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Podle čl. 287 odst. 1 a 4 SFEU, článku 258 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro 

souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) 
č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) 

č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, a 
článku 43 nařízení Rady (EU) 2018/1877 ze dne 26. listopadu 2018 o finančním nařízení pro 11. 

Evropský rozvojový fond a o zrušení nařízení (EU) 2015/323 

přijal Účetní dvůr Evropské unie na svém zasedání dne 7. a 14. července 2022 

VÝROČNÍ ZPRÁVY 
za rozpočtový rok 2021 

Výroční zprávy spolu s odpověďmi orgánů a institucí na připomínky Účetního dvora byly 
zaslány orgánům udílejícím absolutorium a ostatním orgánům a institucím. 

Členy Účetního dvora v době přijetí těchto zpráv byli: 

Klaus-Heiner LEHNE (předseda), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZARU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, 
Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOŁA, Jorg Kristijan PETROVIČ 
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Úvod 
0.1. Evropský účetní dvůr (EÚD) je orgánem1 Evropské unie (EU) a externím 
auditorem finančních prostředků EU2. V této funkci vystupujeme jako nezávislý 
ochránce finančních zájmů všech občanů EU, a to zejména tím, že pomáháme 
zdokonalovat finanční řízení EU. Více informací o naší činnosti uvádějí naše výroční 
zprávy o činnosti, zvláštní zprávy, zprávy o přezkumech a stanoviska k návrhům nových 
či aktualizovaných právních předpisů EU a k dalším rozhodnutím s významem pro 
finanční řízení, které jsou všechny dostupné na naší internetové stránce. 

0.2. Souhrnný rozpočet EU každoročně schvaluje Rada Evropské unie a Evropský 
parlament. V květnu 2020 Rada Evropské unie schválila NextGenerationEU (NGEU), což 
je dočasný nástroj, který byl zřízen v reakci na socioekonomický dopad pandemie 
COVID-19 a který je financován vydáváním dluhopisů. NGEU zajišťuje financování pro 
Nástroj pro oživení a odolnost3, na nějž připadá přibližně 90 % financování z NGEU, a 
také finanční prostředky pro několik programů v rámci okruhů VFR na období 2021–
2027, které se vynakládají v souladu s odvětvovými pravidly. 

0.3. Jak souhrnný rozpočet EU, tak financování z nástroje NGEU podléhají postupu 
udělování absolutoria. Tímto postupem Evropský parlament na doporučení Rady 
rozhoduje, zda Evropská komise náležitým způsobem vykonávala své rozpočtové 
povinnosti. Základem postupu udělování absolutoria je naše výroční zpráva spolu 
s případnými dalšími našimi výstupy. Jakmile je výroční zpráva zveřejněna, zasíláme ji 
parlamentům členských států, Evropskému parlamentu a Radě. 

                                                      
1 EÚD byl jako orgán zřízen článkem 13 Smlouvy o Evropské unii, známé také jako 

Maastrichtská smlouva. Původně byl však ustaven v roce 1977 Bruselskou smlouvou jako 
nový subjekt Společenství odpovědný za externí audit. 

2 Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

3 Nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. 

7

http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:1977:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS


0.4. Naše výroční zpráva za rok 2021 je opět rozdělena na dvě samostatné části.
Tato část se týká spolehlivosti konsolidované účetní závěrky EU a legality a správnosti 
operací4. Ve druhé části informujeme o výkonnosti rozpočtu EU ve stavu ke konci roku 
20215. 

0.5. Hlavní součástí naší výroční zprávy je prohlášení o věrohodnosti týkající se
spolehlivosti konsolidované účetní závěrky EU a legality a správnosti operací. Toto 
prohlášení je doplněno zvláštními hodnoceními hlavních výdajových oblastí rozpočtu 
EU. 

0.6. Tato část naší zprávy má následující strukturu:

— kapitola 1 obsahuje prohlášení o věrohodnosti a shrnutí výsledků našeho auditu 
spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, včetně informací 
Komise o správnosti, a shrnutí naší koncepce auditu, 

— v kapitole 2 předkládáme analýzu rozpočtového a finančního řízení, 

— v kapitole 3 uvádíme svá zjištění o příjmech EU, 

— kapitoly 4–9 uvádějí v okruzích víceletého finančního rámce (VFR) na období 
2021–2027 výsledky našeho testování legality a správnosti operací a náš přezkum 
výročních zpráv o činnosti Komise, prvků jejích systémů vnitřní kontroly a dalších 
mechanismů správy a řízení, 

— v kapitole 10 poprvé předkládáme výsledky z kontroly legality a správnosti 
operací v rámci Nástroje pro oživení a odolnost a naši auditní koncepci. 

0.7. Jelikož k jednotlivým okruhům víceletého finančního rámce neexistují
samostatné finanční výkazy, nejsou závěry uvedené v jednotlivých kapitolách výrokem 
auditora. Jsou v nich místo toho popsány významné skutečnosti týkající se jednotlivých 
okruhů víceletého finančního rámce. 

4    Dále v kapitolách 1–10 používáme pojem „správnost“ s týmž významem jako „legalita a 
správnost“. 

5    „Zpráva Evropského účetního dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2021“. 
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0.8. Naším cílem je předkládat připomínky v jasné a stručné podobě. Někdy se však
nelze vyhnout použití termínů, které jsou specifické pro EU, její politiky a rozpočet 
nebo pro účetnictví a audit. Na své internetové stránce jsme proto zveřejnili glosář, 
v němž je většina těchto specifických termínů vysvětlena. Termíny z glosáře jsou 
v každé kapitole při prvním výskytu vyznačeny kurzívou. 

0.9. Jako externí auditor jsme povinni informovat o svých auditních zjištěních a
učinit z nich nezbytné závěry, abychom tak poskytli nezávislé a nestranné posouzení 
spolehlivosti účetní závěrky EU a legality a správnosti operací.  

0.10. V této zprávě jsou uvedeny také odpovědi Komise (a případně dalších orgánů
a institucí EU) na naše připomínky. 
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané 
EÚD Evropskému parlamentu a Radě – 
zpráva nezávislého auditora 

Výrok 

I. Provedli jsme audit: 

a) konsolidované účetní závěrky Evropské unie, která se skládá 
z konsolidovaných finančních výkazů1 a ze zpráv o plnění rozpočtu2 za 
rozpočtový rok 2021, schválené Komisí dne 28. června 2022; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, jak to 
vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

II. Domníváme se, že konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie (EU) za rok 
2021 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční 
situaci Evropské unie k 31. prosinci 2021, výsledky jejích činností, peněžní toky a 
změny čistých aktiv za daný rok v souladu s finančním nařízením a s účetními 
pravidly založenými na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro 
veřejný sektor. 

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka 

Příjmy 

Výrok o legalitě a správnosti příjmů  

III. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

                                                      
1 Konsolidované finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz 

peněžních toků, výkaz změn čistých aktiv a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy 
(včetně vykazování podle segmentů). 

2 Zprávy o plnění rozpočtu zahrnují i přílohy. 
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Výdaje 

IV. Za rok 2021 vydáváme dva oddělené výroky o legalitě a správnosti výdajů. 
Odráží to skutečnost, že Nástroj pro oživení a odolnost je dočasným nástrojem 
prováděným a financovaným způsobem, který se zásadně liší od rozpočtových 
výdajů v rámci VFR. 

Záporný výrok o legalitě a správnosti rozpočtových výdajů 

V. Vzhledem k významnosti skutečnosti popsané ve východisku pro vyjádření 
záporného výroku o legalitě a správnosti rozpočtových výdajů se domníváme, že 
rozpočtové výdaje schválené v účetní závěrce za rozpočtový rok 2021 jsou zatíženy 
významnou (materiální) mírou chyb. 

Výrok o legalitě a správnosti výdajů z Nástroje pro oživení a odolnost 

VI. Podle našeho názoru jsou výdaje z Nástroje pro oživení a odolnost schválené 
v účetní závěrce za rozpočtový rok 2021 ve všech významných (materiálních) 
ohledech legální a správné. 

Východisko pro vyjádření výroku 

VII. Audit jsme provedli v souladu s etickými kodexy a mezinárodními 
auditorskými standardy (ISA) vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a 
mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) vydanými 
Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Naše 
odpovědnost vymezená těmito standardy a etickými kodexy je podrobněji 
popsána v oddílu naší zprávy Odpovědnost auditora. Zde rovněž uvádíme více 
informací o východisku pro náš výrok o příjmech (viz bod XXXV) a výdajích 
z Nástroje pro oživení a odolnost (viz bod XXXVII). Splnili jsme rovněž požadavky 
na nezávislost a dodrželi etické požadavky stanovené Etickým kodexem pro 
auditory a účetní znalce vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy 
účetních. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroků. 

Východisko pro vyjádření záporného výroku o legalitě a správnosti rozpočtových 
výdajů 

VIII. Naše celková odhadovaná míra chyb v rozpočtových výdajích schválených 
v účetní závěrce za rozpočtový rok 2021 činí 3,0 %. Významnou (materiální) mírou 
chyb je zatížena podstatná část těchto výdajů. Týká se to především úhradových 
výdajů, u nichž odhadovaná míra chyb činí 4,7 %. Objem těchto výdajů se v roce 
2021 zvýšil na 90,1 miliardy EUR, což představuje 63,2 % našeho kontrolovaného 
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základního souboru3. Dopady zjištěných chyb jsou proto ve schválených výdajích 
za tento rok jak významné (materiální), tak s rozsáhlým dopadem. 

Hlavní záležitosti auditu 

Posuzovali jsme závazek týkající se důchodů a jiných zaměstnaneckých požitků 

IX. Rozvaha EU zahrnuje závazek týkající se důchodů a jiných zaměstnaneckých 
požitků v hodnotě 122,5 miliard EUR ke konci roku 2021 (2020: 116,0 miliardy 
EUR), které představují téměř čtvrtinu celkových závazků roku 2021 ve výši 
496,4 miliardy EUR (2020: 313,5 miliardy EUR). 

X. Větší část závazku týkajícího se důchodů a jiných zaměstnaneckých požitků 
souvisí s důchodovým systémem úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie 
(PSEO) a činí 109,7 miliardy EUR (2020: 100,7 miliardy EUR). Zaúčtovaný závazek je 
odhadem současné hodnoty očekávaných budoucích plateb z titulu důchodových 
závazků, jež bude EU povinna provést. 

XI. Požitky vyplácené v rámci důchodového systému se účtují na vrub rozpočtu 
EU. EU nemá zvláštní důchodový fond na pokrytí nákladů na budoucí důchodové 
závazky, avšak za výplatu požitků společně ručí členské státy a na náklady 
související s financováním důchodového systému přispívají jednou třetinou 
úředníci. Výpočet tohoto závazku provádí jménem účetního Komise jednou ročně 
Eurostat za použití parametrů, jako je věkový profil a střední délka života úředníků 
EU, a dále předpokladů týkajících se budoucí ekonomické situace. Tyto parametry 
a předpoklady posuzují také pojistněmatematičtí poradci Komise. 

XII. Zvýšení důchodového závazku v roce 2021 bylo způsobeno zejména tím, že 
se snížila nominální diskontní sazba, která odráží snížení globálních úrokových 
sazeb4. 

XIII. Druhou největší částí závazku týkajícího se důchodů a jiných 
zaměstnaneckých požitků je odhadovaný závazek EU vůči společnému systému 
nemocenského pojištění (JSIS), který na konci roku 2021 dosáhl 10,3 miliardy EUR 
(2020: 12,9 miliardy EUR). Tento závazek plyne z nákladů na zdravotní péči 
o zaměstnance EU po ukončení jejich služebního poměru (po odečtení jejich 
příspěvků). 

XIV. V rámci našeho auditu hodnotíme pojistněmatematické předpoklady 
učiněné u těchto systémů a výsledné ocenění. Naše hodnocení vychází z práce 
externích a nezávislých pojistněmatematických odborníků. Kontrolujeme základní 
údaje použité při výpočtech, pojistněmatematické parametry a výpočet závazku. 
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Prověřujeme také prezentaci závazků v konsolidované rozvaze a v příloze ke 
konsolidované účetní závěrce. 

XV. Dospěli jsme k závěru, že odhad celkových závazků z titulu důchodů a jiných 
zaměstnaneckých požitků v konsolidované rozvaze je věrný a spolehlivý.  

Posoudili jsme významné odhady na konci roku uvedené v účetní závěrce 

XVI. Na konci roku 2021 činila odhadovaná hodnota vzniklých způsobilých 
výdajů, které mají být proplaceny příjemcům, ale zatím nebyly vykázány, 
129,9 miliardy EUR (2020: 107,8 miliardy EUR). Tyto částky byly zaúčtovány jako 
výdaje příštích období5. 

XVII. Zvýšení tohoto odhadu souvisí především s Nástrojem pro oživení a 
odolnost, který je ústředním prvkem NextGenerationEU (NGEU); jde o dočasný 
nástroj na podporu oživení, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské 
a společenské školy způsobené pandemií onemocnění COVID-19. Platby členským 
státům v rámci tohoto nástroje se řídí až do roku 2026 předem stanoveným 
splátkovým profilem. Ke konci roku 2021 činily výdaje příštích období z Nástroje 
pro oživení a odolnost 12,3 miliardy EUR. 

XVIII. Pro posouzení těchto odhadů na konci roku jsme prověřovali systém 
výpočtů, který Komise zavedla pro oddělení účetních období, abychom se ujistili 
o jeho správnosti a úplnosti v těch generálních ředitelstvích, v nichž byla 
vynaložena většina nákladů. Během auditní práce na vzorku faktur a plateb 
předběžného financování jsme prověřovali příslušné výpočty pro oddělení 
účetních období a zaměřili se přitom na riziko zkreslení časově rozlišených částek. 
Účetní útvary Komise jsme požádali o vysvětlení k obecné metodice pro stanovení 
těchto odhadů. 

XIX. Dospěli jsme k závěru, že konsolidovaná rozvaha věrně zobrazuje odhady 
celkové výše výdajů příštích období a ostatních záloh členským státům.  

Přezkoumali jsme aktiva vzniklá v souvislosti s vystoupením Spojeného 
království z Unie 

XX. Dne 1. února 2020 přestalo být Spojené království členským státem EU. 
Podle dohody o vystoupení Spojeného království se Spojené království zavázalo 

                                                      
3 Další informace uvádíme v bodech 1.22–1.27 naší výroční zprávy za rok 2021. 

4 Roční účetní závěrka EU za rok, příloha 2.9. 

5 Zahrnují výdaje příštích období na straně pasiv rozvahy ve výši 77,8 miliardy EUR a na straně 
aktiv rozvahy částku 52,1 miliardy EUR snižující hodnotu předběžného financování. 
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plnit veškeré finanční závazky z předchozích VFR vyplývající z jeho členství v EU. 
Během přechodného období, které skončilo dne 31. prosince 2020, Spojené 
království nadále přispívalo do rozpočtu EU a využívalo jej, jako by bylo členským 
státem EU. 

XXI. Po skončení přechodného období vedou další vzájemné závazky EU a 
Spojeného království k určitým závazkům a pohledávkám pro EU. Tyto závazky 
musí být zachyceny v roční účetní závěrce EU. Podle odhadu Komise byla na 
účtech EU k rozvahovému dni vůči Spojenému království zaúčtována čistá 
pohledávka ve výši 47,5 miliardy EUR (2020: 47,5 miliardy EUR), z toho bude podle 
odhadu v průběhu 12 měsíců od data zúčtování uhrazeno 10,9 miliardy EUR.  

XXII. Mechanismus plateb, který se použije na vzájemné závazky podle dohody 
o vystoupení je stanoven v článku 148 dohody („Platby po roce 2020“). V roce 
2021 činila částka vykázaná jako pohledávka za Spojeným královstvím podle článku 
136 a článků 140–147 11,9 miliardy EUR. Celková výše plateb obdržených od 
Spojeného království v roce 2021 dosáhla 6,8 miliardy EUR. Zůstatek zbývající ke 
konci roku ve výši 5,1 miliardy EUR byl, v souladu s mechanismem stanoveným v 
článku 148 dohody o vystoupení, splatný v pěti měsíčních splátkách v identické 
výši v období od ledna do května 2022 včetně. 

XXIII.  V rámci běžných auditních postupů jsme s Komisí diskutovali 
o načasování, přesnosti a úplnosti zaúčtovaných aktiv a provedených plateb. 
Příslušné částky jsme přepočítali, sesouhlasili jsme je s příslušnými záznamy a 
zkontrolovali jsme přiměřenost použitých předpokladů. 

XXIV. Dospěli jsme k závěru, že konsolidovaná účetní závěrka věrně zobrazuje 
odhad celkových aktiv vykázaných v souvislosti s procesem vystoupení Spojeného 
království z EU. 

Posoudili jsme dopad ruské invaze na Ukrajinu na účetní závěrku  

XXV. Dne 24. února 2022 napadlo Rusko Ukrajinu. Jelikož EU poskytuje 
Ukrajině pomoc ve formě půjček a grantů, posuzovali jsme výpočty Komise týkající 
se expozice EU vůči souvisejícím finančním rizikům, jakož i jejich východiska, 
abychom se ujistili, že důsledky této významné události jsou v účetní závěrce EU 
náležitě zobrazeny. Posuzovali jsme výpočty Komise ve srovnání se svými vlastními 
výpočty a existujícími informacemi o této záležitosti. 

XXVI. Dospěli jsme k závěru, že účtovat o invazi Ruska na Ukrajinu jako 
o události po datu účetní závěrky, která nevyžaduje její úpravu, je náležité. Její 
dopad byl v konsolidované účetní závěrce náležitě vykázán a věrně zobrazen. 
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Posoudili jsme dopad opatření spojených s pandemií COVID-19 na účetní závěrku  

XXVII. Pandemie onemocnění COVID-19 měla závažný dopad na hospodářství 
a veřejné finance členských států. Evropská komise mobilizovala značné 
prostředky, aby posílila zdravotnictví členských států a zmírnila socioekonomický 
dopad v EU. Přijatá opatření zahrnula financování naléhavých zdravotnických 
potřeb, zavedení větší flexibility při využívání finanční podpory z evropských 
strukturálních a investičních fondů a půjčky členským státům za výhodných 
podmínek. Tyto iniciativy měly na finanční výkazy významný dopad. 

XXVIII. V rámci běžných auditních postupů jsme kontrolovali aktiva, pasiva, 
příjmy a výdaje včetně těch, které se týkají opatření přijatých Komisí. Dospěli jsme 
k závěru, že jsou v konsolidované roční účetní závěrce zobrazeny věrně. 

Jiné záležitosti 

XXIX. Vedení odpovídá za poskytnutí „ostatních informací“. Tímto pojmem se 
rozumí dokument „Finanční události roku“, ale nikoliv konsolidovaná účetní 
závěrka nebo naše zpráva o ní. Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se 
k těmto ostatním informacím nevztahuje a my k nim nevydáváme žádný závěr 
uvádějící ujištění. V souvislosti s auditem konsolidované účetní závěrky je naší 
povinností tyto ostatní informace přečíst a zvážit, zda nejsou ve významné 
(materiální) míře nekonzistentní s konsolidovanou účetní závěrkou nebo poznatky, 
které jsme získali v průběhu auditu, nebo se jinak nejeví být významně 
(materiálně) zkresleny. Pokud dospějeme k závěru, že ostatní informace jsou 
významně (materiálně) zkresleny, jsme povinni tuto skutečnost uvést ve své 
zprávě. V této souvislosti nemáme žádné připomínky. 

Odpovědnost vedení 

XXX. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení je vedení 
odpovědné za vypracování a prezentaci konsolidované účetní závěrky EU na 
základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za 
legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této 
odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a provádět vnitřní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž 
odpovědné za to, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní 
závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy (zákony, nařízeními, zásadami, 
pravidly a normami), jimž se řídí. Konečnou odpovědnost za legalitu a správnost 
operací, na jejichž základě je účetní závěrka EU sestavena, nese Komise (článek 
317 SFEU). 
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XXXI. Při sestavování konsolidované účetní závěrky má vedení povinnost 
posoudit, zda je EU schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, vysvětlit a 
popsat v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použít 
účetnictví založené na předpokladu nepřetržitého trvání subjektu, s výjimkou 
případu, kdy má v úmyslu subjekt zrušit nebo ukončit svou činnost, resp. kdy nemá 
jinou reálnou možnost než tak učinit. 

XXXII. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví EU odpovídá Komise. 

XXXIII. Podle finančního nařízení (hlava XIII) musí účetní Komise předložit 
konsolidovanou účetní závěrku EU k auditu nejprve v její předběžné podobě do 
31. března následujícího roku a její konečnou verzi do 31. července. Předběžná 
účetní závěrka by již měla poskytovat věrný a poctivý obraz finanční situace EU. Je 
proto nezbytně nutné, aby všechny položky zaúčtované v předběžné účetní 
závěrce byly prezentovány jako konečné výpočty, jež nám umožní provést naši 
práci v souladu s finančním nařízením (hlavou XIII) a v daných lhůtách. Ke změnám 
mezi předběžnou a konečnou účetní závěrkou by za obvyklých okolností mělo dojít 
pouze v důsledku našich připomínek. 

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky a uskutečněných 
operací 

XXXIV. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní 
závěrka EU neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné 
operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému 
parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní 
závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. 
Přiměřená jistota představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou toho, že 
audit odhalí všechny případy významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu, 
které se vyskytly. K těm může docházet v důsledku podvodů nebo chyb a považují 
se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí přijatá na základě konsolidované 
účetní závěrky EU. 

