CS

2018

č.

08

Podpora z EU pro
produktivní investice
v podnikání – je zapotřebí
více se zaměřit na otázku
udržitelnosti
		
Zvláštní zpráva

(podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce SFEU)

AUDITNÍ TÝM

Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a programů EU či témat
z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto
auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění
souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem
veřejnosti.
Tento audit výkonnosti provedl auditní senát II, který se zaměřuje na výdajové oblasti týkající se
investic ve prospěch soudržnosti, růstu a začleňování a jemuž předsedá členka EÚD Iliana Ivanovová.
Audit vedl člen EÚD Ladislav Balko a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Branislav Urbanič,
tajemnice kabinetu a členka auditního týmu Zuzana Franková, ředitel Gerhard Ross, vyšší manažerka
Myriam Cazzanigová, vedoucí úkolu Kurt Bungartz a auditorky Alessandra Falcinelliová, a Jolita
Korzunienėová.

Zleva doprava: Branislav Urbanič, Zuzana Franková, Ladislav Balko, Myriam Cazzanigová a Jolita
Korzunienėová.

2

OBSAH
Body
Zkratky a glosář
Shrnutí

I–VIII

Úvod

1–15

Produktivní investice a podpora podnikání z EFRR
Cíle politiky EU
Podpora pro podniky z EFRR
Podstatná finanční podpora produktivních investic poskytovaná z EFRR
Sdílené řízení programů EFRR
Udržitelnost výsledků projektů
Pojem udržitelnosti

1–7
1
2–4
5
6–7
8–15
8–11

Regulační rámec

12–15

Rozsah a koncepce auditu

16–18

Připomínky

19–94

Výstupy z kontrolovaných projektů byly většinou udržitelné

19–23

Většina kontrolovaných projektů vytvořila udržitelné výsledky, jedna pětina
však nikoli

24–43

Udržitelnost přímých výsledků byla dobrá přibližně u poloviny
kontrolovaných projektů

25–31

Přibližně v pětině kontrolovaných projektů však nebyly přímé výsledky
udržitelné a přibližně ve čtvrtině projektů byly udržitelné jen částečně

32–38

Nepřímé výsledky se těžko měří a uvádějí do souvislosti s financováním

39–43

Plánování, výběr a monitorování projektů se nedostatečně zaměřovaly na
otázku udržitelnosti

44–84

Prosazování udržitelnosti v programování OP bylo nedostatečné

45–59

Nedostatečné zaměření na udržitelnost při výběru projektů

60–67

3

Chyběly ukazatele a monitorování projektů se dostatečně nezaměřovalo
na udržitelnost výsledků

68–78

Nápravná opatření přijímaná v případě nedosažení cílových hodnot a
nesplnění požadavků na udržitelnost nebyla uplatňována jednotně

79–84

V předpisech týkajících se ESI fondů pro období 2014–2020 byly provedeny
určité změny za účelem zvýšení potenciálu udržitelnosti výsledků

85–94

Regulační rámec se zlepšil…

86–87

… stále však existují určité mezery

88–94

Závěry a doporučení

95–104

Příloha I

–

Prostředky EFRR na produktivní investice, 2000–2020, podle členských států

Příloha II

–

Intervenční logika – udržitelnost výsledků projektů produktivních investic
z EFRR

Příloha III –

Údaje o kontrolovaných projektech – dosažení a udržitelnost výstupů
z projektů a jejich výsledků

Příloha IV –

Klíč k příloze III

Příloha V

Změny počtu pracovních míst v kontrolovaných projektech

–

Příloha VI –

Podmínky udržitelnosti podle právních předpisů stanovené řídicími orgány

Příloha VII –

Postupy monitorování a vykazování plnění požadavků právních předpisů
týkajících se udržitelnosti

Příloha VIII –

Výsledky hodnocení týkající se MSP a velkých podniků

Odpovědi Komise

4

ZKRATKY A GLOSÁŘ
Existuje pět samostatných fondů, které podporují plnění strategie
Evropské unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Evropské
v celé EU a také úkoly jednotlivých fondů, jejichž rámce politiky jsou
strukturální a
stanoveny na sedmileté rozpočtové období VFR: Evropský fond pro
investiční fondy
regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond
(ESIF)
soudržnosti (CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF).
Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posilovat
Evropský fond
hospodářskou a sociální soudržnost v Evropské unii odstraňováním
pro regionální
zásadních regionálních rozdílů prostřednictvím finanční podpory
rozvoj (EFRR)
určené na vytváření infrastruktury a pomocí produktivních investic do
tvorby pracovních míst, především pro podniky.
Soustavná funkce, která využívá systematického shromažďování údajů
o konkrétních ukazatelích, které mají poskytnout vedení a hlavním
zúčastněným subjektům probíhající rozvojové intervence informace
Monitorování
o rozsahu pokroku a dosahování cílů a o postupu ve využívání
přidělených finančních prostředků (zdroj: Glosář výboru OECD pro
rozvojovou pomoc).
MSP
Malé a střední podniky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne
17. prosince 2013. Toto nařízení stanoví obecná pravidla použitelná na
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond
Nařízení
(ESF), Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
o společných
(EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), které provádí
ustanoveních
svou činnost ve společném rámci (dále jen „evropské strukturální a
investiční fondy“ či „ESI fondy“). Stanoví rovněž ustanovení nezbytná
k zajištění účinnosti ESI fondů a jejich koordinace mezi sebou
i s dalšími nástroji Unie.
Pozitivní výsledky projektů pro dotčené regiony, např. vyšší
zaměstnanost, konkurenceschopnost a podnikání, posílené inovace,
lepší míry přežití podniků, korelace mezi finanční podporou a
Nepřímé
spoluprací s vysokými školami / výzkumnými pracovníky za účelem
výsledky projektů
posílení inovativnosti a hospodářské soutěže, lepší dovednosti nebo
znalostní základna, poradenství pro podniky a navazování kontaktů
s podobnými organizacemi.
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Operační
program (OP)

OZE
Programové
období

Přidaná hodnota
(EU)

Přímé výsledky
projektů
ROP
Řádné finanční
řízení

Řídicí orgán (ŘO)

SFEU
Strategie Evropa
2020

Operační program stanoví priority a konkrétní cíle členského státu
nebo regionu a popisuje, jak bude financování (EU i vnitrostátní
prostředky z veřejných zdrojů a spolufinancování ze soukromého
sektoru) v daném období (v současnosti sedm let) využito
k financování projektů. Projekty v rámci určitého operačního
programu musí přispívat k určitému počtu cílů. Finanční krytí pochází
z EFRR. Operační program vypracovává členský stát a před provedením
jakýchkoliv plateb z rozpočtu EU ho musí schválit Komise. V průběhu
programového období lze operační programy měnit, jen pokud s tím
obě strany souhlasí.
Obnovitelné zdroje energie
Víceletý finanční rámec pro plánování a provádění výdajů EFRR.
Přidaná hodnota EU je hodnota, kterou akce EU přispívá k hodnotě, jež
by byla vytvořena, pokud by členské státy jednaly samostatně.
V kontextu tohoto auditu představují přidanou hodnotu EU přínosy
vyplývající z produktivních investic spolufinancovaných Evropskou unií,
například zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních
podniků, lepší určování místních a regionálních potřeb a řešení,
dlouhodobá zaměstnanost a větší prostor pro inovace.
Změny, které pociťují subjekty, na něž je intervence přímo zaměřena, a
které vyplývají z jejich účasti (např. zvýšená výroba, produktivita, tržby,
obrat nebo vývoz; posílené podnikání a konkurenceschopnost;
zavedení nových výrobků nebo služeb; vytvořená nebo zachovaná
dlouhodobá pracovní místa).
Regionální operační program
Poctivé a transparentní řízení rozpočtu EU v souladu s finančním
nařízením, zejména se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a
účelnosti.
Řídicí orgán je celostátní, regionální nebo místní veřejný orgán (nebo
jakýkoliv jiný veřejný či soukromý subjekt) určený členským státem k
řízení operačního programu. K jeho úkolům patří výběr projektů, které
mají být financovány, monitorování toho, jak jsou projekty prováděny,
a podávání zpráv Komisi o finančních aspektech a dosažených
výsledcích. Řídicí orgán je také subjektem, který ukládá finanční opravy
příjemcům v návaznosti na audity, které provádí Komise, Evropský
účetní dvůr nebo příslušný orgán členského státu.
Smlouva o fungování Evropské unie
Strategie Evropa 2020 je růstová strategie EU na období let 2010–
2020, která má zajistit zotavení po finanční krizi. Je členěna do pěti
hlavních cílů, které se vztahují na zaměstnanost, výzkum a vývoj, klima
a energetiku, vzdělávání, sociální začleňování a snižování chudoby.
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Dlouhotrvající výsledky projektů. Hlavním ukazatelem udržitelnosti
výsledků projektu je soustavný tok čistých přínosů dosažených
projektem. Například po dokončení projektu, během období jeho
Udržitelné
udržitelnosti podle právních předpisů a po jeho skončení by měl
výsledky projektů
projekt generovat přijatelnou míru finanční a ekonomické návratnosti
nákladů; zvyšovat výrobu, produktivitu, zaměstnanost,
konkurenceschopnost a podnikání a posilovat inovace.
Měřitelná veličina týkající se cíle, která poskytuje užitečné informace
Ukazatel
umožňující posoudit, do jaké míry bylo cíle dosaženo.
V&V
Výzkum a vývoj
Výstupy projektu Požadované výstupy zajišťované projektem.
K efektu mrtvé váhy dochází tehdy, když je finanční podpora
poskytnuta příjemci, který by i bez ní postupoval stejně. V takových
případech nelze dosažený efekt přičíst dané politice a podpora
Ztráta z efektu
vyplacená příjemci nemá žádný dopad. Ta část výdajů, které vytvářejí
mrtvé váhy
mrtvou váhu, je tak ze své podstaty vynaložena neúčinně, neboť
nepřispívá ke splnění cílů. V rámci tohoto auditu se jedná o situaci, kdy
by byl dotovaný projekt zcela nebo zčásti realizován i bez veřejné
podpory.
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SHRNUTÍ
Podpora z EFRR pro produktivní investice v podnicích
I.

V letech 2000 až 2013 bylo na produktivní investice do podniků vyčleněno

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) více než 75 miliard EUR a více než 68 miliard
EUR je pro tento účel naplánováno na období 2014 až 2020.
Jak jsme prováděli audit
II.

Cílem našeho auditu bylo posoudit, zda bylo toto financování řízeno způsobem, který

zajišťuje udržitelnost výstupů a výsledků, a určit hlavní faktory, které tento aspekt ovlivňují.
III.

Zkoumali jsme 41 dokončených projektů produktivních investic spolufinancovaných

z EFRR v letech 2000 až 2013 v rámci osmi OP v Rakousku, České republice, Německu, Itálii a
Polsku. Tato činnost zahrnovala přezkum operačních programů (OP), do nichž patřily
kontrolované projekty, a také přezkum výběru projektů, monitorování, podávání zpráv a
hodnocení.
Co jsme zjistili
IV.

Celkově jsme došli k závěru, že většina kontrolovaných projektů měla udržitelné

výsledky. V mnoha kontrolovaných projektech však výsledky udržitelné nebyly nebo byly
udržitelné jen částečně, což je způsobeno zejména nedostatečným důrazem na aspekt
udržitelnosti při řízení podpory z EFRR pro produktivní investice v letech 2000 až 2013.
V.

Požadavky týkající se udržitelnosti podle práva EU byly splněny ve všech regionech, kde

se audit uskutečnil. Kontrolované projekty obecně zajistily plánované výstupy. Ve většině
případů nakoupená aktiva a další výstupy v době auditu stále existovaly a byly využívány.
VI.

V době auditu většina kontrolovaných projektů stále generovala očekávané přímé

výsledky, které se většinou týkaly tvorby pracovních míst, lepšího přístupu k financování a
úvěrům, zvýšené výroby a produktivity. U pětiny z nich však výsledky dosažené v době jejich
dokončení nepřetrvaly. Navíc téměř v polovině kontrolovaných projektů nebylo možné
komplexně posoudit udržitelnost ke konci období udržitelnosti, neboť informace nebyly vždy
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k dispozici, protože se ne vždy shromažďovaly (nebo alespoň ne důsledně) a protože již
nebyly dostupné příslušné dokumenty kvůli uplynutí doby archivace.
VII.

Tam, kde výsledky nebyly udržitelné, měl tento stav různé důvody. Zatímco v několika

málo případech příjemci zjevně nemohli důvody ovlivnit kvůli vnějším faktorům, např.
hospodářské krizi nebo změnám vnitrostátních právních předpisů, v ostatních případech byly
příčinou nedostatky v řízení. Hlavním důvodem bylo nedostatečné zaměření na otázku
udržitelnosti na různých úrovních řízení fondů EU: operační programy neprosazovaly
udržitelnost účinným způsobem; výběrová řízení dostatečně nezohledňovala podmínky pro
dosažení dobrých dlouhodobých výsledků; monitorování a vykazování výsledků po skončení
projektu bylo slabé a používané ukazatele výkonnosti byly nedostatečné; nápravná opatření
v případě nedosažení cílů nebo nesplnění požadavků právních předpisů týkajících se
udržitelnosti byla uplatňována nedůsledně a Komise při schvalování operačních programů
nekladla na aspekty udržitelnosti dostatečný důraz.
Co doporučujeme
VIII. Regulační rámec v tomto ohledu přinesl pro období 2014–2020 určitá zlepšení. Přesto
však dosažení udržitelnosti výsledků v tomto programovém období a zlepšení koncepce
příslušných programů z hlediska udržitelnosti v období po roce 2020 vyžadují další opatření.
Z toho důvodu vydáváme tato doporučení:
•

Členské státy by měly prosazovat dosahování udržitelných výsledků produktivních
investic financovaných z EFRR na úrovni programování operačních programů, zejména
prostřednictvím:
 většího zaměření na určování a zmírňování rizik týkajících se dosažení udržitelných
výsledků,
 lepší analýzy potřeb různých druhů podniků včetně potřeby veřejného financování,
aby se předešlo ztrátě z efektu mrtvé váhy.

•

Při schvalování operačních programů by Komise měla věnovat větší pozornost tomu, jak
členské státy řeší udržitelnost výstupů a výsledků.
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•

Členské státy by měly zlepšit své postupy a kritéria výběru, aby bylo zohledněno riziko
ztráty z efektu mrtvé váhy a byly podpořeny pouze projekty produktivních investic
s potenciálem pro přiměřené dlouhotrvající výsledky.

•

Členské státy by měly zajistit odpovídající a jednotné monitorování a podávání zpráv:
 používat předem definované a relevantní ukazatele výstupů i výsledků i ukazatele
pro měření dlouhotrvajících výsledků na úrovni operačního programu, a přitom
zachovat počet ukazatelů na zvládnutelné úrovni,
 stanovit postupy monitorování a podávání zpráv, které budou používány při
dokončení projektu a během celého období udržitelnosti, přičemž tyto postupy by
měly být popsány v grantových dohodách,
 zlepšit shromažďování a využití příslušných údajů.

•

Komise a členské státy by měly zajistit, aby se při hodnocení ex post na úrovni
operačního programu nebo na úrovni EU systematičtěji věnovala pozornost různým
aspektům udržitelnosti dosažených výsledků ke konci doby udržitelnosti a v následném
období. Výsledky hodnocení by měly být využívány při koncipování budoucích režimů
podpory EU určené podnikům.

•

Komise by měla zajistit, aby členské státy důsledně uplatňovaly jasná nápravná opatření
včetně mechanismů pro zpětné vymáhání, pokud projekty nesplní požadavky právních
předpisů EU v oblasti udržitelnosti.

•

Pokud členské státy stanovily na úrovni projektů závazné cílové hodnoty, měly by
nastavit jasná nápravná opatření a důsledně je uplatňovat.
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ÚVOD
Produktivní investice a podpora podnikání z EFRR
Cíle politiky EU
1.

Více než patnáct let se úsilí Unie o zajištění pokroku jejího hospodářství zaměřuje

hlavně na posílenou produktivitu, podnikání, konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost a
inovace. Podpora investic do podnikání v evropských regionech je zakotvena ve dvou
hlavních strategiích EU:
•

Lisabonská strategie z roku 2000 1, jejímž cílem je učinit EU „nejkonkurenceschopnější a
nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského
růstu, s větším počtem pracovních míst, s lepšími pracovními místy a větší sociální
soudržností“ a

•

strategie Evropa 2020 2, jejímž cílem od roku 2010 je posílit růst a zaměstnanost pomocí
různých stěžejních iniciativ, z nichž jedna se zaměřila na průmyslovou politiku pro
zlepšení podnikatelského prostředí a cílila zejména na malé a střední podniky.

Podpora pro podniky z EFRR
2.

Strategie EU pro evropské regiony se provádějí prostřednictvím kombinace

vnitrostátních fondů a evropských strukturálních fondů (od roku 2014: evropské strukturální
a investiční fondy, neboli ESI fondy). Nejdůležitější z těchto fondů, Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR), zajistil přímé investice do podniků různých typů a velikostí.
3.

V letech 2000 až 2013 předpisy upravující EFRR 3 stanovovaly, že fondy by měly přispívat

k financování produktivních investic s cílem vytvářet a chránit udržitelná pracovní místa

1

Viz závěry předsednictví Evropské rady z Lisabonu z 23. a 24. března 2000 (také označované jako
„lisabonská agenda“).

2

KOM(2010) 2020 v konečném znění ze dne 3. března 2010 „Evropa 2020 – Strategie pro
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.

3

Čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1261/1999 ze dne 21. června 1999 o Evropském fondu pro regionální
rozvoj (Úř. věst. L 161, 26.6. 1999. s. 43) a článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
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pomocí opatření, která také povzbuzují místní a regionální rozvoj. Komise definuje
produktivní investice jako investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv pro podniky,
které mají být využívány k výrobě zboží a služeb, a tím přispívat k tvorbě hrubého kapitálu a
zaměstnanosti. Tato opatření byla primárně (nikoli však výlučně) určena k podpoře malých a
středních podniků.
4.

Oblast působnosti EFRR v období 2014–2020 je v zásadě omezena na podporu tvorby a

ochrany udržitelných pracovních míst v malých a středních podnicích. Výjimečně však mohou
produktivních investic využít i velké podniky, pokud tyto investice zahrnují spolupráci
s malými a středními podniky a přispívají k posilování výzkumu, technologického rozvoje a
inovací nebo podporují posun k nízkouhlíkovému hospodářství 4.
Podstatná finanční podpora produktivních investic poskytovaná z EFRR
5.

Předpokládá se, že přímá podpora pro podniky a inovace z EFRR v letech 2000 až 2020

dosáhne téměř 143 miliard EUR. To znamená, že celkově soukromý sektor využívá přibližně
třetinu celkové výše finančních prostředků EFRR. Obrázek 1 zobrazuje rozpočtové prostředky
přidělené na produktivní investice v letech 2000 až 2020 a příloha I uvádí podrobný přehled
podle jednotlivých členských států. V jednotlivých členských státech a regionech se míry
spolufinancování z EFRR obecně pohybovaly od 25 % (v poměrně bohatých regionech) až po
85 % (v chudších regionech).

č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (Úř. věst. L 210,
31.7.2006, s. 1).
4

Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice
pro růst a zaměstnanost (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289).
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Obrázek 1 – Prostředky EFRR na produktivní investice v období 2000 až 2020
v mld. EUR
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Zdroj: Evropská komise.

Sdílené řízení programů EFRR
6.

Projekty v rámci strukturálních fondů jsou spolufinancovány rozpočtem EU a

vnitrostátními nebo regionálními orgány. Financování projektů se řídí pravidly a
podmínkami, které jsou zčásti stanoveny na úrovni EU a zčásti na úrovni členských států.
Řízení těchto finančních prostředků je tudíž sdílené. V rámci řízení EFRR vypracovaly řídicí
orgány (ŘO) operační programy (OP), řídily provádění operačních programů, nastavily a
provozovaly systémy jejich řízení a kontroly a předkládaly Komisi výroční zprávy o provádění.
V rámci každodenního řízení tyto orgány nesly odpovědnost za výběr projektů a za jejich
monitorování, provádění, kontrolu a hodnocení 5.
7.

