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ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA 

„PŘEDPISY EU UPRAVUJÍCÍ MODERNIZACI USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO 

PROVOZU MAJÍ PŘIDANOU HODNOTU, AVŠAK FINANCOVÁNÍ NEBYLO 

Z VELKÉ ČÁSTI NUTNÉ“ 

 

SHRNUTÍ 

VII.  

a) Komise se domnívá, že s ohledem na tehdejší úroveň povědomí o potenciálních 

realizačních projektech, které byly nutné pro zavedení pilotního společného projektu, byly 

priority prvních výzev k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 

stanoveny náležitě. V uvedené fázi bylo příliš brzy na plné pochopení možných nedostatků 

v zavádění, na které by měla být finanční opatření zaměřena. 

c) Postupy posuzování a přidělování v rámci Nástroje pro propojení Evropy vede v celém 

rozsahu Komise a Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) a žadatelé ani zaváděcí 

manažer projektu SESAR do nich nezasahují.  

VIII. Komise toto riziko, které není pro zavádění programu SESAR specifické, chápe 

a sleduje pokrok v realizaci projektů s agenturou INEA. Komise a agentura INEA budou 

zasahovat prováděním sledování a přezkumu, které jsou stanoveny v Nástroji pro propojení 

Evropy a v pilotním společném projektu.  

Zaváděcí manažer projektu SESAR zahájil sledování výkonnosti projektů, které byly 

ukončeny. 

IX.  

1) Komise toto doporučení přijímá, jak je uvedeno v její odpovědi v příslušném oddíle 

zprávy. 

2) Komise toto doporučení přijímá, jak je uvedeno v její odpovědi v příslušném oddíle 

zprávy. 

3) Komise toto doporučení přijímá, jak je uvedeno v její odpovědi v příslušném oddíle 

zprávy. 

4) Komise toto doporučení přijímá, jak je uvedeno v její odpovědi v příslušném oddíle 

zprávy. 

5) Komise toto doporučení přijímá, jak je uvedeno v její odpovědi v příslušném oddíle 

zprávy. 
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PŘIPOMÍNKY 

22. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 stanoví, že smluvní ujednání týkající se 

realizačních projektů vybraných pro financování z prostředků Unie by měla vymezit sankce 

za neplnění zaváděcího programu a neplnění realizačních projektů. Tato ujednání jsou 

zahrnuta v rámcové dohodě o grantu, která zahrnuje všechny partnery podílející se 

na realizaci. 

Prováděcí nařízení jsou v členských státech přímo použitelná a Komise na ně může 

navazovat řízením o nesplnění povinnosti. Komise se proto domnívá, že nařízení (EU) 

č. 409/2013 představuje silný donucovací mechanismus.  

Jak je uvedeno výše, Komise může uplatňovat sankce/pokuty prostřednictvím grantových 

dohod, kterými se řídí přidělování finančních prostředků EU realizačním projektům. 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 26 až 28: 

Komise zdůrazňuje skutečnost, že pilotní společný projekt (PSP) je projektem, jehož cílem 

bylo zahájit koncepci společného projektu a otestovat jeho zavádění. Pilotní společný projekt 

představuje první pokus o koordinované zavádění řešení vzešlých z projektu SESAR 

prostřednictvím rámcového partnerství, včetně široké škály zúčastněných subjektů z daného 

odvětví. 

Za tímto účelem obsahuje nařízení o pilotním společném projektu doložku o přezkumu, 

jejímž cílem je upravit pilotní společný projekt na základě skutečného stavu realizace funkcí 

uspořádání letového provozu (ATM). Ustanovení o přezkumu umožní v případě potřeby 

přezkum jejich souladu se základními kritérii, využívání stávajících pobídek, nákladů 

a přínosů z pilotního společného projektu, zeměpisného rozsahu, cílových zúčastněných stran 

a cílových termínů realizace. 

Rámeček 3. Komise zdůrazňuje, že výzva k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy z roku 2017 (s ohledem na zkušenosti z prvních realizačních projektů) 

vylučovala projekty s kritickými problémy tím, že se ve výzvě identifikovaly nezpůsobilé 

skupiny (zejména ve skupině 5.6.2 zaváděcího programu týkající se interoperability). 