XXXV. Pokud jde o příjmy, při auditu vlastních zdrojů odvozených z daně 
z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) vycházíme 
z makroekonomických souhrnných ukazatelů, na jejichž základě jsou tyto zdroje 
vypočteny, a posuzujeme systémy, které Komise používá pro zpracování těchto 
ukazatelů až do okamžiku, kdy jsou příspěvky členských států přijaty a zahrnuty do 
konsolidované účetní závěrky. U tradičních vlastních zdrojů zkoumáme účty 
celních orgánů a analyzujeme tok cel a poplatků do okamžiku, kdy příslušné částky 
obdrží Komise a kdy jsou zaznamenány v účetní závěrce. V případě cel hrozí riziko, 
že dovozci clo nevykáží u národních celních orgánů, nebo je vykáží v nesprávné 
výši. Skutečně vybrané dovozní clo proto nedosáhne částky, která by měla být 
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teoreticky vybrána. Tento rozdíl se nazývá výpadkem cla. Tyto částky kráceného 
cla nejsou zachyceny v účetních systémech členských států pro TVZ a do rozsahu 
našeho výroku auditora o příjmech nespadají. 

XXXVI. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy 
vznikly, byly zaznamenány a schváleny. Tato kontrola se vztahuje na všechny 
kategorie plateb kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby 
kontrolujeme, když příjemce prostředků poskytne podklady k jejich řádnému 
využití a orgán či subjekt tyto podklady přijme zúčtováním zálohové platby, na což 
může dojít až v následujícím roce. 

XXXVII. Letos poprvé jsme zkoumali výdaje z Nástroje pro oživení a odolnost. 
Na rozdíl od ostatních rozpočtových výdajů, které se zakládají na úhradě nákladů 
anebo souladu s podmínkami, je v rámci Nástroje pro oživení a odolnost platba 
podmíněna uspokojivým pokrokem v dosahování předem stanovených milníků 
nebo cílů. Prověřovali jsme proto, zda Komise shromáždila dostatečné a vhodné 
důkazy na podporu svého posouzení této podmínky. Součástí tohoto posouzení není 
hodnocení souladu s ostatními evropskými nebo vnitrostátními pravidly EU. 

XXXVIII. Při provádění auditu uplatňujeme odborný úsudek a zachováváme 
profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

a) identifikovat a vyhodnotit rizika významných (materiálních) nesprávností 
v konsolidované účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve 
významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu 
s požadavky právních předpisů EU. Navrhujeme a provádíme auditorské 
postupy reagující na tato rizika a získáváme dostatečné a vhodné důkazní 
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Případy 
významných (materiálních) nesprávností nebo nesouladu, k nimž došlo 
v důsledku podvodu, se odhalují obtížněji než případy způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. U těchto 
případů tudíž hrozí vyšší riziko, že nebudou odhaleny. 

b) seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout vhodné auditorské 
postupy, ale nikoli abychom mohli vyjádřit výrok o účinnosti vnitřního 
kontrolního systému. 

c) posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a vysvětlující a popisné informace, které v této souvislosti 
vedení účetní jednotky uvedlo v účetní závěrce. 

d) posoudit, zda je vhodné, že vedení použilo účetnictví založené na 
předpokladu stálého trvání účetní jednotky, a zda s ohledem na získané 
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota související 
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s událostmi nebo podmínkami, které mohou zásadním způsobem zpochybnit 
schopnost subjektu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností ve zprávě 
upozornit na vysvětlující a popisné informace uvedené v této souvislosti 
v konsolidované účetní závěrce, a pokud tyto vysvětlující a popisné informace 
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry vycházejí 
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně 
budoucí události a podmínky mohou vést k tomu, že subjekt přestane 
nepřetržitě trvat. 

e) vyhodnocovat celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní
závěrky, včetně vysvětlujících a popisných informací, a dále to, zda
konsolidovaná účetní závěrka věrně prezentuje podkladové operace a
události.

f) získávat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích
účetních jednotek, jejichž údaje se v rámci Evropské unie konsolidují, aby bylo
možné vyjádřit výrok ke konsolidované účetní závěrce a operacím, na nichž se
tato účetní závěrka zakládá. Odpovídáme za řízení a provedení auditu a
související dohled a neseme výhradní odpovědnost za výrok auditora.

XXXIX. Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

subjekty, vybíráme ty, které byly pro audit konsolidované účetní závěrky za běžné 
období nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu běžného 
období. Tyto záležitosti popisujeme v naší zprávě, pokud právní předpisy jejich 
zveřejnění nezakazují nebo jestliže v krajně výjimečném případě usoudíme, že 
bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně 
očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska 
veřejného zájmu.

14. července 2022

Klaus-Heiner LEHNE 
předseda 

Evropský účetní dvůr 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Lucemburk 
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XL. Ze záležitostí, o nichž jsme jednali s Komisí a ostatními kontrolovanými



Úvod 

Úloha Evropského účetního dvora 

1.1. Jsme nezávislým auditorem EU. V souladu se Smlouvou o fungování Evropské
unie (SFEU)6: 

a) vydáváme stanovisko k účetní závěrce EU;

b) kontrolujeme, zda je rozpočet EU využíván v souladu s příslušnými právními
předpisy a nařízeními;

c) podáváme zprávy o hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti výdajů EU7;

d) poskytujeme poradenství ohledně navrhovaných právních předpisů, které mají
dopad na finanční řízení finančních prostředků EU nebo související aspekty.

1.2. Práce, kterou provádíme pro účely prohlášení o věrohodnosti (vysvětleno
v příloze 1.1), je naplněním prvního a druhého cíle. Výkonnostní aspekty plnění 
rozpočtu (hospodárnost, efektivnost a účinnost výdajů) uvádíme v samostatné části 
naší výroční zprávy8. Souhrnně jsou naše audity také jedním z klíčových východisek pro 
stanoviska k navrhovaným právním předpisům, která vydáváme. 

1.3. Tato kapitola výroční zprávy:

a) předkládá základ našeho prohlášení o věrohodnosti a podává přehled našich
zjištění a závěrů týkajících se spolehlivosti účetní závěrky a správnosti
uskutečněných operací, včetně informací Komise o správnosti;

b) obsahuje informace o našich hlášeních případů podezření z podvodu Úřadu EU
pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a
o našich auditech opatření EU v boji proti podvodům;

6 Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

7 V souladu se zásadou řádného finančního řízení. 

8 O těchto aspektech informujeme ve své zprávě s názvem „Zpráva Evropského účetního 
dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2021“ a našich zvláštních zprávách 
týkajících se výkonnosti. 
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c) uvádí shrnutí naší koncepce auditu (viz příloha 1.1).

1.4. V roce 2021 se naše práce týkala rovněž jediné platby ve prospěch Španělska
z Nástroje pro oživení a odolnost9. Nástroj pro oživení a odolnost je hlavní složkou 
balíčku NGEU10, jehož cílem je podpořit oživení po dopadu pandemie COVID-19. 
Výsledky této práce tvoří základ našeho výroku ke správnosti výdajů Nástroje pro 
oživení a odolnost v roce 2021. Nástroj pro oživení a odolnost je dočasným nástrojem 
prováděným a financovaným způsobem, který se zásadně liší od rozpočtových výdajů 
v rámci VFR. Rozhodli jsme se proto věnovat výdajům z Nástroje pro oživení a odolnost 
samostatnou kapitolu (kapitola 10), v níž prezentujeme náš přístup k auditu, 
souvislosti naší práce a přehled našich zjištění a závěrů. Kapitola 1 se proto na Nástroj 
pro oživení a odolnost nevztahuje a zaměřuje se výhradně na výdaje z rozpočtu EU 
v rámci okruhů 1 až 7 víceletého finančního rámce.  

1.5. Omezení cestování a omezení z důvodu veřejného zdraví v souvislosti
s pandemií COVID-19 nadále omezovala naši schopnost provádět kontroly na místě, 
získávat originály dokumentů, vést pohovory s pracovníky kontrolovaných subjektů a 
ověřovat fyzickou existenci výstupů financovaných EU. Nadále jsme se této situaci 
přizpůsobovali a měnili jsme způsob, jakým pracujeme; většinu práce jsme prováděli 
formou dokumentárních přezkumů a pohovorů s kontrolovanými subjekty na dálku. 
I když neprovedení kontrol na místě znamená, že zvýšené zjišťovací riziko11 
přetrvává12. Domníváme se nicméně, že získané důkazní informace nám umožnily audit 
dokončit a vyvodit z něj závěry. 

Výdaje EU jsou významným nástrojem pro dosahování cílů 
politik 

1.6. Výdaje EU jsou důležitým, ale nikoliv jediným nástrojem k dosahování cílů
politik. Mezi další důležitá opatření patří používání právních předpisů a právo na volný 
pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob v celé EU. V roce 2021 představovaly celkové 
výdaje vládních institucí členských států (7 459 miliard EUR) 53 % jejich hrubého 

9 Nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. 

10 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2094, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na 
podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19. 

11 Zjišťovací riziko je riziko, že auditor nezjistí odchylku, která nebyla napravena vnitřními 
kontrolami subjektu. 

12 Bod 1.4 naší výroční zprávy za rok 2020. 
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národního důchodu (14 069 miliard EUR). Výdaje z rozpočtu EU13 činily 181,5 miliardy 
EUR, což představuje 2,4 % celkových výdajů orgánů státních správ členských států EU 
a 1,3 % jejich hrubého národního důchodu (viz obrázek 1.1). S přihlédnutím 
k dodatečným platbám z účelově vázaných příjmů na granty Nástroje pro oživení a 
odolnost 46,5 miliardy EUR činily platby v roce 2021 celkem 228,0 miliardy EUR14. 

Obrázek 1.1 – Výdaje z rozpočtu EU na rok 2021 a výdaje orgánů státní 
správy jako podíl na hrubém národním důchodu (HND) 

Zdroj: 
HND EU-27: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské komise za rok 2021 – příloha A – Příjmy 
Souhrnné výdaje správních orgánů v EU-27: Databáze Eurostatu – vládní příjmy, výdaje a hlavní 
souhrnné ukazatele; údaje ze dne 25. 4. 2022. 
Výdaje z rozpočtu EU: Evropská komise – konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2021. 

1.7. Prostředky EU jsou příjemcům vypláceny formou jednorázových plateb /
ročních splátek nebo jako řada plateb v rámci víceletých výdajových režimů. V roce 
2021 dosáhly platby z rozpočtu EU tvořené jednorázovými, průběžnými nebo 
konečnými platbami 144,4 miliardy EUR a dalších 37,1 miliardy EUR představovalo 
předběžné financování. Jak ukazuje obrázek 1.2, největší podíl rozpočtu EU směřoval 

13 „Výdaje z rozpočtu EU“ zahrnují financování z nástroje NGEU pro několik programů v rámci 
okruhů VFR na období 2021–2027, které je vynakládáno v souladu s odvětvovými pravidly. 
Nezahrnuje však výdaje z Nástroje pro oživení a odolnost, které nejsou součástí přijatého 
rozpočtu EU, nýbrž jsou financovány vydáváním dluhopisů. 

14  Konsolidovaná roční účetní závěrka EU za rok 2021, zprávy o plnění rozpočtu a vysvětlivky, 
6.3 VFR: Čerpání prostředků na platby. 

100 %
Hrubý národní důchod EU-27  
14 069 miliard EUR

53,0 %
Souhrnné výdaje orgánů státní správy EU-27
7 459 miliard EUR

1,3 %
Výdaje z rozpočtu EU
181,5 miliardy EUR
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do oblastí „Soudržnost, odolnost a hodnoty“ a „Přírodní zdroje a životní prostředí“, po 
nichž následovaly „Jednotný trh, inovace a digitální agenda“. 

Obrázek 1.2 – Výdaje z rozpočtu EU na rok 2021 podle okruhů víceletého 
finančního rámce (VFR) 

 
Zdroj: EÚD. 
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Auditní zjištění za rozpočtový rok 2021 

Spolehlivost účetní závěrky 

Účetní závěrka nebyla zatížena významnými (materiálními) 
nesprávnostmi 

1.8. Naše zjištění se týkají konsolidované účetní závěrky15 EU (dále jen „účetní 
závěrky“) za rozpočtový rok 2021. Obdrželi jsme ji spolu s prohlášením účetního 
k auditu dne 28. června 2022, tj. před konečnou lhůtou pro podání, kterou stanoví 
finanční nařízení16. K účetní závěrce je připojen oddíl „Hlavní finanční výsledky roku“17, 
který není předmětem našeho výroku auditora. V souladu s auditorskými standardy 
jsme však posuzovali, nakolik informace v něm uvedené odpovídají informacím v 
účetní závěrce. 

1.9. Z účetní závěrky zveřejněné Komisí vyplývá, že k 31. prosinci 2021 činily celkové 
závazky 496,4 miliardy EUR a celková aktiva 414,1 miliardy EUR. Rozdíl 82,3 miliardy 
EUR připadá na (negativní) čistá aktiva, která zahrnují rezervy a tu část výdajů, která EU 
vznikla do 31. prosince a která musí být financována z budoucích rozpočtů. 
Hospodářský výsledek za rok 2021 činil 42,1 miliardy EUR. 

1.10. Při auditu jsme zjistili, že účetní závěrka není zatížena významnými 
(materiálními) nesprávnostmi. Výsledky naší práce v oblasti finančního a rozpočtového 
řízení finančních prostředků EU prezentujeme v kapitole 2. 

                                                      
15 Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje: 

a) konsolidované finanční výkazy, které se skládají z rozvahy (přehled aktiv a pasiv ke 
konci roku), výkazu o finanční výkonnosti (přehled příjmů a výdajů za daný rok), 
výkazu peněžních toků (zobrazující, jak změny na účtech ovlivňují peněžní prostředky a 
jejich ekvivalenty) a výkazu změn čistých aktiv a souvisejících příloh; 

b) zprávy o plnění rozpočtu, které se vztahují na příjmy a výdaje za daný rok, a související 
přílohy. 

16 Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný 
rozpočet Unie. 

17 Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2) – 'Financial Statement Discussion and Analysis' 
of the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). 
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Hlavní záležitosti auditu týkající se finančních výkazů za rok 2021 

1.11. Hlavní záležitosti auditu jsou skutečnosti, které byly podle našeho odborného 
úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. Posuzovali jsme je 
v kontextu auditu finančních výkazů jako celku a při vypracování souvisejícího výroku, 
ale nepředkládáme k nim samostatný výrok. O hlavních záležitostech auditu 
informujeme v našem prohlášení o věrohodnosti. 

Správnost operací 

1.12. Prověřovali jsme příjmy a výdaje EU s cílem posoudit, zda byly její zdroje 
vybrány a vynaloženy v souladu s platnými právními předpisy18. Výsledky našeho 
auditu příjmů předkládáme v kapitole 3 a výsledky auditu výdajů v kapitolách 4 až 9. 
O Nástroji pro oživení a odolnost informujeme v kapitole 10. 

Náš audit se týká příjmových a výdajových operací, na nichž se zakládá 
účetní závěrka 

1.13. U příjmů jsme přiměřenou jistotu pro svůj výrok získali na základě posouzení 
vybraných klíčových systémů, doplněného o testování operací. Vzorek kontrolovaných 
operací byl sestaven tak, aby byl reprezentativní pro všechny zdroje příjmů, které 
zahrnují čtyři kategorie vlastních zdrojů a dále příjmy z jiných zdrojů Náš vzorek navíc 
zahrnoval vnější účelově vázané příjmy použité k financování nevratné (grantové) 
složky19 Nástroje pro oživení a odolnost (viz body 3.2–3.4). 

1.14. U výdajů jsme stanovili reprezentativní vzorek 740 operací, který zahrnuje 
převody finančních prostředků z rozpočtu EU konečným příjemcům výdajů EU (viz body 
(12) a (13) přílohy 1.1). Námi provedené testování těchto operací přispělo k naší práci 
na prohlášení o věrohodnosti a na odhadu podílu nesprávných operací v celkovém 
kontrolovaném základním souboru, ve vysoce rizikových výdajích i ve výdajích s nízkým 
rizikem (viz bod 1.19) a v každém okruhu víceletého finančního rámce, k němuž 
předkládáme zvláštní posouzení (okruhy 1, 2, 3 a 7).  

                                                      
18 Včetně operací z VFR na období 2014–2020 a předchozích VFR. 

19 Patří sem částky, které si Komise vypůjčila, aby mohla členským státům poskytnout 
nevratnou finanční podporu v rámci nástroje NGEU. EU bude muset tyto částky v budoucnu 
splatit. 
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1.15. V roce 2021 činil námi kontrolovaný základní soubor pro testování příjmů 
239,6 miliardy EUR20 (viz obrázek 3.1) a hodnota našeho základního souboru pro 
testování výdajů činila celkem 142,8 miliardy EUR21. Tyto částky zahrnují jak příspěvky 
Spojeného království, tak platby ve prospěch Spojeného království v souladu 
s podmínkami dohody o vystoupení22. 

1.16. Rámeček 1.3 zobrazuje náš kontrolovaný základní soubor v rozdělení na 
jednorázové platby, průběžné platby (pokud je Komise schválila) a konečné platby, 
dále zúčtování předběžného financování a roční rozhodnutí schválit účetní závěrku 
v porovnání s výdaji EU podle jednotlivých okruhů víceletého finančního rámce 
(viz bod (12) přílohy 1.1). 

                                                      
20 Rozpočtové příjmy ve výši 184,1 miliardy EUR a účelově vázané příjmy (na nevratnou 

podporu z Nástroje pro oživení a odolnost) ve výši 55,5 miliardy EUR; konsolidovaná roční 
účetní závěrka EU za rok 2021, tabulka 2 „Zprávy o plnění rozpočtu a vysvětlivky“. 

21 Včetně financování z nástroje NGEU pro několik programů v rámci okruhů víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027, které je vynakládáno v souladu s odvětvovými 
pravidly. 

22 Články 136 a 138 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii. 
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Obrázek 1.3 – Srovnání námi kontrolovaného základního souboru 
(142,8 miliardy EUR) a výdajů z rozpočtu EU (181,5 miliardy EUR) podle 
okruhů VFR v roce 2021 

 
(*) Pokud jde o „Soudržnost, odolnost a hodnoty“, činily průběžné platby na programové období 2014–
2020 63,0 miliardy EUR, které nebyly zahrnuty do účetní závěrky, na níž se zakládají soubory dokumentů 
k poskytnutí jistoty schválené Komisí v roce 2021 (viz obrázek 5.1). Tyto průběžné platby jsou zahrnuty 
do předběžného financování ve výši 78,7 miliardy EUR, a proto nebyly součástí našeho kontrolovaného 
základního souboru pro výroční zprávu za rok 2021. Do našeho kontrolovaného základního souboru 
budou zahrnuty v roce, kdy Komise schválí příslušnou účetní závěrku (např. v prohlášení o věrohodnosti 
pro platby z účetního období 2020/2021). 

Zdroj: EÚD. 

 Jednorázové, průběžné a konečné platby

 Platby předběžného financování (včetně záloh na nástroje finančního inženýrství, Evropského fondu 
pro strategické investice, agentur a Záručního fondu pro vnější vztahy)

 Zúčtování předběžného financování (včetně plateb ze svěřeneckých fondů pro 6. VFR a 2019 a 2020 
pro operační programy uzavřené v roce 2021 pro VFR 2) 

 Roční rozhodnutí o schválení účetní závěrky (pro výdaje z programových období 2014–2020 
a 2007–2013) 
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1.17. Jak uvádí obrázek 1.4, největší podíl našeho celkového základního souboru 
připadá na „Přírodní zdroje a životní prostředí“ (39,7 %), následuje „Soudržnost, 
odolnost a hodnoty“ (33,5 %) a „Jednotný trh, inovace a digitální agenda“ (10,0 %). 

Obrázek 1.4 – Přehled námi kontrolovaného základního souboru za rok 
2021 ve výši 142,8 miliardy EUR podle okruhů VFR 

 
Zdroj: EÚD. 

V určitých typech výdajů se i nadále vyskytují chyby 

1.18. Pokud jde o správnost příjmů a výdajů EU, jsou naše hlavní zjištění tato: 

a) Z důkazních informací celkově vyplývá, že míra chyb v příjmech nebyla významná 
(materiální). Systémy související s příjmy, které jsme prověřovali, byly obecně 
účinné. Klíčové vnitřní kontroly tradičních vlastních zdrojů, které jsme posuzovali 
v některých členských státech, a řízení výhrad k DPH a otevřených případů 
týkajících se TVZ v Komisi byly však v důsledku přetrvávajících nedostatků 
částečně účinné (viz body 3.10–3.12 a 3.15–3.17). Rovněž jsme zjistili, že 
provádění několika opatření v akčním plánu Komise v celní oblasti, která přispívají 
ke snížení výpadku cla, bylo zpožděno (viz bod 3.13). Tento nedostatek nemá na 
náš výrok o příjmech vliv, neboť se netýká operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka, nýbrž rizika, že TVZ jsou neúplné. 
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b) Pokud jde o výdaje, z našich důkazních informací vyplývá, že celková míra chyb
byla významná (materiální) ve výši 3,0 %23 (viz obrázek 1.5). K této míře přispěla
nejvíce oblast „Soudržnost, odolnost a hodnoty“ (1,2 procentního bodu),
následovaná oblastí „Přírodní zdroje a životní prostředí“ (0,7 procentního bodu),
„Sousedství a svět“ (0,4 procentního bodu) a „Jednotný trh, inovace a digitální
agenda“ (0,4 procentního bodu). Významná (materiální) míra chyb je i nadále
přítomna ve výdajích s vysokým rizikem, kde se jedná převážně o úhradové platby
(viz body 1.19 a 1.22–1.23). Tyto výdaje představovaly 63,2 % našeho
kontrolovaného základního souboru.