Komise sama vydala pokyny k přípravě operačních programů, následně operační

programy schválila a dohlížela na nastavení a provozování systémů řízení a kontroly v
členských státech. Konkrétně Komise monitorovala provádění operačních programů,
zejména prostřednictvím zpráv členských států o provádění a účasti v monitorovacích

5

Informace o systémech řízení a kontroly EU pro pomoc poskytovanou z EFRR z období 2000 až
2020 jsou k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/.
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výborech. Kromě toho si mohla vyžádat konkrétní informace (včetně údajů o výběru projektů
od řídicích orgánů), a to kdykoli do konečného uzavření programů.
Udržitelnost výsledků projektů
Pojem udržitelnosti
8.

V tomto auditu definujeme udržitelnost jako schopnost projektu udržet si své přínosy po

dlouhou dobu po dokončení projektu. Hlavní známkou toho, že projekt dosáhl udržitelných
výstupů a výsledků, je soustavný tok čistých přínosů projektu po jeho dokončení, a to během
období jeho udržitelnosti podle právních předpisů i po jejím skončení (viz body 12 až 15).
Spolufinancované produktivní investice by měly generovat finanční a ekonomickou
návratnost nákladů, zvyšovat výrobu, produktivitu, zaměstnanost, konkurenceschopnost a
podnikání a posilovat inovace. Podpořené operace by měly také zajišťovat dlouhodobé
přínosy pro regiony, v nichž se nacházejí.
9.

V rámci tohoto auditu by měly být výstupy chápány jako požadované výstupy

zajišťované projektem (činnosti, služby, provoz projektových zařízení, znalosti a dovednosti).
Výsledky jsou změny, které vyplývají pro přímé adresáty na konci jejich účasti v dané
intervenci (např. zvýšená výroba, produktivita, tržby, obrat nebo vývoz; posílené podnikání a
konkurenceschopnost; nové zavedené výrobky nebo služby; vytvořená nebo zachovaná
dlouhodobá pracovní místa), a také pozitivní účinky projektů na dotčené regiony.
10. V některých svých předchozích zprávách 6 jsme upozornili na rizika spojená
s udržitelností infrastruktur financovaných z EU, včetně problémů týkajících se zachování
výstupů a výsledků projektů. Nedostatečná udržitelnost a nevěnování pozornosti tomuto
aspektu řízení projektů mohou snížit účinnost veřejných intervencí.
11. Zajištění udržitelnosti vyžaduje důkladnou analýzu a strategii ve fázi formulování
programu nebo projektu. Již ve fázi plánování lze přijmout důležitá přípravná opatření a určit
6

Zvláštní zprávy č. 9/2010 „Je využití výdajů na zásobování vodou pro spotřebu v domácnostech
v rámci strukturálních opatření EU maximálně efektivní?“; č. 2/2015 „Financování EU určené na
čistírny městských odpadních vod v povodí Dunaje: je třeba vyvinout další úsilí, aby členské státy
mohly splnit cíle politiky EU v oblasti odpadních vod“ a č. 6/2014 „Dosáhla podpora z fondů
politiky soudržnosti na výrobu energie z obnovitelných zdrojů dobrých výsledků?“.
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tak, čeho se má financováním konkrétní investice dosáhnout a co se má v dlouhodobém
výhledu udržet. Je zapotřebí odpovídající monitorování během celého životního cyklu
projektu i následně. Jsou nutné i stabilní instituce a příjemci v soukromém sektoru, kteří
zaručí účinnou podporu řízení pro pokračující operace v průběhu ekonomické životnosti
projektu. Podle studie Evropského parlamentu 7 se veřejný sektor o otázku udržitelnosti
v kontextu strukturálních fondů a Fondu soudržnosti zajímal jen omezeně, a v důsledku toho
jsou k dispozici jen neúplné údaje o udržitelnosti výsledků, které přinesly projekty
spolufinancované z EFRR.
Regulační rámec
12. Nařízení EU o EFRR stanoví právní požadavek udržitelnosti. Obecně řečeno, nařízení
vyžaduje, aby podniky udržely výstupy projektu / zakoupená aktiva po dobu pěti let
(výjimečně tří let v případě MSP 8, pokud tak rozhodl dotčený členský stát), aby se vyhnuly
zpětnému vymáhání poskytnutého spolufinancování z EFRR. Vzhledem k tomu, že tato
udržitelnost požadovaná právními předpisy se týká jen výstupů / zakoupených aktiv a
zahrnuje dobu nejvýše pěti let, liší se od pojmu udržitelnosti, jak je vysvětlen výše a používán
v tomto auditu.
13. Postupem času se požadavek týkající se délky období udržitelnosti zpřísňoval. V období
let 2000–2006 byly řídicí orgány povinny získat zpět odpovídající spolufinancování z EFRR a
informovat Komisi, jestliže v projektu došlo k podstatné změně 9 do pěti let ode dne, kdy bylo

7

Studie Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for businesses under
Structural and Cohesion Funds (Otázka udržitelnosti při posuzování účinnosti podpory pro
podniky v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti), kterou zadal Výbor pro rozpočtovou
kontrolu Evropského parlamentu, 2013.

8

MSP jsou ty podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a mají roční obrat
nepřesahující 50 milionů EUR nebo roční bilanční sumu nepřesahující 43 milionů EUR. Toto
vymezení se vztahuje na všechna odvětví a zahrnuje i mikropodniky. Viz definice MSP
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en.

9

Viz čl. 30 odst. 4 nařízení č. 1260/1999. Podstatnou změnou by byla změna operace „ovlivňující
její povahu nebo prováděcí podmínky nebo poskytující podniku či veřejnému subjektu
nepatřičnou výhodu, která je současně důsledkem změny formy vlastnictví určitého prvku
infrastruktury nebo přemístění produkční činnosti”.
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vydáno rozhodnutí o poskytnutí grantu. V letech 2007 až 2013 10 byly právní požadavky
podobné, výchozí okamžik pro počítání uvedených pěti let se však přesunul od data vydání
rozhodnutí o poskytnutí grantu k datu dokončení projektu. Kromě toho byla zavedena
sankce pro podniky, které převedly výrobní činnost v rámci členských států nebo mezi nimi.
14. V roce 2010 byla oblast použití požadavku udržitelnosti omezena jen na operace
obsahující investice do infrastruktury nebo produktivních investic. Kromě toho, aby se snížila
zátěž pro příjemce v období po hospodářské krizi, byla zavedena výjimka týkající se zastavení
výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku 11.
15. Důležitou inovací týkající se požadavků právních předpisů na období udržitelnosti
v rámci ESI fondů na období 2014–2020 je zpřísnění výchozího okamžiku období
udržitelnosti, který odkazuje na datum poslední platby pro projekt, nebo alternativně na
datum stanovené v rozhodnutí o poskytnutí státní podpory. Kromě toho musí být
spolufinancování z EU vráceno, jestliže je do deseti let výrobní činnost přemístěna mimo
území EU, s výjimkou případů, kdy je příjemcem malý nebo střední podnik 12. Intervenční
logiku pro produktivní investice v rámci EFRR včetně aspektů týkajících se období
udržitelnosti upřesňuje příloha II.

10

Viz článek 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
soudržnosti (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se
mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 158, 24.6.2010, s. 1).

12

Článek 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
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ROZSAH A KONCEPCE AUDITU
16. Audit, který byl proveden v období od července 2016 do června 2017, se snažil
odpovědět na otázku, zda byly projekty v rámci EFRR týkající se produktivních investic do
podniků řízeny způsobem, který zajišťuje udržitelnost výstupů a výsledků.
17. V první části této zprávy analyzujeme udržitelnost výstupů a v druhé části udržitelnost
výsledků (přímých a nepřímých). Posuzovali jsme udržitelnost ke konci období udržitelnosti
podle právních předpisů a v době auditu. V třetí části uvádíme hlavní důvody, proč
produktivní investice postrádaly udržitelnost, a osvědčené postupy, které jsme během auditu
zjistili. V této souvislosti jsme zkoumali úlohy odpovědných orgánů v členských státech a
Komise. Tato činnost zahrnovala přezkum operačních programů, do nichž patřily
kontrolované projekty, a přezkum výběru projektů, monitorování, podávání zpráv a
hodnocení. V poslední části analyzujeme potenciální zlepšení týkající se období udržitelnosti
v programovém období 2014–2020. Rovněž zkoumáme změny provedené v předpisech
týkajících se ESI fondů pro období 2014–2020 za účelem zvýšení potenciálu udržitelnosti
výsledků.
18. Zkoumali jsme 41 dokončených projektů produktivních investic spolufinancovaných
z EFRR v rámci osmi OP v Rakousku, České republice, Německu, Itálii a Polsku, které byly
prováděny v letech 2000 až 2013 a jejich období udržitelnosti končila v letech 2006 až 2018.
U všech projektů jsme již dříve provedli audit v rámci prohlášení o věrohodnosti, který se
týkal dodržování požadavků právních předpisů. Tyto projekty byly zvoleny na základě
velikosti vzorku vybraného v předešlém auditu v dotčených členských státech a jejich
finančního objemu. Většina projektů odpovídala investicím do aktiv podniků z různých
odvětví výroby (např. ocelářské nebo kamenické výrobky, součásti automobilů, sanitární
zařízení, průmyslové aplikace), z energetiky (uhlí, obnovitelné zdroje) a z odvětví cestovního
ruchu (hotely). Některé z nich zahrnovaly investice do výzkumu a vývoje. Hodnota projektů
se pohybovala od 0,01 do 91,7 milionu EUR. Příjemci byly obvykle malé až střední podniky.
Seznam kontrolovaných projektů a operačních programů, jejichž prostřednictvím byly
projekty financovány, uvádí příloha III.
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PŘIPOMÍNKY
Výstupy z kontrolovaných projektů byly většinou udržitelné
19. U kontrolovaných projektů jsme nejprve ověřovali, zda byly všechny očekávané výstupy
zajištěny tak, jak bylo plánováno. Následně jsme posuzovali, zda byly výstupy v právně
závazném období udržitelnosti (tří nebo pěti let) skutečně ponechány na svých původních
místech a nebyly plně nebo zčásti ukončeny, tzn. že výstupy nesměly být prodány a
odpovídající hospodářské činnosti nesměly být přemístěny uvnitř EU nebo mimo EU. Rovněž
jsme kontrolovali, zda byly výstupy využívány v tomtéž výrobním areálu, s výjimkou případů,
kdy byly nahrazeny aktivy nejméně stejné tržní hodnoty zakoupenými na náklady příjemce
projektu.
20. Ve všech regionech EU, kde se audit uskutečnil, byly podmínky udržitelnosti podle
právních předpisů uplatňované v operačních programech obecně v souladu s příslušnými
právními předpisy EU 13. V žádném z kontrolovaných projektů kromě jednoho jsme nezjistili
podstatné úpravy nebo změny povahy vlastnictví do konce období udržitelnosti.
21. Obecně při dokončení projektů přinesly zkoumané projekty očekávané výstupy14. Tyto
výstupy typicky zahrnovaly pořízení zařízení pro výrobu nebo produkci zboží, například
výrobních hal a výrobních linek včetně strojů a zařízení využívaných v různých průmyslových
odvětvích (např. potravinářské, chemické, plastové a kovové zboží, sanitární zařízení,
součásti automobilů, energetická zařízení nebo zařízení týkající se energie z obnovitelných
zdrojů či jejich části). Granty obdržely i podniky v odvětví služeb nebo cestovního ruchu, kde
šlo např. o podporu pro tiskárny a na rekonstrukci nebo výstavbu hotelů. Rámeček 1 dokládá
výstupy tří kontrolovaných projektů, podrobnosti pro každý projekt jsou k dispozici
v příloze III.

13

Období 2000–2006: čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) č. 1260/1999; období 2007–2013: článek 57
nařízení (EU) č. 1083/2006; období 2014–2020: článek 71 nařízení (EU) č. 1303/2013.

14

Výstupů bylo dosaženo částečně jen u tří z kontrolovaných projektů (1, 20 a 27). Například
v centrálním italském operačním programu projekt 27, pilotní výrobní linka, nevyráběl
plánovaný počet výrobků (součástky pro ekologické osvětlení). V důsledku toho bylo jen zčásti
dosaženo vědeckého výstupu, neboť se omezil prostor pokrytý ekologickým osvětlením.
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Rámeček 1 – Příklady výstupů projektů
Projekt 4 (Burgenlandsko / OP v Rakousku) – Nákup systému pro práškovou povrchovou úpravu
v MSP, který vyrábí kancelářský nábytek
Celkové investiční náklady: 1 milion EUR.
Výše grantu: 0,15 milionu EUR, z toho 0,13 milionu EUR z EFRR.
Projekt realizován v době od srpna 2007 do března 2008.
Hlavním výstupem projektu byl nákup laserového řezacího zařízení a systému pro práškovou
povrchovou úpravu, která zajistí vysoce kvalitní nátěrové hmoty s povrchy extrémně odolnými proti
poškrábání, dopadu a korozi.
Projekt 20 (Sasko / OP v Německu) – Instalace nového výrobního, výzkumného a vývojového
pracoviště pro inovativní testování a certifikaci nově vyvinutých výrobků v odvětví hydrauliky nově
zřízeným MSP
Celkové investiční náklady: 6,2 milionu EUR.
Výše grantu: 2,8 milionu EUR, z toho 1,4 milionu EUR z EFRR.
Projekt realizován v době od března 2009 do února 2012.
Výstupem projektu byl nově zřízený podnik, který nabízí testování, certifikaci a různé další služby
jiným společnostem, které hodlají vyvíjet a prodávat nové technologicky vyspělé výrobky v odvětví
hydrauliky.
Projekt 8 (Regionální OP, Česká republika) – Rekultivace brownfieldu a výstavba hotelu rodinnou
společností v městě významném pro cestovní ruch
Celkové investiční náklady: 2,9 milionu EUR.
Výše grantu: 1 milion EUR, z toho 0,8 milionu EUR z EFRR.
Projekt realizován v době od července 2008 do září 2009.
Výstupem projektu byl nový hotelový komplex se 160 lůžky, včetně certifikace ubytovacích zařízení v
České republice. Stavební práce zahrnovaly rekultivaci plochy brownfieldu v centru města.

22. Obecně ke konci období udržitelnosti podle právních předpisů aktiva na místech výroby
existovala. Aktiva nebyla prodána a hospodářské činnosti podniku nebyly přemístěny. Ve
většině případů byly projekty odpovídajícím způsobem udržovány a účinně využívány
v souladu s potřebami podniků po celé období udržitelnosti (viz obrázek 2). Vyskytl se jen
jeden případ 15, kdy zařízení nebylo v provozu, a důvodem byl vyhlášený úpadek. Ve třech
dalších případech 16 nebyla aktiva (výrobní zařízení, počítače, softwarové programy) plně
využívána, nebo výrobní linky nebyly plně v provozu kvůli nedostatečné údržbě ze strany
vlastníků, nezohlednění obchodního vývoje v příslušném odvětví nebo změnám příslušných
právních předpisů v oblasti energetiky.

15

Projekt 1.

16

Projekty 20, 27 a 33.
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Obrázek 2 – Existence a využití projektových výstupů ke konci období udržitelnosti a
v době auditu
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Zdroj: Analýza EÚD na základě informací, které poskytly ŘO nebo podniky, které byly příjemci.

23. V době našich návštěv na místě byla v 31 projektech aktiva stále využívána. V devíti
případech 17 se aktiva buď nevyužívala vůbec, využívala se částečně, nebo byla nahrazena
jiným zařízením po skončení období udržitelnosti podle právních předpisů – které u MSP
často činilo jen tři roky po skončení projektu. Takové podnikatelské chování mohlo být
vyvoláno oprávněnými důvody, jako je například výměna strojního zařízení nebo systémů IT
kvůli opotřebení nebo amortizaci nebo záměrem získat modernější vybavení o nejméně
stejné obchodní hodnotě nebo změnami příslušných právních předpisů v oblasti energetiky.
Například v jednom z projektů 18 bylo zařízení nahrazeno okamžitě po skončení období
udržitelnosti podle právních předpisů kvůli svým vysokým provozním nákladům.
Většina kontrolovaných projektů vytvořila udržitelné výsledky, jedna pětina však nikoli
24. Nejprve jsme ověřovali, zda kontrolované projekty dosáhly při dokončení projektu
očekávaných přímých výsledků. Následně jsme analyzovali situaci v době auditu, abychom
posoudili, zda vlastníci projektu tyto výsledky udrželi po co nejdelší dobu, aby tak vytvořili
maximální možné přínosy i dlouho po konci projektu. Přitom jsme rovněž brali v úvahu
hospodářskou situaci podniků ve vztahu k situaci na trhu, na němž vyvíjejí svou činnost, a

17

Projekty 1, 10, 14, 20, 26, 27, 32, 33 a 35. Existenci výstupů v jednom projektu (25) nebylo
možné v době auditu zhodnotit. Aktiva z projektu 10 nebyla využívána okamžitě po skončení
období udržitelnosti, v projektu 14 – po jednom roce a v projektu 35 – po 3,5 roce.

18

Projekt 10.

20

další vnější faktory, které by mohly mít dopad na potenciální přínosy. Kritéria pro posouzení
jsou podrobně vysvětlena v příloze IV.
Udržitelnost přímých výsledků byla dobrá přibližně u poloviny kontrolovaných projektů
25. Na základě informací dostupných u řídicích orgánů jsme ověřili, že kontrolované
projekty sledovaly různé přímé výsledky, například zlepšení přístupu k financování, zvýšení
výroby a produktivity, tvorbu zaměstnanosti, zvýšení tržeb, obratu nebo vývozu, diverzifikaci
podnikových struktur, zlepšení image podniku, zavedení nových výrobků nebo služeb a další
(např. posílenou spolupráci s jinými institucemi za účelem zvýšení inovací a
konkurenceschopnosti) 19. Posuzovali jsme udržitelnost přímých výsledků ke konci období
udržitelnosti a v době auditu, a to na základě informací shromážděných u příjemců (viz
obrázek 3).
Obrázek 3 – Udržitelnost přímých výsledků projektů
Výsledky projektů existující ke konci období udržitelnosti

14

Udržitelnost výsledků projektů v době auditu

7

19

21
0

5

10

11
15

20

25

1

8

1
30

35

40

45

Kontrolované projekty

dobré

částečné

hodnocení je omezené, protože nebyly k dispozici úplné informace nebo nebyly stanoveny vhodné ukazatele

hodnocení není možné

nedostatečné nebo zaniklé

Zdroj: Analýza EÚD na základě informací, které poskytli ŘO nebo příjemci projektů.

26. Do konce období udržitelnosti podle právních předpisů (které u kontrolovaných
projektů končilo v letech 2006 až 2018 20) a na základě dostupných údajů z monitorování
dosáhlo (a po celé období udržitelnosti zachovalo) výsledků v plném rozsahu čtrnáct projektů
a částečně sedm projektů (viz obrázek 3). Téměř u poloviny všech projektů (19) však toto
posouzení nebylo možné, neboť ŘO neshromažďovaly potřebné údaje z monitorování (viz

19

Tyto informace mohou být někdy omezené kvůli tomu, že se náš audit uskutečnil po skončení
doby archivace těchto dokumentů.

20

Pokud konec období udržitelnosti nastal až po dokončení auditu, vychází naše posouzení jen
z informací dostupných v době auditu.