29. Komise uznává, že fáze industrializace vytváří mezeru mezi fází vývoje a zavádění. Za 

tímto účelem Komise podpořila zřízení Evropské skupiny pro koordinaci norem ATM 

(EASCG) a podílí se na ní, aby byla zajištěna lepší koordinace a monitorování činností, které 

ovlivňují normalizaci ATM. Skupina EASCG zejména aktualizuje „orientační plán potřeb 

normalizace a regulace“ pilotního společného projektu. Dále bude rámec zavádění vyžadovat, 

aby zaváděcí manažer projektu SESAR (SDM) vykonával koordinaci s výrobním odvětvím 

s cílem řešit otázky industrializace. Zaváděcí manažer spolupracuje s Agenturou Evropské 

unie pro bezpečnost letectví (EASA), Evropskou organizací pro zařízení v civilním letectví 

(Eurocae) a s Evropskou jižní observatoří (ESO). 

Komise má v úmyslu posoudit možné prostředky na další zefektivnění procesů 

industrializace/normalizace s cílem zajistit hladký přechod z vývojové fáze projektu SESAR 

k zavádění. 
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30. Komise upozorňuje, že finanční prostředky Nástroje pro propojení Evropy podporovaly 

zavádění již vyvinutých konstrukčních částí nebo předpokladů pro uvedené technologie. 

V programu Nástroje pro propojení Evropy se uvádí, že v rámci priority SES-SESAR mohou 

opatření zahrnovat předpoklady, přípravné činnosti (například podporu industrializace funkcí 

ATM stanovených ve společných projektech) a další činnosti týkající se schválení, na které se 

nevztahuje společný podnik SESAR, nebo které již nejsou z Unie finančně podporovány.  

Z toho vyplývá, že to, co bylo financováno EU, splňovalo kritéria připravenosti.  

31. Komise posoudila potřebu synchronizovaného zavádění na základě kritérií uvedených 

v čl. 4 odst. 5. Tato potřeba je vysvětlena u každé funkce ATM v příloze prováděcího 

nařízení Komise (EU) č. 716/2004. 

Potřeba synchronizace je u konkrétních projektů podrobněji popsána a odůvodněna v rámci 

zaváděcího programu.  

V některých případech, a aniž je dotčen jejich podíl na výkonnosti ATM, mohou zkušenosti 

získané při zavádění některých funkcí nebo podfunkcí pilotního společného projektu 

zpochybnit skutečnou potřebu synchronizovaného zavádění. Toto posouzení, založené 

na sledování výkonnosti zavádění ze strany zaváděcího manažera, je součástí procesu 

přezkumu pilotního společného projektu a nezpochybňuje se jím celkový výklad ustanovení. 

Společná odpověď Komise k bodům 32 a 33: 

Komise se domnívá, že synchronizované zavádění bylo nezbytné a užitečné u funkce ATM 1 

a 2 u konkrétních letišť, která byla uvedena v nařízení (EU) č. 716/2014. 

Tyto funkce přispívají k synchronizaci investic různých zúčastněných stran (poskytovatelé 

letových navigačních služeb – ANSP, letiště, uživatelé vzdušného prostoru). Uvedené 

projekty zvýšily bezpečnost a kapacitu na letištích a v koncových řízených oblastech 

s vedlejšími dopady na celou síť.  

Komise rovněž konstatuje, že i realizační projekty prováděné jednotlivými zainteresovanými 

subjekty jsou koordinovány zaváděcím manažerem a mají rovněž prospěch z činností 

synchronizace, i když se sníženým dopadem ve srovnání s projekty s více zúčastněnými 

stranami. 

Souhrnná odpověď Komise k bodům 35 až 39: 

Komise se domnívá, že financování ze strany  EU bylo pro urychlení investic nezbytné. 

Financování bylo poskytnuto projektům pilotního společného projektu podle pravidel 

a priorit uvedených v programu Nástroje pro propojení Evropy a v souladu s řádným 

procesem výběru, který zahrnuje tři úrovně hodnocení. Návrh na udělení grantů byl rovněž 

schválen členskými státy prostřednictvím koordinačního výboru Nástroje pro propojení 

Evropy. 

