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Podpora EU určená pro produktivní investice v podnikání 
by se měla více zaměřit na otázku udržitelnosti, říkají 
auditoři 
Při řízení unijní podpory regionálního rozvoje na produktivní investice pro evropské podniky 
v letech 2000 až 2013 se nekladl dostatečný důraz na udržitelnost výsledků, uvádí se v nové 
zprávě Evropského účetního dvora. Auditoři dospěli k závěru, že výsledky přibližně jednoho 
z pěti projektů nepřetrvaly po jeho dokončení a přibližně u další čtvrtiny projektů přetrvaly jen 
částečně. Příčinou byl zejména nedostatečný důraz na aspekt udržitelnosti při řízení podpory. 

Evropský fond pro regionální rozvoj pomáhá financovat investice do kapitálu nebo majetku s cílem vytvořit 
a zajistit udržitelná pracovní místa prostřednictvím opatření, která také povzbuzují místní a regionální 
rozvoj. V letech 2000 až 2013 bylo na tento účel vyčleněno více než 75 miliard EUR a více než 68 miliard 
EUR je naplánováno na období 2014 až 2020. 

Auditoři posuzovali, zda bylo toto financování řízeno způsobem, který zajišťuje udržitelnost výstupů a 
výsledků, a zjišťovali hlavní faktory, které tento aspekt ovlivňují. Zkoumali 41 dokončených projektů 
produktivních investic spolufinancovaných v letech 2000 až 2013 v Rakousku, České republice, Německu, 
Itálii a Polsku.  

Požadavky týkající se udržitelnosti podle právních předpisů EU byly podle zjištění auditorů splněny ve všech 
kontrolovaných regionech. Kontrolované projekty navíc obecně přinesly plánované výstupy a pořízená 
aktiva a výstupy ve většině případů v době auditu stále existovaly a byly využívány. U řady projektů však 
nebylo dosaženo žádných dlouhotrvajících výsledků.  

„Většina prověřovaných projektů přinesla očekávané přímé výsledky, které se většinou týkaly tvorby 
pracovních míst, lepšího přístupu k financování a úvěrům, nárůstu výroby a produktivity. U pětiny z nich 
však výsledky dosažené v době jejich dokončení nepřetrvaly,“ uvedl Ladislav Balko, člen Evropského 
účetního dvora odpovědný za zprávu. 

Navíc téměř v polovině kontrolovaných projektů nebylo možné posoudit udržitelnost ke konci období 
udržitelnosti podle právních předpisů. Bylo tomu tak proto, že informace se během provádění projektu a 
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po jeho skončení ne vždy shromažďovaly anebo protože příslušné dokumenty v době auditu nebyly již 
k dispozici. 

V několika případech byla skutečnost, že chyběly trvalé výsledky, způsobena faktory, které orgány a 
příjemci zjevně nemohli ovlivnit, jako byla hospodářská krize po roce 2007/2008 nebo změny vnitrostátních 
právních předpisů. Často však příčinou byly nedostatky v řízení, jako je nedostatečný důraz na otázku 
udržitelnosti na úrovni strategického plánování, špatné postupy při výběru projektů, monitorování a 
vykazování a nedůsledné uplatňování nápravných opatření ze strany orgánů v případě, že nebylo dosaženo 
očekávaných cílů. 

Auditoři upozorňují, že regulační rámec přinesl zlepšení na období 2014–2020. Pro dosažení udržitelnosti 
výsledků v současném programovém období a zlepšení koncepce programů v období po roce 2020 je však 
zapotřebí dalších opatření.  

Auditoři členským státům doporučují: 

• podporovat udržitelné výsledky větším zaměřením na určování a zmírňování rizik a na základě lepší analýzy potřeb 
různých typů podniků,  

• zlepšit výběrové postupy a kritéria a rovněž postupy monitorování a vykazování, 

• v závislosti na dosažení cílových hodnot na úrovni projektů (pokud existují) stanovit jasná nápravná opatření a 
důsledně je uplatňovat. 

Komise by měla:  

• věnovat zvláštní pozornost tomu, jak členské státy přistupují k otázce udržitelnosti projektových výsledků během 
procesu schvalování operačních programů, 

• zajistit, aby členské státy důsledně uplatňovaly jasná nápravná opatření včetně mechanismů pro zpětné vymáhání, 
pokud projekty nesplní právní požadavky EU v oblasti udržitelnosti. 

Komise a členské státy by také v zájmu lepší přípravy budoucích mechanismů podpory podniků v EU měly 
zajistit, aby se hodnocení systematičtěji zaměřovala na udržitelnost projektových výsledků. 

Poznámky pro redaktory 

Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj na produktivní investice je nyní omezena na podporu 
malých a středních podniků. Využít ji však mohou i velké podniky, pokud investice zahrnují spolupráci 
s malými a středními podniky a přispívají k posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací nebo 
podporují posun k nízkouhlíkovému hospodářství. 

Zvláštní zpráva č. 8/2018 „Podpora z EU pro produktivní investice v podnikání – je zapotřebí více se zaměřit 
na otázku udržitelnosti“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

 