21

také body 73–75), nebo nebyly k dispozici příslušné dokumenty kvůli uplynutí doby archivace
(v projektech v rámci OP Apulie a OP Burgenlandsko).
27. Zaznamenali jsme jen několik příkladů, kdy monitorování umožnilo důkladnější sběr dat
o výsledcích projektů. Například ŘO odpovědný za OP v Polsku monitoroval a posuzoval
dosažení projektových výsledků pomocí různých finančních a výkonnostních ukazatelů, jako
jsou příjmy, hodnota zboží vyrobeného díky projektu, snížení emisí atd. 21. U šesti dalších
projektů v Sasku a Dolním Sasku 22 se rovněž měřil nárůst obratu mimo region a u vývozu.
28. Vzhledem k tomu, že většina ŘO se však zaměřovala výhradně na tvorbu pracovních
míst (jeden z hlavních cílů operačních programů), neshromažďovaly informace o dalších
relevantních (ekonomických) přínosech, které by projekty mohly mít. Jen na základě údajů
z monitorování tudíž nebylo vždy možné provést komplexní posouzení skutečných výsledků
projektů a jejich udržitelnosti.
29. V době našich návštěv na místě a také na základě doplňujících informací, které poskytli
příjemci a ŘO, jsme zjistili, že přímé výsledky byly udržitelné u 21 projektů, jen částečně
udržitelné u jedenácti projektů a slabé nebo zcela neudržitelné u osmi projektů 23
(podrobnosti uvádí příloha III).
30. V rámci vedlejších přínosů projekty umožňovaly podnikům, které byly příjemci,
restrukturalizovat nebo modernizovat produktivní aktiva, upravit a diverzifikovat portfolia
výrobků a posílit produktivitu, a tudíž i rentabilitu, a tím jim v konečném důsledku pomáhaly
rozvíjet jejich postavení na trhu. Rámeček 2 dokládá příklad projektu, v němž byly dosažené
výsledky i jejich udržitelnost dobré. Dalším vedlejším přínosem bylo podle přijímajících
podniků zlepšení image, a v důsledku toho lepší loajalita zákazníků.

21

Projekty 33, 35, 39, 40 a 41.

22

Projekty 16, 17, 19, 21, 23 a 24.

23

V jednom případě nebylo posouzení možné kvůli nedostatku informací (projekt 25).
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Rámeček 2 – Příklad projektu s dobrou udržitelností přímých výsledků
Projekt 17 (Dolní Sasko / OP v Německu) – Převzetí MSP a investice do závodu na výrobu
veganských potravinářských produktů, kterému hrozilo uzavření
Celkové způsobilé investiční náklady: 10 milionů EUR.
Výše grantu: 1,6 milionu EUR včetně 1,1 milionu EUR z EFRR.
Počet vytvořených pracovních míst:
•
ke konci projektu – leden 2011: 68 stálých pracovních míst (oproti 61 plánovaným),
•
v červnu 2016: 81 pracovních míst.
Pokud uvážíme jen veřejný grant, investoval podnik méně než 20 000 EUR na jedno zachované nebo
nově vytvořené pracovní místo. Kromě toho stávající pracovní místa v podniku, který převzal podnik,
jenž byl příjemcem, by nebylo možné po insolvenčním řízení zachránit.
Další získané přímé výsledky:
•
přístup k financování včetně úvěrů,
•
zvýšená produktivita a výrobní výstup,
•
zvýšený obrat a prodej do jiných regionů, a vývoz,
•
diverzifikace sortimentu produktů,
•
noví zákazníci a rozšíření zákaznické základny,
•
lepší image podniku.

31. V některých případech 24 měli příjemci prospěch z lepšího přístupu k financování a
úvěrům. To jim umožnilo být při investování ambicióznější a v konečném důsledku
dosáhnout lepších výsledků. Další investice byly vedle dotovaných aktiv realizovány pomocí
vlastních zdrojů podniků. Podle některých z kontrolovaných příjemců projekty
v dlouhodobém výhledu významně posílily jejich ekonomickou životaschopnost. V několika
případech 25 přivedly obecně obtížné tržní podmínky nebo tvrdé dopady hospodářské krize
některé z podniků na pokraj platební neschopnosti. V takových případech podle příjemců
hrály projekty klíčovou úlohu v tom, že jim umožnily pokračovat v obchodní činnosti (viz
příklady v rámečku 3).

24

Projekty 4, 7, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33 a 37.

25

Projekty 11, 18, 23 a 37.
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Rámeček 3 – Příklady projektů, které podnikům pomohly překonat obtížná ekonomická období
Projekt 37 (OP v Polsku) – Nákup zařízení: programovací software a výrobní stroje
Celkové investiční náklady: 0,3 milionu EUR.
Výše grantu: 0,1 milionu EUR z EFRR.
Realizován od ledna 2007 do května 2008.
Podnik se specializuje na výrobu plastových hraček a kovových součástek pro automobilový průmysl.
Projekt pomohl:
•
zajistit přístup k dodatečným finančním zdrojům: společnost získala bankovní půjčku na
financování celého projektu podmíněnou grantem
•
a modernizovat procesy designu a výroby v podniku.
Společnost byla tudíž schopna:
•
překonat zvláště náročné hospodářské problémy,
•
diverzifikovat své portfolio výrobků a zákaznickou základnu (a to i v zahraničí)
•
a vytvořit 24 nových pracovních míst.
V roce 2016 hospodářské ukazatele společnosti (obrat, počet zaměstnanců) vykazovaly příznivé
výsledky.
Projekt 11 (OP v České republice) – Projekt úspor energie: instalace nového systému vytápění ve
výrobní společnosti
Celkové investiční náklady: 0,2 milionu EUR.
Výše grantu: 0,2 milionu EUR včetně 0,1 milionu EUR z EFRR.
Realizován od února 2009 do října 2010.
Projekt přispěl k ochraně životního prostředí, neboť úspory energie vedly ke snížení emisí CO2.
Projekt byl dobře načasován a pomohl společnosti překonat velmi složité ekonomické období.
Rovněž přispěl k hospodářské činnosti a rozvoji regionu.
V době našeho auditu ve společnosti všechny tyto výsledky stále existovaly.

Přibližně v pětině kontrolovaných projektů však nebyly přímé výsledky udržitelné a
přibližně ve čtvrtině projektů byly udržitelné jen částečně
32. Jak již bylo uvedeno v bodě 29, v době našich návštěv na místě jsme zjistili problémy
týkající se udržitelnosti u devatenácti projektů: u osmi projektů (pětiny kontrolovaných
projektů) výsledky nebyly udržitelné (někdy netrvaly ani do konce období udržitelnosti 26
nebo skončily jen krátce po něm 27) a u jedenácti projektů byly udržitelné jen částečně (viz
příklady v rámečku 4). Inovativní projekty (např. projekt 1) na rychle se rozvíjejících trzích
však obsahují z hlediska udržitelnosti vyšší rizika, která nijak nesnižují jejich nárok na
financování z EU.

26

Projekt 1.

27

Do jednoho roku po skončení období udržitelnosti, projekty 10, 14 a 26.
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Rámeček 4 – Příklady projektů, které nepřinesly udržitelné výsledky
Projekt 14 (OP v České republice) – Výstavba školicího střediska
Celkové investiční náklady: 1,4 milionu EUR.
Celková výše grantu: 0,6 milionu EUR včetně 0,5 milionu EUR z EFRR.
Projekt realizován v době od března 2009 do března 2011.
Cíl projektu: vytvořit vhodné prostory pro školení zaměstnanců a obchodních partnerů příjemce.
Při dokončení projektu: bylo vybudováno školicí středisko o několika místnostech, které bylo
udržováno až do konce období udržitelnosti.
Brzy po skončení období udržitelnosti: budova se přeměnila na kancelářskou budovu, kterou užívají
zaměstnanci příjemce, což vyhovělo skutečným potřebám příjemce. Jedna místnost byla stále
vyhrazena pro školení (s mírou obsazenosti pouhých 20 % v době auditu).
Nové budovy pro účely kancelářských prostor byly v době výběru projektu výslovně nezpůsobilé pro
veřejné financování.
Projekt 35 (OP v Polsku) – Instalace zařízení na spoluspalování biomasy o výkonu 200 MW
Celkové investiční náklady: 2,3 milionu EUR.
Celková výše grantu: 1,1 milionu EUR včetně 0,8 milionu EUR z EFRR.
Projekt realizován v době od října 2006 do srpna 2007.
Projekt byl zahájen v době, kdy existovala silná finanční podpora energie z obnovitelných zdrojů
v podobě vnitrostátních dotací. Nakoupené zařízení bylo používáno po dobu osmi let (déle než
požadované období udržitelnosti podle právních předpisů). Změna zákona o energii z obnovitelných
zdrojů v roce 2016 však podporu pro tuto formu energie omezila. V důsledku toho příjemce v roce
2016 využil jen 16 % celkové kapacity zařízení.
V době našeho auditu zařízení ukončilo výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
Projekt 26 (OP v Itálii) – Vybudování počítačového centra
Celkové investiční náklady: 9,8 milionu EUR.
Celková výše grantu: 6,8 milionu EUR včetně 3,5 milionu EUR z EFRR.
Projekt realizován v době od března 2005 do února 2008.
Cíl projektu: vybudovat nejmodernější počítačové centrum pro poskytování služeb pro celý region a
zajištění spolupráce s výzkumnými středisky, průmyslem a veřejnoprávními subjekty v Itálii
i zahraničí.
Centrum bylo zřízeno a využíváno pro různé výzkumné činnosti. Spolupráce mezi partnery projektu
netrvala déle než rok po dokončení projektu.
Hlavní důvody, proč projekt nezajistil udržitelnost výsledků, spočívaly ve změně jeho podnikatelských
priorit a obtížné finanční situaci jednoho z partnerů.
Prováděcí subjekt obě tato rizika pro udržitelnost zaznamenal již ve fázi výběru, to však nezabránilo
tomu, aby byl projekt vybrán pro financování z EFRR.
V době auditu nebyla základní aktiva (samotné počítače) kvůli nedostatku dalších investic do jejich
upgradování již užívána.

33. Ve třech případech 28 existovaly oprávněné důvody pro nedostatečnou udržitelnost,
nebo důvody, které nemohl příjemce ovlivnit, např. vývoj na trzích nebo vývoj vnitrostátních

28

Projekty 1 (úpadek příjemce kvůli narůstající hospodářské soutěži na trzích se solárními články),
10 (složité prostředí v dotčeném podnikatelském sektoru) a 35 (změny právních předpisů
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů).
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právních předpisů. V dalších pěti případech 29 však byla nedostatečná udržitelnost způsobena
chybným řízením nebo jinými problémy, které měly kořeny v dotčených společnostech.
Kromě toho u jednoho projektu 30 nebylo možné udržitelnost posoudit kvůli změně vlastnictví
na straně příjemce.
34. Společným rysem operačních programů, v jejichž rámci byly kontrolované projekty
prováděny, byla tvorba nebo udržování pracovních míst ve stávajících nebo nových podnicích
na základě zlepšování jejich produktivity, rentability a inovací. Tento ukazatel byl použit a
odpovídající cílové hodnoty byly stanoveny v 29 z 41 zkoumaných projektů (další
podrobnosti viz příloha III). U dalších dvanácti projektů nebyly informace o výsledcích
projektů úplné nebo se zaměřovaly především na řešení problémů v oblasti životního
prostředí a přeměnu starých průmyslových odvětví, takže zaměstnanost nebyla v těchto
případech prioritou, a tudíž se ani neměřila.
35. Pokud jde o tvorbu pracovních míst, kromě požadavků týkajících se udržitelnosti na
základě práva EU ustanovení vnitrostátních právních předpisů (v příslušných případech)
v rámci grantových dohod vyžadovala, aby společnosti, které byly příjemci, vytvořily určitý
počet nových pracovních míst nebo aby zachovaly stávající úrovně zaměstnanosti. Tyto
pozice musely být obsazeny nebo alespoň trvale nabízeny a inzerovány až do konce období
udržitelnosti.
36. Jakkoli ne všechny projekty dosáhly do data dokončení svých cílů v oblasti pracovních
míst, celkově byly výsledky nakonec poměrně uspokojivé. Jak uvádí příloha V, do okamžiku
dokončení projektu se zaměstnanost zvýšila v průměru o 7,7 % u 41 kontrolovaných
projektů: o 66,4 % v MSP a o 3,7 % ve větších společnostech. V důsledku hospodářské krize
však většina společností prošla procesem restrukturalizace a zjistili jsme, že vytvořená
pracovní místa byla po dokončení projektů často zrušena (viz také příloha V). Například v OP
v Polsku v projektu 41 příjemce podstoupil několik restrukturalizací, které souvisely
s optimalizací výrobních procesů a v souhrnu vedly k výraznému snížení zaměstnanosti.
V rámci OP Burgenlandsko nebyla v jednom projektu pracovní místa po skončení období
29

Projekty 5, 7, 14, 26 a 32.

30

Projekt 25.

26

udržitelnosti zachována a další příjemce vyhlásil úpadek. Do poloviny roku 2016 se počet
zaměstnanců v porovnání se stavem při dokončení projektu zvýšil v průměru o 1 % u MSP,
ale snížil se o 6 % u větších společností (viz také příloha V).
37. V případech, kdy řídicí orgány stanovily pro každé vytvořené pracovní místo stropy
grantů, bylo pravděpodobné, že nákladová efektivnost grantů (měřená jako celkové
investiční náklady na jedno vytvořené pracovní místo) bude vyšší. Pokud příjemci strop
překročili, nemohli grant obdržet. Příjemci tak byli nuceni věnovat větší pozornost velikosti
svých investic. Zjistili jsme však, že takové stropy byly použity jen ve dvou německých OP.
38. Pokud jde o hospodářské vyhlídky analyzovaných podniků, které byly příjemci grantů,
dva z nich 31 zanikly. Kromě toho se celkem devatenáct podniků (viz příloha III) v době
našeho auditu potýkalo s problémy z hlediska svého budoucího ekonomického zdraví, např.
s restrukturalizací nebo vyvažováním dluhu nebo s klesající výrobou 32. A konečně
v některých případech závisely budoucí vyhlídky společností na výsledku probíhajících
výzkumných projektů a jejich schopnosti generovat dodatečný kapitál 33.
Nepřímé výsledky se těžko měří a uvádějí do souvislosti s financováním
39. O uvedenou finanční podporu mohou požádat pouze podniky, které jsou zaregistrovány
a nacházejí se v regionu způsobilém pro financování z EFRR 34. Proto by produktivní investice
měly vytvářet i širší přínosy pro dotčený region (nepřímé výsledky). K těmto přínosům by
mohla patřit vyšší zaměstnanost, podnikání a konkurenceschopnost v regionu a také lepší
podmínky z hlediska ochrany životního prostředí, posílené inovace a lepší míry přežití
podniků. Pokud jde o hospodářskou soudržnost, dalším důležitým cílem je zabránit
přemisťování hospodářských činností mimo region původu. Projekty by měly mít
i potenciální vedlejší účinky, např. podporovat obchod pro místní dodavatele nebo
poskytovatele služeb, kteří mají obchodní vztahy s podnikem, který je příjemcem grantu,
31

Projekty 1 a 26.

32

Projekty 7, 10, 28, 29, 33, 36 a 38.

33

Projekty 2, 24 a 27.

34

Viz např. čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006.
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nebo pomoc při zvyšování jejich dovedností či znalostní základny zajištěním poradenství pro
podniky nebo možností navazování kontaktů.
40. Tyto nepřímé výsledky nebyly specifikovány jako strategický cíl v žádném z operačních
programů, které byly předmětem auditu. Kromě toho žádný z kontrolovaných projektů
nezahrnoval takové nepřímé výsledky jako výslovné operační cíle. Bez takovýchto provozních
cílů nebo souvisejících ukazatelů na úrovni projektů nelze dané údaje agregovat za účelem
měření nepřímých výsledků na regionální úrovni. Vzhledem k tomu, že řídicí orgány
neprováděly systematicky měření a vykazování vedlejších účinků pro regiony, bylo obtížné
stanovit příčinné souvislosti mezi investicemi financovanými z EU v soukromém sektoru a
regionálním rozvojem.
41. Na úrovni projektů se dosahování a udržitelnost nepřímých výsledků zjišťuje jen obtížně.
Bylo například náročné prokázat příčinnou souvislost mezi projekty EU a jejich vliv na
zaměstnanost na regionální úrovni. Přispění k plnění cílů politiky soudržnosti, jako jsou
inovace, navazování kontaktů a sdílení znalostí (viz bod 4), se objevilo jen ve vzácných
případech, kdy projekty zahrnovaly spolupráci nebo kontakty s institucemi terciárního
vzdělávání.
42. Řada zkoumaných projektů však k nepřímým výsledkům skutečně přispěla. Například
projekty, jejichž přímé výsledky byly alespoň do jisté míry udržitelné (viz body 26 až 31),
generovaly i hospodářské nebo sociální přínosy pro místní komunity nebo regiony, v nichž se
nacházely, a to i prostřednictvím místních dodavatelů a poskytovatelů služeb. Tyto investice
vytvořily i trvalá pracovní místa vyžadující kvalifikaci, což vedlo k dodatečné hospodářské
činnosti v regionu. K dalším nepřímým výsledkům patřilo menší znečištění, méně odpadů a
hluku 35, větší energetická účinnost 36, regenerace brownfieldů 37 a vyšší obrat mimo region

35

Projekty 33, 35, 36, 37, 39, 40 a 41.

36

Projekt 11.

37

Projekty 8, 14 a 15.
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nebo zvýšený vývoz 38. Kromě toho v mnoha případech měly regiony díky investicím prospěch
z vyšších daňových výnosů.
43. Ve vzácných případech, kdy bylo možné určit přínosy pro nepřímé výsledky, nebyly tyto
přínosy vždy udržitelné. Například zúčastněné subjekty v regionu Apulie zjistily, že
strukturální nedostatky a obecně malá velikost MSP je brzdou pro regionální rozvoj a tvorbu
zaměstnanosti 39. Jedno z opatření OP stanovilo jako předběžnou podmínku, kterou chtělo
těmto zjištěním čelit, že pokud je žadatelem jiná než velká společnost, musí pro účely žádosti
o grant z EFRR vytvořit konsorcium s jinými MSP, přičemž se očekávalo, že konsorcia budou
po skončení projektů nadále existovat. Ve dvou kontrolovaných projektech však tohoto cíle
nebylo dosaženo, neboť příslušní partneři projevili nedostatečnou snahu dosáhnout cílů
projektu a konsorcia měla umělou povahu (viz rámeček 5).
Rámeček 5 – Příklady nepřímých výsledků projektů, které nebyly udržitelné
Projekty 29 a 31 (Apulie / OP v Itálii) – Projekty prováděné konsorcii malých a středních podniků
V rámci jednoho opatření OP směly MSP podávat žádosti jen jako konsorcia, aby se napomohlo jejich
posílení a aby byly schopny více přispívat k podpoře hospodářského růstu.
Projekt 29: celkové investiční náklady 25 milionů EUR.
Výše grantu: 16 milionů EUR včetně 8 milionů EUR z EFRR.
Projekt 31: celkové investiční náklady 5 milionů EUR.
Výše grantu: 3 miliony EUR včetně 1,5 milionu EUR z EFRR.
Každý projekt měl dva partnery: vedoucí společnost a druhou společnost, která měla okrajovou
úlohu. Po dokončení projektu buď sekundární společnosti nadále hrály marginální roli, nebo již
nebyly na trhu aktivní.
Konsorcia byla po určité době po dokončení projektu nebo během jeho provádění rozpuštěna.
Svědčí to o tom, že byla vytvořena uměle s cílem zajistit způsobilost projektu. V důsledku toho
nevznikly přínosy pro region, zejména hospodářský růst a dodatečná pracovní místa 40.

38

Projekty 16 a 17 v rámci OP Dolní Sasko a projekty 19, 21, 23 ad 24 v rámci OP Sasko.

39

Viz studie OECD Italy: Key issues and policies, OECD studies on SMEs and entrepreneurship
(Itálie: Hlavní problémy a politiky, studie OECD zaměřené na MSP a podnikání) (2014).

