania žiadosti o projekt 

sú spoločné pre všetky OP. Existujú však aj rozdiely, najmä pokiaľ ide o spôsob 

predkladania žiadostí o projekty, rozsah žiadostí o projekty a množstvo informácií, 

ktoré musia žiadatelia poskytnúť.  
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66. Elektronická výmena údajov, t. j. výmena informácií medzi prijímateľmi a orgánmi, 

je základom článku 122 NSU80. V roku 2016 Komisia odhadla, že používanie digitálnych 

technológií by znížilo celkové administratívne zaťaženie o 11 %, znížilo riziko straty 

dokumentov a znížilo náklady na archiváciu81. Z nášho preskúmania vyplynulo, 

že všetky žiadosti o projekty boli predložené elektronicky v šiestich z 12 preskúmaných 

OP. Zvyšok bol predložený v tlačenej podobe (tri OP) alebo s použitím kombinácie 

elektronickej a tlačenej podoby (tri OP). Existuje preto značný priestor na ďalšie 

zníženie administratívnych nákladov pre členské štáty a administratívneho zaťaženia 

príjemcov prostredníctvom lepšieho využívania digitálnych technológií.  

67. Medzi OP existujú výrazné rozdiely aj z hľadiska rozsahu žiadostí o projekty. Zistili 

sme, že počet strán, ktoré treba vyplniť, sa pohybuje v rozmedzí od 15 do 134. 

68. Rozdiely existujú, aj pokiaľ ide o informácie, ktoré musia žiadatelia poskytnúť 

na podloženie svojich žiadostí. Zatiaľ čo niektoré informácie sa vyžadujú vo všetkých 

programoch, napr. všeobecné informácie o žiadateľovi a opis navrhovaného projektu, 

iné žiadosti o informácie sa v jednotlivých OP líšia, čo odráža rôzne kritériá 

oprávnenosti, ktoré sa považujú za kľúčové pre daný druh investície, napr.: finančná 

situácia žiadateľa (vyžaduje sa v 10 z 12 OP), konkurencieschopnosť žiadateľa (vyžaduje 

sa v 8 z 12 OP), skúsenosti s realizáciou projektov (vyžaduje sa v 6 z 12 OP) 

a dostupnosť certifikátu riadenia kvality ISO (vyžaduje sa v 3 z 12 OP). 

69. Informácie, ktoré musia žiadatelia poskytnúť, majú vplyv na množstvo práce, ktorú 

musia príjemcovia vykonať, aby vyplnili formuláre žiadostí, a v extrémnych prípadoch 

ich dokonca môžu odradiť od podania žiadosti o finančné prostriedky EÚ. Navyše 

                                                      

80 Článok 122 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469).  
81 Európska komisia (2014), Konečná tabuľka hodnotenia pokroku v dosahovaní 

zjednodušenia VFR na obdobie rokov 2014 – 2020. Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, 
z 3. marca 2014. 
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všetky tieto údaje musia spracovať aj príslušné orgány a čím viac informácií sa 

požaduje, tým vyššie sú administratívne náklady na výber projektov. 

Fáza realizácie projektu 

70. Pokiaľ ide o fázu realizácie, v rámci nášho preskúmania sme zistili, že OP umožňujú 

rôzne spôsoby predkladania žiadostí o platbu a podporných dokumentov (vrátane 

tlačenej podoby a kombinácie tlačenej a elektronickej podoby).  

71. Požadované obdobie uchovávania podporných dokumentov o vynaložených 

výdavkoch, ktoré je vymedzené na úrovni členských štátov, sa pohybuje od „5 rokov 

po ukončení projektu“ až po „do roku 2031“. Následne by príjemcovia finančných 

prostriedkov na podporu rovnakého druhu investícií v rámci rôznych OP znášali 

z hľadiska uchovávania dokumentov rôznu úroveň administratívnej záťaže.  

72. Vo väčšine členských štátov82, na ktoré sa vzťahuje naše preskúmanie, súkromné 

spoločnosti nepodliehajú vnútroštátnym pravidlám verejného obstarávania, pretože 

nemajú štatút verejného obstarávateľa. Napriek tomu sme zistili, že niektoré členské 

štáty ukladajú podrobné požiadavky (t. j. lehoty na predkladanie/zhromažďovanie 

ponúk a kritériá výberu a kritériá na vyhodnotenie ponúk), ktoré sú veľmi podobné 

pravidlám verejného obstarávania. Komisia vo svojej štúdii o programovom období 

2007 – 2013 zistila podobné rozdiely83.  

                                                      

82 S výnimkou Slovenska, kde sú MSP ako príjemcovia verejných finančných prostriedkov 
povinné dodržiavať určité ustanovenia vnútroštátneho zákona o verejnom obstarávaní. 

83 Štúdia Európskej komisie (2012), Porovnávacia štúdia procesu výberu projektov 
uplatňovaného v programoch politiky súdržnosti na obdobie 2007 – 2013 v niekoľkých 
členských štátoch, február 2012. 
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Využívanie možností zjednodušených nákladov a ďalších druhov opatrení založených 

na podmienkach  

Využívanie možností zjednodušených nákladov  

73. V NSU na roky 2014 – 2020 sa stanovuje, že granty a návratná pomoc môžu mať 

formu možností zjednodušených nákladov, t. j. štandardnej stupnice jednotkových 

nákladov, jednorazových platieb a paušálneho financovania. Možnosti zjednodušených 

nákladov znamenajú odchýlku od zásady skutočných nákladov. Tí, ktorí sú poverení 

overovaním riadenia, a audítori sa budú musieť viac zamerať na výstupy než na vstupy 

a výdavky na projekty84. 