Financování z prostředků EU mělo za cíl přispět k synchronizaci zavádění funkcí, a tím 

motivovat zúčastněné strany, aby koordinovaly své úsilí a investice. 
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38. 

a) Komise zdůrazňuje, že první soubor funkcí ATM, který je výsledkem prvního programu 

vývojové fáze projektu SESAR (2007–2013), byl zaměřen především na pozemní účastníky. 

Tento přístup byl podpořen uživateli vzdušného prostoru, neboť se staly hlavními konečnými 

příjemci tohoto prvního kola pozemních investic. 

Pilotní společný projekt nepředstavuje celý rozsah zavádění projektu SESAR, na nějž je 

v rámci Nástroje pro propojení Evropy vyčleněno 2,5 miliardy EUR.  

b) Komise konstatuje, že plánované finanční prostředky by měly zahrnovat i „jiné projekty“ 

a opatření na podporu programu. Nebyl důvod ke snížení finančního krytí i z toho důvodu, 

že byly naplánovány další společné projekty. 

Z toho důvodu se Komise rovněž domnívá, že riziko efektu mrtvé váhy není příliš vysoké. 

39. Viz odpověď Komise k bodu 38 písm. a). 

45. Komise se domnívá, že rámec pro zavedení a související financování z EU posloužil 

účelu a urychlil zavedení řešení SESAR, posilování koordinace a zajištění harmonizace úsilí 

a investic v souladu se zaváděcím programem. 

Rozvoj rozsáhlých infrastrukturních projektů vyžaduje plánování předem. Společným rysem 

projektů Nástroje pro propojení Evropy je proto skutečnost, že fáze rozhodování probíhá před 

výzvami k předkládání návrhů.  

Společná odpověď Komise k bodům 46 a 47: 

Komise připomíná, že všichni poskytovatelé letových navigačních služeb jsou povinni 

od základu svých nákladů odečíst granty EU. Tato zásada zmírňuje riziko dvojího 

financování. I když Komise uznává, že ne všichni poskytovatelé letových navigačních služeb 

v současnosti odečítají granty EU z nákladové základny, v budoucnu to ale budou povinni 

provádět. Příslušné pokyny musí být vypracovány ve spolupráci s členskými státy.  

48. Komise zdůrazňuje, že odpočet příjmů získaných od orgánů veřejné moci je stanoveným 

cílem systému poplatků.  

Komise má za to, že odpočet finančních prostředků z nákladového základu není možné 

označit za „převod grantů“ na uživatele vzdušného prostoru. Nákladový základ pro poplatky 

za letové navigační služby by měl vzít v úvahu skutečné náklady, které vznikly ANSP. 

Všechny veřejné finanční prostředky získané z infrastruktury ATM snižují skutečné náklady, 

které vznikají ANSP, a toto snížení by mělo být promítnuto ve výpočtu poplatků.  
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Cílem odpočtu od nákladového základu je zajistit, aby uživatelé neplatili za investice 

do zavádění dvakrát. Nejedná se o finanční kompenzaci a nesouvisí s tím, zda uživatelé 

vzdušného prostoru dodržují soulad s funkcemi pilotního společného projektu, které jsou 

poskytovatelé letových navigačních služeb povinni zavést. 

50.  

a) Komise připomíná, že společný pilotní projekt je pilotní projekt, který se zrodil v roce 

2014. 

Zaváděcí manažer byl jmenován dne 5. prosince 2014 a ve stejný den byl zveřejněn 

předběžný program zavedení. 

b) Komise zdůrazňuje, že financování z EU bylo poskytnuto na základě důkladného výběru 

podle stanovených kritérií pro udělení nabídky.  Návrhy hodnotili externí a interní odborníci, 

jako je tomu v případě jakéhokoli jiného návrhu v rámci Nástroje pro propojení Evropy. 