40

Uvedla to i studie OECD z roku 2014: Italy: Key issues and policies, OECD studies on SMEs and
entrepreneurship (Itálie: Hlavní problémy a politiky, studie OECD zaměřené na MSP a podnikání).
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Plánování, výběr a monitorování projektů se nedostatečně zaměřovaly na otázku
udržitelnosti
44. Může existovat řada důvodů, proč je (nebo není) dosaženo udržitelných výsledků
projektů, a řada postupů, které ovlivňují jejich dosažení. Tyto důvody lze určit na úrovni
projektu i na strategické úrovni (nebo na úrovni programu / operačního programu).
Prosazování udržitelnosti v programování OP bylo nedostatečné
45. Naše posouzení se opíralo o dobré a špatné postupy související s prosazováním
udržitelnosti v operačních programech včetně zohlednění příslušných rizik. Rovněž jsme
zkoumali, do jaké míry řídicí orgány analyzovaly potřeby podniků v odpovídajících regionech,
a selhání trhu, s nimiž se setkaly. A v neposlední řadě jsme se zabývali tím, jak byly plněny
požadavky právních předpisů týkající se udržitelnosti.
46. Dokonce i na úrovni strategického plánování jsme zjistili různé nedostatky, které by
mohly vysvětlovat, proč značná část kontrolovaných projektů nedosáhla
udržitelných/dlouhotrvajících výsledků nebo jich dosáhla jen zčásti. Při přípravě operačních
programů řídicí orgány obecně přijímaly nedostatečná opatření na podporu udržitelnosti
prostřednictvím vhodných opatření politiky a podmínek přesahujících rámec požadavků
právních předpisů (viz bod 12).
Udržitelnost nebyla v operačních programech prioritou
47. Do roku 2013, především však v programovém období, které skončilo v roce 2006, nebyl
kladen dostatečný důraz na udržitelnost výsledků operačních programů. Jelikož to právní
předpisy nepožadovaly, žádný z kontrolovaných operačních programů se nezabýval potřebou
zjišťovat, zda investiční projekty přinášejí udržitelné výsledky. Ačkoli operační programy
zahrnovaly širší cíle v oblasti hospodářského rozvoje, například zvýšenou zaměstnanost a
zlepšenou regionální konkurenceschopnost, nezdůrazňovaly důležitost dlouhodobých
výsledků. Udržitelnost nebyla cílem v operačních programech ani v jiných strategických
dokumentech a neexistoval žádný specializovaný ukazatel pro její měření.
48. Operační programy ani jiné plánovací dokumenty odvětvových programů na podporu
podniků se nezabývaly riziky pro dosahování udržitelnosti výsledků projektů, a tudíž
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nepředpokládaly žádná opatření ke zmírnění těchto rizik. Strategické plánovací dokumenty
navíc nestanovily přesně ani požadované nepřímé výsledky pro regiony, ani mechanismy
k jejich měření (viz také body 40–43).
49. Vnitrostátní orgány neshromažďovaly statistické údaje o mírách přežití podnikatelských
subjektů podpořených financováním z EU nebo o důvodech, proč výsledky projektů nebyly
udržitelné. Neprováděly žádné srovnávání úspěchu podniků podpořených veřejnými
finančními prostředky a podniků, které žádnou podporu nezískaly. Proto jim chyběly důležité
informace při navrhování různých systémů podpory podnikání v rámci operačních programů.
50. Hlavním cílem Komise při poskytování spolufinancování opatření na podporu podniků
z EFRR bylo dosáhnout hospodářského dopadu, udržitelnost výsledků investic byla jen
vedlejším aspektem. Hlavním zájmem v souvislosti s udržitelností bylo tudíž splnit požadavky
podle práva EU. Komise neposkytla řídicím orgánům pokyny k výběru a koncepci projektů,
ani jakoukoli jinou podporu k prosazování udržitelnosti výsledků.
Posouzení potřeb byla nedostatečná a skutečná potřeba veřejného financování nebyla
identifikována správně
51. Z koncepce udržitelnosti vyplývá, že veřejné financování se používá na projekty, které
mohou nejlépe přispět k dosažení cílů operačních programů. Posouzení potřeb přispívají
k celkové udržitelnosti tím, že umožňují určit činnosti/podniky, které jsou pro dosažení cílů
operačních programů nejvýznamnější, a také podniky, které nejvíce potřebují veřejné
financování, podniky, u nichž nelze nalézt žádná řešení na trhu, nebo u nichž tržní podmínky
nepodporují mobilizaci soukromých investic umožňujících naplnit jejich potřeby („selhání
trhu“). Jestliže příjemci nemají skutečnou potřebu veřejné podpory a tatáž rozhodnutí by
učinili i bez ní, existuje větší riziko ztráty z efektu mrtvé váhy. Veřejné financování navíc
obdrží méně příjemců, kteří je skutečně potřebují, a celková udržitelnost se tak snižuje.
52. Ačkoli kontrolované operační programy obsahovaly určité prvky posouzení potřeb,
žádný z nich ani příslušná hodnocení ex ante, která operačním programům předcházela,
nezahrnovaly důkladné analýzy skutečných potřeb podniků (např. potřeb velkých podniků
v porovnání s malými) v příslušných regionech z hlediska investiční podpory. Před
vypracováním koncepce opatření k podpoře podniků nebyly provedeny žádné podrobné
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průzkumy, specializovaný výzkum nebo podobné přípravné činnosti k určení potřeb nejvíce
zranitelných odvětví. Zejména posouzení potřeb uvedená v příslušných rakouských, italských
a polských operačních programech týkajících se podpory podniků byla nedostatečná.
53. V několika případech (v operačních programech Sasko a Dolní Sasko a do určité míry
také v českých a italských operačních programech) byla výchozí situace podniků v regionech
popsána poměrně obsažně, včetně konkrétních omezení, s nimiž se podniky potýkaly
v oblasti investování a tvorby dodatečných pracovních míst. V jiných operačních programech
chyběly jasné regionální plány pro zmírňování těchto omezení, např. zlepšení přístupu
k financování, využití pákového efektu soukromého financování, zvýšení výroby, obratu,
vývozu nebo produktivity a zavedení nových výrobků. Kromě toho neexistovaly žádné plány,
které by uváděly, jak bude EFRR přidávat hodnotu při zajišťování dlouhodobější změny
podnikatelského sektoru včetně hlubších restrukturalizačních procesů potřebných souběžně
s hospodářskými účinky na zaměstnanost nebo konkurenceschopnost podniků.
54. Operační programy také v jednotlivých regionech jasně neurčovaly skutečnou potřebu
podniků v oblasti veřejného financování nebo selhání trhu. V důsledku toho chyběla řádná
vysvětlení toho, proč by některé podniky měly získat finanční prostředky EU na investice do
svých majetkových základen (např. na základě odvětví, velikosti, obchodního potenciálu
nebo stupně inovací). Kromě centrálního českého OP žádný z kontrolovaných operačních
programů neuváděl jakékoli zdůvodnění, které by prokazovalo způsobilost velkých podniků
ke spolufinancování z EFRR.
55. Řídicí orgány předpokládaly, že v podstatě všechny podniky, které mají sídlo
v konvergenčním regionu nebo v jinak strukturálně oslabeném regionu, se potýkají se
selháními trhu, a proto potřebují veřejnou investiční podporu, přičemž tomu tak nutně být
nemusí. Kromě toho operační programy a investiční projekty neřešily prakticky jiná selhání
trhu než (potenciální) kapitálová omezení nebo přístup k úvěrům, zatímco MSP se
v porovnání s většími podniky potýkají i s dalšími znevýhodněními 41. Nutnost, aby veřejné

41

Například asymetrie pro podnikání významných informací, nedostatek odbornosti a kontaktů,
překážky v přístupu na trh a zlepšování postavení podniků v hodnotových řetězcích a vysoké
náklady spojené s investicemi nebo opatřeními nezbytnými pro využití pákového efektu
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intervence kombinovaly finanční pomoc s nefinanční podporou (tj. diagnostikou,
poradenstvím nebo přístupem ke specializované infrastruktuře), byla přehlížena.
56. Komise se při schvalování kontrolovaných operačních programů nezabývala rizikem
ztráty z efektu mrtvé váhy ve vztahu k finančním prostředkům EU, například tak, že by tato
rizika v operačních programech zdůraznila, nebo že by poskytla pokyny, jak provádět výběr
příslušných projektů. Několik operačních programů poskytlo finanční prostředky z EFRR navíc
ke stávajícím vnitrostátním nebo regionálním grantovým programům na podporu podniků.
Podle dlouhodobých zkušeností v členských státech tyto grantové programy obecně
zajišťovaly smysluplné investice. Avšak z toho, že finanční prostředky EU doplnily vnitrostátní
a soukromé investice, nevyplývalo, že by tyto prostředky měly vést k vyššímu počtu nebo
vyšší kvalitě soutěžících projektových žádostí. Navíc financování z EU nepodporovalo delší
udržitelnost výsledků projektů přesahující požadavky právních předpisů (např. na základě
požadavku účinnějších kontrol a podávání zpráv nebo uložení přísnějších podmínek), neboť
nebylo provázáno se sledováním dlouhodobých výsledků.
Zaměření na požadavky udržitelnosti stanovené v právních předpisech
57. Členské státy byly odpovědné i za důsledné provedení požadavků právních předpisů EU
týkajících se udržitelnosti. Komise byla povinna monitorovat úsilí členských států a zajišťovat
soulad s právem EU. V členských státech zahrnutých do auditu byla pravidla pro udržitelnost
výsledků projektů omezena na pravidla stanovená právem EU (viz příloha VI).
58. Komise a řídicí orgány považovaly požadavky právních předpisů týkající se udržitelnosti
za dostatečné 42. Na základě tohoto přístupu v programových obdobích 2000–2006 a 2007–
2013 schválily operační programy, které nestanovily přísnější podmínky za účelem

soukromých investic. Tato znevýhodnění však nebyla při navrhování operačních programů
dostatečně řešena.
42

Zejména čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) č. 1260/1999 a článek 57 nařízení (EU) č. 1083/2006.
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prosazování dlouhodobých výsledků, například případné prodloužení období udržitelnosti
nad minimální období stanovené v předpisech 43.
59. A konečně kromě několika málo výjimek řídicí orgány do grantových dohod
nezařazovaly kritické podmínky týkající se dosahování dlouhodobých výsledků. Většina
grantových dohod jen opakovala požadavky podle práva EU. Dohody neprosazovaly aspekty
udržitelnosti pomocí účinnějších podmínek, např. stanovení klíčových závazných cílových
hodnot týkajících se úrovně zaměstnanosti a produktivity nebo konkurenceschopnosti a
inovací, které by bylo nutné zachovat po pevně daná minimální období.
Nedostatečné zaměření na udržitelnost při výběru projektů
60. Pokud jde o výběrová řízení v rámci operačních programů, analyzovali jsme význam
projektů pro cíle operačního programu a zkoumali jsme existenci a využití kritérií, která by
bylo možné spojit s otázkou udržitelnosti. Rovněž jsme zkoumali, zda byly zohledněny další
z hlediska udržitelnosti výsledků důležité aspekty, například inovace nebo předcházení
efektu mrtvé váhy.
61. Skutečnost, že celkově byly kontrolované projekty v souladu se zastřešujícími cíli
operačních programů, je dobrou známkou toho, že výběrová řízení umožňovala výběr
náležitých projektů. Ve fázi výběru však žádný z operačních programů zahrnutých do auditu
dostatečně neupřednostňoval dosažení udržitelných výsledků. Konkrétně žádosti nebo
dokumentace výběrových řízení jen zřídkakdy uváděly rizika pro dlouhodobé výsledky
projektů a opatření k jejich zmírnění. Často se také nezabývaly riziky v souvislosti s mrtvou
váhou.
62. Ačkoli kritéria výběru obvykle uváděla řadu cílů a cílových hodnot (například posílení
majetkové základny podniků, zlepšení obchodního potenciálu nebo konkurenceschopnosti,
tvorbu nových nebo zachování stávajících pracovních míst), projektové žádosti nebyly
odměňovány za svůj potenciál generovat dlouhotrvající výsledky. Namísto toho řídicí orgány
spíše bez větších nároků posuzovaly jen potenciál projektů udržet cílové hodnoty po dobu tří

43

Kromě jednoho kontrolovaného opatření v Itálii (OP Apulie), kde byla povinnost zachovat
nemovitý majetek prodloužena na deset let.
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nebo pěti let po skončení projektu, jak to požadují právní předpisy. Řídicí orgány ve fázi
výběru neposuzovaly potenciální dlouhodobé hospodářské výsledky projektů.
63. Ve většině případů patřily k hlavním cílům pro produktivní investice v kontrolovaných
operačních programech také inovace. Při hodnocení projektových žádostí však stupeň
inovací projektů v podstatě nebyl zohledňován. Podpora byla často poskytována pro
poměrně jednoduché průmyslové procesy s vyšším rizikem krátkodobosti, které tudíž
nepřinášely udržitelné výsledky. Nalezli jsme celkem jen osm projektů 44 v operačních
programech v Itálii, Sasku a České republice, v nichž příjemci investovali do inovativních
průmyslových procesů nebo výrobků. Praxe EU ukazuje, že příjemci jsou povzbuzováni, aby
vytvářeli výrobky, které se odlišují, jsou inovativní a nabízejí přidanou hodnotu, aby byla
zajištěna udržitelnost jejich projektů. Projekty se silným potenciálem v oblasti inovací a
konkurenceschopnosti jsou více životaschopné.
64. Při výběru projektů nebylo zohledňováno riziko ztráty z efektu mrtvé váhy, neboť řídicí
orgány nezvažovaly schopnost soukromých subjektů financovat projekty ze svých prostředků
nebo nést vyšší podíl nákladů.
65. Známkou ztráty z efektu mrtvé váhy je například případ, kdy předkladatel projektu již
projekt zahájil před udělením grantu, jak se stalo u šesti kontrolovaných projektů. V takových
případech existuje riziko, že by projekty byly realizovány i bez podpory nebo že jim byl grant
přislíben ještě před posouzením projektu.
66. Další známkou potenciální ztráty z efektu mrtvé váhy je situace, kdy příjemce získá více
než jeden grant EU v rozmezí jen několika málo let a výběrová komise k této skutečnosti
nepřihlédne. Bylo tomu tak u 15 ze 41 kontrolovaných projektů. Různí příjemci, kteří byli
příjemci podpory, získali více než jeden grant z EFRR v poměrně krátkých obdobích, aniž by
byla u jejich žádostí provedena kontrola finanční dosažitelnosti 45.

44

Projekty 12, 13, 19, 20, 24, 25, 27 a 31.

45

Například společnost v České republice (projekt 9) obdržela tři granty za pět let. Tato společnost
ve své žádosti dokonce uvedla, že realizace projektu nebude vyžadovat žádné úvěry ani granty.
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67. A v neposlední řadě jsme zjistili, že osm kontrolovaných projektů 46 by bylo možné
dokončit v obdobném rozsahu a v obdobném časovém rámci výhradně s vlastními
prostředky podniků nebo pomocí bankovních úvěrů, bez využití grantů (viz obrázek 4). Bylo
tomu tak zejména v případech, kdy byly podniky součástí skupiny společností. V důsledku
toho takové využití veřejných prostředků snížilo potřebné soukromé investice. Navíc čím
vyšší je poskytnuté spolufinancování, tím vyšší je dopad ztráty z efektu mrtvé váhy. Příklady
projektů, které obdržely granty, přestože se nepotýkaly se selháním trhu, uvádí také
rámeček 6.
Obrázek 4 – Byly by projekty realizovány bez grantů z EU?
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Zdroj: Analýza EÚD na základě informací, které poskytli ŘO nebo příjemci projektů.
Rámeček 6 – Příklady projektů, u nichž nenastalo selhání trhu
Projekt 19 (OP Sasko/Německo) – Rozšíření výrobního areálu (výstavba výrobní haly a nákup
specializovaných strojů a zařízení)
Celkové investiční náklady: 21,6 milionu EUR.
Celková výše grantu: 5,4 milionu EUR včetně 4,1 milionu EUR z EFRR.
Projekt realizován v době od října 2011 do října 2013.
Projekt byl úspěšný, neboť pomohl podniku v Sasku v růstu a tvorbě významné zaměstnanosti.
V době, kdy byly investice v období 2007–2008 plánovány a navrhovány, však neexistovala žádná
zvláštní selhání trhu nebo mezery ve financování, které by bylo třeba krýt veřejným grantem. Podnik
v Sasku dosáhl své plné výrobní kapacity a musel provést dodatečné investice, pokud měl svou
činnost rozšířit.
Vzhledem k tomu, že podnik byl součástí velké skupiny společností, mohl tyto strategické investice
realizovat ze svých vlastních zdrojů a pomocí půjček.

46

Projekty 3, 9, 14, 25, 28, 29, 31 a 41.
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Projekty 29 a 31 (OP Apulie) – Tiskárna a výrobce součástí letadel, celkové investiční náklady všech
projektů 30,5 milionu EUR včetně 9,8 milionu EUR z EFRR)
Celkové investiční náklady: 25,1 milionu EUR, resp. 5,4 milionu EUR.
Celková výše grantu: 16,6 milionu EUR (včetně 8,3 milionu EUR z EFRR) a 3 miliony EUR (1,5 milionu
EUR z EFRR).
U těchto dvou projektů nebyla selhání trhu zjevná.
Příjemci byli buď součástí přední národní skupiny, nebo konsorcia MSP se stabilním postavením na
trhu. V letech před podáním projektové žádosti se zvýšily i jejich příjmy.
Vzhledem ke své finanční situaci a konsolidovanému postavení na trhu mohly podniky, které byly
příjemci podpory, získat na financování projektů bankovní úvěry.

Chyběly ukazatele a monitorování projektů se dostatečně nezaměřovalo na udržitelnost
výsledků
68. Kromě zajištění toho, aby byly projekty prováděny v souladu s očekávaným rozsahem,
rozpočtem a harmonogramem, je důležité, aby se řídicí a monitorovací mechanismy zaměřily
jak na dosahování výsledků při dokončení projektů, tak na následnou udržitelnost těchto
výsledků. Příslušné ukazatele, monitorování a podávání zpráv by měly poskytovat jistotu
nejen o tom, že podniky, které jsou příjemci podpory, dodržely požadavky právních předpisů
týkající se udržitelnosti, ale i o tom, že se o příslušné výsledky staraly a pokud to bylo možné,
dále je rozvíjely.
Nedostatek ukazatelů
69. V operačních programech v období 2000–2006 nebyly ukazatele definovány nebo
nebyly definovány jednotně. V následujícím období však Komise požádala řídicí orgány, aby
zavedly hlavní ukazatele výstupů a výsledků. Žádný z těchto ukazatelů se však netýkal
dlouhotrvajících výsledků. Řídicí orgány vybraly ukazatele podle strategií svých operačních
programů a druhů grantů a neumožnily srovnávání dosažených výsledků napříč regiony.
70. Některé z ukazatelů výstupů nebyly dostatečně specifické, ale byly spíše obecně
formulovány v příslušných dokumentech týkajících se projektů z programových období
2000–2006 a 2007–2013. Ukazatele výsledků byly také definovány nedostatečně, neboť
nestanovovaly, čeho mají programy podpory dosáhnout 47. Nedostatek relevantních,

47

Tato skutečnost byla kritizována i ve výroční zprávě EÚD za rok 2016, viz bod 6.76 v kapitole 6
týkající se soudržnosti.
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kvalitativních a vyčíslitelných ukazatelů pro měření výstupů a výsledků bránil komplexnímu
posouzení účinků projektů (viz příklady v rámečku 7). I v případech, kdy se ukazatele
výsledků do určité míry zabývaly přímými a bezprostředními cíli projektů, nebyly žádné z nich
používány k měření udržitelnosti výsledků projektů, činností nebo operací (viz také oddíl
níže, který se věnuje monitorování projektů). Jakkoli je důležité mít zavedeny ukazatele
výkonnosti, je třeba věnovat pozornost tomu, aby těchto ukazatelů nebylo zbytečně
mnoho 48.
Rámeček 7 – Příklady nedostatků při stanovování ukazatelů výkonnosti
Operační programy Dolní Sasko a Sasko uváděly kromě zaměstnanosti také jiné důležité cíle
programu, například lepší konkurenceschopnost a inovace, produktivitu, vývozní kapacitu a obchod
s jinými regiony, neměly však žádné odpovídající ukazatele na úrovni projektů. Na úrovni projektu
tudíž nebyly shromažďovány žádné údaje z projektů týkající se těchto výsledků.
Měření úspěchu programu a udržitelnosti výsledků v českém centrálním operačním programu trpělo
nedostatkem závazných ukazatelů výsledků a nedostatečným podáváním zpráv o nezávazných
ukazatelích výsledků. Příjemci mohli znovu sjednat (nižší) stanovené cílové hodnoty, pokud cílových
hodnot plně nedosáhli.
V OP Apulie byla ve třech ze čtyř kontrolovaných projektů tvorba pracovních míst jediným povinným
ukazatelem. U jednoho opatření nebyly závazné ukazatele stanoveny (viz projekt 32). I cílové
hodnoty projektů v italském centrálním OP byly během procesu schvalování sníženy (projekty 25 a
28), což naznačuje, že prvotní stanovení cílových hodnot nebylo realistické.