Obrázek 1.5 – Odhadovaná míra chyb a kontrolovaný základní soubor 
(2017–2021) 

Poznámka: chybu definujeme jako objem finančních prostředků, které neměly být z rozpočtu EU 
vyplaceny. K chybě dochází, když finanční prostředky nejsou použity v souladu s platnými předpisy EU, a 
nejsou tedy ve shodě s tím, čeho Rada Evropské unie a Evropský parlament pomocí příslušných právních 
předpisů EU chtěly dosáhnout, nebo když nejsou použity v souladu s konkrétními vnitrostátními pravidly. 

Zdroj: EÚD. 

23   S 95% mírou jistoty se domníváme, že odhadovaná míra chyb v daném základním souboru 
se pohybuje mezi 2,2 % (dolní hranice) a 3,8 % (horní hranice). 
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Na riziko výskytu chyb má dopad složitost pravidel a způsob, jakým jsou 
prostředky EU vypláceny 

1.19. Reprezentativní vzorek operací jsme vybrali tak, že jsme základní soubor 
uskutečněných operací rozdělili na výdaje s vysokým rizikem a výdaje s nízkým rizikem, 
a to na základě analýzy rizika vycházející z výsledků našich minulých auditů a posouzení 
řídicích a kontrolních systémů. Domníváme se, že: 

— riziko vzniku chyb je nižší u výdajů, na něž se vztahují zjednodušená pravidla. 
Tento druh výdajů zahrnuje především ty nárokové platby, u nichž musí příjemci 
splňovat určité – často jednoduché – podmínky, jakož i část správních výdajů 
(platy a důchody úředníků EU). 

— U výdajů, které podléhají složitým pravidlům, je riziko vzniku chyb vysoké. Týká se 
to zejména úhradových plateb, při nichž příjemci předkládají žádost o úhradu 
způsobilých nákladů, které jim vznikly. Příjemci musí jednak prokázat, že provádějí 
činnost, jež je pro podporu způsobilá, a jednak předložit podklady k vynaloženým 
proplatitelným nákladům. Často jsou přitom povinni dodržet složitá pravidla, 
která stanoví, o úhradu čeho lze žádat (způsobilost) a co se považuje za řádně 
vzniklé náklady (pravidla pro zadávání veřejných zakázek nebo pravidla o státní 
podpoře). 

1.20. I v roce 2021 jsme znovu zjistili, že výdaje s nízkým rizikem nejsou ve 
významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami, ale že vysoce rizikové výdaje jsou 
i nadále zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. Výsledky našeho auditu za rok 
2021 proto znovu potvrzují naše vyhodnocení, které se odráží v naší analýze a 
klasifikaci rizik: způsob vyplácení finančních prostředků má dopad na riziko chyb. 

1.21. Více informace o základním souboru operací s vysokým rizikem a chybách, 
které jsme v nich zjistili, uvádí obrázek 1.6 a body 1.22–1.31. 

32



 

Obrázek 1.6 – Rozdělení námi kontrolovaného základního souboru za rok 
2021 na výdaje s nízkým rizikem a výdaje s vysokým rizikem 

 
Zdroj: EÚD. 

Značná část kontrolovaného základního souboru je zatížena významnou (materiální) 
mírou chyb 

1.22. Na výdaje s vysokým rizikem připadá 63,2 % kontrolovaného základního 
souboru, přičemž jejich podíl ve srovnání s minulým rokem, kdy tvořily přibližně 
59,0 %, vzrostl. Obrázek 1.7 ukazuje, že největší podíl našeho základního souboru 
s vysokým rizikem připadá na „Soudržnost, odolnost a hodnoty“ (46,3 miliardy EUR), 
po nichž následuje oblast „Přírodní zdroje a životní prostředí“ (18,4 miliardy EUR), 
„Jednotný trh, inovace a digitální agenda“ (10,8 miliardy EUR) a „Sousedství a svět“ 
(8,8 miliardy EUR). Shrnutí našich zjištění ke každému z těchto okruhů je uvedeno 
v bodech 1.24–1.27. 

1.23. Na základě výsledků našeho testování ve všech okruzích VFR odhadujeme 
míru chyb u výdajů s vysokým rizikem na 4,7 % (2020: 4,0 %), což přesahuje práh 
významnosti (materiality) 2,0 % (viz obrázek 1.6). 
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Obrázek 1.7 – Rozdělení výdajů s vysokou a nízkou mírou rizika podle 
okruhů VFR 

 
Zdroj: EÚD. 
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významnou (materiální) míru chyb. V těchto oblastech se jedná především o výdaje 
formou úhrady. Nejčastějšími chybami zjištěnými v této oblasti jsou nezpůsobilí 
příjemci nebo výdaje, administrativní chyby a nedodržování agroenvironmentálních 
závazků. 

1.26. „Jednotný trh, inovace a digitální agenda“ (kapitola 4): stejně jako 
v předchozích letech zůstávají vysoce rizikovou oblastí a hlavním zdrojem chyb v této 
oblasti výdaje na výzkum (Horizont 2020 a sedmý rámcový program). Chyby v této 
oblasti zahrnují různé kategorie nezpůsobilých nákladů (zejména nezpůsobilé přímé 
osobní náklady a další přímé náklady). Kromě toho jsme zjistili a vyčíslili chyby u jiných 
programů a činností (zejména Nástroje pro propojení Evropy). Nejčastějšími chybami 
zjištěnými v této oblasti jsou nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
nezpůsobilé náklady. 

1.27.  „Sousedství a svět“ (kapitola 8): v této oblasti se většinou jedná 
o výdaje založené na úhradách, které se týkají vnějších akcí financovaných z rozpočtu 
EU. Všechny typy výdajů v tomto okruhu víceletého finančního rámce jsou považovány 
za výdaje s vysokým rizikem s výjimkou plateb na rozpočtovou podporu a správní 
výdaje, jež představují přibližně 11,7 % těchto výdajů. Většina chyb zjištěných u vysoce 
rizikových výdajů v této oblasti se týká výdajů, které nevznikly, chybějících základních 
podkladových dokumentů, nezpůsobilých nákladů a nedodržování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek. 

Nejvíce k odhadované míře chyb u výdajů s vysokým rizikem i nadále přispívají chyby 
ve způsobilosti 

1.28. Stejně jako v předchozích několika letech podrobně popisujeme typy chyb 
zjištěných ve výdajích s vysokým rizikem, protože jde o oblast, v níž zatížení významnou 
(materiální) mírou chyb přetrvává. Obrázek 1.8 ukazuje podíl jednotlivých typů chyb na 
odhadované míře chyb u výdajů s vysokým rizikem v roce 2021 a odhady z let 2017–
2021. 
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Obrázek 1.8 – Podíl na odhadované míře chyb v roce 2021 u výdajů 
s vysokým rizikem, podle typu chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

1.29. V roce 2021 jsme i nadále nacházeli chyby ve způsobilosti, zejména 
v oblastech „Soudržnost, odolnost a hodnoty“, „Přírodní zdroje a životní prostředí“ a 
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veřejná správa“ a „Soudržnost, odolnost a hodnoty“. Tyto chyby přispěly k naší 
odhadované míře chyb pro výdaje s vysokým rizikem 19,1 % (2020: 18,7 %). 
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1.31. Podíl odhadované míry chyb tvořený platbami, k nimž nebyla poskytnuta 
žádná základní podkladová dokumentace, navíc zůstal významný, zejména v oblastech 
„Sousedství a svět“ a „Bezpečnost a obrana“. Na tyto chyby připadá 12,1 % (2020: 
11,4 %) k námi odhadované míře chyb u vysoce rizikových výdajů. 

U výdajů s nízkým rizikem jsme nezjistili významnou (materiální) míru chyb 

1.32. U výdajů s nízkým rizikem, které představovaly 36,8 % našeho 
kontrolovaného základního souboru, jsme dospěli k závěru, že odhadovaná míra chyb 
je pod naším prahem významnosti (materiality) ve výši 2,0 %, jak tomu bylo i v letech 
2019 a 2020. Výdaje s nízkým rizikem zahrnují především nárokové platby, část 
správních výdajů („Platy a důchody úředníků EU“ – kapitola 9) a rozpočtovou podporu 
pro země mimo EU („Sousedství a svět“ – kapitola 8) (viz obrázek 1.7). Nárokové 
platby zahrnují přímou podporu zemědělcům („Přírodní zdroje a životní prostředí“ – 
kapitola 6) a opatření na podporu mobility studentů a jiné mobility v rámci programu 
Erasmus+ („Soudržnost, odolnost a hodnoty“ – kapitola 5). 

Informace Komise o správnosti 

1.33. Za plnění rozpočtu EU nese konečnou odpovědnost bez ohledu na způsob 
řízení (přímé, nepřímé nebo sdílené řízení) Komise. Komise se zodpovídá ze svých 
kroků ve třech zprávách, které dohromady tvoří „integrovaný balíček účetního 
výkaznictví“24 a jimiž jsou: 

a) konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie; 

b) výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU; 

c) zpráva o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za předchozí 
rozpočtový rok. 

1.34. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti shrnuje hlavní informace o vnitřní 
kontrole a finančním řízení uvedené ve výročních zprávách o činnosti jednotlivých 
generálních ředitelství Komise. Odpovědnost za tyto zprávy je dána rozdělením 
povinností stanoveným opatřeními Komise pro správu a řízení. Za spolehlivost 
informací ve výročních zprávách o činnosti odpovídají příslušní generální ředitelé, ale 
výroční zprávu o řízení a výkonnosti přijímá sbor komisařů, který tedy v konečném 

                                                      
24 Odkaz na Integrované finanční zprávy a zprávy o odpovědnosti za rok 2021. 
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důsledku nese vlastnickou odpovědnost za vypracování této zprávy a za informace v ní 
obsažené. 

Odhad míry chyb provedený Komisí je pod naším rozpětím 

1.35. Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti předkládá Komise u operací, na nichž 
se zakládá účetní závěrka za rok 2021, svůj odhad rizika při platbě25. Riziko při platbě 
představuje odhad Komise toho, jak velká částka nebyla v okamžiku platby proplacena 
v souladu s platnými pravidly. Toto pojetí se blíží našemu pojetí odhadované míry chyb 
nejvíce. 

1.36. Údaje Komise o riziku při platbě spolu s rozpětím námi odhadované míry 
chyb uvádí o obrázek 1.9. Údaj Komise pro riziko při platbě za rok 2021 činí 1,9 %, což 
je pod námi odhadovanou mírou chyb 3,0 % (2020: 2,7 %) a pod naším rozpětím, tedy 
mezi 2,2 % a 3,8 %. Faktory, které přispívají k rozdílu v číselných údajích, jsou popsány 
v bodech 1.37–1.39. 

Obrázek 1.9 – Odhad Komise týkající se rizika při platbě v porovnání 
s námi odhadovanou mírou chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

                                                      
25 Čl. 247 odst. 1 písm. b) bod i) finančního nařízení vyžaduje, aby výroční zpráva o řízení a 

výkonnosti zahrnovala odhadovanou míru chyb ve výdajích EU. 
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1.37. Riziko při platbě se uvádí jednak jednotlivě pro každé GŘ v příslušných 
výročních zprávách o činnosti generálních ředitelství a jednak souhrnně pro jednotlivé 
oblasti politiky (které přibližně odpovídají údajům v jednotlivých okruzích VFR) a pro 
Komise jako celek ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. Na obrázku 1.10 porovnáme 
námi odhadovanou míru chyb s odhady Komise pro tři největší okruhy víceletého 
finančního rámce, k nimž předkládáme zvláštní posouzení. 

Obrázek 1.10 – Náš odhad míry chyb za rok 2021 v porovnání s odhadem 
rizika při platbě stanoveným Komisí pro okruhy 1, 2 a 3 víceletého 
finančního rámce 

 
Zdroj: EÚD. 

1.38. Ze srovnání vyplývá, že údaje Komise jsou pod našimi odhady u dvou oblastí 
politiky. Zjistili jsme, že: 

— u okruhu 1 „Jednotný trh, inovace a digitální agenda“ Komise odhaduje riziko při 
platbě na 1,3 % pod naším rozpětím odhadované míry chyb (viz body 4.6). 

— u okruhu 2 „Soudržnost, odolnost a hodnoty“ činí odhad Komise 2,3 %, a je tedy 
ve spodní polovině našeho rozpětí odhadované míry chyb, pod naším odhadem 
míry chyb (viz bod 5.15). 
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— u okruhu „Přírodní zdroje a životní prostředí“ odpovídá odhad rizika při platbě 
provedený Komisí (1,8 %) našemu odhadu (viz body 6.14 a 6.47). 

1.39. V předchozích výročních zprávách jsme poukázali na nedostatky v kontrolách 
ex post, které mají vliv na riziko při platbě26. Nedostatky, které jsme uvedli, se týkaly 
auditů ex post prováděných společným auditním útvarem Komise („Jednotný trh, 
inovace a digitální agenda“), kontrol prováděných auditními orgány členských států 
(„Soudržnost, odolnost a hodnoty“) a každoročně zadané studie míry zbytkových chyb 
(„Sousedství a svět“). 

Posouzení rizik provedené Komisí úroveň rizika pravděpodobně 
podhodnocuje 

1.40. Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti předkládá Komise své celkové 
posouzení rizik ročních výdajů za rok 2021 s cílem určit vysoce rizikové oblasti a 
zaměřit opatření na ně. Komise rozděluje tyto roční výdaje do oblastí s nízkou (méně 
než 1,9 %), střední (mezi 1,9 % a 2,5 %) a vysokou mírou odhadovaného rizika při 
platbě (více než 2,5 %). K tomuto rozdělení dochází odhadem rizika při platbě pro 
každý program a další příslušné výdajové segmenty. U „Přírodních zdrojů a životního 
prostředí“ a „Soudržnosti, odolnosti a hodnot“ odhaduje celkové riziko při platbě pro 
jednotlivé platební agentury a operační programy v členských státech a zařazuje je do 
příslušné kategorie rizika (nízké, střední nebo vysoké). Na základě tohoto přístupu 
Komise odhaduje, že riziko při platbě je nízké u 55 % výdajů, střední u 23 % a vysoké 
u 22 %. 

1.41. Naše práce však odhalila následující omezení, která ve svém souhrnu ovlivňují 
spolehlivost posouzení rizik provedeného Komisí: 

o Okruh 1 „Jednotný trh, inovace a digitální agenda“ (celkové příslušné výdaje 
Komise: 17 miliard EUR) tvoří především výdaje, které Komise klasifikuje jako 
výdaje s nízkým nebo středním rizikem (96 % celkových výdajů tohoto okruhu). 
V minulosti jsme však v souvislosti s audity ex post Komise v této oblasti 
(viz bod 1.39) informovali o nedostatcích, které vedou k podhodnocení odhadu 
rizika při platbě provedeného Komisí u dotčených programů. Za rok 2021 jsme 
odhadli míru chyb ve výši 4,4 % v okruhu 1 (viz bod 4.6), což svědčí o tom, že tyto 
nedostatky stále existují. 

                                                      
26 Bod 1.37 naší výroční zprávy za rok 2020 a rámeček 1.11 naší výroční zprávy za rok 2019. 
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o Okruh 2 „Soudržnost, odolnost a hodnoty“ (celkové příslušné výdaje Komise: 76 
miliard EUR) zahrnuje operační programy, které Komise klasifikuje jako programy 
s nízkým nebo středním rizikem (67 % celkových výdajů tohoto okruhu)
v závislosti na jejich potvrzené míře chyb. V nedávné době jsme dospěli k závěru, 
že tyto míry chyb jsou minima27; to znamená, že mohly být podhodnoceny a že 
některé programy proto mohly být nesprávně klasifikovány jako programy
s nízkým nebo středním rizikem.

o Okruh 6 „Sousedství a svět“ (celkové příslušné výdaje Komise: 13 miliard EUR) 
Komise klasifikovala jako zcela nízké nebo střední riziko. Míry chyb vykázané ve 
studii míry zbytkových chyb výrazně přispívají k riziku při platbě u tohoto okruhu. 
V minulosti jsme dospěli k závěru28, že omezení studie míry zbytkových chyb 
mohou přispět k podhodnocení rizika při platbě v tomto okruhu, což by zpětně 
ovlivnilo klasifikaci rizik. Kromě toho i nadále zjišťujeme vysoký počet 
vyčíslitelných chyb ve výdajích „Sousedství a svět“ a výsledky našeho auditu 
potvrzují, že riziko chyb v tomto okruhu je vysoké (viz bod 8.8).

Komise zlepšila vykazování finančních oprav a zpětného získávání 
prostředků, ale prezentace by mohla vést k nedorozumění 

1.42. Komise v souladu s finančním nařízením předkládá ve výroční zprávě o řízení
a výkonnosti informace o preventivních a nápravných opatřeních na ochranu rozpočtu 
před nezákonnými nebo nesprávnými výdaji. V naší výroční zprávě za rok 2020 jsme 
zjistili, že způsob, jakým výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2020 uvádí 
skutečné finanční opravy a zpětně získané částky, je složitý a ne vždy jasný. Důvodem 
bylo, že předložila několik různých částek v závislosti na fázi, v níž se opravy nebo 
zpětně získané částky nacházely („potvrzeno“ nebo „provedeno“), na fázi, ve které byly 
uplatněny (po kontrolách „ex ante“ nebo „ex post“), a na jejich dopadu („náhrady“ 
nebo částky vrácené do rozpočtu EU)29. 

1.43. Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2021 Komise ve své prezentaci
skutečných oprav a zpětně získaných částek méně rozlišuje. Jednak se zaměřuje na 
„realizované“ částky (tj. stanovenou částku, která byla skutečna použita a 
zaznamenána v účetní závěrce Komise) a jednak vykazuje jako „opravy“ částky, které 

27 Zvláštní zpráva č. 26/2021 „Správnost výdajů u politiky soudržnosti EU: Komise každoročně 
zveřejňuje minimální odhadovanou míru chyb, která není konečná“. 

28 Body 8.21–8.28 naší výroční zprávy za rok 2020. 

29 Bod 1.41 a rámeček 1.12 naší výroční zprávy za rok 2020. 
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členské státy nebo koneční příjemci nakonec vrátili do rozpočtu EU. Toto zjednodušení 
objasňuje výši neoprávněných výdajů opravených a vrácených do rozpočtu EU. 

1.44. Obrázek 1.11 znázorňuje složení skutečných oprav provedených Komisí a 
vykázaných ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2021 (765 milionů EUR 
(2020: 440 milionů EUR). Čisté opravy uložené členským státům v roce 2021 činily 
celkem 523 milionů EUR (2020: 90 milionů EUR) a neoprávněné platby získané zpět od 
konečných příjemců činily 242 milionů EUR (2020: 350 milionů EUR). Tyto částky se 
týkají především období 2014–2020, ale také předchozích programových období 
(s menšími čistými opravami z let 1989–1993) a let (s nejstaršími částkami z roku 
2005). Pokud jde o soudržnost, ke konci roku 2021 nebyly členským státům za 
programové období 2014–2020 dosud uloženy žádné čisté opravy. 

Obrázek 1.11 – Finanční opravy a zpětně získané částky (765 milionů 
EUR) provedené Komisí a vykázané ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti za rok 2021 

 
Zdroj: EÚD na základě výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2021. 

1.45. Spolu s částkami vyplývajícími z oprav provedených Komisí uvádí výroční 
zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2021 částky vyplývající z preventivních opatření 
ex ante (298 milionů EUR (2020: 301 milionů EUR). Uvádí rovněž opatření uplatněná 
členskými státy (4 557 milionů EUR), která rovněž zahrnují dosud nestanovenou částku 
související s preventivními opatřeními ex ante. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti za 
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rok 2021 shrnuje všechny částky vyplývající z preventivních a nápravných opatření 
přijatých Komisí i členskými státy a uvádí související celkovou částku (5 620 milionů 
EUR) jako „opravy minulých plateb“30 a jako procentní podíl příslušných výdajů v roce 
2021 (3,3 %)31. Domníváme se, že takováto prezentace je nedostatečná a zvyšuje 
pravděpodobnost nedorozumění, neboť preventivní opatření se netýkají minulých 
plateb ani schválených výdajů. Preventivní opatření členských států navíc nelze přímo 
přičítat Komisi. 

Dopad postupu pro posílení právního státu na správnost výdajů roku 
2021 je nejasný 

1.46. Podotýkáme, že Komise ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti uvádí, že 
v dubnu 2022 zaslala Maďarsku první oznámení v rámci obecného režimu 
podmíněnosti32. Bylo tak zahájeno řízení, které může vést k uložení opatření proti 
členskému státu pro porušení zásad právního státu. Komise je oprávněna takové 
oznámení zaslat, pokud má v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení 2020/2092 dostatečné 
důvody se domnívat, že porušování zásad právního státu ovlivňuje nebo vážně 
ohrožuje řádné finanční řízení rozpočtu EU nebo finančních zájmů EU. Zpráva Komise 
nicméně neuvádí o oznámení žádné podrobné informace, ani jak může ovlivnit 
správnost příslušných výdajů. 

                                                      
30 Výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2021, svazek II, příloha 2, oddíl 2.1, s. 49. 

31 Výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2021, svazek III, příloha 5, oddíl 5f.4, s. 31–32. 

32 Nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu 
Unie. 
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Případy podezření z podvodu 
oznamujeme úřadu OLAF a Úřadu 
evropského veřejného žalobce 
1.47. Podvodem se rozumí jakýkoliv úmyslný čin či opomenutí související 
s použitím nebo předložením nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo 
podkladů, neposkytnutím požadovaných informací nebo nesprávným použitím 
finančních prostředků EU33. Podvody vedou k poškození nebo potenciálnímu poškození 
finančních zájmů EU. 