74. V programovom období 2014 – 2020 sú možnosti zjednodušených nákladov 

najčastejšie používaným voliteľným zjednodušujúcim opatrením. V približne 80 % OP, 

ktoré boli preskúmané v roku 2017, RO povoľujú využívanie možností zjednodušených 

nákladov85. Predovšetkým vo väčšej miere využívajú paušálne sadzby, ktoré nemusia 

byť odôvodnené na to, aby pokryli nepriame náklady. Pre potreby intervencií 

spolufinancovaných z ESF sa už zaviedlo niekoľko opatrení na uľahčenie využívania 

možností zjednodušených nákladov86. Podiel z rozpočtov programov, na ktoré sa 

vzťahujú možnosti zjednodušených nákladov, je v prípade ESF 36 %, zatiaľ čo EFRR/KF 

sa vyznačuje obmedzenejším využívaním možností zjednodušených nákladov (2 %)87.  

75. V štúdii Komisie z roku 2017 sa uvádza, že možnosti zjednodušených nákladov 

v súčasnosti predstavujú zjednodušujúce opatrenie, ktoré najúčinnejšie znižuje 

                                                      

84 Európska komisia (2014), Usmernenie k možnostiam zjednodušených nákladov, s. 33. 
85 Európska komisia (2017), štúdia, Využitie nových ustanovení o zjednodušení v počiatočnej 

fáze plnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), záverečná správa, 
SWECO, t33 & Spatial Foresight, s. 61. 

86 Článok 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470 – 486). 
87 Štúdia Európskej komisie (2017), Využitie nových ustanovení o zjednodušení v počiatočnej 

fáze plnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), záverečná správa, 
SWECO, t33 & Spatial Foresight, s. 21 a 142. 
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administratívne zaťaženie príjemcov. Z celkového počtu 21 zjednodušujúcich opatrení 

predstavujú možnosti zjednodušených nákladov takmer polovicu očakávaného zníženia 

zaťaženia88 (pozri prílohu IV). Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa možnosti 

zjednodušených nákladov nepoužívajú vo väčšom rozsahu, ako napríklad právna 

neistota (najmä v súvislosti s pravidlami štátnej pomoci a verejného obstarávania) 

alebo pravidlá členských štátov, ktoré sa zdajú byť výhodnejšie pre systémy založené 

na úhrade skutočných nákladov. Pokiaľ ide o štátnu pomoc, zmena všeobecného 

nariadenia o skupinových výnimkách (GBER) z roku 2017 umožňuje použitie možností 

zjednodušených nákladov v kontexte štátnej pomoci89. 

Súhrnným nariadením sa rozširuje rozsah a uplatniteľnosť možností zjednodušených 

nákladov a zavádzajú sa nové druhy podpory založené na podmienkach 

76. Súhrnné nariadenie značne rozširuje rozsah využívania možností zjednodušených 

nákladov. Komisia navrhla zvýšiť súčasnú prahovú hodnotu90 povinného využívania 

možností zjednodušených nákladov pre projekty ESF (pozri bod 2) z 50 000 EUR 

na 100 000 EUR verejnej podpory a rozšíriť túto povinnosť na EFRR. Podľa odhadov 

Komisie sa to bude vzťahovať približne na 70 % všetkých projektov ESF. Zároveň bude 

existovať možnosť využiť paušálne sadzby na náklady na zamestnancov a iné priame 

náklady (doteraz to boli len nepriame náklady) a možnosť použiť odborné posudky 

a návrhy rozpočtov na odôvodnenie štandardných jednotkových sadzieb.  

77. Dvor audítorov odporučil rozsiahle využívanie možností zjednodušených nákladov 

s cieľom znížiť riziko chybovosti vo výkazoch nákladov a administratívnu záťaž 

                                                      

88 Európska komisia (2017), štúdia, Využitie nových ustanovení o zjednodušení v počiatočnej 
fáze plnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), záverečná správa, 
SWECO, t33 & Spatial Foresight, s. 20. 

89 Článok 7 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 651/2014 (Ú. v. EÚ L 156, 20.6.2017, s. 1 – 18). 

90 Článok 14 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470 – 486). 
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príjemcov91. Komisia by mala systematicky vopred schvaľovať/potvrdzovať paušálne 

sadzby vzťahujúce sa na možnosti zjednodušených nákladov s cieľom zabezpečiť, 

aby tieto sadzby spĺňali regulačné požiadavky (spravodlivý, nestranný a overiteľný 

výpočet). Ak sa revízie súhrnného nariadenia prijmú, mohli by mať výrazný účinok 

z hľadiska zníženia administratívneho zaťaženia.  

78. Komisia zaviedla aj nový druh financovania, ktorý nie je spojený s nákladmi 

na príslušné operácie, ale vyplýva z plnenia podmienok týkajúcich sa pokroku 

pri dosahovaní cieľov.  

79. V našom stanovisku k návrhu súhrnného nariadenia sa odporúčalo, aby sa platby 

na základe plnenia podmienok alebo dosiahnutia výsledkov stali v rámci rozpočtu EÚ 

uprednostňovanou možnosťou92. Takáto možnosť už existuje v NSU na roky 

2014 – 202093. Ani jeden z OP však doteraz túto možnosť nevyužil. V oblasti rozvoja 

vidieka sme takisto odporučili, aby Komisia preskúmala, aký potenciál by mali možnosti 

zjednodušených nákladov z hľadiska upustenia od preplácania vzniknutých nákladov 

v prospech systému, v ktorom sa preplácanie bude zakladať na výsledkoch94. 

                                                      

91 Výročná správa EDA za rozpočtový rok 2011, kapitola 6, bod 30, výročná správa EDA 
za rozpočtový rok 2012, kapitola 6, bod 42, výročná správa EDA za rozpočtový rok 2014, 
kapitola 6, bod 79.  

92 Stanovisko EDA č. 1/2017 k návrhu revízie „nariadenia o rozpočtových pravidlách“, 
bod 84. 

93 Články 104 – 109 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320 – 469). 