71. V několika málo případech byly cílové hodnoty ukazatelů nerealistické: ve dvou
případech (projekty 19 a 22) byly cílové hodnoty zaměstnanosti překročeny o přibližně 100 %
a v jednom případě (projekt 11) byly dosažené úspory energie téměř třikrát vyšší než úspory
předpokládané v plánovacích dokumentech. Hodnocení českého OP v polovině období
konstatovalo, že jednotlivé cílové hodnoty stanovené na úrovni OP nebyly dostatečně
náročné, a proto bylo doporučeno zvýšit je o 200 % či více.

48

Jak jsme uvedli ve zvláštní zprávě č. 2/2017: Jednání Komise o dohodách o partnerství a
programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020: výdaje jsou více zaměřeny na priority
strategie Evropa 2020, avšak mechanismy měření výkonnosti jsou stále složitější. Tato zpráva
doporučuje určit ukazatele, „které jsou nejdůležitější a nejvhodnější ke stanovení dopadu
intervencí EU“.
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Monitorování projektů se dostatečně nezaměřovalo na otázku udržitelnosti
72. Přestože chyběly ukazatele, došli jsme k závěru, že monitorování provádění projektů
bylo obecně přiměřené. Opíralo se však do značné míry o výstupy a nebylo harmonizované, a
to ani z hlediska monitorování a ověřování údajů, ani z hlediska dostupnosti elektronických
nástrojů pro podávání zpráv. Systémy kontroly a monitorování projektů, které existovaly
v regionech, pomohly zajistit, aby byly výstupy k datu dokončení projektu celkově
dosahovány podle plánu a aby byly granty využívány k nákupu způsobilých aktiv.
73. Řídicí orgány však účinným způsobem nemonitorovaly udržitelnost projektů z hlediska
požadavků právních předpisů ani z hlediska jiných aspektů indikujících dlouhotrvající
výsledky. Při dokončení projektu byli příjemci povinni předložit závěrečnou zprávu o výdajích
na projekty (výstupy), avšak ne vždy o dosažených přímých výsledcích (viz příloha VII, pokud
jde o různé požadavky monitorování týkající se kontrolovaných operačních programů). Řídicí
orgány také nepředpokládaly, jak budou řešit případy, kdy se k datu dokončení projektu
výsledky dosud neprojevily a budou patrné až v pozdější fázi.
74. Celkově zůstávalo monitorování požadavků právních předpisů v oblasti udržitelnosti po
dokončení projektů co do rozsahu omezené a u různých operačních programů se lišilo.
Mechanismy podávání zpráv a monitorování a příslušné povinnosti orgánů a příjemců po
dokončení projektu nebyly vždy jasné nebo nebyly formálně specifikovány ve správních
dokumentech všech operačních programů 49. Řídicí orgány neposkytly příjemcům žádné
pokyny nebo systematické poradenství týkající se monitorování udržitelnosti. Neměly ani
systémy IT pro shromažďování údajů o udržitelnosti a žádný z řídicích orgánů nebyl schopen
předložit spolehlivé statistické údaje o dodržování požadavků právních předpisů týkajících se
udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že neexistoval zákonný požadavek, aby tak činily,

49

Například u rakouského OP a u některých specifických opatření v italském centrálním a
regionálním OP. Také polské orgány schválily pokyny týkající se udržitelnosti projektů až v roce
2012, tj. jen pro poslední část období 2007–2013. Tyto pokyny stanovily požadavky na
udržitelnost, specifická kritéria týkající se vývoje udržitelnosti, metodiku pro výpočet oprav a
doporučení k řešení specifických situací (např. změn vlastnické struktury, odepsaných aktiv nebo
upravených či redukovaných výstupů a výsledků). Ani tyto pokyny však nezajišťovaly plně účinné
monitorování, které by pomohlo zajistit udržitelné výsledky, neboť řídicí orgány neměly
k dispozici příslušné spolehlivé údaje.
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ukončovaly řídicí orgány sledování vývoje projektů okamžitě po skončení období
udržitelnosti podle právních předpisů.
75. Výše uvedený nedostatek ukazatelů a omezené monitorování po dokončení projektů
bránily měření udržitelnosti výsledků projektů. Byly také jedním z důvodů, proč bylo obtížné
určit příčinné souvislosti mezi finančními prostředky EU vyplacenými na rozvoj soukromého
sektoru a generovanými ekonomickými účinky pro podniky a regiony.
Nedostatečné využívání následných hodnocení
76. Nenalezli jsme žádná hodnocení programů produktivních investic, která by zahrnovala
specifické posouzení udržitelnosti výsledků. Kvůli omezenému rozsahu monitorování
udržitelnosti požadované právními předpisy, neexistenci systému IT pro sběr dat týkajících se
tohoto monitorování a absenci jakéhokoli dlouhodobého monitorování po skončení období
udržitelnosti nebyly k dispozici žádné údaje o udržitelnosti výsledků, kterých dosáhly
projekty v rámci EFRR, ani o hospodářském rozvoji podniků, které byly příjemci podpory,
nebo o účincích projektů na regiony. Nebylo tudíž možné určit získané poznatky a
systematicky je využít pro příslušné regionální režimy podpory v rámci ESI fondů 2014–2020.
77. Komise neprovedla specifické audity ani hodnocení týkající se udržitelnosti investic
financovaných z EFRR. Pokud jde o informace o udržitelnosti a provádění operačních
programů obecně, musela se Komise opírat zejména o údaje vykázané ve výročních zprávách
řídicích orgánů o provádění. Většina údajů se však týkala především výkonnosti z hlediska
čerpání finančních prostředků. Řídicí orgány také ve svých výročních zprávách musely
oznámit případy neplnění požadavků na udržitelnost podle právních předpisů. Komise však
nebyla schopna předložit žádné důkazy o tom, jaká opatření přijala v návaznosti na tyto
případy neplnění.
78. Komise začlenila studie finanční podpory EFRR pro velké společnosti a MSP do svého
širšího následného hodnocení politiky soudržnosti v období 2007–2013 50. Závěrečné zprávy

50

Následné hodnocení programů politiky soudržnosti 2007–2013, závěrečná zpráva – pracovní
balíček 2: Support to SMEs – Increasing Research and innovation in SMEs and SME Development
(Podpora pro MSP – Posilování výzkumu a inovací v MSP a rozvoj MSP), 30. března 2016; a
závěrečná zpráva – pracovní balíček 4: Support to large enterprises (Podpora pro velké podniky),
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sice neobsahovaly přímá posouzení udržitelnosti výsledků, ale uváděly zjištění relevantní pro
cíl dosáhnout dlouhotrvajících výsledků investic EU do podniků. Nejdůležitější zjištění
z hodnocení týkající se obou typů podniků byla v souladu s výsledky našeho auditu a jsou
shrnuta v příloze VIII. Komise neshromažďovala statistické údaje o mírách přežití podniků
financovaných z EU, a to ani na úrovni EU, ani na úrovni členských států. V důsledku toho
není schopna provést srovnání mezi podniky, které obdrží podporu, a podniky, které
podporu neobdrží.
Nápravná opatření přijímaná v případě nedosažení cílových hodnot a nesplnění požadavků
na udržitelnost nebyla uplatňována jednotně
79. Zkoumali jsme, jak řídicí orgány uplatňovaly nápravná opatření za nedosažení
stanovených cílových hodnot nebo nesplnění požadavků na udržitelnost, neboť to mohlo mít
vliv na míru dosahování udržitelných výsledků.
80. Řídicí orgány plánovaly zpětně vymáhat prostředky v případě nesplnění závazných
cílových hodnot stanovených v grantové dohodě a za nesplnění požadavků právních
předpisů týkajících se udržitelnosti. Tato opatření však nebyla uplatňována jednotně. Rozsah
nesplnění cílových hodnot projektů, za který byly uloženy sankce, se různil a lišily se i zpět
získatelné částky, a to podle pravidel stanovených v operačních programech.
81. Dva německé řídicí orgány uplatňovaly zpětné vymáhání částek, pokud při dokončení
projektu nebyly dosaženy všechny závazné cílové hodnoty (týkající se tvorby nebo zachování
pracovních míst)51. České a polské řídicí orgány postupovaly flexibilněji: získávaly finanční
prostředky zpět jen v případě, že skutečná dosažená hodnota byla nižší než 95 % (Česká
republika) nebo 90 % (Polsko) stanovených závazných cílových hodnot. Také italské orgány
vymáhaly prostředky zpět u projektů, které nesplnily cílové hodnoty.

18. února 2016. Souhrn v pracovním dokumentu útvarů Komise SWD(2016) 318 final ze dne
19. září 2016.
51

Sasko však nabízelo možnost v konkrétně odůvodněných případech zpětné získání částky
prominout a ukončit.
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82. V různých operačních programech se však významně lišily i částky, které měly být
získány zpět. Německé a české řídicí orgány uplatňovaly zpětné získání v plné výši.
U italských operačních programů však bylo zpětné získání úměrné hodnotě aktiv a délce
doby, po kterou nebyla aktiva řádně užívána. Italský řídicí orgán uplatnil zpětné získání celé
částky pouze v případě, že dotčené neplnění zakládalo podstatné porušení požadavku
právních předpisů na udržitelnost, v případě nedosažení cílů v oblasti zaměstnanosti nebo
v případě, že podniky přispěly k financování projektu méně, než stanovily grantové dohody.
83. Často bylo možné sjednat nové závazné cílové hodnoty nebo příslušné lhůty. Pokud
tomu tak bylo, řídicí orgány umožňovaly tyto aspekty znovu sjednat před koncem období
udržitelnosti, a to s ohledem na hodnoty, jichž bude pravděpodobně dosaženo. Jakkoli to
v některých případech bylo odůvodněné, např. v důsledku měnících se vnějších faktorů,
existuje riziko, že bude-li tento postup uplatňován téměř pravidelně, zpochybní se tím jak
předchozí výběr projektových žádostí o financování, tak dosažení udržitelných výsledků.
84. V jiných případech (např. v českém regionálním OP) grantové dohody umožňovaly
převod dotovaných aktiv na třetí stranu před koncem doby udržitelnosti, pokud řídicí orgán
takový převod schválil. Podle řídicího orgánu k takovým převodům docházelo jen po
důkladném posouzení podniku, do něhož byla dotovaná aktiva převáděna. Taková praxe však
vytvářela riziko, že určitá společnost bude mít nakonec prospěch z grantu, aniž by musela
projít obvyklým postupem výběru projektů.
V předpisech týkajících se ESI fondů pro období 2014–2020 byly provedeny určité změny za
účelem zvýšení potenciálu udržitelnosti výsledků
85. Posuzovali jsme, do jaké míry Komise ve svých legislativních návrzích týkajících se ESI
fondů pro období 2014–2020 využila poznatky z předchozích programů a zda určila technická
a organizační omezení udržitelnosti výsledků u projektů v podnikatelském sektoru, a rovněž
příklady osvědčených postupů z doby před rokem 2014. Kontrolovali jsme, zda se změny
týkající se lepší udržitelnosti investic EU odrazily v dokumentech politiky a v právním rámci
pro tento sektor podpory. A v neposlední řadě jsme zjišťovali, zda Komise poskytla
regionálním orgánům pokyny v oblasti využívání poznatků týkajících se udržitelnosti při jejich
programování ESI fondů.
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Regulační rámec se zlepšil…
86. Při přípravě legislativních návrhů pro ESI fondy 2014–2020 Komise využila poznatky
získané z předešlých programů produktivních investic. Do nařízení o ESI fondech byla vložena
řada zásadních úprav. Následující ustanovení nařízení o EFRR a nařízení o společných
ustanoveních 52 vyjasnila regulační rámec z hlediska udržitelnosti operací financovaných z ESI
fondů a pravděpodobně budou mít vliv na zvýšení udržitelnosti výsledků:
•

Od roku 2014 EFRR v zásadě podporoval produktivní investice pouze pro MSP. Obecně
se předpokládá, že MSP mají větší potřebu finančních prostředků a jiné podpory,
například poradenských služeb v oblasti podnikání. Větší podniky mohou získat granty
jen na investice do posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací nebo na
podporu přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství 53.

•

Byl vyjasněn výchozí okamžik pětiletého období udržitelnosti. Nyní je to buď datum
konečné platby, nebo případně datum stanovené v rozhodnutí o státní podpoře, což
předtím nebylo jasné, a proto řídicí orgány uvedený pojem nepoužívaly jednotně.

•

Pokud jde o nápravná opatření za nesplnění požadavků právních předpisů týkajících se
udržitelnosti, musí nyní pro zahájení postupu zpětného získání částky platit jedna
z těchto tří podmínek (a nikoli všechny tři, jak tomu bylo dříve): a) zastavení nebo
přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast; b) změna vlastnictví položky
infrastruktury, která podniku či veřejnému subjektu poskytuje nepatřičnou výhodu;
nebo c) podstatná změna nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky
operace, která by vedla k ohrožení jejích původních cílů.

•

Příspěvek z ESI fondů musí být vrácen, jestliže je do deseti let (namísto pěti let)
produktivní investice přemístěna mimo území EU, s výjimkou případů, kdy je příjemcem
malý nebo střední podnik 54.

52

Nařízení (EU) č. 1301/2013 a nařízení (EU) č. 1303/2013.

53

Čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1301/2013.

54

Článek 71 nařízení (EU) č. 1303/2013.
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87. Náš nedávný audit 55 konstatoval, že Komisi a členským státům se obecně dařilo
vypracovat operační programy, které mají důslednější intervenční logiku, tj. stanoví, čeho se
má dosáhnout (specifické cíle a výsledky) a jak toho má být dosaženo (požadované
financování, prováděná opatření a očekávané výstupy). Byla zavedena nová pravidla s cílem
používat ukazatele výkonnosti jednotněji a komplexněji pro měření pokroku při dosahování
dlouhodobých výsledků. U každé prioritní osy (kromě os pro technickou pomoc a OP
věnovaných iniciativě na podporu malých a středních podniků) musí OP uvádět rámec
výkonnosti, který se skládá z podsouboru ukazatelů, které již byly v rámci v OP stanoveny 56,
z nichž většina je již předem definována v příslušném nařízení.
… stále však existují určité mezery
88. Novým prvkem regulačního rámce pro období 2014–2020, který může mít dopad na
výkonnost činností v rámci podpory podnikání financované z EU, je požadavek, aby operační
programy plnily soubor „předběžných podmínek“ 57. Jsou to podmínky na základě předem
vymezených kritérií stanovených v nařízení o společných ustanoveních, které jsou
nezbytnými předpoklady účinného a efektivního využití financování EU určeného pro
všechny ESI fondy. Při přípravě operačních programů na období 2014–2020 musí členské
státy posuzovat, zda byly tyto podmínky splněny.
89. Aby splnily požadavky týkající se předběžné podmínky 3, která se týká zvyšování
konkurenceschopnosti malých a středních podniků, musely vnitrostátní orgány provést
zvláštní opatření na podporu podnikání, a to i podle tzv. „Small Business Act for Europe“ 58,
nežli jim byly přiděleny ESI fondy na podporu podniků. Některé z těchto činností mají mít
pozitivní účinek na organizaci podnikání a následně na životnost podniků a jejich dlouhodobé
55

Zvláštní zpráva č. 2/2017: „Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti
soudržnosti na období 2014–2020“.

56

Nařízení (EU) č. 1303/2013, články 22 a 96 a příloha II.

57

Viz článek 17 a příloha XI nařízení č. 1303/2013 i zvláštní zpráva č. 2/2017.

58

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - „Zelenou malým a středním podnikům.“ „Small Business Act“ pro
Evropu {SEK(2008) 2101} {SEK(2008) 2102} /* KOM(2008) 394 v konečném znění */ ze dne
25. června 2008.
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výsledky. Avšak vzhledem k tomu, že v době auditu uplynuly jen tři roky od začátku
programového období, přímý dopad uvedených činností na udržitelnost výsledků dosud
nebylo možné prokázat 59.
90. Zákonodárné orgány však nepřijaly návrh Komise na dodatečnou předběžnou podmínku
týkající se provádění směrnice o opožděných platbách 60, která by mohla mít důležitý dopad
na míry přežití MSP.
91. Operační programy na období 2014–2020 jsou strukturovány způsobem, který vedl
k značnému nárůstu počtu výkonnostních ukazatelů pro výstupy a výsledky, které je třeba
sledovat. Ve zvláštní zprávě č. 2/2017 61 jsme doporučili sjednotit definice termínů v oblasti
výkonnosti týkající se pojmů „výstupy“ a „výsledky“.
92. Kromě toho další zpráva EÚD 62 uvádí, že „valná většina ukazatelů, z nichž se při
přidělování výkonnostní rezervy vychází, se vztahuje k výstupům (57 %), finančním
ukazatelům (33 %) a klíčovým prováděcím krokům (9 %)“. Rámec výkonnosti na období
2014–2020 se tudíž nadále zaměřuje především na výdaje a výstupy projektů, ale nikoli na
dosahování výsledků.
93. Při přípravě nového regulačního rámce nemohla Komise využít výsledky následných
hodnocení podpory podniků (velkých podniků i MSP) z EFRR v období 2007–2013, neboť
zprávy byly zveřejněny až počátkem roku 2016. Kromě studie Evropského parlamentu 63,
která se značnou měrou zabývala právními aspekty, si nejsme vědomi jiných významných
zdrojů (například studií či jiných posouzení ze strany vnitrostátních orgánů), které se zabývají
59

Viz také pracovní dokument útvarů Komise SWD (2017) 127 final ze dne 31.3.2017 The Value
added of Ex-ante conditionalities in the European Structural and Investment Funds (Přidaná
hodnota předběžných podmínek v evropských strukturálních a investičních fondech).

60

Směrnice 2011/7/EU.

61

Viz poznámky pod čarou 48 a 55.