1.48. Primární odpovědnost za předcházení podvodům a jejich odhalování nese jak 
vedení subjektu, tak ti, kteří jsou pověřeni jeho správou a řízením. Článek 325 SFEU 
vyžaduje, aby EU a její členské státy bojovaly proti podvodům a jiným protiprávním 
jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie. 

1.49. Jako externí auditor EU nemáme pravomoc vyšetřovat případy podezření 
z podvodu poškozujícího finanční zájmy EU. Riziko podvodu zohledňujeme před 
zahájením auditů (viz body (28)–(30) v příloze 1.1) a pravidelně své postupy 
přezkoumáváme. Předáváme úřadu OLAF veškerá podezření z podvodu, korupce nebo 
jiné nelegální činnosti postihující finanční zájmy EU, která získáme během své auditní 
práce (včetně auditů výkonnosti) nebo na základě informací, jež nám přímo poskytnou 
třetí strany. Úřad OLAF poté tyto případy sleduje, rozhoduje, zda zahájí správní 
vyšetřování, a v případě potřeby spolupracuje s orgány členských států a Úřadem 
evropského veřejného žalobce. 

                                                      
33 Článek 3 směrnice (EU) 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům 

poškozujícím finanční zájmy Unie (směrnice o ochraně finančních zájmů). 
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1.50. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), zřízený v roce 2017, je 
nezávislým subjektem EU s pravomocí vyšetřovat, trestně stíhat a předvádět před soud 
pachatele trestných činů ohrožujících rozpočet EU, jako jsou podvody, korupce nebo 
závažné přeshraniční podvody v oblasti DPH, jak jsou definovány ve směrnici o ochraně 
finančních zájmů a v nařízení Rady (EU) 2017/193934. S Úřadem evropského veřejného 
žalobce jsme spolupracovali od doby, kdy zahájil činnost v červnu 2021, a naše dvě 
organizace podepsaly dne 3. září 2021 pracovní ujednání35. Úřadu evropského 
veřejného žalobce předáváme veškerá podezření na spáchání trestného činu, která 
spadají do jeho působnosti a která vyvstanou při naší auditní práci nebo na základě 
informací, jež nám byly poskytnuty. Úřad evropského veřejného žalobce poté tyto 
případy sleduje a rozhoduje o případném zahájení trestního vyšetřování. V březnu 
2022 jsme se rozhodli, že případy podezření na podvod začneme v náležitých 
případech postupovat současně úřadu OLAF i Úřadu evropského veřejného žalobce. 

1.51. Úřadu OLAF jsme nahlásili 15 případů (2020: šest případů) podezření 
z podvodu, které jsme zjistili v průběhu naší auditní činnosti v roce 2021, a na jejich 
základě úřad OLAF již zahájil pět vyšetřování. Jeden z těchto případů jsme současně 
oznámili i Úřadu evropského veřejného žalobce souběžně s dalším případem, který 
jsme zjistili v průběhu naší auditní činnosti v roce 2021. 

1.52. Nejčastějšími případy podezření z podvodu nebo trestné činnosti byly: umělé 
vytváření podmínek nutných pro získání financování z EU, příležitostně zahrnující 
falzifikaci úředních dokumentů; využití grantů k nepovoleným účelům; vykazování 
nákladů nesplňujících kritéria způsobilosti a nesrovnalosti v zadávání veřejných zakázek 
Na základě informací, které vyplynuly z naší auditní práce mezi lety 2011 a 2021, úřad 
OLAF v souvislosti s 43 případy doporučil ke zpětnému získání částku v celkové 
hodnotě 537 milionů EUR36. 

                                                      
34 Nařízení Rady (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení 

Úřadu evropského veřejného žalobce. 

35 Články 99, 103 a 110 nařízení Rady (EU) 2017/1939. 

36 Tyto informace poskytuje úřad OLAF a neprověřujeme je. 
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1.53. Kromě informací o případech postoupených úřadu OLAF a Úřadu evropského 
veřejného žalobce uvedených v této kapitole informujeme v kapitole 5 také o tom, jak 
se auditní orgány potýkají s rizikem podvodu (viz bod 5.49), a v kapitole 6 o následné 
kontrole realizace doporučení k řešení nedostatků u politik a postupů SZP v oblasti 
boje proti podvodům (viz bod 6.49). Podvody se zabýváme i v rámci samostatných 
auditů. Dokončili jsme audit opatření Komise v boji proti podvodům ve výdajích na 
společnou zemědělskou politiku (SZP)37 a audit používání černé listiny k ochraně 
rozpočtu EU před nedůvěryhodnými protistranami38. V současné době provádíme 
audity střetu zájmů v rámci sdíleného řízení (SZP a politika soudržnosti). V rámci svých 
auditů kontrolních systémů Komise a členských států pro Nástroj pro oživení a 
odolnost dále pokrýváme konkrétní rizika spojená s podvody. 

  

                                                      
37 Zvláštní zpráva č. 14/2022 „Reakce Komise na podvody ve společné zemědělské politice: je 

načase se jimi zabývat hlouběji“. 

38 Zvláštní zpráva č. 11/2022 „Ochrana rozpočtu EU: je třeba lépe využívat černých listin“. 
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Závěry 
1.54. Hlavním smyslem této kapitoly je doložit výrok auditora uvedený v prohlášení 
o věrohodnosti. Související výsledky auditu uvádíme v bodech 1.55 a 1.56. 

Výsledky auditu 

1.55. Dospěli jsme k závěru, že účetní závěrka není zatížena významnými 
(materiálními) nesprávnostmi. 

1.56. Pokud jde o správnost operací, máme za to, že příjmy nebyly ve významném 
(materiálním) rozsahu zatíženy chybami. U výdajů z výsledků našeho auditu vyplývá, že 
odhadovaná míra chyb se ve srovnání s minulým rokem zvýšila z 2,7 % na 3,0 %. Výdaje 
s vysokým rizikem (zejména úhradové výdaje) byly zatíženy významnou (materiální) 
mírou chyb. Letos se podíl výdajů s vysokým rizikem v našem kontrolovaném 
základním souboru zvýšil na 63,2 % a tvoří podstatnou část našeho základního 
souboru. 

1.57. Odhad Komise týkající se chyb (riziko při platbě), který byl zveřejněn ve 
výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2021, činí 1,9 %, což je pod naším rozpětím 
odhadované míry chyb. 

1.58. Omezení kontrol ex post prováděných Komisí a členskými státy v okruzích 1, 2 
a 6 VFR ovlivňují riziko při platbě uvedené ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti, a 
tudíž i posouzení rizik provedené Komisí. Z naší následné kontroly finančních oprav a 
zpětně získaných prostředků vykázaných Komisí vyplývá, že došlo ke zlepšení, ale 
prezentace by mohla vést k nedorozumění. 
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Přílohy 

Příloha 1.1 – Koncepce a metodika auditu 
1) Tato příloha nastiňuje náš přístup a metodiku pro audit spolehlivosti účetní 

závěrky a správnosti příjmů a operací VFR39 (rozpočtových výdajů). Náš přístup 
k auditu výdajů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost40 (hlavní složky NGEU41), 
která je odlišná a dočasná, je popsán v kapitole 10. 

2) Naše práce je v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a v jejím rámci 
zajišťujeme, aby naše auditní výroky byly podloženy dostatečnými a vhodnými 
důkazními informacemi. Příloha rovněž uvádí hlavní rozdíly mezi naší koncepcí 
auditu a způsobem, jakým Komise odhaduje a vykazuje míru nesrovnalostí42 při 
výkonu svých povinností správce rozpočtu EU. Za tímto účelem vysvětlujeme, jak: 

— extrapolujeme zjištěné chyby (bod (7)), 

— uspořádáváme kapitoly výroční zprávy podle okruhů víceletého finančního 
rámce (bod (9)), 

— uplatňujeme unijní a vnitrostátní pravidla (bod (10)), 

— vyčíslujeme chyby u zadávání veřejných zakázek (bod (19)). 

3) Naše auditní metodika je k dispozici na našich internetových stránkách43. Pro 
plánování práce používáme model míry jistoty. Při plánování zvažujeme riziko 
výskytu chyb (přirozené riziko) a riziko, že systémy dohledu a kontroly chybám 
nebudou schopny předcházet, odhalovat je a napravovat (kontrolní riziko). 

                                                      
39 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2021–2027. 

40 Nařízení (EU) č. 2021/241. 

41 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2094. 

42 Výroční zpráva o řízení a výkonnosti, svazek II, příloha 2, poznámka pod čarou 49, s. 53. 

43 Metodická platforma EÚD pro audit AWARE. 
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ČÁST 1 – Koncepce spolehlivosti účetní závěrky 

4) Zkoumáme konsolidovanou účetní závěrku EU, abychom určili, zda je spolehlivá. 
Účetní závěrka sestává z:  

a) konsolidovaných finančních výkazů;  

b) zpráv o plnění rozpočtu. 

5) Konsolidovaná účetní závěrka by měla řádně ve všech významných (materiálních) 
ohledech zobrazovat: 

a) finanční situaci Evropské unie na konci roku; 

b) výsledky jejího hospodaření a peněžních toků; 

c) výkaz změn čistých aktiv za daný rok. 

6) V rámci našeho auditu: 

a) hodnotíme kontrolní prostředí v oblasti účetnictví; 

b) kontrolujeme fungování hlavních účetních postupů a účetní uzávěrku ke 
konci roku; 

c) analyzujeme hlavní účetní údaje s důrazem na konzistentnost a přiměřenost; 

d) provádíme sesouhlasení účtů anebo zůstatků a jejich analýzu; 

e) provádíme testování detailních údajů závazků, plateb a některých položek 
rozvahy na základě reprezentativních vzorků; 

f) je-li to možné, využíváme v souladu s mezinárodními auditorskými standardy 
práce jiných auditorů, zejména při auditu výpůjčních a úvěrových operací 
řízených Komisí, které byly osvědčeny externím auditorem. 

g) uplatňujeme u svých stanovisek práh významnosti (materiality) ve výši 2,0 %. 
Bereme rovněž v úvahu povahu, výši a kontext chyb a další informace, které 
jsou k dispozici. 

ČÁST 2 – Koncepce auditu správnosti operací 

7) Náš současný přístup k posuzování toho, zda se operace, na nichž se zakládá 
účetní závěrka EU, provádějí v souladu s pravidly a předpisy EU, se zakládá 
především na přímém testování souladu u velkého náhodného reprezentativního 
vzorku operací. Podle uznávaných statistických postupů zajišťuje extrapolace 
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výsledků statistického vzorku nejlepší odhad míry chyb. Pro okruhy víceletého 
finančního rámce, o nichž podáváme zprávu, vzorek rozdělujeme na výdaje 
s vysokým rizikem a výdaje s nízkým rizikem a také na různé podsoubory. Tento 
postup nám umožňuje extrapolovat chyby, které zjistíme, na příslušné oblasti. 

8) Zvažujeme ale, zda můžeme efektivně využívat kontroly správnosti, které již 
provedli jiní auditoři. Pokud chceme výsledky těchto kontrol pro svou auditní práci 
využít, posuzujeme v souladu s auditorskými standardy nezávislost a 
kompetentnost jiných auditorů a rozsah a vhodnost jejich práce. 

Jak testujeme operace 

9) Svou auditní činnost organizujeme a její výsledky vykazujeme podle jednotlivých 
okruhů víceletého finančního rámce v souladu se strukturou rozpočtu, kterou 
stanovil normotvůrce. V rámci každého okruhu víceletého finančního rámce, 
k němuž předkládáme zvláštní posouzení (kapitoly 4–6 a 9), testujeme 
reprezentativní vzorek operací, abychom byli schopni odhadnout míru chyb 
v celém základním souboru. 

10) U každé vybrané operace určujeme, zda byla žádost nebo platba provedena za 
účelem schváleným v rozpočtu a stanoveným v právních předpisech a zda byla 
v souladu s platnými právními předpisy. Při posouzení řádně zohledňujeme výklad 
unijního a vnitrostátního práva ze strany vnitrostátních soudů nebo nezávislých 
národních subjektů a pravomocných orgánů a Evropského soudního dvora. 
Zkoumáme, jak byla částka žádosti či platby (u větších žádostí na základě 
reprezentativního výběru z položek dané operace) vypočtena. To obnáší sledování 
platby z rozpočtového účtu až ke konečnému příjemci (například zemědělec, 
organizátor školení či projekt rozvojové pomoci), přičemž na všech úrovních se 
testuje dodržování příslušných podmínek. 

11) Při testování příjmových operací vychází naše prověrka vlastních zdrojů 
odvozených z daně z přidané hodnoty a hrubého národního důchodu 
z makroekonomických souhrnných ukazatelů, na jejichž základě byly příslušné 
hodnoty vypočteny. Pokud jde o vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových 
obalových odpadů, přezkoumali jsme proces sestavování prognózovaných údajů, 
neboť členské státy poskytnou statistické odhady za běžný rok až v roce 2023. 
Zkoumáme, jak Komise prováděla kontroly těchto příspěvků členských států až do 
okamžiku, kdy byly přijaty a zaúčtovány do konsolidované účetní závěrky. 
U tradičních vlastních zdrojů zkoumáme účty celních orgánů a tok cel a poplatků 
opět až do okamžiku, kdy je obdrží Komise a kdy jsou zaznamenány v účetní 
závěrce. 
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12) V případě výdajů prověřujeme výdaje v okamžiku, kdy koneční příjemci 
prostředků EU realizovali činnosti nebo jim vznikly náklady a kdy Komise tyto 
výdaje schválila („schválené výdaje“). To se týká všech kategorií plateb (včetně 
plateb za pořízení majetku). V praxi to znamená, že základní soubor operací 
zahrnuje průběžné a konečné platby. Zálohy jsme neprověřovali v okamžiku, kdy 
byly provedeny, ale v okamžiku, kdy: 

a) konečný příjemce prostředků EU (například zemědělec, výzkumný ústav, 
společnost provádějící veřejnou zakázku na stavební práce nebo služby) 
doloží jejich řádné využití; 

b) Komise (nebo jiný orgán či subjekt spravující prostředky EU) zúčtováním 
zálohy konečné využití prostředků schválí. 

13) Změny v právních předpisech na předchozí období VFR 2014–2020 týkající se 
„Soudržnosti“ měly dopad na to, co Komise v této oblasti považuje za „schválené 
výdaje“. Od roku 2017 tvoří náš kontrolovaný základní soubor pro tento okruh 
VFR za období 2014–2020 výdaje zaúčtované v účetní závěrce, kterou každoročně 
schvaluje Komise, a za období 2007–2013 konečné platby (včetně částek 
předběžného financování, které již byly zúčtovány). To znamená, že jsme testovali 
operace, u nichž členské státy měly provést veškerá příslušná opatření 
v souvislosti s chybami, které zjistily. Kromě příspěvku k prohlášení 
o věrohodnosti za rok 2021 je naším cílem přezkoumat práci auditních orgánů a 
vyslovit závěr o spolehlivosti hlavního ukazatele správnosti Komise pro tuto oblast 
– míry zbytkových chyb. 

14) Náš auditní vzorek je koncipován tak, aby z něj bylo možno odhadnout míru chyb 
ve výdajích jako celku, nikoliv chyby v jednotlivých operacích (např. v konkrétním 
projektu). Výkazy výdajů nebo platby a na nižší úrovni jednotlivé položky operací 
(např. projektové faktury, pozemky uvedené zemědělcem ve výkazu výdajů) 
vybíráme do vzorku pomocí metody pro výběr vzorku podle peněžních jednotek 
(MUS). Míry chyb vykázané u těchto položek nepředstavují závěry o příslušných 
operacích, nicméně přímo přispívají k celkové míře chyb ve výdajích EU jako celku. 

15) Operace neprověřujeme v každém členském státě či státě a regionu, které jsou 
příjemci prostředků, každý rok. Uvádíme-li konkrétní členské státy, státy anebo 
regiony, které jsou příjemci prostředků, neznamená to, že se dané příklady 
nemohou vyskytnout jinde. Ilustrativní příklady v této zprávě nejsou východiskem 
pro závěry o konkrétních členských státech a státech anebo regionech, které jsou 
příjemci prostředků. 
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16) Cílem našeho přístupu není shromažďovat údaje o četnosti chyb v celém 
základním souboru. Prezentované údaje o četnosti chyb zjištěných v daném 
okruhu víceletého finančního rámce, ve výdajích řízených určitým generálním 
ředitelstvím nebo ve výdajích konkrétního členského státu tedy nejsou 
ukazatelem četnosti chyb v operacích financovaných EU nebo v jednotlivých 
členských státech. 

Jak hodnotíme a vykazujeme výsledky testování operací 

17) Chyba se může týkat celé částky jednotlivé operace nebo její části. Posuzujeme, 
zda jsou chyby vyčíslitelné nebo nevyčíslitelné, tedy zda je možné změřit, do jaké 
míry byla kontrolovaná částka zatížena chybami. Chyby zjištěné před našimi 
kontrolami a opravené nezávisle na nich se do výpočtu a četnosti chyb 
nezapočítávají, protože jejich odhalení a oprava svědčí o tom, že systémy dohledu 
a kontroly fungují účinně. 

18) Naše kritéria pro vyčíslování chyb v zadávání veřejných zakázek jsou popsána 
v dokumentu „Nesoulad s pravidly pro zadávání veřejných zakázek – typy 
nesrovnalostí a východisko vyčíslování chyb“44. 

19) Naše vyčíslení se může lišit od toho, které provádí Komise nebo členské státy při 
rozhodování o tom, jak postupovat v případě nesprávného uplatnění pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek. Vyčíslujeme pouze závažná porušení těchto pravidel. 
Za 100% chybu v zadání zakázky označujeme pouze taková porušení pravidel, 
v jejichž důsledku zakázka nebyla udělena nejlepší nabídce. Výdaje v rámci takové 
zakázky jsou tudíž nezpůsobilé. Na rozdíl od Komise nepoužíváme pro různé typy 
porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek paušální sazby45. Při vyčíslování 
chyb ve veřejných zakázkách vycházíme z objemu nezpůsobilých výdajů 
v kontrolovaných operacích. 

                                                      
44 Quantification of public procurement errors. 

45 Pokyny Komise z roku 2019 pro finanční opravy v případě nesrovnalostí při zadávání 
veřejných zakázek v příloze rozhodnutí Komise ze dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví pokyny 
ke stanovení finančních oprav, jež se mají provést u výdajů financovaných Unií v případě 
nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 
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Odhadovaná míra chyb 

20) Pro většinu okruhů víceletého finančního rámce a pro celkový rozpočet EU 
uvádíme „odhadovanou míru chyb“. Ta zohledňuje pouze vyčíslitelné chyby a 
vyjadřuje se v procentech. Příkladem chyb jsou vyčíslitelná porušení platných 
ustanovení, pravidel a smluvních či grantových podmínek. Provádíme také odhad 
dolní hranice míry chyb a horní hranice míry chyb. 

21) Pro vyjádření výroku vycházíme z 2,0% prahu významnosti (materiality). Bereme v 
úvahu i povahu, výši a kontext chyb a další informace, které jsou k dispozici. 

22) Naše prohlášení o věrohodnosti již není založeno pouze na našem celkovém 
odhadu míry chyb. Od roku 2016 identifikujeme oblasti rozpočtu EU s nízkým 
rizikem, v nichž očekáváme, že u schválených výdajů zjistíme nevýznamnou 
(nemateriální) míru chyb, a dále oblasti s vysokým rizikem, v nichž očekáváme 
přítomnost významné (materiální) míry chyb. Pro tento účel bereme v úvahu 
kromě přirozených a kontrolních rizik také naše posouzení řídicích a kontrolních 
systémů a výsledky minulých auditů. Například některé nárokové výdaje na rozvoj 
venkova v rámci okruhu 3 víceletého finančního rámce a jiné správní výdaje 
(tj. výdaje nesouvisející s platy) v rámci okruhu 7 víceletého finančního rámce 
považujeme na základě našich minulých auditních zkušeností za vysoce rizikové. 
Toto rozdělení nám umožňuje co nejefektivněji posoudit, zda jsou zjištěné 
významné (materiální) chyby chybami s rozsáhlým dopadem (viz bod (27)). 

Prověřujeme systémy a podáváme zprávy o výsledcích 

23) Komise, další orgány a instituce EU, orgány členských států, země anebo regiony, 
které jsou příjemci prostředků, ustavují kontrolní systémy, které používají k řízení 
rizika pro rozpočet a k dohledu nad správností operací a zajišťování správnosti 
těchto operací. Je vhodné tyto systémy prověřovat, aby bylo možné určit oblasti, 
které lze zlepšit. Výsledky této práce navíc přispívají k našemu posouzení rizik. 

24) V každém okruhu víceletého finančního rámce, včetně příjmů, funguje mnoho 
jednotlivých systémů. Výsledky naší práce týkající se systémů předkládáme spolu 
s doporučeními ke zlepšení. 
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Jak dospíváme ke svým výrokům v prohlášení o věrohodnosti 

25) Při práci na výroku vycházíme z dostatečných, relevantních a spolehlivých 
důkazních informací o správnosti operací, na nichž se zakládá konsolidovaná 
účetní závěrka EU. Abychom tyto důkazy získali, provádíme testování operací a 
prověřujeme systémy řízení a kontroly, o nichž pojednáváme v kapitolách 3–9. 
Provedená práce nám umožňuje dospět k informovanému výroku o tom, zda 
chyby v základním souboru přesahují hranice významnosti (materiality) či nikoliv. 