94 EDA (2018) osobitná správa č. 11/2018: „Nové možnosti financovania projektov rozvoja 
vidieka: jednoduchšie, ale bez zamerania na výsledky“, odporúčanie 4. 
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Efektívnejšie a účinnejšie kontroly 

Overovanie riadenia predstavuje veľkú väčšinu všetkých činností kontroly a auditu  

80. Európsky parlament95 aj skupina na vysokej úrovni96 vyzývajú na zefektívnenie 

kontroly a auditu s cieľom znížiť administratívne náklady členských štátov 

a administratívne zaťaženie príjemcov počas programového obdobia po roku 2020.  

81. Za vytvorenie systémov riadenia a kontroly sú zodpovedné členské štáty. 

Poskytujú Komisii ex ante uistenie o zákonnosti a riadnosti výdavkov. Na tento účel 

vymenúvajú RO, CO a OA. RO a CO zároveň môžu vymenovať sprostredkovateľské 

orgány (SO), aby vykonávali prácu v ich mene. 

82. Komisia dohliada na prácu orgánov členských štátov, vydáva usmernenia 

a poskytuje nepretržitú pomoc. Komisia využíva prácu OA na posúdenie zákonnosti 

a riadnosti každého programu. Komisia takisto môže vykonávať audity systémov 

kontroly a projektov členských štátov.  

83. Z tabuľky 2 vyplýva, že orgány členských štátov vykonávajú veľkú väčšinu kontrol 

a auditov na mieste. Všetky projekty podliehajú overovaniu riadenia zo strany RO/SO 

a kontrolám zo strany CO najmenej raz do roka a vždy, keď sa podáva výkaz výdavkov. 

Tieto kontroly môžu zahŕňať aj kontroly na mieste. V roku 2015 bol predmetom 

takéhoto overovania viac ako jeden milión projektov. 

                                                      

95 Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o snahe o zjednodušenie 
a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 
(P8_TA(2015)0419). 

96 Skupina na vysokej úrovni, konečné závery a odporúčania skupiny na vysokej úrovni 
pre zjednodušenie EŠIF po roku 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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84. V porovnaní s tým OA členských štátov vykonali približne 12 000 kontrol na mieste 

(približne 1,1 % všetkých projektov) a Komisia preskúmala 226 projektov (menej než 

0,02 %) spolufinancovaných v rámci politiky súdržnosti.  

Tabuľka 2 – Počet projektov, ktoré boli podrobené kontrole a auditu v roku 2015  

ÚROVEŇ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 
Počet projektov spolufinancovaných 
z prostriedkov KF, EFRR a ESF, ktoré boli 
podrobené overeniu riadenia 

1 081 386 100 % všetkých 
projektov 

Počet projektov skontrolovaných orgánmi auditu 12 270 1,1 % všetkých 
projektov 

ÚROVEŇ EÚ 
Počet projektov skontrolovaných Európskou 
komisiou 

226 
 

0,02 % všetkých 
projektov 

Počet projektov preskúmaných Európskym 
dvorom audítorov* 

223 
 

0,02 % všetkých 
projektov 

Poznámka: *Dvor audítorov ako nezávislý externý audítor EÚ nie je súčasťou opatrení 
vnútornej kontroly stanovených v nariadeniach. 

Zdroj: prezentácia GR REGIO „Reforma auditu v EÚ po roku 2020 – uskutočniteľná misia“ 
pre výbor Európskeho parlamentu CONT, ktorá sa uskutočnila 11. októbra 2017, a výročná 
správa EDA za rok 2015. 

85. V hodnotení obdobia rokov 2007 – 2013, ktoré vykonala Komisia ex post, sa zistilo, 

že väčšina príjemcov považuje overovania riadenia za neprimerané97. Kľúčovým 

faktorom bol vysoký počet kontrol.  

Zlepšenie efektívnosti overovaní riadenia, ktoré vykonávajú členské štáty, a kontrol, 

ktoré vykonávajú certifikačné orgány  

86. Medzi členskými štátmi a programami existujú výrazné rozdiely v tom, ako sa 

vykonáva overovanie riadenia v praxi. Podľa informácií, ktoré nám poskytli OA 

v súvislosti s 12 skúmanými OP: 

                                                      

97 Hodnotenie ex post programov politiky súdržnosti z obdobia 2007 – 2013 so zameraním 
na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny 
fond (KF), z augusta 2016. 
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– v prípade piatich z týchto 12 OP vykonáva overovanie riadenia viac ako jeden 

orgán, napr. RO a/alebo SO/CO. Z našej audítorskej skúsenosti vyplýva, že niektoré 

CO vykonávajú rozsiahle kontroly nad rámec tých, ktoré vykonávajú RO, zatiaľ čo 

iné to nerobia, 

– rozsah overovacích a dokumentačných požiadaviek sa značne líši (pozri prílohu III); 

v 10 z 12 OP sa overovanie vzťahuje na všetky nákladové položky uvedené 

v žiadosti prijímateľa o preplatenie výdavkov, zatiaľ čo vo zvyšných dvoch OP sa 

nákladové položky kontrolujú na základe vzorky. V súlade s usmernením Komisie je 

to možné, ak to vychádza z metodiky, ktorá je zavedená ex ante a umožňuje 

odhadnúť chyby na nekontrolovanej populácii98.  

87. V NSU na roky 2014 – 2020 sa zaviedli určité opatrenia v oblasti proporcionality 

s cieľom znížiť administratívne zaťaženie príjemcov v dôsledku auditu a kontroly. 

Projekty s rozpočtom do 200 000 EUR (pre EFRR a KF) a 150 000 EUR (pre ESF) sa 

kontrolujú len raz (buď Komisiou, alebo orgánmi auditu) a inými orgánmi nie viac ako 

raz ročne99. V súčasnom návrhu súhrnného nariadenia sa predpokladá zvýšenie tejto 

prahovej hodnoty na 400 000 EUR (pre EFRR a KF) a na 300 000 EUR (pre ESF)100.  