62

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

63

Studie Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for businesses under
Structural and Cohesion Funds (Otázka udržitelnosti při posuzování účinnosti podpory pro
podniky v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti), 2013.
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podporou EFRR pro produktivní investice a byly využity při přípravě nových nařízení
týkajících se ESI fondů. Celkově proto byla nařízení pro programové období 2014–2020
vypracována bez dostatečných informací odvozených z hodnotících studií.
94. Komise nezavedla žádná jiná specifická opatření na podporu udržitelnosti v projektech
produktivních investic v regionech v rámci ESI fondů. Nový právní rámec stále neobsahuje
ustanovení, která by vyžadovala, aby řídicí orgány ustavily postupy monitorování, které
konkrétně umožňují shromažďovat spolehlivé údaje týkající se udržitelnosti. Navíc tento
rámec neposkytl v tomto ohledu řídicím orgánům ani příjemcům žádné související pokyny
pro nové programové období.
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
95. Celkově konstatujeme, že ačkoli většina kontrolovaných projektů přinesla udržitelné
výsledky, nebyl v letech 2000 až 2013 při řízení podpory EFRR pro produktivní investice
v evropských podnicích kladen dostatečný důraz na udržitelnost výsledků. V důsledku toho
nebyly u pětiny kontrolovaných projektů výsledky udržitelné. Nalezli jsme nedostatky
v programování operačních programů a ve fázích výběru, monitorování a hodnocení
kontrolovaných projektů.
96. Požadavky právních předpisů EU týkající se udržitelnosti, zejména povinnost příjemců
zachovat zakoupená aktiva na původních místech do konce pevně stanovených období
udržitelnosti v délce pěti/tří let, byly splněny u všech kontrolovaných projektů. Společnosti,
které byly příjemci podpory, neuskutečnily žádné podstatné úpravy nebo změny povahy
vlastnictví, ani neukončily nebo nepřesunuly svou hospodářskou činnost. Kontrolované
projekty obecně přinesly plánované výstupy. Výstupy byly většinou využívány do konce doby
udržitelnosti (viz body 20–23).
97. Přímé výsledky kontrolovaných projektů se většinou týkaly tvorby pracovních míst,
lepšího přístupu k financování a úvěrům, zvýšené výroby a produktivity. V době našeho
auditu většina kontrolovaných projektů dosud přinášela očekávané přímé výsledky. Téměř
u poloviny kontrolovaných projektů jsme však zaznamenali, že komplexní posouzení
udržitelnosti ke konci doby udržitelnosti nebylo proveditelné. Vzhledem k tomu, že se
většina řídicích orgánů zaměřovala výhradně na tvorbu pracovních míst a výsledky nebyly po
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skončení projektu odpovídajícím způsobem monitorovány a vykazovány, neexistoval
dostatek příslušných informací o rozsahu, v jakém bylo výsledků dosaženo, a o udržitelnosti
těchto výsledků (viz body 26–31). U pětiny projektů výsledky dosažené při jejich dokončení
nepřetrvaly do konce období udržitelnosti, nebo zanikly jen krátce poté (viz body 32–38).
98. Nepřímé výsledky, například budování znalostních základen, navazování kontaktů
s institucemi terciárního vzdělávání, zvyšování místních daňových výnosů a prospěch pro
regiony, byly zřídkakdy upřednostňovány (viz body 40–43).
99. Nedosažení udržitelnosti výsledků projektů mělo řadu důvodů. Zatímco v několika málo
případech příjemci zjevně nemohli důvody ovlivnit (kvůli vnějším faktorům, např.
hospodářské krizi) nebo důvody spočívaly v nedostatcích řízení, v jiných případech byla
příčinou nedostatečná pozornost věnovaná otázce udržitelnosti na různých úrovních řízení
fondů EU.
100. Na úrovni programu nebylo dosahování dlouhotrvajících výsledků produktivních investic
účinně prosazováno v podkladových operačních programech ani v jiných relevantních
strategických dokumentech. Dosahování dlouhotrvajících výsledků nebylo prioritou. Nebyly
řádně určovány specifické potřeby podniků v různých odvětvích a podniků různé velikosti
(selhání trhu). To v programech vedlo k rizikům ztráty z efektu mrtvé váhy. Účast EU obecně
nezajišťovala lepší udržitelnost výsledků (viz body 46–59).
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Doporučení 1 – Prosazování udržitelnosti výsledků
a) Členské státy by měly prosazovat dosahování udržitelných výsledků produktivních investic
financovaných z EFRR na úrovni programování operačních programů, zejména
prostřednictvím:
•

většího zaměření na určování a zmírňování rizik týkajících se dosažení udržitelných
výsledků,

•

lepší analýzy potřeb různých druhů podniků včetně potřeby veřejného financování, aby
se předešlo ztrátě z efektu mrtvé váhy.

Cílové datum provedení: při přípravě operačních programů na období po roce 2020.
b) Při schvalování operačních programů by Komise měla věnovat obzvláštní pozornost tomu,
jak členské státy řeší udržitelnost výstupů a výsledků.
Cílové datum provedení: během schvalovacího procesu jednotlivých operačních programů
na období po roce 2020.
101. Pokud jde o výběr projektů, kritéria výběru neodrážela odpovídajícím způsobem
nutnost, aby projekty financované z EFRR dosahovaly dlouhotrvajících výsledků, zaváděly
inovační průmyslové procesy nebo maximalizovaly své účinky v důsledku pákového efektu.
Riziko, že společnosti mohou využít financování z EU, přestože svůj projekt mohly provést
i bez takového dodatečného financování nebo s nižší částkou financování, nebylo dostatečně
zmírňováno (viz body 61–67).
Doporučení 2 – Zohlednění udržitelnosti ve výběrových řízeních
Členské státy by měly zlepšit své postupy a kritéria výběru, aby bylo zohledněno riziko ztráty
z efektu mrtvé váhy a byly podpořeny pouze projekty produktivních investic s potenciálem
pro přiměřené dlouhotrvající výsledky.
Cílové datum provedení: při přípravě příštích výběrových řízení.
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102. Řídicí orgány nevěnovaly dostatečnou pozornost měření udržitelnosti výsledků. Ne
všechny řídicí orgány stanovily vhodné ukazatele pro měření výkonnosti intervencí
spolufinancovaných z EU a jejich výsledků v dlouhodobějším výhledu. Pokud byly příslušné
ukazatele definovány, měřily většinou jen jeden aspekt přínosů generovaných projekty,
dosahování stanovených cílových hodnot nebylo povinné, nebo nebyly ukazatele používány
k měření výkonnosti jednotným způsobem. To orgánům bránilo získat cenné informace
o udržitelnosti výsledků projektů a programů jako celku (viz body 69–71).
103. Ačkoli řídicí orgány monitorovaly provádění projektů na základě výstupů obecně
odpovídajícím způsobem, jejich monitorování a vykazování výsledků při dokončení projektů a
během období udržitelnosti bylo většinou nedostatečné. Částečně to bylo způsobeno slabým
využitím ukazatelů výkonnosti a částečně byla důvodem absence postupů pro monitorování
a podávání zpráv nebo jejich nedůsledné uplatňování. Nebylo prováděno žádné návazné
sledování dlouhotrvajících výsledků. V rámci operačních programů zahrnutých do našeho
auditu nebyla zadána žádná konkrétní následná hodnocení. Komise také neprovedla
specifické audity/studie týkající se udržitelnosti investic financovaných z EU (viz body 72–78).
Doporučení 3 – Důraz na udržitelnost při monitorování a podávání zpráv
Členské státy by měly zajistit odpovídající a jednotné monitorování a podávání zpráv:
•

používat předem definované a relevantní ukazatele výstupů i výsledků i ukazatele pro
měření dlouhotrvajících výsledků na úrovni operačního programu, a přitom zachovat
počet ukazatelů na zvládnutelné úrovni,

•

stanovit postupy monitorování a podávání zpráv, které budou používány při dokončení
projektu a během celého období udržitelnosti, přičemž tyto postupy by měly být
popsány v grantových dohodách,

•

zlepšit shromažďování a využití příslušných údajů.

Cílové datum provedení: u probíhajících projektů – co nejdříve; u následujících projektů – při
přípravě výběrových řízení.
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Doporučení 4 – Zohlednění udržitelnosti v hodnoceních
Komise a členské státy by měly zajistit, aby se při hodnocení ex post na úrovni operačního
programu nebo na úrovni EU systematičtěji věnovala pozornost různým aspektům
udržitelnosti dosažených výsledků ke konci doby udržitelnosti a v následném období.
Výsledky hodnocení by měly být využívány při koncipování budoucích režimů podpory EU
určené podnikům.
Cílové datum provedení: pro příští hodnocení ex post, která se budou provádět.
104. Grantové dohody systematicky neupravují nápravná opatření v případech nedosažení
očekávaných výsledků při dokončení projektu a/nebo ke konci období udržitelnosti. Pokud
taková ustanovení byla uvedena, byla uplatňována nejednotně a operační programy se lišily
svým stupněm pružnosti (viz body 80–84).
Doporučení 5 – Jednotné uplatňování jasných nápravných opatření
a) Komise by měla zajistit, aby členské státy důsledně uplatňovaly jasná nápravná opatření
včetně mechanismů pro zpětné vymáhání, pokud projekty nesplní požadavky právních
předpisů EU v oblasti udržitelnosti.
Cílový termín provedení: okamžitě.
b) Pokud členské státy stanovily na úrovni projektů závazné cílové hodnoty, měly by nastavit
jasná nápravná opatření a důsledně je uplatňovat.
Cílové datum provedení: co nejdříve a nejpozději do konce roku 2019.
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Tuto zprávu přijal senát II, jemuž předsedá Iliana IVANOVA, členka Účetního dvora,
v Lucemburku na svém zasedání dne 7. února 2018.
Za Účetní dvůr

předseda
Klaus-Heiner LEHNE

1

PŘÍLOHA I
Prostředky EFRR na produktivní investice v období 2000–2020 podle členských států
(v mil. EUR)
2000–2006
Podpora pro Podpora pro
velké podniky
MSP
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
ÚS/PS
Cel kem
Celkový
součet

181
80
–
–
30
905
8
2
1 183
81
252
150
–
30
–
710
19
0
39
–
6
144
874
–
1
9
6
173
28
4 913

297
259
–
12
193
3 973
29
19
2 878
389
1 225
1 308
–
189
88
4 093
42
0
89
1
221
561
1 419
–
365
33
15
4 079
497
22 276
27 189

2007–2013
Podpora pro
jiné podniky

2014–2020

Podpora pro Podpora pro Podpora pro
MSP
velké podniky
MSP

297
319
474
77
1 902
3 455
70
165
3 128
235
729
3 171
28
3 005
55
2 863
333
1
385
28
83
7 950
4 192
1 491
247
162
487
1 323
123
36 777

28
70
96
1
390
665
43
103
718
139
427
1 870
38
–
481
2 177
336
0
157
12
116
1 122
472
221
180
245
131
775
266
11 280
48 056

137
168
250
22
1 325
1 894
88
228
2 313
290
849
859
382
421
35
2 870
518
3
122
30
192
3 678
2 142
575
234
231
972
1 064
1 160
23 051

260
355
749
112
1 882
3 133
109
425
3 489
278
1 553
1 441
992
4 223
80
3 755
458
–
320
46
228
10 424
4 152
849
371
592
1 058
2 595
673
44 602
67 653

Celkem
1 200
1 250
1 568
225
5 722
14 025
347
943
13 709
1 413
5 035
8 799
1 440
7 868
738
16 469
1 707
5
1 113
117
846
23 879
13 250
3 136
1 398
1 272
2 668
10 009
2 748
142 898

Poznámka: V období 2007–2013 jiná podpora podnikům zahrnuje tyto kódy intervencí: služby
pokročilé podpory pro podniky a skupiny podniků (05), investice do podniků přímo spojené
s výzkumem a inovacemi (07), jiné investice do podniků (08).
Země vyznačené zelenou barvou jsou země, které zahrnul audit.
Zkratky ÚS/PS znamenají programy územní nebo přeshraniční spolupráce.
Zdroj: Evropská komise.
2000–2006: Infoview
2007–2013:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp13_2_db_nut
s3_ae .xlsx
2014–2020: https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/ESIF-2014–2020-categorisation-ERDF-ESFCF/9fpg-67a4
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PŘÍLOHA II
Intervenční logika – udržitelnost výsledků projektů produktivních investic z EFRR

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VNĚJŠÍ FAKTORY

• Obecné
•
•

hospodářské
podmínky
Politické a sociální
prostředí
Technologický
pokrok

NEPŘÍMÉ VÝSLEDKY
Hospodářský růst
Zvýšená a udržovaná zaměstnanost
Dlouhodobé přínosy pro region

ASPEKTY UDRŽITELNOSTI

PŘÍMÉ VÝSLEDKY
Zmírněná nebo vyřešená selhání trhu, zejména lepší přístup
k financování, pobídky pro investice
Změny chování
Vyšší výroba
Vyšší produktivita
Vyšší tržby, obraty, vývoz
Posílená podnikavost a konkurenceschopnost
Předchází se přemisťování podniků
Vytvořená nebo zachovaná dlouhodobá pracovní místa
Jiné hospodářské účinky

•Pokračující provoz a udržování

VÝSTUPY

•
•
•

Zboží a služby produkované v podnicích, které jsou příjemci
Vyvíjené inovativní výrobky nebo procesy
Vyráběné zboží, služby a zařízení pro běžně využívanou
podnikatelskou infrastrukturu

CÍLE

• Posílené investice
•
•

podniků
Zvýšený růst a
zaměstnanost v regionu
Dlouhotrvající výsledky
projektů

•
•
•
•
•

VSTUPY
Směrnice
Studie a výzkum
Veřejné a soukromé finanční
prostředky
Spolufinancování přímých
podnikových investic
Nepřímá podpora podniků

•
•
•
•

PROCESY
Náprava/zmírnění selhání trhu
Vyjasnění/definování pravidel
udržitelnosti
Poskytování pokynů
k udržitelnosti
Šíření osvědčených postupů

Ekonomika

Zdroj: EÚD, na základě analýzy příslušných programů EU.

Účinnost

Efektivnost

projektových zařízení

•Pokračující tok čistých přínosů
•Pokračující komunitní účast
•Spravedlivé sdílení a distribuce
přínosů projektu

•Institucionální stabilita
•Zachování environmentální
stability

UDRŽITELNOST PODLE PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
Do 5 let od konečné platby
příjemci:
•nedojde k ukončení nebo
přemístění produktivní činnosti
•nedojde ke změně vlastnictví
•nedojde k podstatné změně
ovlivňující povahu, cíle nebo
prováděcí podmínky

UDRŽITELNOST

•

POTŘEBY
Odstranit selhání trhu,
která brání rozvoji
podniku
Lepší přístup
k financování
Produktivní investice
podniků
Udržitelné investice
vytvářející pozitivní
dlouhodobé výsledky
Projekty generující
hospodářský růst a
zaměstnanost
v dlouhodobém výhledu
Přímá a nepřímá
podpora pro podniky
Podpora z EU by měla
představovat přidanou
hodnotu, nikoli mrtvou
váhu

VÝSTUPY

•

1

PŘÍLOHA III

3
4
5
6

8

CZ / ROP
2007–2013

7

0,4

13,0

0,8

2,5

březen 2008 listopad 2013 Kancelářská budova a výzkumná hala
v technologickém centru
květen 2008 květen 2013 Zařízení na recyklaci plastových lahví

1,0

0,07

0,1

15,9

1,2

2,9

14,5

1,1

1,8

0,5

0,1

0,2

2,9

0,2

0,8

březen 2008 listopad 2012 Systémy pro práškovou povrchovou úpravu a
elektrostatické systémy pro výrobu kovových
součástek
prosinec
únor 2006 Kotoučový ofsetový stroj v ofsetové tiskárně
2007
prosinec
říjen 2012 Tiskařský stroj, brožovací stroj a jiné strojní
2007
vybavení ofsetové tiskárny
březen 2009 duben 2014 Přestavba a dostavba hotelu a zavedení nových
služeb – celkový počet nových nebo
rekonstruovaných lůžek, počet nově
certifikovaných ubytovacích zařízení atd.
září 2009
leden 2015 Výstavba hotelu a zavedení nových služeb –
celkový počet nových nebo rekonstruovaných
lůžek, počet nově certifikovaných ubytovacích
zařízení atd.

11

12
13
113 nových pracovních míst (cíl
později snížen na 90) a 140 nových
pracovních míst do konce roku 2009.
Žádné jiné ukazatele výkonnosti
Žádné ukazatele výsledků
x
34 nových pracovních míst;
Žádné jiné ukazatele výkonnosti
45 zachovaných pracovních míst
(z toho 4 nová pracovní místa)
Žádné jiné ukazatele výkonnosti
168 zachovaných pracovních míst:
Žádné jiné ukazatele výkonnosti
Zachovaná pracovní místa. Kvůli
reorganizaci společnost plánovala
snížit počet pracovních míst z 243 na
229
Počet nově vytvořených pracovních
míst – 2
Počet nově vytvořených pracovních
míst v cestovním ruchu – 17,
rekultivace brownfieldu

14

Nebude ohroženo ekonomické zdraví
příjemce v budoucnosti?
(v době auditu)

0,2

10

Trvaly výsledky v době auditu?

1,4

9

Trvaly výsledky do konce období
udržitelnosti?

6
7
8
listopad 2008 listopad 2013 Zařízení na výrobu solárních článků

Hlavní plánované přímé výsledky
k měření výsledků projektů

Bylo při dokončení projektů dosaženo
výsledků?

5
12,1

Hlavní výstupy projektu

Existovaly a byly využívány dosažené
výstupy v době auditu?

4
1,8

Datum konce
zákonného
období
udržitelnosti1

Existovaly a byly využívány dosažené
výstupy až do konce období
udržitelnosti?

3
46,4

Datum
ukončení
realizace
projektu

Bylo při dokončení projektu plně
dosaženo výstupů?

EFRR
(cca mil. EUR)

2

2

AT/ OP Burgenlandsko 2000–2006

1
1

Spolufinancování členskými státy
(cca mil. EUR)

ČS/
OP

Rozpočet projektu
(cca mil. EUR)

Projekt č.