26) Pokud zjistíme významnou (materiální) míru chyb a stanovíme její dopad na výrok 
auditora, musíme určit, zda tyto chyby nebo absence důkazních informací „mají či 
nemají rozsáhlý dopad“. Při tom uplatňujeme pokyny obsažené v (revidovaném) 
mezinárodním auditorském standardu (ISA) 70546 (a rozšiřujeme tyto pokyny tak, 
aby se vztahovaly na otázky legality a správnosti, v souladu s naším mandátem). 
Jsou-li chyby významné (materiální) a mají-li rozsáhlý dopad, vydáme záporný 
výrok. 

27) Má se za to, že chyby či absence důkazních informací mají „rozsáhlý dopad“, 
pokud podle úsudku auditora nejsou omezeny na specifické prvky, účty nebo 
položky finančních výkazů (tj. vyskytují se na různých účtech či v různých 
operacích, které se testovaly). I pokud takto omezeny jsou, mají přesto rozsáhlý 
dopad, jestliže představují nebo mohou představovat podstatnou část účetní 
závěrky nebo se týkají zveřejněných informací, jež jsou pro porozumění finančním 
výkazům jejich uživateli zásadní. 

Část 3 – Auditorské postupy týkající se podvodů 

28) Identifikujeme a vyhodnocujeme rizika významných (materiálních) nesprávností 
v konsolidované účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve 
významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu 
s požadavky právních předpisů EU. 

29) Koncipujeme a provádíme auditorské postupy reagující na tato rizika a získáváme 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit 
výrok. Případy významných (materiálních) nesprávností nebo nesouladu, k nimž 
došlo v důsledku podvodu, se odhalují obtížněji než případy způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. U těchto 
případů tudíž hrozí vyšší riziko, že nebudou odhaleny. 

                                                      
46 Mezinárodní auditorský standard (ISA) 705 (revidovaný), Modifikace výroku ve zprávě 

nezávislého auditora. 
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30) Máme-li důvodné podezření, že došlo k podvodu, oznámíme to Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), OLAF je odpovědný za provádění veškerých 
výsledných správních vyšetřování. Kromě toho jsme od roku 2021 Úřadu 
evropského veřejného žalobce (EPPO) předali veškerá podezření na spáchání 
trestného činu spadajícího do jeho působnosti, která vyplynula z naší auditní 
činnosti nebo z informací, které nám byly oznámeny. Úřad evropského veřejného 
žalobce poté tyto případy sleduje a rozhoduje o případném zahájení trestního 
vyšetřování. Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a Úřadu evropského 
veřejného žalobce postupujeme několik případů ročně. 

Část 4 – Vztah mezi výrokem auditora o spolehlivosti účetní závěrky a výrokem 
auditora o správnosti operací 

31) Vydali jsme: 

a) výrok auditora o konsolidované účetní závěrce EU za rozpočtový rok; 

b) výroky auditora o správnosti příjmů a výdajů, na nichž se tato účetní závěrka 
zakládá. 

32) Naše práce a výroky jsou v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a 
etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními 
standardy nejvyšších kontrolních institucí vydanými Mezinárodní organizací 
nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). 

33) Pokud auditoři vydávají výrok o spolehlivosti účetní závěrky i o správnosti operací, 
na nichž se účetní závěrka zakládá, tyto standardy uvádějí, že modifikovaný výrok 
o správnosti operací sám o sobě nemusí vést k modifikovanému výroku 
o spolehlivosti účetní závěrky. 
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Kapitola 2 

Rozpočtové a finanční řízení 
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Obsah 
Body 

Úvod 2.1. 

Rozpočtové a finanční řízení v roce 2021 2.2.–2.39. 
Plnění rozpočtu bylo nízké u závazků, ale vysoké u plateb 2.2.–2.16. 
Pozdní přijetí nařízení vedlo k nedostatečnému čerpání prostředků na 
závazky 2.4.–2.8. 

Téměř všechny prostředky na platby byly využity 2.9.–2.11. 

Čerpání prostředků z fondů ESI na období 2014–2020 se zvýšilo 2.12.–2.16. 

Objem rozpočtových převodů vzrostl 2.17.–2.19. 

Provádění nástroje NGEU začalo v roce 2021 2.20.–2.25. 
Mezi programy financovanými z NGEU byly značné rozdíly v rozsahu 
provádění závazků 2.20.–2.23. 

Mnoho členských států obdrželo předběžné financování grantů 
z Nástroje pro oživení a odolnost a Španělsko obdrželo platbu za 
dosažení milníků 2.24.–2.25. 

Zbývající závazky z rozpočtu EU a nástroje NGEU dosáhly 
rekordní výše 341,6 miliardy EUR 2.26.–2.32. 

Platby konečným příjemcům finančních nástrojů v rámci 
sdíleného řízení se v roce 2020 konečně zvýšily 2.33.–2.36. 

Mimorozpočtové nástroje pro vnější činnost jsou nyní 
začleněny do rozpočtu EU 2.37. 

Stále nejsou podávány komplexní zprávy o onemocnění 
COVID-19 2.38.–2.39. 
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Rizika a výzvy 2.40.–2.54. 
Souběžné provádění různých rozpočtových nástrojů 
v relativně krátkém časovém období s sebou nese rizika a 
výzvy 2.40.–2.41. 

Celková expozice rozpočtu EU se v roce 2021 zvýšila, zejména 
v důsledku zavedení nástroje NGEU 2.42.–2.44. 

Existuje řada mechanismů na ochranu rozpočtu EU před 
riziky spojenými s podmíněnými závazky 2.45.–2.51. 
Byl zvýšen manévrovací prostor stropu vlastních zdrojů 2.45.–2.47. 

Rizika pro rozpočet EU snižují protizáruky za úvěry SURE 2.48. 

Společný rezervní fond začal v roce 2021 spojovat záruční fondy 2.49.–2.51. 

Agresivní válka Ruska proti Ukrajině zvyšuje rizika pro 
rozpočet EU 2.52.–2.54. 

Závěry a doporučení 2.55.–2.66. 
Závěry 2.55.–2.66. 

Doporučení 

Přílohy 
Příloha 2.1 – Provádění NGEU podle programů 
(v milionech EUR) 
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Úvod 
2.1. V této kapitole představujeme hlavní problémy rozpočtového a finančního 
řízení, které jsme zjistili při své práci týkající se roku 2021, což je první rok nového 
víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–20271. Naše analýza rovněž 
zahrnuje dodatečné financování vyplývající z nástroje Next Generation EU (NGEU)2, 
jehož cílem je podpořit oživení po pandemii COVID-19. V této kapitole rovněž 
informujeme o rozpočtových a finančních rizicích a výzvách, kterým může EU v příštích 
letech čelit. Východiskem této kapitoly je náš přezkum plnění rozpočtu EU a 
dokumentů zveřejněných Komisí a dalšími zúčastněnými stranami. Zohledňuje rovněž 
práci vykonanou pro účely naší výroční zprávy, zvláštních zpráv, přezkumů a 
stanovisek. 

  

                                                      
1 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2021–2027. 

2 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2094, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na 
podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19. 
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Rozpočtové a finanční řízení v roce 
2021 

Plnění rozpočtu bylo nízké u závazků, ale vysoké u plateb 

2.2. V tomto oddíle analyzujeme, jak probíhalo plnění rozpočtu EU v roce 2021. 
Výdaje financované přenosy a z účelově vázaných příjmů jsou z této analýzy vyloučeny, 
protože nejsou součástí přijatého rozpočtu a podléhají odlišným pravidlům. Naše 
analýza rovněž zahrnuje dodatečné částky z nástroje NGEU. Pokrytí Nástroje pro 
oživení a odolnost se omezuje na grantovou složku a nezahrnuje úvěrovou složku, která 
je od rozpočtu EU oddělena. 

2.3. Přijatý rozpočet EU na rok 2021 disponoval více prostředky na platby než 
prostředky na závazky. Je to poprvé za posledních 40 let, co k tomu došlo. V minulosti3 
jsme požadovali, aby byla zachována řádná rovnováha mezi prostředky na platby a 
prostředky na závazky a aby byly k dispozici dostatečné prostředky na platby. 

Pozdní přijetí nařízení vedlo k nedostatečnému čerpání prostředků na 
závazky 

2.4. Rozpočtový orgán schválil původní rozpočet ve výši 164,3 miliardy EUR pro 
prostředky na závazky a šest opravných rozpočtů, z nichž čtyři výši prostředků na 
závazky změnily. Konečný rozpočet prostředků na závazky činil 166,8 miliardy EUR, což 
je nad stropem VFR ve výši 163,5 miliardy EUR (viz obrázek 2.1). Umožnilo to zavedení 
zvláštních nástrojů, jako je nástroj pružnosti a rezerva na solidaritu a pomoc při 
mimořádných událostech, které EU může využívat k pružné reakci na nepředvídané 
okolnosti. 

2.5. V průběhu roku 2021 byly na závazky přiděleny prostředky v celkové výši 
113,4 miliardy EUR: pouze 68 % celkové dostupné částky. Tato míra je mimořádně 
nízká, dokonce nižší než v roce 2014, tj. v prvním roce předchozího VFR (77 %). 

                                                      
3 Viz bod 2.48 naší výroční zprávy za rok 2016, bod 2.48 naší výroční zprávy za rok 2018 a 

bod 2.52 naší výroční zprávy za rok 2019. 
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2.6. Legislativní balíček, z něhož VFR na období 2021–2027 vychází, sestává 
z nařízení o víceletém finančním rámci4, které Komise původně navrhla v květnu 2018 
a které bylo přijato až v prosinci 2020, a z řady odvětvových nařízení, která byla 
všechna schválena po zahájení víceletého finančního rámce. Pro zemědělské fondy5 
bylo na období 2021–2022 schváleno přechodné období. Zpoždění při přijímání 
odvětvových právních předpisů bylo podstatně větší než na začátku víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020. Příčinou zpoždění byla především pandemie 
onemocnění COVID-19 a druhý návrh Komise na VFR, který byl vydán v květnu 2020. 

2.7. Ve své výroční zprávě za rok 20206 jsme zdůraznili riziko, že provádění fondů se 
sdíleným řízením v rámci VFR na období 2021–2027 by mohlo být zpožděno, protože 
nařízení o společných ustanoveních bylo přijato pozdě7. Rovněž jsme zdůraznili riziko 
tlaku na správní zdroje Komise a členských států daného potřebou urychlit čerpání 
finančních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci 
VFR na období 2014–2020 a dostupnosti dodatečného financování (NGEU). 

                                                      
4 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093. 

5 Nařízení (EU) 2020/2220, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022. 

6 Viz naše výroční zpráva za rok 2020, body 2.23–2.31. 

7 Nařízení (EU, Euratom) 2021/1060 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 ze dne 
23. prosince 2020, kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního 
fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) 
č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, 
a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory 
v letech 2021 a 2022. 
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2.8. V roce 2021 zpoždění při přijímání odvětvových nařízení zpomalila zahájení 
nových programů, zejména u osmi fondů se sdíleným řízením spadajících pod nařízení 
o společných ustanoveních8. Pro těchto osm fondů se sdíleným řízením bylo použito 
pouze 2 % dostupné částky prostředků na závazky. Využití prostředků na závazky 
u tří největších fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti a Evropský 
sociální fond) bylo nižší než 1 %. Výdaje souvisely s položkami jako například technická 
pomoc. V důsledku toho je podle ustanovení nařízení o víceletém finančním rámci9 
třeba z celkové dostupné částky 50,1 miliardy EUR z prostředků na závazky fondů 
v rámci sdíleného řízení převést z roku 2021 do rozpočtových let 2022–2025 ve 
stejném poměru (25 %) téměř 49 miliard EUR. Související platby členským státům 
proto budou provedeny později, než se původně plánovalo. 

Téměř všechny prostředky na platby byly využity 

2.9. Pokud jde o prostředky na platby, rozpočtový orgán schválil původní rozpočet 
ve výši 166,1 miliardy EUR, který byl téměř totožný se stropem stanoveným v nařízení 
o VFR na rok 2021. Dva opravné rozpočty zvýšily dostupné prostředky na platby 
o 2,0 miliardy EUR, což odpovídá konečnému rozpočtu ve výši 168,0 miliardy EUR10. 
Stejně jako v případě prostředků na závazky bylo toto překročení stropu víceletého 
finančního rámce možné díky použití zvláštních nástrojů. Byly využity téměř všechny 
dostupné prostředky na platby v rozpočtu EU. Platby dosáhly výše 163,6 miliardy EUR, 
tj. 97 % celkových dostupných prostředků. Viz obrázek 2.1. Z celkové hodnoty plateb 
provedených v roce 2021 bylo 46 % použito na pokrytí potřeb fondů ESI na období 
2014–2020. 

                                                      
8 Osmi fondy se sdíleným řízením podle nařízení o společných ustanoveních jsou Evropský 

fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro 
spravedlivou transformaci, Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond, Azylový, 
migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu 
správy hranic a vízové politiky. 

9 Článek 7 nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093. 

10 Rozdíl je způsoben zaokrouhlením. 
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Obrázek 2.1 – Plnění rozpočtu v roce 2021 

 
Poznámka: tyto částky jsou zaokrouhleny. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů z konsolidované roční účetní závěrky EU za rok 2021, zpráv o plnění 
rozpočtu z účetního systému Komise a vysvětlivek. 

2.10. S přihlédnutím k dodatečným platbám ve výši 62,6 miliardy EUR z účelově 
vázaných příjmů (zejména grantů z Nástroje pro oživení a odolnost) a částce 
1,8 miliardy EUR přenesené z roku 2020 činily platby v roce 2021 celkem 
228,0 miliardy EUR. 

2.11. Platby se v roce 2021 pohybovaly v mezích stropu pro platby. Vzhledem 
k tomu, že nebyly požadovány žádné platby z nových fondů ve sdíleném řízení, byl 
k dispozici dostatek prostředků na platby a bylo možné uspokojit zbývající vysokou 
míru žádostí o platby z fondů ESI na období 2014–2020. Podle dlouhodobé prognózy 
Komise11 by VFR měl mít dostatečné prostředky na platby, aby pokryl potřeby plateb 
v budoucích letech. 

                                                      
11 Zpráva Komise o dlouhodobé prognóze přítoku a odtoku prostředků rozpočtu EU na období 

2021–2027, COM(2021) 343 final. 
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Čerpání prostředků z fondů ESI na období 2014–2020 se zvýšilo 

2.12. Jak je popsáno v bodech 2.6–2.8, provádění fondů se sdíleným řízením 
v rámci nařízení o společných ustanoveních ve VFR na období 2021–2027 nezačalo tak, 
jak bylo plánováno. V roce 2021 nebyly z těchto fondů provedeny téměř žádné platby. 

2.13. V průběhu roku 2021 členské státy nadále čerpaly prostředky z fondů ESI na 
období VFR 2014–2020. Na roky 2021 a 2022 Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV) navíc obdržel další příděly z VFR na období 2021–2027 
(28,1 miliardy EUR). 

2.14. Na konci roku 2021 činily celkové kumulativní platby na operační programy 
fondů ESI na období 2014–2020 331,1 miliardy EUR z celkové částky 492 miliard EUR 
(67 %). Zbývajících 160,9 miliard EUR by mělo být vyplaceno, případně měly být do 
uzávěrky programů do konce roku 2025 zrušeny závazky k souvisejícím prostředkům, 
s výjimkou EZFRV, jehož uzávěrka proběhne až v roce 2027. Tato částka tvoří většinu 
zbývajících závazků rozpočtu EU ve výši 251,7 miliardy EUR na konci roku 2021 (viz 
bod 2.26). V roce 2021 bylo vyčerpáno více prostředků než v předchozích letech. Platby 
se zvýšily z 72 miliard EUR v roce 2020 na 75,1 miliardy EUR v roce 2021 (bez NGEU). 
Na obrázku 2.2 uvádíme kumulativní míru čerpání pro každý fond ESI bez prostředků 
z nástroje NGEU. 
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Obrázek 2.2 – Čerpání finančních prostředků z fondů ESI na období 
2014–2020 (kromě zdrojů NGEU) 

 
Zkratky: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Iniciativa na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí (YEI), Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) a Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD). 

(*) Červená linie označuje míru čerpání bez dodatečných přídělů na roky 2021 a 2022 ve výši 
28,1 miliardy EUR z VFR na období 2021–2027. 
(**) YEI zahrnuje související složku ESF. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů z dokumentu Platby EU z ESI fondů Komise na období 2014–2020 (denní 
aktualizace) 

2.15. S výjimkou Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) jsou procentní 
podíly čerpání v rámci všech fondů ESI v rozmezí 10 procentních bodů. To zahrnuje 
EZFRV, u něhož by míra čerpání dosahovala 79 % namísto 62 %, pokud by bylo 
vyloučeno přidělení dodatečných zdrojů popsané v bodě 2.13. 

2.16. Jak ukazuje obrázek 2.3, kumulativní čerpání prostředků z fondů ESI 
v členských státech se značně liší. Irsko, Finsko, Kypr a Estonsko (v sestupném pořadí 
podle čerpání) obdržely více než 75 % částek, které jim byly přiděleny (kromě NGEU). 
Na druhé straně Chorvatsko, Slovensko, Malta, Dánsko a Rumunsko (ve vzestupném 
pořadí čerpání) obdržely méně než 60 % jim přidělených částek. S ohledem na blížící se 
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uzavření programů je tlak na vyčerpání všech finančních prostředků, aby se zabránilo 
zrušení závazku k prostředkům, v některých členských státech obzvláště významný. 

Obrázek 2.3 – Úrovně čerpání fondů ESI v období 2014–2020 
(bez zdrojů NGEU) 

 
Poznámka: číselné údaje zahrnují zdroje dodatečně přidělené EZFRV. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů z dokumentu Platby EU z ESI fondů Komise na období 2014–2020 (denní 
aktualizace) 
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Objem rozpočtových převodů vzrostl 

2.17. Finanční nařízení12 stanoví pravidla pro provádění rozpočtových převodů, 
které závisí na struktuře rozpočtu EU. O některých převodech prostředků mezi 
rozpočtovými položkami musí rozhodnout rozpočtový orgán. Ostatní převody může 
provádět samostatně dotyčný orgán EU. 

2.18. Ve VFR na období 2021–2027 byla zavedena nová rozpočtová struktura, která 
vedla k lepšímu mapování programů v rozpočtu. Okruhy víceletého finančního rámce 
se nyní skládají ze specifických klastrů politik a každý program patří do jednoho klastru 
politik. Tato nová rozpočtová struktura umožňuje Komisi převádět prostředky v rámci 
programu bez předchozího rozhodnutí rozpočtového orgánu, i když aspekty programu 
řídí různá GŘ. Evropský parlament vyjádřil obavy ohledně zajištění dostatečné kontroly 
převodů v programech ze strany rozpočtového orgánu v rámci nové struktury13. 

2.19. Porovnali jsme hodnotu převodů provedených Komisí v letech 2020 a 2021 a 
zjistili jsme, že objem převodů, zejména prostředků na platby, se zvýšil. Viz 
obrázek 2.4. Rovněž jsme zjistili, že současně vzrostl objem převodů, které vyžadují 
rozhodnutí rozpočtového orgánu. 

                                                      
12 Články 30 až 32 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro 

souhrnný rozpočet Unie. 

13 Bod 41 dokumentu 2021/2162(INI). 
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Obrázek 2.4 – Srovnání částky rozpočtových převodů provedených 
Komisí v letech 2020 a 2021 

 
Zdroj: EÚD na základě rozhodnutí rozpočtového orgánu o převodech a údajů obdržených od Komise. 

Provádění nástroje NGEU začalo v roce 2021 

Mezi programy financovanými z NGEU byly značné rozdíly v rozsahu 
provádění závazků 

2.20. Dočasný nástroj NGEU byl zahájen v červnu 2021 se vstupem nového 
rozhodnutí o vlastních zdrojích14 povolujícího související výpůjčky v platnost. Komise 
může přidělovat finanční prostředky v rámci nástroje NGEU do 31. prosince 2023 a 
platby může provádět do 31. prosince 2026. 

2.21. Nástroj NGEU zahrnuje: 

— grantovou složku Nástroje pro oživení a odolnost, což je nevratná podpora pro 
členské státy ve výši až 338 miliardy EUR; 

— dodatečné finanční prostředky na programy EU ve výši 83,1 miliardy EUR; 

— úvěrovou složku Nástroje pro oživení a odolnost, což je vratná podpora členským 
státům, která není součástí naší analýzy. 

                                                      
14 Rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie. 
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2.22. Do konce roku 2021 dosáhly závazky z fondů NGEU 143,5 miliardy EUR. 
Předběžné financování a platby činily více než 53,6 miliardy EUR. Další informace viz 
obrázek 2.5 a příloha 2.1. 

Obrázek 2.5 – Provádění NGEU 

 
(*) Financování pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU). 
(**) Finanční prostředky REACT-EU pro Evropský sociální fond a Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (viz bod 2.13). 

Pozn.: částky jsou zaokrouhleny. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů z konsolidované účetní závěrky EU za rok 2021 a zpráv o plnění rozpočtu 
z účetního systému Komise. 
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2.23. Rychlost, s jakou jednotlivé programy přidělovaly prostředky z NGEU na 
závazky, se značně lišila. Například EFRR, Evropský sociální fond (ESF) a Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám (FEAD) vyčlenily značný objem finančních prostředků 
z nástroje NGEU na své stávající programy v rámci VFR na období 2014–2020; závazky 
pro Fond pro spravedlivou transformaci15 a mechanismus civilní ochrany Unie 
(rescEU)16 se naopak příliš nevyužívaly. Pomalý start Fondu pro spravedlivou 
transformaci byl podle Komise způsoben zpožděním při přijímání příslušného nařízení. 
V případě rescEU byla zpoždění způsobena především potřebou vyjasnit oblast 
působnosti nástroje. Ke zpožděním rovněž přispěl čas potřebný k zapojení nově 
vytvořeného Evropského úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace 
v oblasti zdraví (HERA)17. 