88. Premenlivosť v pokrytí a rozsahu overovania a zdieľania práce zo strany RO a CO 

preukazuje, že je potrebné, aby Komisia v rámci svojej snahy znížiť administratívne 

zaťaženie príjemcov stanovila jasné opatrenia. Komisia by takisto mohla hlbšie 

preskúmať možnosť zjednodušenia metód odberu vzoriek na overovanie riadenia 

s ohľadom na potrebu zabezpečiť zodpovednosť. 

89. Navyše elektronický prenos údajov medzi orgánmi a prijímateľmi programu 

(e-súdržnosť) má potenciál výrazne znížiť administratívne náklady, ale orgány 

                                                      

98 Európska komisia (2015): Európske štrukturálne a investičné fondy, usmernenie 
pre členské štáty k overovaniu riadenia (programové obdobie 2014 – 2020), s. 12. 

99 Článok 148 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320 – 469). 

100 Európska komisia, BudgWeb, článok 148 NSU zo 6. apríla 2018. 
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členských štátov ešte túto možnosť plne nevyužívajú. Zistili sme, že 11 z 12 OA, ktoré 

odpovedali na náš dotazník, má systém elektronického prenosu údajov. Takýto systém 

by mohol potenciálne zabezpečiť prístup k dokumentom zhromažďovaným 

a skúmaným v rámci overovania riadenia. Osem OA však uviedlo, že systém 

neposkytuje prístup ku všetkým dokumentom, ktoré sú relevantné pre potreby auditu. 

Harmonizácia výkladu pravidiel medzi Komisiou a členskými štátmi 

90. V hodnotení politiky súdržnosti za obdobie 2007 – 2013, ktoré vykonala Komisia

ex post, boli nedostatky na úrovni overovania riadenia označené za jeden z hlavných

dôvodov administratívneho zaťaženia príjemcov101. Hlavným zdrojom zjednodušenia je

zabezpečiť, aby si rôzne orgány zodpovedné za programy v členských štátoch vykladali

platné pravidlá rovnakým spôsobom.

91. Pokiaľ ide o nariadenie a usmernenia, je na Komisii, aby zabezpečila spoločné

chápanie medzi všetkými aktérmi. Komisia prijala niekoľko iniciatív na harmonizáciu

výkladu pravidiel overovania, napr. vydaním usmernenia k predchádzaniu102 a riešeniu

chýb v oblasti verejného obstarávania103.

92. Upozorňujeme takisto na to, že na úrovni EÚ existuje expertná skupina

pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktorá by mala umožniť výmenu

poznatkov medzi expertmi. Vo väčšine prípadov však ide o vnútroštátne pravidlá alebo

dokonca osobitné pravidlá pre konkrétny program. Vo všetkých týchto prípadoch

zodpovedá za zabezpečenie jednotného výkladu medzi orgánmi členský štát.

101 Hodnotenie ex post programov politiky súdržnosti za obdobie 2007 – 2013 so zameraním 
na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny 
fond (KF), z augusta 2016, s. 17. 

102 Európska komisia (2015), Usmernenie v oblasti verejného obstarávania pre odborníkov 
z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v projektoch financovaných z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 2015. 

103 Rozhodnutie Komisie o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré 
má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia 
pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania, z 19. decembra 2013, [C(2013) 9527]. 
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93. Z našej audítorskej skúsenosti rovnako vyplýva, že prístupy členských štátov

k technickej výmene a komunikácii medzi OA a RO/SO/CO sa líšia. Zlepšenie

komunikácie poskytuje príležitosť na harmonizáciu výkladu pravidiel a zlepšenie

účinnosti kontrol.
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Príloha I – Zhrnutie hlavných návrhov na zjednodušenie politiky súdržnosti po roku 2020 

Hlavné návrhy na zjednodušenie politiky súdržnosti po roku 2020 

Európska 
komisia (1) 

Skupina 
na vysokej úrovni 
pre zjednodušenie 
(2) 

Európsky 
parlament 
(3) 

Rada (4) (6) Výbor 
regiónov (5) 

Zlúčenie a/alebo silnejšia koncentrácia fondov      
Harmonizácia pravidiel v rámci nástrojov EÚ       
Spoločné pravidlá       
Včasné prijatie pravidiel a žiadne spätné uplatňovanie usmernení a pravidiel      
Obmedzenie rozsiahlych právnych predpisov a usmernení Komisie      
Hladký prechod a určenie orgánov      
Zefektívnenie, zníženie počtu OP      
Ucelený a jednoduchý systém ukazovateľov výkonnosti      
Racionalizácia a diferenciácia riadenia a kontroly, napr. na základe prístupu 
jednotného auditu      
Spoliehanie sa na vnútroštátne pravidlá a orgány (t. j. zrušenie dozornej úlohy 
Komisie) v niektorých členských štátoch       
Zefektívnenie ex ante kondicionalít      
Zvýšenie úrovne vnútroštátneho spolufinancovania      
Posilnenie administratívnej kapacity      
Flexibilné financovanie na riešenie nových výziev      
Výmena osvedčených postupov      
Zvýšenie možnosti e-súdržnosti a možností zjednodušených nákladov a paušálnych 
sadzieb      
Zachovávanie stabilnosti pravidiel      
Pozlacovanie by sa nemalo automaticky považovať za chybu a malo by sa 
posudzovať od prípadu k prípadu      

Zdroj: (1) Európska komisia, Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, 28. júna 2017; (2) konečné závery a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie po roku 
2020, 11. júla 2017; (3) uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2017 o základných pilieroch politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 (2016/2326(INI)); (4) Synergie 
a zjednodušenie v oblasti politiky súdržnosti po roku 2020 – závery Rady (15. novembra 2017), 14263/17; (5) stanovisko: Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020 – Pre silnú 
a účinnú európsku politiku súdržnosti po roku 2020, COTER-VI/015, a stanovisko: Zjednodušenie EŠIF z pohľadu miestnych a regionálnych orgánov, 10./12. októbra 2016, 
COTER-VI/012; (6) závery Rady (12. apríla 2018), 178/18 Plnenie a vykonávanie politiky súdržnosti po roku 2020. 
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Príloha II – Prehľad správ, stanovísk a informačných dokumentov EDA týkajúcich sa 
zjednodušenia plnenia politiky súdržnosti 