Údaje o kontrolovaných projektech – dosažení a udržitelnost výstupů a výsledků projektů

15

16

Činnost ukončena kvůli
vnějším faktorům
x

x

x

x

x

x

x

x

x

2
0,1

0,2

říjen 2010

říjen 2013

Vývoj strojů pro výrobu výrobků v odvětví
hydrauliky – nákup 11 různých strojů

Žádné plánované závazné výsledky
(podle podnikatelského plánu – 4
nová pracovní místa)

x

x

10

0,5

0,1

0,2

prosinec
2009

prosinec
2012

Rozšíření IKT kapacity společnosti: nákup
hardwaru a softwaru

x

x

11

0,2

0,1

0,1

říjen 2010

říjen 2013

1,0

0,1

0,3

Žádné plánované závazné výsledky

x

x

3,7

0,2

1,3

Žádné plánované závazné výsledky

x

x

1,4

0,1

0,5

Žádné plánované závazné výsledky

x

x

15

0,4

0,1

0,2

Energeticky úsporná opatření: nová
regulovatelná plynová kotelna, plynové otopné
jednotky s novými rozvody tepla, solární ohřev
teplé užitkové vody
červen 2010 červen 2013 Nové stroje pro výrobu nově vyvinutých
rekuperačních výměníků
září 2011
září 2014 Zřízení vývojového centra pro zdravotnické
výrobky – rekonstrukce budovy, zřízení
laboratoře a nákup vybavení
březen 2011 březen 2014 Vybudování školicího střediska MSP – výstavba,
nákup vybavení pro jednotlivé učebny
červen 2010 červen 2013 Výstavba výrobní haly MSP v oboru ocelářství

Žádné plánované závazné výsledky
(podle podnikatelského plánu – 1
nové pracovní místo)
Úspory energie

x

16

1,1

0,3

duben 2009

duben 2014 Rozšíření zařízení k produkci masných produktů
nákupem plně vybaveného produkčního závodu
leden 2016 Nákup plně vybaveného zařízení k produkci
veganských potravinářských produktů

Žádné plánované závazné výsledky (2 x
plánovaná pracovní místa, podle
žádosti)
16 nových stálých pracovních míst
Investice do aktiv ve zpracovatelském
průmyslu
61 zachovaných stálých pracovních
míst
Investice do aktiv ve zpracovatelském
průmyslu
1 nové stálé pracovní místo

13
14

17

18
19
20
21
22

CZ / OPPI 2007–2013

12

CZ / OPPI
2007–2013

0,5

DE / DE / OP Dolní Sasko 2007–2013 DE / OP Dolní Sasko
OP
2007–2013
Dolní
k

9

10,0

0,5

1,1

leden 2011

0,3

0

0,1

21,6

1,3

4,1

6,2

1,4

1,4

1,1

0,1

0,3

7,1

1,4

1,4

květen 2009 květen 2014 Rozšíření výrobní haly kovárny. Nákup
fotovoltaického zařízení, strojů a kancelářského
zařízení
říjen 2013
říjen 2018 Rozšíření závodu na výrobu sanitárních zařízení;
výstavba výrobní haly a nákup strojů a zařízení
únor 2012
únor 2017 Nové zařízení pro zkoušky nových výrobků
v oboru hydrauliky; výstavba haly a nákup
strojů a dalšího zařízení
prosinec
prosinec Rozšíření závodu na výrobu součástek z plastů
2010
2015
pro automobilový a jiný průmysl; nová hala a
nákup strojů a dalších zařízení
červen 2012 červen 2017 Rozšíření stávajícího a výstavba nového areálu
pro produkci masných výrobků

57 nových stálých pracovních míst
18 nových stálých pracovních míst
4 nová pracovní místa (3 stálá místa
plus 1 místo v odborné přípravě)
71 nových stálých pracovních míst

Vnější
faktory

3
2,7

0,6

0,9

září 2012

24

2,3

0,4

1,1

leden 2011

25

4,6

2,7

1,0

9,8

3,3

3,5

6,4

2,2

2,2

2,2

1,5

0,5

25,1

8,3

8,3

26,2

5,4

5,4

5,4

1,5

1,5

0,1

0,02

0,02

16,6

3,3

5,0

0,6

0

0,3

26
27

28

IT / PON R&C 2007–2013

23

32
33

34

PL / OP–ICE
2004–2006

31

PL /
OP–
ICE

30

IT / POR Apulie 2000–2006

29

září 2017

Diverzifikace/rozšíření závodu na vývoj a
výrobu průmyslových fólií. Nová hala a nákup
strojů a dalšího zařízení
leden 2016 Výzkum a vývoj produkce a využití vysoce
nabitých iontů pro lékařské použití a analýzu
povrchových materiálů

listopad 2004 listopad 2009 Vytvoření prototypového zařízení s činností
zaměřenou na výzkum a experimentování
s antivirovým povlakem
únor 2008
únor 2013 Zřízení centra výpočetního inženýrství
s laboratoří pro virtuální realitu a souvisejícím
programem výzkumu a odborné přípravy
únor 2010
únor 2015 Laboratoř na vytváření prototypů ekologických
světelných zdrojů
prosinec
2009

červen 2019 Produkční centrum mražených potravin

červen 2008 červen 2013 Kotoučový ofsetový stroj a nová vázací linka

září 2008

září 2013

Výrobní linka pro balení skla

červen 2008 červen 2013 Návrh a výstavba průmyslových budov a
související infrastruktury pro výrobu vybavení
letadel; zařízení pro kontrolu jakosti
červen 2006 červen 2011 Vybavení pro kadeřnictví a solárium
září 2011

září 2016

Zařízení na výrobu dřevěného uhlí a elektrárna

listopad 2007 listopad 2012 Integrovaný systém řízení výroby osvětlovacích
prvků pro různé účely

Zachování 44 pracovních míst (42
stálá místa plus 2 místa v odborné
přípravě)
Zachování 5 pracovních míst ve
výzkumu a vývoji (v souvislosti
s využitím výsledků projektu se
očekávalo vytvoření 25 pracovních
míst – toho nebylo k červnu 2016
dosaženo)
Vytvoření 4 nových pracovních míst
Řada nezávazných plánovaných
výsledků
Žádné plánované závazné výsledky
Řada nezávazných obecných
plánovaných výsledků
Žádné plánované závazné výsledky
(řada nezávazných plánovaných
výsledků včetně 20 nových pracovních
míst)
Žádné plánované závazné výsledky
(řada nezávazných plánovaných
výsledků včetně 26 nových pracovních
míst)
Vytvoření 16 nových pracovních míst.
Plánována řada nezávazných
plánovaných výsledků, z nichž některé
byly obecné a bez kvantitativního cíle
Vytvoření 16 nových pracovních míst
Řada nezávazných plánovaných
výsledků
Vytvoření 12 nových pracovních míst
Řada nezávazných plánovaných
výsledků
Žádné plánované závazné výsledky
Řada nezávazných plánovaných
výsledků včetně 1 pracovního místa
Čistý růst zaměstnanosti –125
nové produkty
hodnota zboží
výroba dřevěného uhlí
atd.
10 nových pracovních míst
Zvýšení příjmů – 50 %
Nové produkty – 6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

35

2,3

0,3

0,8

srpen 2007

srpen 2012 Instalace zařízení pro výrobu elektřiny
z biomasy včetně zařízení pro skladování paliva

36

8,5

1,28

2,9

37

0,3

0

0,1

březen 2008 březen 2013 Zařízení pro recyklaci odpadu ze starého
střeliva včetně krytů pro skladování odpadních
produktů
květen 2008 květen 2013 Návrh a výrobní zařízení v podniku vyrábějícím
součástky do automobilů a hračky

38

0,6

0

0,2

duben 2008

39

93,8

0

11,2

únor 2009

40

0,5

0,08

0,2

41

35,1

1,3

4,2

duben 2013 Výrobní hala a strojní zařízení pro výrobu
betonových výrobků používaných ve
stavebnictví
únor 2014

Zařízení pro výrobu koksu: baterie
koksárenských pecí, uhelná věž, chladicí věž,
systém odprašňování baterie, IT systémy
červen 2008 červen 2013 Zařízení na výrobu chemických výrobků: trysky,
čerpadla, kontrolní a měřicí přístroje
září 2008
září 2013 Jednotka pro odsíření spalin v elektrárně

Zvýšení obratu – 6 %
Zvýšení energetické účinnosti – 0,02
Snížení SO2, CO2, emisí tuhých
znečišťujících látek; snížení
skládkovaného odpadu
20 nových pracovních míst;
při zpracování vzniká nebezpečný
odpad
27 nových pracovních míst, nové
výrobky, nové služby, hodnota
produkce v důsledku projektu atd.
5 nových pracovních míst, noví
smluvní partneři, nové výrobky,
zvýšení příjmů,
snížení provozních nákladů atd.
Ochrana pracovních míst
Zvýšení výrobní kapacity
Snížení emisí
4 nová pracovní místa, snížení emisí
Snížení SO2 a emisí tuhých
znečišťujících látek

Podle požadavků právních předpisů týkajících se udržitelnosti stanovených v unijních a vnitrostátních právních předpisech.
Legenda: Viz příloha IV.
Zdroj: Analýza EÚD na základě informací shromážděných během auditu.
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Vnější faktory

1

PŘÍLOHA IV
Klíč k příloze III
Bylo při dokončení
projektu plně
dosaženo výstupů?

Existovaly a byly
využívány dosažené
výstupy až do konce
období udržitelnosti?

Existovaly a byly
využívány dosažené
výstupy v době
auditu?

Bylo při dokončení
projektů dosaženo
výsledků?

Trvaly výsledky do konce
období udržitelnosti?

Trvaly výsledky v době
auditu?

Spolufinancovaná
aktiva existovala a
byla využívána

Bylo dosaženo
plánovaných
výsledků. Posouzení
se opíralo
o dostatečné a
spolehlivé ukazatele
výkonnosti

Výsledky existující do konce
období udržitelnosti: projekt
generoval přijatelnou míru
finanční a ekonomické
návratnosti nákladů; zvýšil
výrobu, produktivitu,
zaměstnanost,
konkurenceschopnost a
podnikání; posílil inovace.

Odhadované vyhlídky
ekonomického zdraví
příjemce
(v době auditu)

Existující výsledky: projekt
generoval finanční a
ekonomickou návratnost
nákladů, zvýšil výrobu,
produktivitu,
konkurenceschopnost,
zaměstnanost a podnikání;
posílil inovace.

Provoz příjemce je ziskový a
budoucí výhled pozitivní

Výsledky existovaly jen
částečně (výroba,
produktivita, zaměstnanost se
snížila oproti stavu při
skončení projektu)

Bylo dosaženo
plánovaných výstupů

Spolufinancovaná
aktiva existovala a
byla využívána až do
konce období
udržitelnosti

Středně dobré

Výstupů bylo
dosaženo, ne však
plně v porovnání
s plánovanými
výstupy

Spolufinancovaná
aktiva existovala a
byla využívána až do
konce období
udržitelnosti, ale ne
v plné kapacitě

Spolufinancovaná
aktiva existovala a
byla využívána, ale ne
v plné kapacitě

Výsledků bylo
dosaženo, ne však
plně podle plánu

Výsledky existovaly do konce
období udržitelnosti jen
částečně (výroba,
produktivita, zaměstnanost
se snížila oproti stavu při
skončení projektu)

Nevyhovující /
činnost ukončena

Nebylo dosaženo
významné části
plánovaných výstupů

Významná část
spolufinancovaných
aktiv nebyla
využívána do konce
období udržitelnosti

Významná část
spolufinancovaných
aktiv nebyla
využívána

Nebylo dosaženo
významné části
plánovaných
výsledků

Významná část výsledků
neexistovala nebo byla
činnost ukončena před
koncem období udržitelnosti

Významná část výsledků
neexistovala nebo byla
činnost ukončena

Údaje o výsledcích
nebyly měřitelné

Údaje o výsledcích nebyly
měřitelné; informace nebyly
dostupné v plném rozsahu

Údaje o výsledcích nebyly
měřitelné; informace nebyly
dostupné v plném rozsahu

Dobré

x znamená, že nebyly
k dispozici úplné
informace nebo
nebyly stanoveny
vhodné ukazatele
Posouzení nebylo
možné kvůli
nedostatku informací

Rizika týkající se budoucího
provozu (např. otázky
restrukturalizace dluhu nebo
vyrovnání schodku, budoucí
podnikatelské vyhlídky
závisely na výstupu jiných
projektů nebo na možnosti
generovat dodatečný kapitál)
Významná rizika týkající se
budoucího provozu (viz výše
uvedené problémy nebo
úpadek příjemce, ukončení
podporovaných činností nebo
velmi špatné budoucí
vyhlídky)
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PŘÍLOHA V
Změny počtu pracovních míst v kontrolovaných projektech
OP

OP Burgenlandsko
Česká republika
OP Jihovýchod
OPPI
Německo
OP Dolní Sasko
OP Sasko
Itálie
Centrální OP
OP Apulie
OP Polsko
Celkem
1

Počet zaměstnanců,
MSP
rozdíl stavu
ke konci
před
projektu
projektem a
(v důsledku
ke konci
projektu)
projektu
+ 326 %
135

před
projektem

ke konci
projektu
(celkem)

45

192

12
325

40
352

+ 233 %
+8%

24
60

109
89

0
59
263
788

19
86
424
1 311

k 1. červnu
2016

Počet zaměstnanců,
větší podniky
rozdíl stavu
ke konci
před
projektu
projektem a
(v důsledku
ke konci
projektu)
projektu
+ 10 %
0

před
projektem

ke konci
projektu
(celkem)

114

rozdíl stavu
ke konci
projektu a
k 1. červnu
2016
– 40 %

376

413

19
4

53
395

+ 33 %
+ 12%

-

-

-

+ 354 %
+ 48 %

85
29

125
107

+ 15 %
+ 20 %

286

437

–
+ 45 %
+ 61 %
+ 66,4 %

19
27
159
477

19
72
441
1 326

0
– 16 %
+4%
+1%

160
319
10 656
11 797

163
354
10 871
12 238

k 1. červnu
2016

319

rozdíl stavu
ke konci
projektu a
k 1. červnu
2016
– 23 %

-

-

-

+ 53 %

151

766

+ 75 %

+2%
+ 11 %
+2%
+ 3,7 %

3
35
14
203

1631
532
9 691
11 471

+ 50 %
– 11 %
–6%

V jednom projektu v rámci OP v Itálii nebylo možné ověřit zachování vytvořených pracovních míst. Předpokládalo se však, že všechna pracovní místa (163)
v červnu 2016 stále existovala.

Poznámka: Číselné údaje v tabulce uvádějí výsledky z kontrolovaných projektů v rámci příslušných operačních programů.
Zdroj: Analýza EÚD na základě informací shromážděných během auditu.
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PŘÍLOHA VI
Podmínky udržitelnosti podle právních předpisů stanovené řídicími orgány
Konkrétní aspekt

AT

1. Vnitrostátní právní
předpisy

Částečně
V souladu s předpisy
EU, chyběly však
povinnosti týkající se
monitorování.

2. Zaměření
operačních programů
na dlouhotrvající
výsledky projektů
3. Konkrétní
podmínky ve
finančních dohodách

Ne

4. Pokyny nebo
systematické
poradenství ze strany
ŘO / prováděcích
subjektů ohledně
monitorování
udržitelnosti

CZ (Centrální)

CZ (ROP)

DE (Dolní Sasko)

DE (Sasko)

IT (Centrální)

IT (ROP)

PL

Ano
V souladu s předpisy
EU pro zakoupená
aktiva. Také období
udržitelnosti pro
vytvořená nebo
zachovaná pracovní
místa bylo platné.
Ne

Ano
V souladu s předpisy
EU pro zakoupená
aktiva. Také období
udržitelnosti pro
vytvořená nebo
zachovaná pracovní
místa bylo platné.
Ne

Ano
V souladu s předpisy
EU pro zakoupená
aktiva. Také období
udržitelnosti pro
vytvořená nebo
zachovaná pracovní
místa bylo platné.
Částečně

Ano
V souladu s předpisy
EU pro zakoupená
aktiva. Také období
udržitelnosti pro
vytvořená nebo
zachovaná pracovní
místa bylo platné.
Částečně

Částečně
V souladu s předpisy
EU, ustanovení však
nebyla v předpisech
provedena jednotně.

Částečně
V souladu s předpisy
EU, ustanovení však
nebyla v předpisech
provedena jednotně.

Částečně
V souladu s předpisy
EU, chyběly však
povinnosti týkající se
monitorování.

Ne

Ne

Ne

Částečně
Povinnost udržet
investici po dobu pěti
let po dokončení
projektu.
Žádné systematické
kontroly požadavků
na udržitelnost.

Částečně
Povinnost udržet
investici po dobu tří
let (MSP) po
dokončení projektu.
Zprávy podány za
první dvě uzavřená
účetní období, nikoli
za celé období
udržitelnosti.

Ano
Povinnost udržet
aktiva po dobu pěti
let pro všechny
podniky, podávání
zpráv během celého
období udržitelnosti.

Ano
Podrobné podmínky
způsobilosti – druhy
investic a podmínky
týkající se
zaměstnanosti.
Povinnost udržet
aktiva a pracovní
místa po dobu pěti
let. Povinnosti
podávat podrobné
zprávy

Ano
Podrobné podmínky
způsobilosti – druhy
investic a podmínky
týkající se
zaměstnanosti.
Povinnost udržet
aktiva a pracovní
místa po dobu pěti
let. Povinnost
podávat podrobné
zprávy.

Částečně
Povinnost udržet
investici po dobu pěti
let po dokončení
nebo do splacení
úvěru. Ve dvou ze tří
kontrolovaných
opatření se podávání
zpráv předpokládalo
jen během prvních
dvou let po projektu.

Částečně
Povinnost udržet
investici po dobu pěti
let po dokončení.
U jednoho opatření –
podávat zprávy
o výsledcích jednou
ročně během pěti let
po dokončení.

Ne

Částečně
Pokyny pro žadatele a
příjemce,
monitorování nikoli
po celé období
udržitelnosti.

Ano
Pokyny pro žadatele a
příjemce,
monitorování po celé
období udržitelnosti,
každý projekt
kontrolován na místě.

Ano
Byly zavedeny účinné
monitorovací
mechanismy a
poskytovány pokyny.

Ano
Byly zavedeny účinné
monitorovací
mechanismy a
poskytovány pokyny.

Částečně
Žádné konkrétní
pokyny; pokyny jen
u jednoho opatření se
týkají požadavků na
udržování.

Částečně
Povinnost udržet
investici po dobu pěti
let po dokončení,
u jednoho opatření –
až deset let v případě
nemovitých aktiv.
U jednoho opatření
podávání zpráv jen
během prvních dvou
let po dokončení
projektu. U jednoho
opatření se
neplánovalo žádné
podávání zpráv.
Ne

Zdroj: Analýza EÚD.

Částečně
Pokyny schváleny
v roce 2012, nebylo
však požadováno
vyčerpávající
monitorování.
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PŘÍLOHA VII
Postupy monitorování a vykazování plnění požadavků právních předpisů týkajících se
udržitelnosti
ČS

OP

CZ

CZ

DE

Dolní Sasko
Regionální OP
OP Podnikání a inovace
OP 2007–2013 Jihovýchod 2007–
2007–2013
2013

OP Burgenlandsko
2000– 2006

AT

IT

IT

OP Apulie (POR
Centrální OP
Apulie 2000–2006) (PON R&C 2007–
2013)

Sasko
OP 2007–2013

DE

Monitorování prováděné ŘO

Podávání zpráv ze strany příjemců

Středně dobré: ŘO a prováděcí subjekt nestanovily
systematické kontroly požadavků na udržitelnost a
neprováděly cílené kontroly během období udržitelnosti.
V době tří let po dokončení projektu prováděcí subjekt
kontroloval dosažení a udržování cíle v oblasti
zaměstnanosti na základě údajů z fondu sociálního
zabezpečení a finančních účtů podpořených společností.
Nebyl zaveden systém IT pro monitorování výsledků po
celé období udržitelnosti.
Středně dobré: ŘO a prováděcí subjekt nemonitorovaly
výkonnost projektů po celé období udržitelnosti, ale jen
po dvě první účetní období uzavřená po dokončení
projektů. Výběr projektů ke kontrole během prováděcího
období a období udržitelnosti byl založen na vzorku.

Nevyhovující: Od příjemců nebyly vyžadovány
informace za účelem kontroly výsledků projektu
po zbývající část období udržitelnosti.

Dobré: ŘO vyžadoval, aby byly v monitorovacích
zprávách uváděny informace o výsledcích i výstupech.
Oba druhy ukazatelů byly závazné. Během období
udržitelnosti ŘO provedl kontrolu na místě nejméně
jednou u každého projektu. Monitorovací zprávy měly
být předkládány každý rok období udržitelnosti a
pokrývaly celé období udržitelnosti.
Dobré: Orgány zavedly přiměřené postupy monitorování,
aby zajistily realizaci projektů v souladu s ustanoveními a
podmínkami a získaly přiměřenou jistotu ohledně
dosahování udržitelných výsledků. Byly prováděny
systematické kontroly na základě výběru vzorků.
Dobré: Orgány zavedly přiměřené postupy monitorování,
aby zajistily realizaci projektů v souladu ustanoveními a
podmínkami a získaly přiměřenou jistotu ohledně
dosahování udržitelných výsledků. Byly prováděny
systematické kontroly na základě výběru vzorků.

Nevyhovující: U kontrolovaných projektů řídicí orgán
neměl informace o využití projektů během celého období
udržitelnosti a tyto informace od příjemců nepožadoval.
Celkově nebyly získány dostatečné důkazy pro jistotu
o plném dodržení povinností udržitelnosti v projektech.
Nevyhovující: Nebyly stanoveny systematické kontroly
požadavků týkajících se udržitelnosti. U kontrolovaných
projektů řídicí orgán neměl informace o využití projektů
během celého období udržitelnosti a tyto informace od
příjemců nepožadoval.
Nebyl zaveden systém IT pro monitorování výsledků po
dokončení projektů.