Mnoho členských států obdrželo předběžné financování grantů 
z Nástroje pro oživení a odolnost a Španělsko obdrželo platbu za 
dosažení milníků 

2.24. Aby mohly členské státy získat podporu z Nástroje pro oživení a odolnost, 
musely předložit Komisi své národní plány na podporu oživení a odolnosti. Komise 
plány posuzuje a Rada je schvaluje. Do konce roku 2021 schválila Rada 22 národních 
plánů pro oživení a odolnost a 20 členských států dohromady obdrželo předběžné 
financování ve výši 36,4 miliardy EUR (až 13 % celkového objemu přidělených grantů). 

2.25. Zbývající částky budou vyplaceny na základě splnění milníků a cílů 
stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady, na které odkazuje čl. 20 odst. 1 nařízení 
o Nástroji pro oživení a odolnost18. V roce 2021 obdržel takovou platbu 
(10,0 miliardy EUR) jeden členský stát, Španělsko. Vyplácení prostředků v roce 2021 a 
zbývající příděly z Nástroje pro oživení a odolnost pro členské státy se schválenými 
národními plány pro oživení a odolnost znázorňuje obrázek 2.6. 

                                                      
15 Nařízení (EU) 2021/1056, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci. 

16 Rozhodnutí (EU) 2019/420 o mechanismu civilní ochrany Unie. 

17 Sdělení Komise, kterým se zřizuje Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace 
v oblasti zdraví (HERA), které je dalším krokem k dokončení evropské zdravotní unie, 
COM(2021) 576 final. 

18 Nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. 
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Obrázek 2.6 – Granty z Nástroje pro oživení a odolnost podle členských 
států: výplaty v roce 2021 a zbývající příděly* 

 
(*) Pouze členské státy se schválenými národními plány pro oživení a odolnost ke dni 31. prosince 2021. 

Poznámka: platby Lucembursku a Maltě se kvůli nízkým částkám nevykazují. Irsko o předběžné 
financování nepožádalo a Finsko obdrželo předběžné financování až v lednu 2022. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů ze srovnávacího přehledu oživení a odolnosti. 

Zbývající závazky z rozpočtu EU a nástroje NGEU dosáhly 
rekordní výše 341,6 miliardy EUR 

2.26. Zbývající závazky na konci roku 2021 činily celkem 341,6 miliardy EUR; 
251,7 miliardy EUR souviselo s rozpočtem EU a 89,9 miliardy EUR s nástrojem NGEU. 
Zbývající závazky rozpočtu EU se výrazně snížily z historického maxima 
303,2 miliardy EUR na konci roku 2020, zejména v důsledku zpoždění začátku 
provádění fondů v rámci sdíleného řízení spadajících do VFR na období 2021–2027 
(viz body 2.6–2.8). 
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2.27. Celkové zbývající závazky jak z rozpočtu EU, tak z nástroje NGEU na konci 
roku 2021 v členění podle roku původu jsou uvedeny na obrázku 2.7. 

Obrázek 2.7 – Zbývající závazky ke konci roku 2021 podle roku původu 

 
Zdroj: EÚD, na základě údajů z konsolidované účetní závěrky EU za rok 2021 a zpráv o plnění rozpočtu 
z účetního systému Komise. 

2.28. Jak ukazuje obrázek 2.8, na společnou zemědělskou politiku (SZP) (okruh 3) a 
politiku soudržnosti (okruh 2a) dohromady připadá 64 % zbývajících závazků z rozpočtu 
EU na konci roku 2021. Podle Komise19 může být provádění SZP i politiky soudržnosti 
ovlivněno i dodatečnou dostupností financování z nástroje NGEU, a to nad rámec 
zpoždění vyplývajících z pozdního přijetí příslušných právních předpisů, především 
v souvislosti s pandemií COVID-19. 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, s. 5, 6. 
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Obrázek 2.8 – Zbývající závazky z rozpočtu EU a nástroje NGEU podle 
okruhů VFR ke konci roku 2021 

 
Poznámky:  
Okruh 2b zahrnuje zbývající závazky z Nástroje pro oživení a odolnost. 
Údaje k okruhu 7 nejsou vykázány kvůli nízké výši zbývajících závazků. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů z konsolidované účetní závěrky EU za rok 2021. 

2.29. V loňském roce20 jsme zjistili, že podstatné zvýšení zbývajících závazků 
rozpočtu EU od roku 2014 do roku 2020 bylo způsobeno tím, že závazky byly každý rok 
výrazně vyšší než platby. Zbývající závazky se tak v daném období zvýšily 
o 105,9 miliardy EUR, což bylo kompenzováno zrušením závazků k prostředkům ve výši 
25,1 miliardy EUR. Výsledkem bylo čisté zvýšení o 80,8 miliardy EUR 
(z 222,4 miliardy EUR na 33,2 miliardy EUR). Je třeba podotknout, že v období 
2014–2020 činila celková částka zrušených závazků k prostředkům pouze malou část 
(2,3 %) celkové částky přidělené na závazky (1 081,7 miliardy EUR) za stejné období. 

                                                      
20 Viz naše výroční zpráva za rok 2020, bod 2.10. 
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2.30. Na základě nejnovějších dostupných odhadů Komise (2021) bychom 
očekávali, že souhrnné zbývající závazky (rozpočet EU a NGEU) se v roce 2023 zvýší na 
460 miliard EUR (viz obrázek 2.9) a poté se jejich výše opět sníží. Platby v rámci 
nástroje NGEU mají být dokončeny do konce roku 2026, kdy by neměly zůstat žádné 
další zbývající závazky z NGEU. Agresivní válka Ruska proti Ukrajině, která začala 
útokem 24. února 2022, vyvolala nejistoty, které nejsou v těchto odhadech zohledněny 
(viz bod 2.52). 

Obrázek 2.9 – Vývoj zbývajících závazků, závazků a plateb na období 
2014– 2021 a prognóza na období 2022–2027 

 
Zdroj: EÚD, na základě údajů z konsolidované účetní závěrky EU za rok 2014–2021. Prognózy do roku 
2027: „Dlouhodobá prognóza přítoku a odtoku prostředků rozpočtu EU (2021–2027)“, COM(2021) 343 
final a projekce EÚD. 

2.31. Komise odhaduje, že zbývající závazky z rozpočtu EU dosáhnou v roce 
2027 317 miliard EUR, což je o 14 miliard EUR více než 300,2 miliardy EUR na konci 
roku 2020. Toto malé zvýšení je způsobeno zejména menším rozdílem mezi prostředky 
na závazky a prostředky na platby ve VFR na období 2021–2027. Při několika 
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příležitostech21 jsme poukázali na to, že zbývající závazky lze snížit, pokud rozpočtové 
prostředky na platby převýší prostředky na závazky a budou vyčerpány. Podle našeho 
názoru by to bylo v souladu s požadavkem, stanoveným v rozhodnutí o vlastních 
zdrojích, zachovat řádný poměr mezi prostředky na závazky a prostředky na platby22. 

2.32. Evropský parlament poukázal na to, že částka zbývajících závazků se rovná 
objemu prostředků na platby na celé dva roky. Podle Parlamentu to představuje riziko 
pro hladké fungování rozpočtu EU v budoucnosti, což vystavuje rozpočet vážnému 
tlaku a potenciálně ohrožuje jeho likviditu23. Parlament požádal Komisi, aby 
přednostně připravila podrobný plán opatření ke snížení zbývajících závazků a 
předložila jej orgánu příslušnému k udělení absolutoria. 

Platby konečným příjemcům finančních nástrojů v rámci 
sdíleného řízení se v roce 2020 konečně zvýšily 

2.33. Finanční nástroje v rámci sdíleného řízení poskytují finanční podporu 
z rozpočtu EU konečným příjemcům ve formě úvěrů, záruk a kapitálových investic. 
V období 2007–2013 činila částka přidělená na závazky v rámci finančních nástrojů ve 
sdíleném řízení 17 miliard EUR24 a v období 2014–2020 šlo o 21,6 miliardy EUR25. 

2.34. Ze zprávy Komise o provádění finančních nástrojů v rámci sdíleného řízení 
vyplývá, že ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020 činila na konci roku 
2020 částka skutečně vyplacená z rozpočtu EU na finanční nástroje v rámci sdíleného 
řízení 14,2 miliardy EUR. Po období od roku 2014 do roku 2019, kdy byla úroveň plateb 
konečným příjemcům nízká, se výše plateb v roce 2020 rychle zvýšila, takže celková 
částka plateb konečným příjemcům do konce roku 2020 dosáhla 10,3 miliardy EUR. To 
však stále představuje pouze 47 % celkové částky přidělené na závazky v rámci těchto 
nástrojů (viz obrázek 2.10). 

                                                      
21 Viz naše výroční zpráva za rok 2018, body 2.18–2.21, výroční zpráva za rok 2017, 

body 2.46–2.49 a výroční zpráva za rok 2016, body 2.32–2.39.  

22 Čl. 3 odst. 3 rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053. 

23 Bod 9.12 zprávy o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2020 (2021/2106(DEC)) ze dne 
11. dubna 2022. 

24 Zpráva Komise o nástrojích finančního inženýrství, stav k 31. březnu 2017, tabulka 2, s. 26. 

25 Zpráva Komise Financial instruments under the European Structural and Investment Funds, 
situation as at 31 December 2020, strana 8. 
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Obrázek 2.10 – Závazky a platby na finanční nástroje v rámci sdíleného 
řízení od roku 2014 do roku 2020 

 
Poznámka: informace za rok 2015 se týkají kumulativně let 2014 a 2015. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů ze zprávy Komise „Finanční nástroje v rámci evropských strukturálních a 
investičních fondů – Souhrn údajů o pokroku dosaženém při financování a provádění finančních nástrojů 
na programové období 2014–2020 v souladu s článkem 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013“, 2015–2020. 

2.35. Analyzovali jsme údaje Komise o finančních nástrojích v rámci sdíleného 
řízení a zjistili jsme významné rozdíly v provádění mezi členskými státy26. Do konce 
roku 2020 vyplatily dva členské státy konečným příjemcům více než 70 % přidělených 
částek (Finsko a Rakousko), zatímco v pěti dalších členských státech se úroveň plateb 
konečným příjemcům držela pod 30 % (Slovinsko, Estonsko, Portugalsko, Bulharsko a 
Kypr) (viz obrázek 2.11). 

                                                      
26 Naše analýzy provádění a nákladů na řízení zahrnují pouze finanční nástroje v rámci 

sdíleného řízení v rámci EFRR a FS, které dohromady představují 95 % celkových 
přidělených částek. 
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Obrázek 2.11 – Procento plateb konečným příjemcům z celkových částek 
přidělených z rozpočtu EU na závazky finančních nástrojů v rámci 
sdíleného řízení ke konci roku 2020 

 
Poznámka: Dánsko, Irsko a Lucembursko finanční nástroje FISM nevyužívají. 

Zdroj: EÚD na základě údajů obdržených od Komise. 

2.36. Zkoumali jsme rovněž zaplacené náklady na řízení na úrovni členských států 
v poměru k celkovým platbám včetně vnitrostátního spolufinancování finančních 
nástrojů v rámci sdíleného řízení. Zjistili jsme, že náklady na řízení činily 3,6 % 
celkových plateb na finanční nástroje v rámci sdíleného řízení v rámci VFR na období 
2014–2020. Jde o průměr; skutečné údaje se v jednotlivých členských státech značně 
liší. Například ve Švédsku představovaly náklady na řízení více než 10 % celkových 
plateb na finanční nástroje v rámci sdíleného řízení. Na druhé straně v Rakousku a 
Belgii nevykazovaly finanční nástroje v rámci sdíleného řízení žádné náklady na řízení 
(viz obrázek 2.12). Komise nás informovala, že konečné ověření způsobilosti nákladů na 
řízení provede po uzavření programu. 
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Obrázek 2.12 – Náklady na řízení ve vztahu k celkovým platbám na 
finanční nástroje v rámci sdíleného řízení spadajících do VFR na období 
2014–2020 ke konci roku 2020 

 
Poznámka: celkové platby na finanční nástroje v rámci sdíleného řízení zahrnují vnitrostátní 
spolufinancování. 

Zdroj: EÚD na základě údajů obdržených od Komise. 
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Mimorozpočtové nástroje pro vnější činnost jsou nyní začleněny 
do rozpočtu EU 

2.37. Jednou z klíčových změn VFR v období 2021–2027 bylo začlenění většiny 
opatření dříve financovaných z Evropského rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu EU 
prostřednictvím Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI). 
Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci nahradil 11 dřívějších 
nástrojů předchozího VFR a ERF27. Jeho prostředky na závazky představují 72 % celkové 
částky, která je k dispozici pro okruh 6 („Sousedství a svět“) ve VFR na období 
2021–2027. Přehled struktury nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci a rozpis finančních prostředků přidělených na tento nástroj ve VFR na 
období 2021–2027 ve výši 79,5 miliardy EUR je zobrazen na obrázku 2.13. 

                                                      
27 Předchozí nástroje, které nástroj NDICI nahradil, jsou tyto: nástroj pro rozvojovou 

spolupráci (DCI), Evropský rozvojový fond (ERF), evropský nástroj pro demokracii a lidská 
práva (EIDHR), evropský nástroj sousedství (ENI), nástroj partnerství, nástroj přispívající ke 
stabilitě a míru (IcSP), vnější úvěrový mandát (ELM), Záruční fond pro vnější vztahy (GFEA), 
Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a jeho záruční fond a makrofinanční pomoc 
(MFA). Pro účely tohoto seznamu se společné prováděcí nařízení (nařízení (EU) č. 236/2014) 
také počítá jako nástroj nahrazený NDICI. 
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Obrázek 2.13 – Struktura a výše prostředků na závazky nástroje NDICI 
v období VFR 2021–2027 

 
Zdroj: EÚD, na základě nařízení (EU) 2021/947, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci. 
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Stále nejsou podávány komplexní zprávy o onemocnění 
COVID-19 

2.38. V naší výroční zprávě za rok 2020 jsme doporučili, aby Komise 
standardizovala zaznamenávání rozpočtových výdajů EU pro účely související 
s pandemií COVID-19 a podávala o tom zprávu rozpočtovému orgánu alespoň jednou 
ročně, a to tak dlouho, jak to bude považováno za nezbytné28. Komise toto doporučení 
přijala pouze částečně a uvedla, že nemá v úmyslu předkládat další zprávy o výdajích 
souvisejících s onemocněním COVID-19 z rozpočtu EU. 

2.39. V roce 2021 EU pokračovala ve financování některých opatření souvisejících 
s onemocněním COVID-19 ze svého rozpočtu29. Opravným rozpočtem č. 1 bylo 
například na nástroj pro mimořádnou podporu a Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí a na podporu jejich reakce na COVID-19 přiděleno dalších 
216 milionů EUR v prostředcích na závazky a 208 milionů EUR v prostředcích na platby. 
Opravným rozpočtem č. 6 bylo na nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci přiděleno dalších 450 milionů EUR v prostředcích na závazky i na platby, aby 
mohl darovat 200 milionů dávek očkovacích látek zemím mimo EU. Obdobně jako 
v roce 2020 Komise ani v roce 2021 nezveřejnila ucelenou zprávu o výdajích 
souvisejících s onemocněním COVID-19 financovaných z rozpočtu EU. Domníváme se, 
že doporučení, které jsme učinili v loňském roce, je stále platné. 

                                                      
28 Viz naše výroční zpráva za rok 2020, doporučení 2.1. 

29 Například akce týmu Evropa zaměřené na bezplatné očkovací látky pro jiné země. 
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Rizika a výzvy 

Souběžné provádění různých rozpočtových nástrojů v relativně 
krátkém časovém období s sebou nese rizika a výzvy 

2.40. Čerpání u většiny fondů se sdíleným řízením v roce 2021, prvním roce VFR, 
bylo velmi nízké z důvodu zpoždění (viz body 2.6–2.8). VFR na období 2021–2027 navíc 
stanoví pro uzavření programů o jeden rok méně (n+2) než předchozí VFR (n+3). I když 
tato zkrácená doba může pomoci snížit zbývající závazky, může představovat pro 
provádění fondů ve sdíleném řízení v období 2022–2029 významnou výzvu. 

2.41. Kromě provádění fondů ve sdíleném řízení v období 2022–2029 mají být 
fondy ESI v rámci VFR na období 2014–2020 prováděny až do uzávěrky v roce 2025 
(s výjimkou EZFRV, jehož uzávěrka proběhne až o dva roky později), spolu s nástrojem 
NGEU do roku 2026 a veškerými dalšími opatřeními zavedenými v souvislosti 
s agresivní válkou Ruska proti Ukrajině. Výzvy, které tyto souběžné činnosti představují 
pro všechny orgány odpovědné za řízení a kontrolu těchto fondů v zájmu zajištění 
souladu s předpisy a řádného finančního řízení a které jsme zdůraznili v loňském roce30, 
stále existují a naše související doporučení zůstává v platnosti. 

Celková expozice rozpočtu EU se v roce 2021 zvýšila, zejména 
v důsledku zavedení nástroje NGEU 

2.42. Podmíněný závazek je závazek, který může vzniknout v budoucnu, pokud 
nastane konkrétní událost. Celková expozice rozpočtu EU vůči podmíněným závazkům 
se v roce 2021 zvýšila o 146,0 miliardy EUR (111 %) z 131,9 miliardy EUR na 
277,9 miliardy EUR. Důvodem bylo zejména to, že v roce 202131 byly na financování 
nástroje NGEU vydány dluhopisy ve výši 91,0 miliardy EUR a že došlo ke zvýšení částky 
evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti 
v mimořádných situacích (SURE) o 50,2 miliardy EUR poskytnutých členským státům 
(viz obrázek 2.14). 

                                                      
30 Viz naše výroční zpráva za rok 2020, body 2.27, 2.32 a 2.33. 

31 Z těchto 91 miliard EUR bylo 18 miliard vyplaceno jako úvěry z Nástroje pro oživení a 
odolnost, 46,4 miliardy EUR jako granty z Nástroje pro oživení a odolnost a 7,2 miliardy EUR 
jako příspěvky na programy VFR. Zbývajících 19,4 miliardy zatím vyplaceno nebylo a tyto 
prostředky jsou zaúčtovány v položce peníze a peněžní ekvivalenty. 
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Obrázek 2.14 – Celková expozice rozpočtu EU ke konci roku 2021 
v členění podle kategorií 

 
(*) Úvěry EIB – členské státy 0,6 miliardy EUR, úvěry platební bilance 0,2 miliardy EUR, úvěry Euratomu – 
členské státy 0,1 miliardy EUR, rozdíl oproti celkové částce je způsoben zaokrouhlením. 
(**) Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) ručí za 0,5 miliardy EUR, úvěry Euratomu pro nečlenské 
země EU 0,3 miliardy EUR a NDICI – Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+) 0,2 miliardy EUR. 

Poznámka: rozdíly jsou způsobeny zaokrouhlením. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů z konsolidované roční účetní závěrky EU za rok 2021, přílohy 4.1.1 a 4.1.2. 

2.43. „Celkovou expozicí“ se rozumí celková částka, za kterou by mohl být rozpočet 
EU potenciálně odpovědný, v důsledku různých možných událostí, k nimž může dojít 
v budoucích letech. Přezkoumali jsme zprávy Komise o expozici rozpočtu EU vůči 
podmíněným závazkům32. Naše výroční zpráva za rok 201933 analyzovala povahu této 
expozice a zavedené mechanismy řízení rizik a dospěla k závěru, že celková expozice 
byla ke konci roku 2019 udržitelná. Jak je uvedeno v bodě 2.42, došlo ke dvěma 
zásadním podstatným změnám rizika, které nese rozpočet EU: doplnění nástroje SURE 

                                                      
32 Zpráva Komise o finančních nástrojích, rozpočtových zárukách, finanční pomoci a 

podmíněných závazcích, COM(2021) 676 final, Zpráva o rozpočtové transparentnosti za rok 
2020 a návrh souhrnného rozpočtu na rok 2022, pracovní dokument, část XI. 

33 Viz naši výroční zprávu za rok 2019, body 2.22–2.34. 
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v roce 2020 a doplnění nástroje NGEU v roce 2021. Ve své poslední zprávě (za rok 
2020) považovala Komise ke konci roku 2020 míru expozice rozpočtu EU s dostatečně 
konzervativní mírou důvěry za udržitelnou. Očekává se, že tato expozice v letech 2022 
a 2023 opět vzroste, zejména v důsledku NGEU (viz obrázek 2.15). 

Obrázek 2.15 – Srovnání minulé a možné celkové expozice rozpočtu EU 
na období 2022–2023 

Zdroj: EÚD, na základě údajů z COM(2021) 676 final a konsolidované roční účetní závěrky EU za rok 
2021. 