Č. Správy a stanoviská EDA 

1 Výročná správa za rozpočtový rok 2011 

2 Výročná správa za rozpočtový rok 2012 

3 Výročná správa za rozpočtový rok 2013 

4 Výročná správa za rozpočtový rok 2014 

5 Výročná správa za rozpočtový rok 2015 

6 Výročná správa za rozpočtový rok 2016 

7 Stanovisko č. 1/2017 k návrhu revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách 

8 Osobitná správa č. 17/2016: Inštitúcie EÚ môžu urobiť viac na uľahčenie prístupu k ich verejnému 
obstarávaniu 

9 Osobitná správa č. 19/2016: Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov – poučenie 
z programového obdobia 2007 – 2013 

10 Osobitná správa č. 24/2016: Potreba ďalšieho úsilia na zvyšovanie informovanosti o súlade 
s pravidlami štátnej pomoci a na presadzovanie súladu s týmito pravidlami v rámci politiky 
súdržnosti 

11 Osobitná správa č. 36/2016: Posúdenie opatrení na ukončenie programov v oblasti súdržnosti 
a rozvoja vidieka v období rokov 2007 – 2013 

12 Osobitná správa č. 2/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti 
súdržnosti na roky 2014 – 2020 

13 Osobitná správa č. 4/2017: Ochrana rozpočtu EÚ pred neoprávnenými výdavkami: Komisia v období 
rokov 2007 – 2013 viac využívala preventívne opatrenia a finančné opravy v oblasti súdržnosti 

14 Osobitná správa č. 15/2017: Ex ante kondicionality a výkonnostná rezerva v rámci súdržnosti: 
inovačné, zatiaľ však neúčinné nástroje 

15 Osobitná správa č. 16/2018: Činnosti Komisie a členských štátov v programovom období 
2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, ale neboli dostatočne zamerané na výsledky 

16 Informačný dokument (2018) Budúcnosť financií EÚ: reforma spôsobu fungovania rozpočtu EÚ. 

17 Osobitná správa č. 11/2018: Nové možnosti financovania projektov rozvoja vidieka: jednoduchšie, 
ale bez zamerania na výsledky 

Zdroj: EDA. 
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Príloha III – Preskúmanie procedurálnych a dokumentačných požiadaviek na výber projektov a uplatňovanie 12 systémov financovania 

v operačných programoch z 12 členských štátov 

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

OPRÁVNENOSTI 
            

2 Spolufinancovanie, 
intenzita pomoci: 

            

 Mikropodniky 
a malé podniky 

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

 Stredné podniky 20 % 15 % 45 % do 35 % do 60 % do 50 % do 35 – 50 % do 35 % do 50 % do 35 % do 75 % do 50 % 

B ŽIADOSŤ 
O PROJEKT 

            

1 Počet strán žiadosti 
o projekt  

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

2 Spôsoby 
predkladania 
žiadosti o projekt 

Tlačená 
podoba  Tlačená podoba  Elektronicky Elektronicky Elektronická 

a tlačená podoba 
Tlačená 
podoba  Elektronicky Elektronicky Elektronicky 

Elektronická 
a tlačená 
podoba 

Elektronická 
a tlačená podoba Elektronicky 

B1 INFORMÁCIE 
O ŽIADATEĽOVI 

            

1 Identifikačné údaje 
o žiadateľovi  

Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno 

2 Finančná 
spôsobilosť 
žiadateľa  

Áno Áno Nie Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Nie 

3 Analýza 
konkurencieschopn
osti žiadateľa 

Nie Nie Áno Áno Nie Áno Áno Áno Áno Áno Áno Nie 

4 Skúsenosti 
s realizáciou 
projektov EÚ  

Nie Nie Nie Nie Áno Áno2 Áno Nie Áno Áno Nie Áno 

5 Dostupnosť 
certifikátu riadenia 
kvality (certifikát 
ISO) 

Áno Nie Nie Nie Nie Nie Áno Nie Nie Áno Nie Nie 

B2 INFORMÁCIE 
O PROJEKTE 

            

1 Opis projektu Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
2 Rozpis plánovaných 

výdavkov 
Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno 

3 Opis strategickej 
vhodnosti projektu 

Nie3 Nie Áno Áno Áno Áno Áno3 Nie Áno Áno Áno3 Áno 

4 Príspevok projektu 
k horizontálnym 
zásadám  

Áno Nie Áno Nie Áno Áno Áno Nie Áno Áno Áno Áno 

5 Analýza 
alternatívnych 
možností 
financovania 
projektu 

Nie Nie Nie Nie Nie Áno Nie Nie Áno Áno Nie Nie 

6 Finančná prognóza 

3 roky 3 roky Nie 3 roky Nie 8 rokov Nie 
Na prvý rok 
po ukončení 

projektu 
Nie 19 rokov 4 – 12 rokov4 Nie 

C REALIZÁCIA              

C1 ŽIADOSTI O PLATBU             

1 Počet strán 
formulárov žiadostí 
o platbu 

2 7 minimálne 10 145 3 9 minimálne 30 3 2 11 5 17 

2 Spôsoby 
predkladania 
súboru žiadosti 
o platbu 

Elektronická 
aj tlačená 
podoba 

Tlačená podoba Elektronicky Elektronicky Elektronicky 
Elektronická 

aj tlačená 
podoba 

Elektronicky Elektronicky Elektronicky Elektronicky 
Elektronická 

aj tlačená 
podoba 

Elektronicky 

3 Správa o pokroku, 
ktorú treba 
predložiť s každou 
žiadosťou o platbu 

Áno Nie6 Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno 

C2 PODPORNÉ 
DOKUMENTY 

            