V tomto ohledu nebyla velikost žadatele kritériem pro výběr. 

c) Tyto projekty jsou založeny na nařízení o pilotním společném projektu (EU) č. 716/2014 – 

v němž jsou popsány rovněž základní předpoklady funkcí ATM, které jsou považovány za 

nezbytné pro realizace funkcí, i když nejsou v oblasti působnosti společného pilotního 

projektu výslovně uvedeny. Tento předpoklad a další základní podmínky jsou stanoveny 

v zaváděcím programu, a jsou tedy způsobilé pro financování.  

51. Komise zdůrazňuje, že cílem financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy je 

podporovat zavádění jednotného evropského nebe a projektu SESAR obecně. Financování 

„jiných projektů“ podpořilo zavádění důležitých technologií (např. vybavení rádiovým 

zařízením s odstupem kanálů 8,33 kHz a schopnosti navigace založené na výkonnosti – 

PBN), které podstatně přispívají k harmonizaci evropské sítě ATM. 

52. Potřeba zaměřit se na konkrétní nedostatky vznikla, až když se projekty rozvinuly a 

pokročil proces monitorování zaváděcím manažerem. 

I když další stanovování priorit v letech 2016–2017 přineslo zvýšení účinnosti financování 

v rámci Nástroje pro propojení Evropy, nevyplývá z toho, že finanční prostředky poskytnuté 

v letech 2014 a 2015 nebyly účinné, neboť cílem všech předložených projektů bylo provádění 

pilotního společného projektu.  

55. „Seskupováním žádostí“ se rozumí nepovinný správní nástroj umožňující udělovat 

v rámci Nástroje pro propojení Evropy velké granty, do nichž je zapojeno mnoho 

zúčastněných stran. Nejedná se o požadavek na synchronizaci společných projektů 

definovaný v nařízení (EU) č. 409/2013.  

a) V nařízení (EU) č. 409/2013 je vymezen rámec pro synchronizaci zavádění společných 

projektů. Stanoví se v něm odpovědnost zaváděcího manažera za vývoj a realizaci 

zaváděcího programu. Zaváděcí program zahrnuje podrobný pracovní plán, v němž jsou 

všechny činnosti nezbytné k přetavení společných projektů na „realizační projekty“, přičemž 

se mimo jiné určí subjekty zúčastněné na provozu, jež jsou odpovědné za jejich provedení. 

Seskupování realizačních projektů v rámci projektu SESAR představuje další z činností, které 

provádí zaváděcí manažer s cílem koordinovat tyto projekty v rámci grantů z Nástroje pro 
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propojení Evropy. Jedním ze způsobů seskupování bylo například seskupování projektů o 

stejné délce trvání. Tím se zabrání tomu, že by kratší projekty předtím, než požádají 

o závěrečnou platbu, musely čekat na dokončení delších projektů. 

b) Komise nepovažuje skutečnost, že projekty byly prováděny jedinou zúčastněnou stranou, 

za škodlivou z hlediska koordinace opatření. Koordinace/synchronizace požadované podle 

nařízení č. 409 je dosahováno především prostřednictvím zaváděcího programu, akcemi 

rámcových dohod o partnerství a mechanismy monitorování a plánování stanovenými 

a prováděnými zaváděcím manažerem. 

Komise poukazuje na to, že synchronizace investic a zavádění není dosahováno 

prostřednictvím seskupování. Seskupování a sdílení projektů do akčních skupin se považuje 

za nejúčinnější a z administrativního hlediska nejvhodnější proces. 

c) Projekty jsou organizovány ve skupinách na základě rámcové dohody o partnerství 

a všechny projekty koordinuje zaváděcí manažer, aby se zajistila synchronizovaná realizace.  

I když tyto projekty v zásadě mohou mít ze synchronizované realizace v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy prospěch, ne všechny podobné iniciativy by měly být prováděny jako 

součást projektu s více zúčastněnými stranami: Komise se domnívá, že v závislosti 

na specifických technologických prvcích, které mají být zavedeny, je nejvhodnější 

pokračovat s jednotlivými iniciativami, pokud jsou koordinovány zaváděcím manažerem. 

56. Komise se domnívá, že množství informací, které je k dispozici v žádostech, i když ve 

zhuštěné formě, je dostatečné k tomu, aby odborníkům umožnilo návrhy posoudit. 

a) Komise konstatuje, že pět jednotlivých projektů ve vzorku osmi se týkalo jedné skupiny, 

konkrétně skupiny 3.2.1 „Modernizace systémů ATM na podporu přímého směrování tratí 

a vzdušného prostoru volných tratí“.  