2.44. Celkovou expozici lze rozdělit na roční expozice. „Roční expozicí“ se rozumí 
maximální částka ročních plateb (jistina a úroky), za něž by v daném rozpočtovém roce 
nesl odpovědnost rozpočet EU, pokud by všechny platby zaručených úvěrů byly 
v prodlení. V roce 2021 činila roční expozice 4,4 miliardy EUR. Komise odhaduje roční 
expozici za rok 2022 (včetně expozice v rámci vnějšího úvěrového mandátu, 
makrofinanční pomoci, úvěrů Euroatomu poskytnutých zemím, které nejsou členy EU a 
finanční pomoci členským státům) na 7 miliard EUR. Domníváme se, že v případě 
uplatnění záruk by byl rozpočet EU díky dostatečnému manévrovacímu prostoru 
schopen expozici v této roční míře financovat (viz body 2.45–2.46). 
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Existuje řada mechanismů na ochranu rozpočtu EU před riziky 
spojenými s podmíněnými závazky 

Byl zvýšen manévrovací prostor stropu vlastních zdrojů 

2.45. V roce 2021 vstoupilo v platnost nové rozhodnutí o vlastních zdrojích34 
s cílem vytvořit větší manévrovací prostor. Dostupným manévrovacím prostorem se 
rozumí rozdíl mezi stropem vlastních zdrojů a skutečnými vlastními zdroji vybranými 
k financování plánovaných výdajů rozpočtu EU. Strop vlastních zdrojů představuje 
maximální částku vlastních zdrojů, kterou může EU požadovat od členských států. 
Tento manévrovací prostor je k dispozici pro jakékoli podmíněné závazky, které mohou 
být uhrazeny z rozpočtu EU. 

2.46. Strop vlastních zdrojů se zvýšil z 1,2 % na 1,4 % HND členských států. Toto 
zvýšení o 0,2 % mělo především zohlednit začlenění ERF do rozpočtu EU (viz bod 2.37) 
a odchod Spojeného království z EU (který snížil základ HND EU). Poskytuje rovněž 
dodatečnou bezpečnostní rezervu v případě velkých a náhlých hospodářských otřesů, 
jako například v souvislosti s pandemií. 

2.47. Strop vlastních zdrojů byl dále zvýšen o 0,6 % na 2,0 % na pokrytí závazků 
NGEU do roku 2058. To znamená, že pokud dojde ke vzniku jakýchkoli podmíněných 
závazků v rámci nástroje NGEU a v rozpočtu EU nebudou k dispozici finanční 
prostředky, mohou být o finanční prostředky potřebné k jejich pokrytí požádány 
členské státy. 

Rizika pro rozpočet EU snižují protizáruky za úvěry SURE 

2.48. Pro nástroj SURE byl kromě záruky poskytnuté z rozpočtu EU zaveden 
i systém protizáruky, v jehož rámci jsou všechny členské státy povinny pokrýt riziko, 
které nese rozpočet EU, až do výše 25 miliard EUR. Členské státy přispívají na celkovou 
částku protizáruky poměrně ke svému relativnímu podílu na celkovém hrubém 
národním důchodu (HND) EU. 

                                                      
34 Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053. 
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Společný rezervní fond začal v roce 2021 spojovat záruční fondy 

2.49. Riziko, které nese rozpočet EU, lze snížit vhodně koncipovanými rezervami 
v podobě finančních aktiv. Finanční nařízení35 vyžaduje zřízení společného rezervního 
fondu (CPF) a efektivní míry tvorby rezerv (EPR) od začátku víceletého finančního rámce 
na období 2021–2027. Dojde-li k selhání, kryje společný rezervní fond čerpání záruk 
vyplývajících z rozpočtových záruk a finanční pomoci zemím, které nejsou členy EU, 
ještě před tím, než bude využit rozpočet EU. Cílem společného rezervního fondu je 
spojit všechny záruční fondy EU, s výjimkou fondů pro finanční nástroje, a zároveň 
zachovat jejich dílčí rozdělení, aby částky mohly být vysledovány k jednotlivým 
fondům. Komise očekává, že zlepší efektivitu tím, že bude spravovat všechna aktiva 
společného rezervního fondu dohromady36. 

2.50. Od začátku roku 2021 Komise postupně převádí aktiva stávajících záručních 
fondů do společného rezervního fondu. Do konce roku 2021 byla převedena aktiva ve 
výši 12,3 miliardy EUR. Patří mezi ně záruční fondy z předchozího VFR a nový záruční 
fond InvestEU v rámci VFR na období 2021–2027, který zahájil činnost v roce 2021 (viz 
obrázek 2.16). Maximální předpokládaná částka pro společný rezervní fond bude do 
konce roku 2027 činit 25 miliard EUR. 

                                                      
35 Články 211–214 a 258 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. 

36 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zahájení činnosti společného rezervního 
fondu, COM(2021) 88 final. 
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Obrázek 2.16 – Složky společného rezervního fondu ke konci roku 2021 

 
Zdroj: EÚD, na základě údajů z konsolidované účetní závěrky EU za rok 2021. 

2.51. Smyslem efektivní tvorby rezerv (EPR) je optimalizovat celkovou úroveň 
tvorby rezerv. Pro roky 2021 a 2022 byla EPR stanovena na 100 % aktiv společného 
rezervního fondu (12,3 miliardy EUR na konci roku 2021). V následujících letech vezme 
Komise v úvahu všechny rizikové parametry a zjistí, zda okolnosti umožňují stanovit 
tvorbu rezerv v míře nižší než 100 %. Komise předpokládá37, že spojení umožní mírně 
snížit míru zdrojů, jež je nutno držet na pokrytí přirozených rizik spojených se 
zaručenými operacemi. 

                                                      
37 COM(2021) 88 final, s. 3. 
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Agresivní válka Ruska proti Ukrajině zvyšuje rizika pro 
rozpočet EU 

2.52. EU mobilizuje svůj rozpočet a zvyšuje flexibilitu, aby mohla reagovat na 
agresivní válku Ruska proti Ukrajině. Opatření zahrnují humanitární a mimořádnou 
podporu pro osoby prchající před válkou, jako je „Akce v rámci politiky soudržnosti na 
podporu uprchlíků v Evropě“ (CARE)38, a dodatečné likvidity pro členské státy na 
pokrytí nákladů spojených s válkou, jako je dodatečné předběžné financování 
z REACT-EU39. 

2.53. Válka navíc může snížit hospodářský růst EU a zvýšit inflaci40. Tyto faktory 
mohou ovlivnit rozpočet EU různými způsoby, jako je zvýšení výpůjčních nákladů na 
nevratnou podporu v rámci NGEU nebo zvýšení nákladů na investice, čímž se zvýší tlak 
na rozpočet EU. 

2.54. Válka rovněž vede k vyššímu riziku vzniku podmíněných závazků pro rozpočet 
EU. Toto riziko vyplývá ze záruk poskytnutých na krytí úvěrů zemím mimo EU. Hrozí, že 
bude vyvíjet tlak na nástroje EU pro zmírňování rizik (viz body 2.45–2.51). Na konci 
roku 2021 měla Ukrajina v rámci programů makrofinanční pomoci a Euratomu 
nesplacené úvěry v nominální hodnotě 4,7 miliardy EUR. EIB dále poskytla Ukrajině 
úvěry v hodnotě 2,1 miliardy EUR, za něž se EU zaručila. Válka může splacení těchto 
půjček ohrozit. 

  

                                                      
38 Nařízení (EU) 2022/562, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, 

pokud jde o Akci v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě (CARE). 

39 COM (2022) 145 final. 

40 OECD, Economic outlook. 
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Závěry a doporučení 

Závěry 

2.55. V roce 2021 bylo plnění závazků velmi nízké, činilo 68 % celkové dostupné 
částky. Pozdní přijetí odvětvových předpisů v roce 2021 zpozdilo zahájení nových 
programů. Čerpání prostředků na závazky u fondů se sdíleným řízením v rámci nařízení 
o společných ustanoveních činilo pouze 2 %. Z tohoto důvodu musí být z roku 2021 do 
let 2022 až 2025 převedeno 49 miliard EUR prostředků na závazky v rámci sdíleného 
řízení. Naproti tomu prostředky na platby byly téměř plně využity. Závazky i provedené 
platby se pohybovaly pod stropem víceletého finančního rámce (viz body 2.2–2.11). 

2.56. Ačkoli mezi členskými státy stále existovaly značné rozdíly, celková míra 
čerpání fondů ESI se v roce 2021 zvýšila, neboť objem plateb byl větší než v roce 2020. 
Na konci roku 2021 zbývalo do uzavření programů fondů ESI v roce 2025 vyčerpat 
přibližně 161 miliard EUR. Některým členským státům stále zbývá vyčerpat více než 
40 % jim přidělených prostředků (viz body 2.12–2.16). 

2.57. Nová struktura rozpočtu umožňuje Komisi být flexibilnější při převodech 
v rámci programů. Hodnota autonomních převodů Komise i převodů vyžadujících 
rozhodnutí rozpočtového orgánu se zvýšila (viz body 2.17–2.19). 

2.58. Závazky nástroje NGEU dosáhly téměř 144 miliard EUR, z čehož přibližně 
54 miliard EUR bylo vyplaceno členským státům. Existovaly značné rozdíly v tom, jak 
rychle byly programy financované z nástroje NGEU prováděny. V rámci hlavní složky 
nástroje NGEU, Nástroje pro oživení a odolnost, obdrželo dvacet členských států 
předběžné financování na granty a Španělsko získalo platbu za splnění milníků (viz 
body 2.20–2.25). 

2.59. Na konci roku 2021 dosáhly celkové zbývající závazky rekordní výše 
341,6 miliardy EUR. Část pocházející z rozpočtu EU se snížila z 303,2 miliardy EUR na 
konci roku 2020 na 251,7 miliardy EUR na konci roku 2021. Avšak s přihlédnutím 
k novým zbývajícím závazkům souvisejícím s NGEU ve výši 89,9 miliardy EUR se celková 
částka zbývajících závazků zvýšila o 38,4 miliardy EUR. Zbývající závazky v roce 2023 
pravděpodobně překročí 460 miliard EUR a následně se s blížící uzávěrkou NGEU sníží 
(viz body 2.26–2.32). 
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2.60. Celková částka závazků přijatých v souvislosti s finančními nástroji, které 
spadají pod sdílené řízení VFR na období 2014–2020, činila 21,6 miliardy EUR. Do konce 
roku 2020 bylo konečným příjemcům vyplaceno 10,3 miliardy EUR z finančních 
nástrojů v rámci sdíleného řízení, což představuje 47 % celkové přidělené částky. Mezi 
členskými státy existují značné rozdíly v tom, jak rychle absorbovaly finanční 
prostředky v rámci těchto nástrojů, jakož i v procentech nákladů na řízení (viz 
body 2.33–2.36). 

2.61. Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci nahradil 
11 dřívějších nástrojů v rámci předchozího VFR, jakož i akce dříve financované z ERF, 
které nebyly součástí rozpočtu EU (viz bod 2.37). 

2.62. Komise dosud nevypracovala komplexní zprávu o výdajích z rozpočtu EU 
souvisejících s onemocněním COVID-19 (viz body 2.38–2.39). 

2.63. Doba, která je k dispozici pro provádění fondů ve sdíleném řízení v rámci VFR 
na období 2021–2027, je kratší než v předchozích VFR. Financování NGEU a dodatečná 
opatření, která mohou být zavedena v důsledku agresivní války Ruska proti Ukrajině, 
zvyšují objem probíhajících prováděcích činností. Problémy, na něž jsme loni upozornili 
v souvislosti s řízením a kontrolou těchto fondů s cílem zajistit dodržování předpisů a 
řádné finanční řízení, stále přetrvávají (viz body 2.40–2.41). 

2.64. Celková expozice rozpočtu EU vůči podmíněným závazkům se zvýšila 
z 131,9 miliardy EUR v roce 2020 na 277,9 miliardy EUR v roce 2021. Dvěma hlavními 
důvody tohoto podstatného nárůstu bylo zavedení nástroje NGEU a zvýšení objemu 
úvěrů poskytnutých v rámci nástroje SURE (viz body 2.42–2.44). 

2.65. Riziko podmíněných závazků pro rozpočet EU se zmírňuje několika způsoby. 
Byl navýšen strop vlastních zdrojů, úvěry nástroje SURE jsou kryty protizárukou 
členských států a společný rezervní fond slučuje záruční fondy rozpočtu EU (viz 
body 2.45–2.51). 

2.66. Agresivní válka Ruska proti Ukrajině zvýší rozpočtové potřeby EU. Rovněž 
zvýší rizika spojená s aktivací podmíněných závazků pro rozpočet EU (viz 
body 2.52–2.54). 
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Doporučení 

Doporučení 2.1 – Zbývající závazky 

Komise by měla informovat rozpočtový orgán o faktorech přispívajících k vývoji 
zbývajících závazků a přijmout opatření k postupnému snižování objemů zbývajících 
závazků v dlouhodobém horizontu. 

Cílový termín provedení: do konce roku 2023 

Doporučení 2.2 – Udržitelnost expozice rozpočtu EU 

Komise by měla pečlivě sledovat rostoucí riziko vzniku podmíněných závazků pro 
rozpočet EU v souvislosti s agresivní válkou Ruska proti Ukrajině a podle potřeby 
přijmout opatření, jimž zajistí zachování dostatečné kapacity nástrojů pro zmírňování 
rizik. 

Cílové datum provedení: do konce roku 2022 
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Přílohy 

Příloha 2.1 – Provádění NGEU podle programů 
(v milionech EUR) 

Program 

Celková výše 
prostředků  
na závazky  
na období 
2021–2023 

Závazky 
přijaté  

v roce 2021 

Platby 
provedené 
v roce 2021 

Horizont Evropa 5 412 1 772 18 

Fond InvestEU 6 074 1 745 151 

Okruh 1. Jednotný trh, inovace a 
digitální agenda 11 486 3 517 169 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRR) 31 458 24 038 4 926 

Evropský sociální fond (ESF) a FEAD 19 161 15 435 2 081 

Okruh 2.a. Hospodářská, sociální 
a územní soudržnost 50 619 39 473 7 007 

Granty z Nástroje pro oživení a 
odolnost (včetně nástroje pro 
technickou podporu) 

337 969 98 034 46 375 

Mechanismus civilní ochrany Unie 
(rescEU) 2 056 129 2 

Okruh 2.b. Odolnost a hodnoty 340 025 98 163 46 376 

Okruh 2. Soudržnost, odolnost a 
hodnoty 390 644 137 463 53 384 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV) 8 071 2 366 65 

Fond pro spravedlivou transformaci 10 868 5 0 

Okruh 3. Přírodní zdroje a životní 
prostředí 18 939 2 371 65 

Celkem 421 070 143 525 53 618 
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Kapitola 3 

Příjmy 
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Obsah 
Body 

Úvod 3.1.–3.6. 
Stručný popis 3.2.–3.3. 

Rozsah a koncepce auditu 3.4.–3.6. 

Správnost operací 3.7.–3.8. 

Prověrka prvků systémů vnitřní kontroly 3.9.–3.19. 
Přetrvávají nedostatky v účtování a řízení tradičních vlastních 
zdrojů v členských státech 3.10.–3.12. 

Komise provádí opatření, která mají zlepšit řízení rizik 
spojených s TVZ a snížit výpadek cel, se zpožděním 3.13.–3.14. 

Počet výhrad týkajících se DPH a otevřených případů 
týkajících TVZ se snížil, avšak nedostatky v jejich řízení 
přetrvávají 3.15.–3.17. 

Činnost Komise v oblasti HND byla ovlivněna zpožděními 
způsobenými členskými státy 3.18.–3.19. 

Výroční zprávy o činnosti 3.20.–3.23. 

Závěr a doporučení 3.24.–3.28. 
Závěr 3.24.–3.25. 

Doporučení 3.26.–3.28. 

Přílohy 
Příloha 3.1 – Sestavování výkazů cel (vybraných a dosud 
nevybraných) pro účely TVZ a jejich zaznamenání na účtech a 
v rozpočtu EU 

Příloha 3.2 – Počet dosud nevypořádaných výhrad týkajících 
se HND a DPH a otevřených případů týkajících se TVZ podle 
jednotlivých členských států k 31. 12. 2021 

Příloha 3.3 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na 
předchozí doporučení  
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Úvod 
3.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se příjmů, které zahrnují vlastní 
zdroje, vnější účelově vázané příjmy, z nichž se převážně financují výdaje na Nástroj pro 
oživení a odolnost1, a další příjmy. Přehled příjmů v roce 2021 uvádí obrázek 3.1. 

Obrázek 3.1 – Příjmy – přehled za rok 2021(*) 

 

Příjmy za rok 2021 celkem(**): 239,6 miliardy EUR 

(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 11). 
(**) Tato částka představuje skutečné příjmy rozpočtu EU. Částka 178,9 miliardy EUR ve výkazu finanční 
výkonnosti je vypočtena za použití akruálního účetnictví. 

Zdroj: EÚD na základě údajů z konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2021. 

                                                      
1 Patří sem částky, které si Komise vypůjčila, aby mohla členským státům poskytnout 

nevratnou finanční podporu v souvislosti s nástrojem NextGenerationEU (NGEU), kterou EU 
bude muset v budoucnosti splatit. 

Vlastní zdroj z hrubého 
národního důchodu

115,8 (48,2 %)
Rozpočtové záruky, výpůjční 
a úvěrové operace (NGEU) 
55,5 (23,2 %)

Příspěvky a náhrady 
v souvislosti s dohodami a 
programy EU 19,8 (8,3 %)

Tradiční vlastní zdroje
19,0 (7,9 %)

Vlastní zdroj z daně 
z přidané hodnoty 

17,9 (7,5 %)

Vlastní zdroj 
z plastových obalových 

odpadů 5,9 (2,5 %)

Ostatní příjmy
5,7 (2,4 %)

239,6 
miliardy EUR 

(v mld. EUR)
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Stručný popis 

3.2. Dvě třetiny příjmů EU (66 %) pochází ze čtyř kategorií vlastních zdrojů2: 

a) vlastní zdroj odvozený z hrubého národního důchodu (HND) zajišťuje 48,2 % 
příjmů EU a používá se k vyrovnání rozpočtu EU poté, co byly vypočteny příjmy ze 
všech ostatních zdrojů. Každý členský stát přispívá poměrnou částí na základě 
svého HND; 

b) na tradiční vlastní zdroje (TVZ) připadá 7,9 % příjmů EU. Tvoří je dovozní cla 
vybíraná členskými státy. Do rozpočtu EU plyne 75 % celkové částky a zbylých 
25 % si členské státy ponechávají na pokrytí nákladů na výběr; 

c) vlastní zdroj odvozený z daně z přidané hodnoty (DPH) tvoří 7,5 % příjmů EU. 
Příspěvky z tohoto vlastního zdroje se vypočítávají na základě jednotné sazby 
uplatněné na celkovou výši příjmů z DPH vybraných členskými státy ze všech 
zdanitelných plnění, vydělenou váženou průměrnou sazbou DPH; 

d) vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalových odpadů tvoří 2,5 % příjmů 
EU. Byl zaveden v roce 2021 a vypočítává se uplatněním jednotné sazby na 
hmotnost plastových obalových odpadů vyprodukovaných v každém členském 
státě. 

3.3. Vnější účelově vázané příjmy, které většinou souvisejí s částkami vypůjčenými 
za účelem poskytnutí nevratné finanční podpory členským státům v rámci NGEU, 
zajišťují 23,2 % příjmů EU. Příjmy EU pocházejí ještě z dalších zdrojů. Nevýznamnějšími 
z nich jsou příspěvky a náhrady plynoucí z dohod a programů EU (8,3 % příjmů EU), 
jako například příjmy související se schvalováním souladu EZZF a EZFRV, a z příspěvků 
nečlenských zemí EU na programy a činnosti EU. 

                                                      
2 Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie. 
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Rozsah a koncepce auditu 

3.4. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme přiměřenou 
jistotu pro svůj výrok o příjmech získali na základě posouzení vybraných klíčových 
systémů, doplněného o testování operací. Naším cílem bylo přispět k prohlášení 
o věrohodnosti popsanému v příloze 1.1. Ve vztahu k příjmům v roce 2021 jsme 
kontrolovali následující3: 

a) vzorek 55 inkasních příkazů Komise sestavený tak, aby byl reprezentativní pro 
všechny zdroje příjmů; 

b) systémy Komise, které zajišťují: 

i) aby údaje členských států o HND, DPH a nerecyklovaných plastových 
obalových odpadech byly vhodným základem pro výpočet a výběr příspěvků 
vlastních zdrojů4; 

ii) správu TVZ a to, aby členské státy měly účinné systémy pro výběr, vykazování 
a poskytování správných částek tradičních vlastních zdrojů; 

iii) výpočet částek plynoucích z mechanismů oprav vlastních zdrojů; 

iv) správu pokut a sankcí; 

c) systémy pro účtování a správu TVZ ve třech členských státech (Irsku, Itálii a 
Švédsku), vybrané na základě částky vybraného cla i našeho vlastního hodnocení 
rizik; 

d) spolehlivost informací o správnosti uvedených ve výročních zprávách o činnosti 
GŘ BUDG a Eurostatu. 

                                                      
3 Do rozsahu našeho auditu nespadaly systémy Komise pro výpůjční a úvěrové operace 

související s NGEU. Systémy Komise pro řízení dluhu prověřujeme v rámci auditu 
výkonnosti, který právě provádíme. 

4 Vycházeli jsme z odsouhlasených údajů o HND a z harmonizovaného základu pro DPH 
vypočteného členskými státy. Statistiky a údaje poskytnuté Komisí a členskými státy jsme 
při auditu přímo netestovali. Pokud jde o základ pro nerecyklované plastové obalové 
odpady, přezkoumali jsme proces sestavování prognózovaných údajů, neboť členské státy 
poskytnou statistické odhady za rok 2021 až v roce 2023. 
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3.5. V případě cel hrozí riziko, že dovozci clo nevykáží u národních celních orgánů, 
nebo je vykáží v nesprávné výši. Skutečně vybrané dovozní clo proto nedosáhne částky, 
která by měla být teoreticky vybrána. Tento rozdíl se nazývá výpadkem cla. Tyto částky 
kráceného cla nejsou zachyceny v účetních systémech členských států pro TVZ a do 
rozsahu našeho výroku auditora o příjmech nespadají. Jelikož však výpadek cla může 
mít vliv na výši cla, kterou členské státy stanovily, posuzovali jsme třetím rokem 
opatření, která EU přijala, aby výši výpadku cla omezila a zmírnila riziko neúplnosti 
tradičních vlastních zdrojů. 