1 Koľko dokumentov 
sa musí predložiť 
so žiadosťou 
o platbu 

100 % 
v tlačenej 
podobe 

100 % v tlačenej 
podobe 

100 % 
v elektronickej 

podobe 

100 % 
v elektronickej 

podobe 

100 % 
v elektronickej 

podobe 

100 % 
v elektronick

ej podobe 

100 % 
v elektronickej 

podobe 

100 % 
v elektronickej 

podobe 

100 % 
v elektronickej 

podobe 

100 % 
v elektronick

ej podobe 

100% v tlačenej 
podobe 

Vzor 
podporných 
dokumentov 

v elektronickej 
podobe 



3 

 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
2 
  

Požadované 
podporné 
dokumenty 
zahŕňajú: 

            

 a) faktúry Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno 

 b) potvrdenie 
o platbe 

Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Nie 

 c) potvrdenia 
o doručení 

Nie Nie Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno 

 d) zmluvy Áno Nie Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno 

 e) účtovné 
dokumenty 

Áno Nie Áno Áno Áno Áno Nie Áno Áno Áno Áno Áno 

 f) iné osobitné 
dokumenty 

Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Nie 

3 Obdobie 
uchovávania 
podporných 
dokumentov Do roku 

2031 
Do 31. decembra 

2028 

10 rokov 
od poslednej 

platby a 3 roky 
po ukončení 

OP  

Najmenej 3 roky 
po ukončení OP, 
t. j. do roku 2028 

Do 31. decembra 
2028 

5 rokov 
po ukončení 

projektu 

Aspoň 
do 31. decembra 

2027 

10 rokov 
od ukončenia 

projektu7 

10 rokov 
po ukončení 

projektu  
2 roky8 Do 31. decembra 

2028 2 roky8 

C3 PRAVIDLÁ 
OBSTARÁVANIA 

            

1 Existencia 
podrobných 
postupov verejného 
obstarávania, 
ktorými sa majú 
riadiť MSP ako 
príjemcovia 

Nie9 Nie10 Áno Áno Nie Áno Áno Nie Áno Áno Áno Áno 
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1 Konečný počet strán žiadosti o projekt sa môže líšiť v závislosti od konečného obsahu žiadosti. 
2 V prípade Chorvátska sa skúsenosti s realizáciou projektov týkajú projektov financovaných z akéhokoľvek zdroja, t. j. nielen projektov financovaných EÚ. 
3 Nepriamo, keďže žiadatelia by mali preukázať súlad s výzvou na predkladanie návrhov (a pod podmienkou, že výzva je v súlade s operačným programom). 
4 V závislosti od druhu investície. 
5 Konečný počet strán žiadosti o platbu sa môže líšiť v závislosti od konečného obsahu žiadosti. 
6 Správu o pokroku treba predložiť až so žiadosťou o konečnú platbu. 
7 Od dátumu poslednej faktúry. 
8 Dva roky od 31. decembra od predloženia účtovnej závierky Európskej komisii, v ktorej sú zahrnuté konečné výdavky na dokončený projekt. 
9 Žiadne postupy verejného obstarávania; príjemcovia sú však povinní preukázať, že náklady sú primerané. 
10 Výber musí byť zdokumentovaný a vyberie sa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 

Zdroj: EDA, na základe údajov orgánov členských štátov a verejne dostupných dokumentov. 
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Preskúmané operačné programy 

Č. Členský štát Preskúmaný operačný program Kódové číslo CCI programu Prioritná os Investičná priorita 

1 Rakúsko Investície do rastu a zamestnanosti v Rakúsku 2014 – 2020 2014AT16RFOP001 Prioritná os 2 3d  

2 Chorvátsko Konkurencieschopnosť a súdržnosť 2014HR16M1OP001 Prioritná os 3 3d  

3 Česká republika Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť 2014CZ16RFOP001 Prioritná os 3 3a  

4 Francúzsko Operačný program FEDER-FSE v oblastiach Lorraine a Vogézy 

2014 – 2020 

2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Prioritná os 2 3a  

5 Nemecko EFRR 2014 – 2020 pre Sasko-Anhaltsko 2014DE16RFOP013 Prioritná os 2 3d  

6 Maďarsko Operačný program pre hospodársky rozvoj a inovácie 2014HU16M0OP001 Prioritná os 1 3c  

7 Taliansko Regionálny OP EFRR-ESF pre oblasť Apúlie 2014IT16M2OP002 Prioritná os 3 3a  

8 Malta Podpora konkurencieschopného a udržateľného hospodárstva 

na uspokojenie našich výziev 

2014MT16M1OP001 Prioritná os 3 3d  

9 Poľsko Regionálny operačný program 2014 – 2020 pre Dolnosliezske 

vojvodstvo 

2014PL16M2OP001 Prioritná os 1 3c  

10 Slovensko Výskum a inovácie 2014SK16RFOP001 Prioritná os 3 3a  

11 Španielsko OP EFRR 2014 – 2020 pre oblasť Andalúzie 2014ES16RFOP003 Prioritná os 3 3d  

12 Spojené 

kráľovstvo 

Spojené kráľovstvo – EFRR pre Anglicko 2014UK16RFOP001 Prioritná os 3 3d  

1 Kódové číslo CCI tohto operačného programu sa v roku 2017 zmenilo z 2014FR16M2OP007 na 2014FR16M0OP015. 

Zdroj: EDA. 
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Príloha IV – Odhadovaný vplyv zjednodušujúcich opatrení, ktoré stanovila Komisia 

na obdobie rokov 2014 – 2020, na administratívne náklady pre správne orgány 

a administratívne zaťaženie príjemcov 

Zjednodušujúce opatrenia 

Vplyv 
na administratívne 
náklady na správu 

(%) 