Tato skupina konkrétně podporuje modernizaci systému ATM v souladu se zaváděcím 

programem. 

Kromě toho dva z realizačních projektů zařazených do vzorku se netýkají obnovení jejich 

systému ATM. 

57. Viz odpověď Komise k bodu 55. 

60. Komise zdůrazňuje, že zaváděcí manažer pouze prověřuje žádosti a může pouze 

doporučit potenciálním žadatelům, aby své žádosti přezkoumali nebo aby je předložili 

v rámci „jiných projektů“. 

a) Zaváděcí manažer působí jako koordinátor realizačních projektů, jak je uvedeno v rámcové 

dohodě o partnerství. 

b) Bez ohledu na možnost zlepšit dokumentaci komunikace mezi Aliancí pro zavádění 

projektu SESAR (SDA) a žadateli zavedla SDA komplexní proces konzultací před 

podáváním žádostí, během jejich předkládání a po něm.  

Výsledkem procesu je předkládání podepsaných a schválených žádostí. 
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d) Komise konstatuje, že o přerozdělování nerozhodovala jednostranně SDA. Na 

přerozdělování dohlížela agentura INEA s cílem zajistit soulad s pravidly pro Nástroj pro 

propojení Evropy.  

Rámeček 6. Vzhledem k tomu, že Komise ani agentura INEA neobdržely od uchazečů ani 

příslušných členských států žádnou stížnost týkající se vyloučení projektů nebo částí 

projektů, Komise se domnívá, že proti konečnému předložení žádostí nebyly vzneseny 

námitky. V každém případě zaváděcí manažer mohl potenciálním uchazečům pouze 

poskytovat doporučení ve věci předložení jejich projektů. Uchazeči však mohou své žádosti 

zaslat i v kategorii „jiné projekty“. 

Komise však souhlasí s tím, že by zaváděcí manažer měl vést systematické záznamy 

o důvodech odmítnutí a o komunikaci s potenciálními uchazeči. 

68.  

c) Zaváděcí manažer vyvíjí nástroj pro sledování přínosů k výkonnosti. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Společná odpověď Komise k bodům 71 a 72: 

Prováděcí nařízení jsou v členských státech přímo použitelná a Komise na ně může 

navazovat řízením o nesplnění povinnosti. Komise se proto domnívá, že nařízení (EU) 

č. 409/2013 představuje silný donucovací mechanismus.  

Komise zdůrazňuje, že společný pilotní projekt byl pilotním projektem na zahájení konceptu 

společného projektu a kontrolu jeho provádění. Pilotní společný projekt představuje první 

pokus o koordinované zavádění řešení vzešlých z projektu SESAR prostřednictvím 

rámcového partnerství, včetně široké škály zúčastněných subjektů z daného odvětví. 

Za tímto účelem obsahuje nařízení o pilotním společném projektu doložku o přezkumu, 

jejímž cílem je upravit pilotní společný projekt na základě skutečného stavu realizace funkcí 

uspořádání letového provozu (ATM).  

Komise se kromě toho domnívá, že financování z EU na podporu zavádění programu SESAR 

přineslo přidanou hodnotu vytvořením významného pákového efektu a propojením subjektů 

s cílem synchronizovat investice a úsilí a zajistit kontinuitu s vývojovou fází projektu. 

Doporučení 1 – Zlepšit zaměření společných projektů  

Komise přijímá doporučení, že by se mělo zlepšit zaměření společných projektů. Probíhající 

přezkum pilotního společného projektu umožní lépe jej kalibrovat podle požadavků nařízení 

č. 409. 

Tento akční plán však nebude hotov dříve než v roce 2021, neboť vyžaduje změnu stávajících 

právních předpisů.  

Doporučení 2 – Posílit účinnost společných projektů  
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Komise toto doporučení přijímá. 

Komise má v úmyslu navrhnout povinnou modulaci poplatků jako pobídkový mechanismus 

v rámci prováděcího nařízení (EU) 2019/317. 