Středně dobré: Ačkoli příjemci byli povinni
podávat zprávy o závazných (zejména u výstupů)
a nezávazných ukazatelích, nevykazovali
dosažené hodnoty nezávazných ukazatelů
důsledně. Nebyli povinni předložit informace
o výkonnosti projektu za celé období
udržitelnosti. Zpožděné předložení zprávy
o výsledcích projektu nebylo sankcionováno.
Středně dobré: Příjemci ve výročních
monitorovacích zprávách předkládali informace
o ukazatelích výstupů i výsledků po celé období
udržitelnosti. Zpožděné předložení zprávy
o výsledcích projektu nebylo sankcionováno.
Dobré: Bylo zavedeno a vymáháno
standardizované a účinné podávání zpráv ze
strany příjemců, které zahrnovalo dokončení
projektu a následně celé období udržitelnosti.
Středně dobré: Bylo zavedeno standardizované
a účinné podávání zpráv, které zahrnovalo
dokončení projektu a následně období
udržitelnosti. Konečná zpráva o udržitelnosti
měla být z praktických důvodů předložena tři
měsíce před koncem pětiletého období
udržitelnosti; ačkoli to nebylo v souladu
s předpisy, neměla tato skutečnost přímo
negativní vliv udržitelnosti výsledků.
Středně dobré: V závislosti na opatření povinná
vlastní prohlášení příjemců o zachovávání
udržitelnosti: a) za celé období udržitelnosti; b)
vůbec žádné vlastní prohlášení; c) pouze
jednorázové vlastní prohlášení o výsledcích dva
roky po dokončení projektu.
Středně dobré: V závislosti na opatření řídicí
orgán vyžadoval, aby příjemce předložil: a)
vlastní prohlášení za dva po sobě jdoucí roky po
dokončení projektu (v případě, že příjemcem byl
velký podnik nebo konsorcium MSP) nebo b)
jednorázové vlastní prohlášení (pokud byl
příjemcem mikropodnik).

PL

Zlepšení
konkurenceschopnosti
podniků 2004–06
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Středně dobré: Různé prováděcí subjekty uplatňovaly
různé postupy monitorování:
a) roční podávání zpráv během období udržitelnosti,
nebo b) kontroly vzorků u 5 % projektů dokončených pět
let před rokem kontrol. Tento postup však nezaručoval
systematické monitorování výsledků dosažených a
udržovaných po celé období udržitelnosti.
Nebyl zaveden systém IT pro monitorování výsledků po
celé období udržitelnosti.

Zdroj: Analýza EÚD.

Nevyhovující: U jednoho opatření byli příjemci
povinni podávat výroční zprávy o udržitelnosti
projektů pět let po dokončení projektu (jak
požadovaly vnitrostátní právní předpisy), u dvou
dalších opatření však žádné takové podávání
zpráv nebylo vyžadováno.
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PŘÍLOHA VIII
Výsledky hodnocení týkající se MSP a velkých podniků
MSP
–

Intervence převážně usilovaly o oslovení co největšího počtu příjemců a málo
zmiňovaly cílové příjemce nebo specifické cíle, kterých by měly projekty dosáhnout.

–

Ve většině případů se projekty snažily zvýšit hlavní výrobní faktory podniků, jako jsou
kapitálové výdaje, mzdové výdaje nebo výdaje na výzkum a vývoj. Byla však věnována
malá pozornost konečnému cíli nebo očekávaným výsledkům, např. z hlediska zvýšení
vývozu, produktivity nebo tržeb.

–

Většina příjemců příslušela k hospodářským odvětvím klasifikovaným jako
technologicky méně náročná, např. výroba nebo velkoobchod. To naznačuje, že
značné finanční prostředky podpořily vyrovnání zpoždění nebo přežití MSP
v tradičních odvětvích, namísto aby prosazovaly hlediska růstu a inovací.

–

I pokud byl zjištěn přesun od nevratné k vratné podpoře, granty byly stále nejčastější
formou poskytování podpory. Prosté granty jsou obecně považovány za tradiční,
méně inovativní (a možná i méně nákladově efektivní) než finanční nástroje.

–

Byly zaznamenány změny z hlediska hospodářské výkonnosti. Granty EFRR urychlily
nebo anticipovaly investiční plány MSP, a tím těmto podnikům pomohly zvýšit obrat,
rentabilitu a vývoz. Nejvýznamnější změnou, kterou by mohl EFRR vyvolat, však mohly
být změny chování z hlediska metody podnikání, spíše než bezprostřední realizace
hospodářských výsledků, což však projekty nezdůrazňovaly.

–

Nebyla věnována pozornost orientaci na výsledky u intervenční logiky, která by řešila
konkrétní očekávané změny, ani tomu, aby se podniky v návaznosti na podmíněné
granty musely zavázat k plnění řádně definovaných cílům (např. v podobě tvorby
nebo zachování pracovních míst).

–

Monitorování nebylo přizpůsobeno úloze, kterou EFRR hraje při podpoře MSP. Volba
ukazatelů nebyla dostatečně v souladu s přidanou hodnotou EFRR. Chyběly systémy
měření vhodné k podávání zpráv a posuzování míry dosažení cílů na základě sběru dat
v podnicích.

Velké podniky
–

Důvody podpory pro velké podniky byly nadále nejasné a operační programy
nestanovovaly jasně plánované přímé a nepřímé přínosy. Kromě toho dřívější studie
neukázaly účinnost a plný rozsah přínosů podpory velkých podniků.

–

Podpora z EFRR měla často jen malý vliv na investiční rozhodnutí korporací, zejména
na rozhodnutí zda investovat v EU nebo v zahraničí.

–

Zatímco výrobní kapacity a produktivita velkých příjemců projektů se obecně zvýšily a
bylo dosaženo i přímých výsledků (např. zvýšené poptávky po pracovních místech),
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dlouhodobější výsledky přesahující pětileté období udržitelnosti jsou méně zjevné.
Udržitelnějších přínosů dosáhly spíše investice do odvětví s užšími vazbami na
stávající průmyslovou strukturu. Povaha investic a provozní historie podniků v regionu
ovlivňovaly míru udržitelnosti, která závisela i na průmyslovém odvětví a různých
délkách cyklů životnosti investic a kapitálových potřebách.
–

V letech 2007 až 2013 se často vyskytovaly vícenásobné granty, a v důsledku toho
často nebylo jasné, jaké jsou skutečné potřeby velkých podniků nebo motivační
účinky z hlediska velkých podniků, pokud jde o investování v dotčeném regionu.

–

Jakkoli bylo zjištěno, že udržitelnost podpory lze úspěšně prosazovat prostřednictvím
regionálních pobídek, programů rozvoje dodavatelů a vícenásobného financování,
bylo zdůrazněno, že klíčem k úspěchu podpory podniků byly strategické kapacity
řídicích orgánů a jiných zúčastněných subjektů v oblasti rozvoje a provádění politiky
včetně řádného výběru projektů vázaného na dlouhodobou strategii regionu.

Zdroj:
Následné hodnocení programů politiky soudržnosti 2007–2013:
•
závěrečná zpráva – pracovní balíček 2: Support to SMEs – Increasing Research and innovation in
SMEs and SME Development (Podpora pro MSP – Posilování výzkumu a inovací v MSP a rozvoj
MSP), 30. března 2016; a
•

závěrečná zpráva – pracovní balíček 4: Support to large enterprises (Podpora pro velké podniky),
18. února 2016. Souhrn v pracovním dokumentu útvarů Komise SWD(2016) 318 final ze dne
19. září 2016.

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA
„PODPORA Z EU PRO PRODUKTIVNÍ INVESTICE V PODNIKÁNÍ – JE ZAPOTŘEBÍ
VÍCE SE ZAMĚŘIT NA OTÁZKU UDRŽITELNOSTI“
SHRNUTÍ
IV. Kromě legislativních změn provedených v období 2007–2013 se přístup EU k udržitelnosti
zlepšil také díky důrazu kladenému na strategické plánování hlavních projektů prostřednictvím
požadavku předběžné analýzy nákladů a přínosů. Zlepšil se také v následném hodnocení, které
Komise u politiky soudržnosti provádí na úrovni programů.
VII. Komise přihlíží k aspektům udržitelnosti prostřednictvím výběrových kritérií schválených
na úrovni monitorovacího výboru, jehož jednání se Komise účastní jako „poradce“. Komise
neprovádí sběr, monitorování ani analýzu ukazatelů na úrovni projektů.
V programovém období 2014–2020 Komise podporuje dlouhodobější perspektivu zavedením
orientace na výkonnost u všech programů fondů ESI a posílením důrazu na následné hodnocení
dopadu všech zásahů EU. Hodnocení dopadů představuje vhodnější nástroj k zachycení aspektů
udržitelnosti.
VIII.
První odrážka: Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
Druhá odrážka: Komise toto doporučení přijímá.
Třetí odrážka: Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
Čtvrtá odrážka: Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
Pátá odrážka: Komise toto doporučení přijímá.
Komise proto ve svých budoucích následných hodnoceních posílí aspekty udržitelnosti v mezích
daných načasováním hodnocení a typy analyzovaných zásahů.
Šestá odrážka: Komise toto doporučení přijímá.
Sedmá odrážka: Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
Komise bude monitorovat plnění cílů přesahujících požadavky právních předpisů.
ÚVOD
9. Ukazatele výsledků v operačních programech EFRR a fondu soudržnosti mají odrážet zamýšlené
změny v ekonomické, sociální a environmentální oblasti, nejčastěji na regionální úrovni. S ohledem
na sdílené řízení s členskými státy Komise nemonitoruje výsledky na úrovni projektů.
11. Komise zaměřila svůj zájem na zajištění splnění právních požadavků týkajících se udržitelnosti.
Při výběru produktivních investičních projektů se „udržitelnost“ projektů zajišťuje požadavkem na
předložení podnikatelského záměru. Tento záměr musí prokázat potřebu dotace z veřejných
prostředků (v rámci použitelného režimu státní podpory) a schopnost projektu vytvářet dodatečné
zdroje, které pokryjí náklady na provoz a údržbu a zajistí dosažení přiměřeného zisku.
Komise prokazuje trvalý zájem o otázku udržitelnosti. Vytvoření společného přístupu ke
strategickému plánování a dobře vymezené logice zásahů na úrovni EU, jimiž se implicitně řeší i
otázka udržitelnosti, je jedním z dlouhodobých cílů Komise. V programovém období 2014–2020
došlo v tomto ohledu k výraznému pokroku, protože u všech programů fondů ESI byla zavedena
orientace na výsledky a byl položen důraz na intervenční logiku a na vyšší zaměření na následné

hodnocení dopadů všech zásahů EU. Hodnocení dopadů totiž představuje vhodnější nástroj k
zachycení aspektů udržitelnosti.
PŘIPOMÍNKY:
40. V současném období 2014–2020 bude monitorovací výbor sledovat a hodnotit ukazatele
výstupů a výsledků v rámci specifických cílů operačního programu.
Řídicí orgány poskytují Komisi údaje na úrovni prioritních os operačních programů, nikoli na
úrovni projektu. Nicméně při následném hodnocení zásahů EFRR a fondu soudržnosti za období
2007–2013 nechala Komise vypracovat studie srovnávacích analýz, aby odhadla dopad politiky
soudržnosti na regionální hospodářský růst v období 2007–2013. Dodatečné důkazy, získané
prostřednictvím případových studií v rámci specifického následného hodnocení podpory malých a
středních podniků v období 2007–2013, rovněž ukazují dopady podpory z EFRR na výkonnost
malých a středních podniků, jejich ochotu investovat a schopnost přestát krize i na změny přístupu v
jejich podnikatelských metodách.
V současném období vyžaduje článek 54 nařízení o společných ustanoveních, aby členské státy
prováděly hodnocení dopadu zásahů EU z fondů ESI.
50. Počínaje programovým obdobím 2014–2020 Komise poskytovala řídicím orgánům pokyny k
výběrovým kritériím u projektů souvisejících se strategiemi pro inteligentní specializaci. Ve
fondech se sdíleným řízení stanovují řídicí orgány na vnitrostátní úrovni zvláštní výběrová kritéria a
další prvky podporující udržitelnost výsledků na základě vnitrostátních pravidel způsobilosti.
V programovém období 2014–2020 Komise podporuje dlouhodobější perspektivu zavedením
orientace na výsledky u všech programů fondů ESI a posílením důrazu na následné hodnocení
dopadu všech zásahů EU. Hodnocení dopadů představuje vhodnější nástroj k zachycení aspektů
udržitelnosti.
54. S cílem zlepšit kvalitu návrhu každého programu a ověřit, zda lze dosáhnout jeho cílů a záměrů,
je program podporován předběžným hodnocením, které se provádí na úrovni prioritní osy, nikoli
typologií podniku. Podle předběžného hodnocení operační programy nevyčíslovaly skutečné
potřeby podniků ve věci veřejného financování, ale identifikovaly selhání trhu.
56. Podle podmínek platných pro státní podporu by měl příjemce podpory prokázat, že ji potřebuje
(na základě podnikatelského záměru).
58. Prodloužení období udržitelnosti nad minimální období by vedlo ke vzniku závažných problémů
při uzavírání projektů a k uložení dalších, zatěžujících povinností v oblasti monitorování.
Relevantnost takového požadavku se kromě toho snižuje s postupem času, protože hospodářské
subjekty mohou při svém přirozeném vývoji převádět či prodávat své činnosti z ekonomických
důvodů.
63. Inovace se staly v programech na období 2014–2020 jasným cílem, projekty se podle toho
hodnotily v průběhu celého výběrového řízení, v němž se odrážely cíle a podmínky operačního
programu.
Z důvodu krize byl v období 2007–2013 hospodářský kontext diametrálně odlišný. Úsilí se
zaměřovalo především na přežití podniků a zajištění stávajících pracovních míst.
65. Skutečnost, že projekt byl zahájen před udělením grantu, je v souladu s režimy státní podpory.
Komise by ráda zdůraznila, že existují situace, v nichž časné zahájení projektů nemusí nutně
znamenat zbytečně vynaložené prostředky.
66. Řídicí orgány sledovaly částky obdržené podpory v případě, že tyto podpory byly uděleny v
rámci režimů de minimis.

69. Komise by ráda zdůraznila, že definice společného přístupu při používání ukazatelů pro fondy
ESI se v průběhu času vyvíjela a posilovala. V období 2014–2020 bylo v tomto ohledu dosaženo
výrazného pokroku, který vycházel z opatření přijatých již v období 2007–2013. Ve stávajícím
období musí všechny operační programy fondů ESI zahrnovat ukazatele výstupů a výsledků
vymezené pro všechny specifické investiční cíle a řídicí orgány těchto programů vypracovaly plány
hodnocení pro evaluaci dopadů investic EU.
70. Komise je toho názoru, že ve stávajícím období 2014–2020 došlo k pokroku, který vycházel ze
zkušeností získaných během předchozích programových období. Kromě systematického využívání
a vykazování ukazatelů v operačních programech motivuje členské státy k přijetí střednědobé až
dlouhodobé perspektivy při plánování a programování provádění zásahů i stávající požadavek
hodnocení dopadu všech zásahů EFRR, do čehož je implicitně zahrnuta také udržitelnost
investičních výsledků. Přímé sledování udržitelnosti výsledků projektů však nadále spadá do
odpovědnosti členských států.
77. V období 2007-2013 Komise podle memoranda plánovaných šetření nazvaného Překlenování
propasti při získávání jistoty prováděla audity, jimiž mimo jiných otázek kontrolovala také splnění
právních požadavků na udržitelnost. Byly zjištěny některé případy nesouladu a Komise je dále
sledovala.
V období 2014-2020 audity systému včasné prevence a audity souladu zahrnovaly také riziko
nedodržování právních požadavků na udržitelnost, přičemž používaly stejné kontrolní seznamy.
Pokud jde o hodnocení, následná hodnocení programů fondu EFRR a fondu soudržnosti v období
2007-2013 zahrnovala 13 pracovních balíčků, z nichž bylo 8 tematických (například podpora
malých a středních podniků, životní prostředí, energetická účinnost, cestovní ruch a kultura atd.).
Přestože se žádné konkrétní hodnocení nezaměřilo speciálně na otázku udržitelnosti výsledků jako
takovou (oproti právní udržitelnosti, kterou lze v kontextu auditů vyhodnotit), některá hodnocení
obsahovala zvláštní otázku pro hodnocení udržitelnosti výsledků nebo dopadu a explicitně na toto
téma odkazovala. Bylo tomu tak například v následném hodnocení podpory velkých podniků a
podpory cestovního ruchu a kultury. Navíc je třeba uvést, že následná hodnocení zahrnují
dlouhodobé výsledky, tedy udržitelnost zásahů EU, v rozmezí daném načasováním hodnocení,
typem analyzovaných zásahů a dostupnými důkazy.
80. Využití nápravných opatření (nebo programy návratné pomoci) je třeba pečlivě zvažovat.
Například pokud se příjemci nepodařilo dosáhnout cílů kvůli zhoršenému ekonomickému prostředí,
mělo by oslabení jeho finanční životaschopnosti a použití dalších nápravných opatření vážné a
kontraproduktivní důsledky pro projekty, které částečně dosáhly svých cílů.
Souhrnná odpověď Komise k bodům 81 až 84:
Viz odpověď Komise k doporučení 5b).
86. Kromě toho je pravděpodobné, že vyšší využívání finančních nástrojů u nerizikových investic
sníží riziko zbytečně vynaložených prostředků a poskytne další záruky udržitelnosti, protože
podnikatelské záměry pečlivě hodnotí komerční banky, které ověřují úvěruschopnost projektů.
92. Zaměření na výkonnost tvoří jádro současného přístupu Komise k investicím EU a závisí na
několika vzájemně propojených prvcích, mezi něž patří dobrá analýza potřeb, spolehlivá
intervenční logika s jasně vymezenými konkrétními cíli, dobře zvolené ukazatele výsledků
promítnuté do výběrových kritérií a také výkonnostní rámec s milníky a cíli. Požadavek na
hodnocení dopadu v období 2014–2020 navíc vyzývá k předběžné reflexi o tom, čeho by mělo být
těmito investicemi dosaženo.

93. Kvůli napojení na finanční rámec je právní rámec navržen a dojednán alespoň tři až čtyři roky
před tím, než lze provést následná hodnocení související s probíhajícím programovým obdobím (po
uplynutí doby způsobilosti, aby bylo možné získat dostatečné a spolehlivé údaje).
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Doporučení 1 – Prosazování udržitelnosti výsledků
a) Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
b) Komise toto doporučení přijímá.
Doporučení 2 – Zohlednění udržitelnosti ve výběrových řízeních
Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
Doporučení 3 – Důraz na udržitelnost při monitorování a podávání zpráv
Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
Doporučení 4 – Zohlednění udržitelnosti v hodnoceních
Komise toto doporučení přijímá.
Komise proto ve svých budoucích následných hodnoceních posílí aspekty udržitelnosti v mezích
daných načasováním hodnocení a typy analyzovaných zásahů.
Doporučení 5 – Jednotné uplatňování jasných sankcí
a) Komise toto doporučení přijímá.
b) Komise podotýká, že toto doporučení je určeno členským státům.
Komise bude monitorovat plnění cílů přesahujících požadavky právních předpisů.

Činnost

Datum

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu

8.6.2016

Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému
kontrolovanému subjektu)
Přijetí závěrečné zprávy po řízení o sporných otázkách

11.12.2017

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

6.3.2018

7.2.2018

Pro zajištění příznivých dopadů pro příjemce a dotčené
regiony je důležité dosáhnout prostřednictvím fondů EU
udržitelných výsledků, které přetrvají i po skončení
projektů. Mezi lety 2000 až 2013 bylo z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (EFRR) na produktivní investice do
podniků vyčleněno více než 75 miliard EUR. Zjistili jsme, že
u velké části kontrolovaných projektů výsledky nebyly
udržitelné nebo byly udržitelné jen částečně. Dospěli jsme
k závěru, že příčinou byla především skutečnost, že Komise
a národní/regionální orgány kladly na udržitelnost
výsledků při řízení na úrovni programů i projektů malý
důraz, ať již ve fázi přípravy operačních programů, nebo ve
fázi výběru, monitorování a hodnocení. Regulační rámec
na období 2014 až 2020 přinesl v oblasti udržitelnosti
zlepšení. Naše doporučení se zaměřují na nedostatky,
které přetrvávají z hlediska zvyšování udržitelnosti
výsledků produktivních investic EU v budoucnu.
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