Vplyv 
na administratívnu 

záťaž príjemcov 
(%) 

Zjednodušujúce opatrenia dôležité z hľadiska politiky súdržnosti (KF, EFRR a ESF) 
Dohody o partnerstve nahrádzajú národný strategický referenčný 
rámec a národný strategický plán 0,0 % 0,0 % 

Väčšia tematická koncentrácia 0,0 % 0,0 % 
Spoločné ukazovatele a zdokonalený rámec pre monitorovanie 0,5 % 0,9 % 
Harmonizácia pravidiel –0,5 % –1,2 % 
Primeraná kontrola/minimálna úroveň kontrol na mieste –0,6 % –0,5 % 
E-súdržnosť s príjemcami –1,7 % –4,8 % 
Jednoduchšie pravidlá pre ziskové projekty –0,6 % –2,2 % 
Kratšie obdobie uchovávania dokumentov –0,3 % –0,5 % 
Zjednodušený postup úpravy programu 0,0 % 0,0 % 
Zjednodušenie programového dokumentu 0,0 % 0,0 % 
Nezávislá správa o kvalite pre veľké projekty 0,0 % 0,0 % 
Posúdenie poskytovateľov odbornej prípravy alebo prenosu 
poznatkov ako príjemcov –0,2 % –0,1 % 

Miestny rozvoj vedený komunitou a miestne akčné skupiny 0,1 % –0,1 % 
Integrované územné investície (IÚI) 0,0 % 0,1 % 
Zlúčenie RO-CO/zníženie počtu platobných agentúr –0,2 % 0,0 % 
Granty a návratná pomoc ako možnosť zjednodušených 
nákladov –1,7 % –6,3 % 

Spoločné akčné plány 0,0 % 0,0 % 
Zjednodušujúce opatrenia pre iné fondy (ENRF, EPFRV) 
Vyplácanie preddavkov 0,1 % –0,1 % 
Stanovenie predbežných kritérií pre poistné krytie 0,0 % 0,0 % 
Zrýchlený postup výberového procesu 0,0 % 0,0 % 
Osobitné pravidlá výpočtu kompenzácie 0,0 % 0,0 % 
EŠIF spolu  –5,2 % –14,9 % 

Zdroj: Využitie nových ustanovení o zjednodušení v počiatočnej fáze plnenia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), záverečná správa z 19. júna 2017, SWECO, t33 & Spatial 
Foresight, ktorú dalo vypracovať GR pre regionálnu a mestskú politiku.
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Príloha V – Vývoj právnych predpisov a usmernení 
 

  

Zdroj: EDA na základe http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

19

+11 %

Počet nariadení EÚ/rozhodnutí Komisie

+33 %

2007 – 20132000 – 2006

Počet príslušných strán

2014 – 2020

313

+127 % +147 %

21 28

774
138

+362 %

Počet usmernení

+47 %

2000 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020

+279 %

1 419

+120 %

3 115

Počet strán v usmerneniach

13

374

60
88

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance
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Príloha VI – Politika súdržnosti (EFRR, KF, ESF vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí – YEI) v období rokov 2014 – 2020, pridelené finančné prostriedky, počet OP, 

použité ukazovatele a orgány zapojené do riadenia podľa jednotlivých členských štátov 

 
Poznámka: V prípade počtu orgánov predstavujú uvedené čísla odhad.  

Zdroj: Európska komisia.  

Členský štát
Fondy EÚ (EFRR, 
KF, ESF vrátane 
YEI) v mil. EUR

Podiel v % 
vo fondoch EÚ

Počet OP

Počet 
ukazovateľov 

výstupov 
a výsledkov

Počet orgánov 
RO/SO/CO/OA 

(odhady)

Podiel 
na celkovom 

počte orgánov

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 %
GR 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 súčet 349 380 100 % 391 – 1 358 100 %



 1 

 

Príloha VII – Skratky 

CO certifikačný orgán 
COSME Program Európskej únie pre konkurencieschopnosť podnikov a malých 

a stredných podnikov 
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 
EGESIF Expertná skupina pre európske štrukturálne a investičné fondy 
ESF Európsky sociálny fond 
EŠIF európske štrukturálne a investičné fondy 
ETC Európska územná spolupráca 
EÚ Európska únia 
GBER všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách 
GR generálne riaditeľstvo 
GR EMPL Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a začlenenie 
GR REGIO Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku 
HLG skupina na vysokej úrovni 
IAS Útvar pre vnútorný audit 
KF Kohézny fond 
MSP malé a stredné podniky 
NSU nariadenie o spoločných ustanoveniach 
OA orgán auditu 
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
OP operačný program 
PA partnerská dohoda 
RA riadiaci orgán 
REFIT Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti 
RSB výbor pre kontrolu regulácie 
SCM štandardný nákladový model 
SCO možnosť zjednodušených nákladov 
SO sprostredkovateľský orgán 
VFR viacročný finančný rámec 
ZFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie 
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Príloha VIII – Glosár 

Certifikačný orgán (CO) vykonáva kontroly prvej úrovne v súvislosti s výdavkami, ktoré 

deklarovali riadiace orgány, a osvedčuje, že sú tieto výdavky zákonné a riadne. 

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) pozostávajú z piatich samostatných fondov, 

ktoré podporujú stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 

rastu v celej Únii, ako aj konkrétne účely jednotlivých fondov, v politickom rámci 

sedemročného rozpočtového obdobia VFR. Medzi tieto fondy patria: Európsky fond 

regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond 

(ENRF).  

Ex ante kondicionality si vyžadujú, aby členský štát splnil určité podmienky predtým, ako mu 

budú poskytnuté finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Členský štát musel pri vypracúvaní operačných programov na programové obdobie 

2014 – 2020 posúdiť, či tieto podmienky boli splnené. Ak splnené neboli, museli sa pripraviť 

akčné plány, aby sa zabezpečilo splnenie týchto podmienok do 31. decembra 2016. 