73. Komise se domnívá, že rámec pro zavedení a související financování z EU posloužil 

účelu a urychlil zavedení řešení SESAR, posilování koordinace a zajištění harmonizace úsilí 

a investic v souladu se zaváděcím programem. 

Financování bylo poskytnuto projektům pilotního společného projektu podle pravidel 

a priorit uvedených v programu Nástroje pro propojení Evropy a na základě důkladného 

výběru. 

Zaměření společného pilotního projektu na pozemní zúčastněné strany bylo přímým 

důsledkem naléhavé potřeby modernizace pozemní infrastruktury. Tento přístup podpořili 

uživatelé vzdušného prostoru. 

Odpočet příjmů získaných od orgánů veřejné moci je stanoveným cílem systému poplatků 

a jeho účelem je zajistit, aby uživatelé neplatili dvakrát za investice do zavádění. 

Doporučení 3 – Přezkoumat finanční podporu EU určenou na modernizaci uspořádání 

letového provozu   

a) Komise toto doporučení přijímá.  

Provede druhou odrážku v případě možné poslední výzvy k předkládání návrhů v rámci 

Nástroje pro propojení Evropy ve finančním rámci na období 2014–2020.  

b) Komise toto doporučení přijímá.  

Již bylo navrženo, aby se pokračovalo ve financování zavádění programu SESAR v rámci 

nového Nástroje pro propojení Evropy (CEF2). O pokračování a budoucích rozpočtových 

prostředcích však v konečném důsledku nerozhodne Komise, nýbrž rozpočtový orgán. 

Podrobné odůvodnění bude podle potřeby zahrnuto ve víceletých pracovních programech. 

74. 

a) Komise připomíná, že společný pilotní projekt je pilotní projekt, který se zrodil v roce 

2014. Funkce ATM v pilotním společném projektu byly stanoveny jako priority již ve výzvě 

z roku 2014.  

Potřeba zaměřit se na konkrétní nedostatky vznikla, až když se projekty rozvinuly a pokročil 

proces monitorování zaváděcím manažerem. 

I když další stanovování priorit v letech 2016–2017 přineslo zvýšení účinnosti financování 

v rámci Nástroje pro propojení Evropy, nevyplývá z toho, že finanční prostředky poskytnuté 

v letech 2014 a 2015 nebyly účinné, neboť cílem všech předložených projektů bylo provádění 

pilotního společného projektu.  
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b) „seskupováním žádostí“ se rozumí nepovinný správní nástroj umožňující udělovat v rámci 

Nástroje pro propojení Evropy velké granty, do nichž je zapojeno mnoho zainteresovaných 

stran. Nejedná se o požadavek na synchronizaci společných projektů. 

c) Zaváděcí manažer pouze prověřuje žádosti a radí potenciálním uchazečům. I když 

zdokumentování komunikace mezi zaváděcím manažerem a žadateli by mohlo být zlepšeno, 

existuje komplexní proces konzultací před podáním žádostí, během jejich předkládání a po 

něm.  

Doporučení 4 – Přezkoumat a formalizovat vypracování a podávání žádostí 

o financování 

a) Komise toto doporučení přijímá. 

b) Komise toto doporučení přijímá. 

75. Komise připomíná, že nařízení o pilotním společném projektu obsahuje doložku 

o přezkumu, jejímž cílem je upravit pilotní společný projekt podle aktuálního stavu realizace 

funkcí ATM. Komise zahájila tento přezkum v roce 2018. 

Doporučení 5 – Zajistit řádné monitorování přínosů pro výkonnost dosažených 

prostřednictvím modernizace ATM  

Komise toto doporučení přijímá. I když Komise může zajistit provádění řádného 

monitorování, nemůže zajistit, že modernizace přinese zamýšlený přínos, neboť to spadá 

do působnosti hospodářských subjektů.  

Zaváděcí manažer zahájil sledování výkonnostních přínosů dokončených projektů. Realizace 

a měření přínosů bude vyžadovat více času a jakákoli vazba na systém sledování výkonnosti 

přínosů na úrovni sítě by byla relevantní pouze pro příští referenční období.  

 

 