Intervenčná logika je prepojenie medzi posudzovanými potrebami, cieľmi, vstupmi 

(plánovanými a pridelenými), výstupmi (cielenými a dosiahnutými) a výsledkami 

(zamýšľanými a skutočnými). 

Možnosti zjednodušených nákladov sú tri druhy financovania vymedzené v článku 67 

písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: štandardné stupnice jednotkových nákladov, 

paušálne sumy a paušálne financovanie. 

Nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom 

a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. 
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V operačnom programe (OP) sa stanovujú priority a konkrétne ciele členských štátov 

a spôsob využitia financovania (spolufinancovanie z EÚ a vnútroštátnych verejných 

a súkromných zdrojov) z fondov EŠIF v priebehu daného obdobia (v súčasnosti sedem rokov) 

na financovanie projektov. Tieto projekty musia prispieť k dosiahnutiu určitého počtu cieľov 

stanovených na úrovni prioritnej osi OP. OP vypracúva členský štát a pred uhradením 

akýchkoľvek platieb z rozpočtu EÚ ho musí schváliť Komisia. OP sa v priebehu príslušného 

obdobia môžu meniť len vtedy, ak s tým súhlasia obidve strany.  

Orgány auditu (OA) poskytujú Komisii uistenie o účinnom fungovaní systémov riadenia 

a vnútorných kontrol OP (a následne o zákonnosti a riadnosti osvedčených výdavkov). Vo 

všeobecnosti sú orgány auditu oddeleniami v rámci úradov vlád, ministerstiev financií (alebo 

ide o orgány vnútornej kontroly patriace do ich právomoci), iných ministerstiev či najvyšších 

kontrolných inštitúcií. Musia byť funkčne nezávislé od orgánov, ktoré spravujú fondy. Orgán 

auditu informuje o zisteniach zo svojich systémových auditov a auditov operácií riadiace 

a certifikačné orgány zodpovedné za príslušný OP. Raz ročne informujú Komisiu o svojej 

celoročnej činnosti vo výročnej kontrolnej správe. Ak sa orgán auditu domnieva, že riadiaci 

orgán neprijal vhodné nápravné opatrenie, musí na to upozorniť Komisiu. 

Partnerská dohoda sa uzatvára medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi 

na programové obdobie 2014 – 2020. V týchto dohodách sú uvedené plány vnútroštátnych 

orgánov, ako využiť financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov, 

a obsahujú strategické ciele a investičné priority jednotlivých krajín, čím sa spájajú 

s celkovými cieľmi stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 

a inkluzívneho rastu. Okrem iného sa v nich uvádzajú aj podrobnosti o ex ante 

kondicionalitách a rámcoch riadenia výkonnosti. Pripravujú ich členské štáty v rámci dialógu 

s Komisiou a Komisia ich musí prijať. 

Pozlacovanie (gold-plating) znamená dodatočné pravidlá a regulačné povinnosti, ktoré idú 

nad rámec požiadaviek európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) stanovených 

na úrovni Európskej únie (EÚ). Pozlacovanie možno ďalej rozdeliť na „aktívne pozlacovanie“ 

a “pasívne pozlacovanie“. „Aktívne pozlacovanie“ opisuje dodatočné administratívne postupy 

a regulačné povinnosti, ktoré idú nad rámec požiadaviek EŠIF stanovených na úrovni 

Európskej únie (EÚ), zatiaľ čo k “pasívnemu pozlacovaniu“ dochádza, keď vnútroštátne, 
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regionálne alebo miestne subjekty neuplatňujú zjednodušujúce opatrenia navrhnuté 

v nariadeniach o EŠIF. 

Prioritná os je jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny 

navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. 

Riadiaci orgán (RO) je vnútroštátny, regionálny alebo miestny subjekt verejného sektora 

(alebo akýkoľvek verejný či súkromný subjekt) určený členským štátom, aby riadil daný 

operačný program. Medzi jeho úlohy patrí výber projektov, ktoré sa budú financovať, 

monitorovanie realizácie projektov a predkladanie správ o finančných aspektoch 

a dosiahnutých výsledkoch Komisii. Riadiaci orgán je takisto subjekt, ktorý príjemcom ukladá 

finančné opravy na základe auditov vykonaných Komisiou, Európskym dvorom audítorov 

(EDA) alebo ktorýmkoľvek orgánom v členskom štáte.  

Sprostredkovateľský orgán (SO) je akýkoľvek verejný alebo súkromný orgán alebo útvar, ktorý 

vo vzťahu k príjemcom vykonávajúcim operácie koná pod vedením riadiaceho orgánu alebo 

ktorý vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu. 

Štátna pomoc je akákoľvek forma priamej alebo nepriamej finančnej podpory poskytovanej 

subjektmi verejného sektora podnikom súkromného sektora. V Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ) sa vo všeobecnosti zakazuje štátna pomoc v rámci spoločného trhu, 

pokiaľ nie je riadne odôvodnená. V pravidlách štátnej pomoci EÚ sa stanovuje, kedy táto 

podpora nenarúša hospodársku súťaž (alebo nepredstavuje hrozbu jej narušenia). Európska 

komisia má výlučnú právomoc posudzovať zlučiteľnosť štátnej pomoci poskytnutej členskými 

štátmi s týmito pravidlami. Procedurálne rozhodnutia a opatrenia prijaté Európskou 

komisiou podliehajú preskúmaniu Všeobecným súdom a Súdnym dvorom. 

Výkonnostný rámec tvoria čiastkové ciele a zámery vymedzené pre skupinu ukazovateľov 

vybratých členskými štátmi pre každú prioritnú os v rámci operačného programu s výnimkou 

prioritnej osi technickej pomoci a programov podporovaných v rámci iniciatívy MSP. 
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