3.6. Zkoumali jsme přitom pokrok, jehož Komise dosáhla při provádění zlepšení 
stanovených v jejím akčním plánu v celní oblasti a při plnění doporučení z naší zvláštní 
zprávy z roku 2021 o celních kontrolách5. Zabývali jsme se rovněž tím, jak Komise 
monitoruje provádění Protokolu o Irsku/Severním Irsku6 ve vztahu k celní oblasti, 
a jeho dopadem na výběr TVZ. Ačkoli protokol stanoví, že clo vybrané ze zboží 
dováženého do EU přes Severní Irsko není splatné do rozpočtu EU, vyžaduje nicméně, 
aby Spojené království zajistilo řádné uplatňování celního kodexu Unie7 na tento dovoz. 

  

                                                      
5 Zvláštní zpráva 04/2021: „Celní kontroly: nedostatečná harmonizace brání ochraně 

finančních zájmů EU“. 

6 Protokol o Irsku/Severním Irsku je nedílnou součástí Dohody o vystoupení Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro 
atomovou energii. 

7 Nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 
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Správnost operací 
3.7. V tomto oddíle předkládáme svá zjištění týkající se správnosti příjmových 
operací. Náš závěr vychází ze správnosti příjmových operací, na nichž se zakládá účetní 
závěrka EU, a z našeho posouzení systémů Komise pro výpočet a výběr příjmů8. 
Z prověrky vzorku 55 inkasních příkazů vyplynulo, že žádný z nich neobsahoval 
vyčíslitelnou chybu. 

3.8. Rovněž jsme zjistili, že Komise pro přerozdělení nákladů na financování opravy 
pro Spojené království po úpravách za roky 2017 až 2019 nepoužila metodiku 
stanovenou v rozhodnutí o vlastních zdrojích9. Místo toho uplatnila standardní metodu 
pro přerozdělování „ostatních příjmů“ (jak se příspěvek Spojeného království po 
vystoupení z EU označuje) a použila jednotný klíč pro přidělování prostředků na 
základě HND členských států, jak byl vypočítán pro rozpočet na rok 2021. Výsledkem 
byl určitý méně významný rozdíl v přerozdělení nákladů mezi členské státy, a tudíž na 
výpočet jejich příspěvků do rozpočtu EU. Náš závěr o správnosti příjmů EU to 
neovlivnilo. 

  

                                                      
8 Viz bod 11 v příloze 1.1. 

9 Článek 5 rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2014/335 o systému vlastních zdrojů Evropské unie 
spolu s čl. 11 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053. 
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Prověrka prvků systémů vnitřní 
kontroly 
3.9. Vybrali jsme a prověřovali několik systémů (viz bod 3.4). Připomínky k těmto 
systémům nemají vliv na náš celkový výrok bez výhrad o správnosti příjmů EU (viz 
kapitola 1). Poukazujeme v nich však na nedostatky ve výběru jednotlivých kategorií 
vlastních zdrojů. Dále jsme zaznamenali nedostatky v opatřeních EU na snížení výpadku 
cel a zmírnění rizika neúplnosti TVZ. 

Přetrvávají nedostatky v účtování a řízení tradičních vlastních 
zdrojů v členských státech 

3.10. V roce 2021 Komise dokončila prověřování systémů, pomocí nichž 
vnitrostátní celní orgány sestavují výkazy TVZ. Spolehlivost výkazů vyhodnotila jako 
obecně uspokojivou v 11 členských státech, částečně uspokojivou v 15 a jako 
neuspokojivou v jednom (viz obrázek 3.2). Hodnocení je celkově v souladu s výsledky 
našeho auditu letos i v předchozích letech. Ve výroční zprávě za rok 2020 jsme 
poukázali na přetrvávající nedostatky v tom, jak výkazy TVZ sestavuje Nizozemsko, 
a doporučili jsme, aby jejich spolehlivost zajistilo tím, že zlepší svůj celní informační 
systém10. 

Obrázek 3.2 – Posouzení spolehlivosti výkazů TVZ předkládaných 
členskými státy provedené Komisí 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

                                                      
10 Výroční zpráva za rok 2020, bod 3.14 a doporučení 3.3. 

11 členských států
41 %

15 členských států
55 %

1 
4 %
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Neuspokojivé 

Celkově uspokojivé 
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3.11. Letos jsme prověřovali, jak tři členské státy (Irsko, Itálie a Švédsko) sestavují 
výkazy TVZ (skládající se z výkazu vybraného cla a výkazu stanoveného, ale dosud 
nevybraného cla)11, a také jejich postupy pro správu TVZ, které mají uhradit do 
rozpočtu EU (viz příloha 3.1). Ve způsobu, jakým své výkazy vypracovaly Irsko a 
Švédsko, jsme nezjistili žádné významné problémy. V případě Itálie jsme však zjistili, že 
nedostatky, které jsme dříve odhalili, přetrvávají (viz rámeček 3.1). Ty mají rovněž vliv 
na správu vybraného a dosud nevybraného cla. 

Rámeček 3.1 

Přetrvávající nedostatky ve vnitrostátním kontrolním systému pro 
sestavování výkazů TVZ 

Výkazy tradičních vlastních zdrojů členských států musí být spolehlivé a 
konzistentní, aby bylo možné určit částky splatné ve prospěch EU. Částky vybrané 
z neuhrazených celních dluhů musí být zaznamenány jak ve výkazu vybraného cla, 
tak ve výkazu stanoveného, ale dosud nevybraného cla. 

Od roku 2011 nevykazuje Itálie TVZ v souladu s pravidly EU, neboť mezi jejími 
dvěma výkazy TVZ týkajícími se vybraných částek přetrvávají nesrovnalosti. Tyto 
rozdíly jsou způsobeny zejména zpožděnou aktualizací účtů dosud nevybraných cel 
na základě informací o vymáhání dluhů. Italské orgány vyvíjejí IT řešení a zavázaly 
se tyto problémy vyřešit do poloviny roku 2022. 

Tyto a další nesrovnalosti zjištěné v auditní stopě nám znemožnily potvrdit 
spolehlivost italských výkazů v plném rozsahu. 

                                                      
11 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2018/194, kterým se stanoví vzory účetních 

výkazů nároků na vlastní zdroje a tiskopis pro podávání zpráv o nedobytných částkách 
odpovídajících nárokům na vlastní zdroje podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014. 
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3.12. Pokud jde o způsob, jakým vybrané clo spravují Irsko a Švédsko, nemáme 
žádné významné připomínky. Stejně jako v předchozích letech12 jsme však nalezli 
několik nedostatků ve způsobu, jakým vnitrostátní celní orgány spravují dosud 
nevybrané clo. Zjistili jsme zejména nedostatky ve způsobu, jakým Irsko a Itálie vymáhá 
neuhrazené celní dluhy, a zpoždění, s nimiž obě země poskytují vybrané tradiční vlastní 
zdroje do rozpočtu EU. Kromě toho jsme zjistili nedostatky v tom, jak Itálie řídí pozdní 
odpisy nedobytného cla na svých účtech. Také Komise nadále zjišťuje a oznamuje 
nedostatky v této oblasti. Posouzení klíčových vnitřních kontrolních systémů členských 
států pro TVZ uvádíme na obrázku 3.3. 

Obrázek 3.3 – Posouzení klíčových vnitřních kontrolních systémů pro TVZ 
ve vybraných členských státech 

 
Zdroj: EÚD. 

                                                      
12 Viz například výroční zpráva za rok 2020, bod 3.16, výroční zpráva za rok 2019, bod 3.9, a 

výroční zpráva za rok 2018 , bod 4.10. 
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Správa vybraného 
dovozního cla
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1,7 miliardy EUR
10 % celkových TVZ

0,5 miliardy EUR
3 % celkových TVZ
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Komise provádí opatření, která mají zlepšit řízení rizik 
spojených s TVZ a snížit výpadek cel, se zpožděním 

3.13. Součástí akčního plánu Komise v celní oblasti13 jsou opatření na zlepšení 
řízení rizik, řízení elektronického obchodu, podporu dodržování předpisů a podporu 
celních orgánů, aby jednaly jednotně. Několik opatření má řešit nedostatky, na které 
jsme dříve upozornili ve svých zprávách14, a přispět ke snížení výpadku cla. Když jsme 
prověřovali, jak Komise plán provádí, u řady opatření jsme odhalili nedostatečný 
pokrok. Zjistili jsme, že pět opatření bylo trvalých, 11 jednorázových opatření se 
lhůtami po roce 2021 probíhalo a 12 ze 13 jednorázových opatření, která měla být 
dokončena do konce roku 2021, bylo zpožděno (viz obrázek 3.4). Komise například 
odložila revizi strategie řízení rizik v oblasti cel z června 2021 na září 2022. 

                                                      
13 Sdělení Komise „Posunutí celní unie na další úroveň: akční plán“ (COM(2020) 581), 

28. září 2020. 

14 Viz například výroční zpráva za rok 2020, bod 3.18, zvláštní zpráva 04/2021 a zvláštní 
zpráva 12/2019: „Elektronický obchod: zbývá vyřešit řadu nedostatků při výběru DPH a cel“. 
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Obrázek 3.4 – Jak Komise provádí svůj akční plán v celní oblasti (ke konci 
roku 2021)  

  Jednorázová opatření 

Oblast 
Trvalá opatření 

(bez pevně 
stanovené lhůty) 

lhůta po roce 
2021 

lhůta do roku 
2021 

 
CELKEM 29 opatření 

 
5 

 
11 

 
1 včas 

12 zpožděno 

A. Účinnější řízení rizik v oblasti cel 
s cílem umožnit účinnější kontroly 

 
2 

 
2 

 
1 

B. Řízení elektronického obchodu 
 

0 
 

3 

 
1 

C. Posílení a usnadnění dodržování 
právních předpisů 

 
3 

 
2 

 
9 

D. Celní úřady jednající jednotně 
 

0 
 

4 
 

2 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise a vlastní kontrolní činnosti. 

3.14. Jakékoli případné nedostatky v provádění Protokolu o Irsku/Severním Irsku 
mohou představovat riziko pro řádné uplatňování celního kodexu Unie, zejména pokud 
jde o celní kontroly zboží dováženého do EU přes Severní Irsko. To by mohlo mít dopad 
na výši TVZ vybraných členskými státy. Komise začala vyvíjet svou monitorovací 
strategii, aby tato rizika mohla vyhodnotit a zmírnit, avšak tato práce ještě není 
dokončena. 
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Počet výhrad týkajících se DPH a otevřených případů týkajících 
TVZ se snížil, avšak nedostatky v jejich řízení přetrvávají 

3.15. Na obrázku 3.5 je znázorněn postup, kterým Komise ověřuje výpočet TVZ a 
základu DPH členskými státy. Příloha 3.2 uvádí přehled nevyřízených výhrad a 
otevřených případů, které vyplynuly ze zjištěných nedostatků. Zjistili jsme, že Komise 
zlepšila následnou kontrolu v souvislosti s rušením výhrad týkajících se DPH, jejichž 
počet poklesl ze 104 v roce 2020 na 82 v roce 2021 (tj. o 21 %), a s uzavíráním 
otevřených případů TVZ, jejichž počet se snížil ze 326 v roce 2020 na 304 v roce 2021 
(tj. o 7 %). Ačkoli jsme zaznamenali pokrok při řešení dlouhodobě nevypořádaných 
problémů, nalezli jsme osm výhrad týkajících se DPH (10 % celkového počtu) a 
104 případů TVZ (34 % celkového počtu), které zůstávaly nevyřešeny více než pět let. 

Obrázek 3.5 – Postup ověřování základu DPH a TVZ členských států 

 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 
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3.16. Přezkoumali jsme správu všech 17 výhrad k DPH, které se týkaly nedostatků 
v tom, jak členské státy uplatňují směrnici o DPH15, a v souvislosti s nimiž Komise 
zahájila řízení o nesplnění povinnosti nebo šetření nesouladu s předpisy. Pět z nich byly 
dlouhodobě nevypořádané výhrady. Ve 12 případech (71 %) již řízení o nesplnění 
povinnosti nebo šetření skončilo, ale dotčený členský stát dosud nevypočítal jeho 
finanční dopad. Podle našeho názoru to bylo způsobeno tím, že Komise nestanovuje 
lhůty, v nichž musí členské státy vypočítat a provést výsledné finanční opravy vlastních 
zdrojů odvozených z DPH, jednotným způsobem. 

3.17. Při přezkumu správy otevřených případů TVZ jsme zjistili, že počet 
dlouhodobě nevyřízených otevřených případů se v letech 2019 až 2021 výrazně snížil a 
že Komise aktualizovala svůj postup pro zpracování výsledků kontrol TVZ. Nezačlenila 
však do něho systém pro řazení nedostatků členských států podle priority. Komise také 
nestanovila lhůty pro následná opatření (viz příloha 3.3) založené na odpovědích 
členských států. Nedostatky, na něž jsme již dříve upozornili v souvislosti s uzavíráním 
dlouhodobě nevyřízených otevřených případů, tedy nebyly plně vyřešeny. 

Činnost Komise v oblasti HND byla ovlivněna zpožděními 
způsobenými členskými státy 

3.18. Komise zahájila nový cyklus ověřování HND na období 2020–2024. Zkoumá 
při tom, zda postupy, které členské státy používají pro sestavování národních účtů, jsou 
v souladu s ESA 201016 a zda údaje o HND jsou spolehlivé, úplné a srovnatelné17. Zjistili 
jsme, že 18 členských států a Spojené království zákonnou lhůtu 31. prosince 202118, 
v níž musí Komisi předat soupisy k HND, které popisují jejich postupy pro sestavování 
statistických údajů, splnilo. Čtyři členské státy předložily své soupisy v lednu 2022 a 

                                                      
15 Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 

16 Nařízení (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské 
unii. 

17 Nařízení (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách. 

18 Článek 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1546, kterým se stanoví struktura a 
podrobné postupy pro soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů 
hrubého národního důchodu a jejich složek podle Evropského systému účtů (ESA 2010). 
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v případě zbývajících pěti členských států19 vznesla Komise v únoru 2022 obecné 
výhrady k DPH20. Tyto výhrady mohou ukončení cyklu ověřování HND zpozdit. 

3.19. Zjistili jsme rovněž, že devět členských států (a Spojené království)21 řešilo se 
zpožděním výhrady k HND týkající se operací anebo průřezové výhrady22, stanovené 
v rámci ověřovacího cyklu 2016–2019 se lhůtou v září 2021. Tato zpoždění ovlivňují 
práci Komise na zrušení souvisejících výhrad, které by nemusely být dokončeny v roce 
2022, jak bylo plánováno. Do konce roku 2021 bylo zrušeno 24 % výhrad k HND 
týkajících se operací (38 ze 157 otevřených na konci roku 2020, viz příloha 3.2). Komise 
prodloužila lhůtu pro řešení dvou z pěti průřezových výhrad k HND23 o jeden rok (do 
září 2022), protože potřebné pokyny pro členské státy byly schváleny se zpožděním. 

                                                      
19 Řecko, Chorvatsko, Lucembursko, Malta a Rumunsko. 

20 Obecné výhrady používá Komise ve výjimečných případech, když existuje značné riziko, že 
finanční zájmy EU nebudou chráněny, například když členský stát nepředloží svůj soupis 
k HND, jak je povinen. 

21 Bulharsko, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, 
Rumunsko a Spojené království. 

22 Ve výhradách k HND se vyzývá ke zlepšení konkrétních postupů pro sestavování přehledů 
údajů v členských státech. 

23 Na rozdíl od výhrad týkajících se operací, které se stanovují pro jednotlivé členské státy, se 
průřezové výhrady používají tehdy, když se skutečnost související s výpočtem HND týká 
všech členských států a vyžaduje, aby ji řešily jednotným způsobem a technické aspekty 
dohodly s Eurostatem. 
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Výroční zprávy o činnosti 
3.20. Informace o správnosti ve výročních zprávách o činnosti za rok 2021 
zveřejněných GŘ BUDG a Eurostatem celkově potvrzují naše připomínky a závěry. 

3.21. Již šestým rokem ponechává GŘ BUDG výhradu, že výše tradičních vlastních 
zdrojů odvedených do rozpočtu EU je nesprávná v důsledku podhodnoceného dovozu 
textilu a obuvi z Číny v období 2011 až 2017. Tato výhrada byla poprvé vyjádřena 
v roce 2016, kdy byly ztráty tradičních vlastních zdrojů připadající na Spojené království 
vyčísleny na 2,1 miliardy EUR, a v roce 2018 byla její platnost rozšířena i na další 
členské státy, a to bez vyčíslení. V konsolidované účetní závěrce Evropské unie za rok 
2021 bylo rovněž zaúčtováno dalších 2,1 miliardy jako úroky. 

3.22. Ve výroční zprávě za rok 2019 a 2020 jsme uvedli, že podle posouzení Komise 
jsou kontrolní strategie členských států zaměřené na řešení rizika podhodnoceného 
dovozu celkově nedostatečné24. Prověřovali jsme, jak Komise v roce 2021 dále 
sledovala svá zjištění, a konstatovali jsme, že otevřené případy TVZ jsou stále 
nevyřízeny u 22 členských států. Naše zjištění a závěry jsou v souladu s informacemi 
uvedenými ve výhradě vyjádřené ve výroční zprávě o činnosti GŘ BUDG. 

3.23. Dne 8. března 2022 zveřejnil Soudní dvůr Evropské unie své konečné 
rozhodnutí v řízení o nesplnění povinnosti zahájeném proti Spojenému království 
Komisí. Dospěl v něm k závěru, že Spojené království nesplnilo povinnosti podle práva 
EU ve vztahu k vlastním zdrojům. Tímto rozsudkem SDEU schválil metodu Komise pro 
vyčíslení ztrát TVZ na základě statistických údajů. Částečně však výpočet Komise kvůli 
nejistotě ohledně výše vlastních zdrojů, které Spojené království údajně dluží, zamítl a 
poskytl pokyny k tomu, jak by měla být přepočítána. Komise začala rozsudek SDEU a 
jeho dopad na své výpočty analyzovat. Odhad ztrát tradičních vlastních zdrojů na 
základě rozsudku dosud nerevidovala. 

  

                                                      
24 Výroční zpráva za rok 2020, bod 3.19, a výroční zpráva za rok 2019, bod 3.14. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

3.24. Z celkových důkazních informací vyplývá, že míra chyb v příjmech nebyla 
významná (materiální). Systémy související s příjmy, které jsme prověřovali, byly 
obecně účinné. Avšak hlavní vnitřní kontroly TVZ, které jsme posuzovali v některých 
členských státech, a správa výhrad k DPH a otevřených případů týkajících se TVZ 
v Komisi byly kvůli přetrvávajícím nedostatkům jen částečně účinné (viz body 3.10–
3.12 a 3.15–3.17). 

3.25. Rovněž jsme zjistili, že provádění několika opatření v akčním plánu Komise 
v celní oblasti (viz bod 3.13), která přispívají ke snížení výpadku cla, bylo zpožděno. 
Tento nedostatek nemá na náš výrok o příjmech vliv, neboť se netýká operací, na nichž 
se zakládá účetní závěrka, nýbrž rizika, že TVZ jsou neúplné. 

Doporučení 

3.26. Zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti na dvě doporučení 
vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2018 jsou uvedena v příloze 3.3. Komise provedla 
jedno doporučení v plném rozsahu tím, že zlepšila své kontroly výkazů TVZ. Druhé 
doporučení provedla ve většině ohledů. Je tomu tak proto, že Komise při hodnocení 
rizik systematicky nedokumentuje analýzu míry rizika každého členského státu na 
základě výsledků předchozích kontrol TVZ, včetně rizika ve vztahu k sestavování účtů 
TVZ. 

3.27. Přezkoumali jsme rovněž dvě doporučení z výroční zprávy za rok 2019, která 
měla být realizována během roku 2021 (viz příloha 3.3). Komise provedla jedno 
doporučení v některých ohledech a druhé ve většině ohledů. Pokud jde 
o doporučení 1a), Komise dosud neshromáždila a neanalyzovala důležité údaje na 
úrovni EU, aby určila nejrizikovější dovozce (viz bod 3.13). Pokud jde o doporučení 1b), 
zpoždění, s nímž některé členské státy poskytují potřebné údaje do modernizovaného 
celního informačního systému Surveillance III, mohou Komisi bránit v tom, aby včas 
vydala pokyny, jak systém využívat k analýze údajů. Pokud jde o doporučení 2, viz 
bod 3.17. 
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3.28. Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 2021 doporučujeme 
Komisi: 

Doporučení 3.1 – Přijmout opatření, která zajistí spolehlivost 
italských výkazů TVZ 

Přijmout nezbytná opatření (včetně řízení o nesplnění povinnosti, bude-li to nutné), 
aby Itálie vyřešila své dlouhodobé nedostatky v účtování TVZ. Opatření by se měla 
zaměřit na řešení přetrvávajících nesrovnalostí ovlivňujících spolehlivost italských 
výkazů vybraných a dosud nevybraných cel. 

Cílové datum provedení: do poloviny roku 2023 

Doporučení 3.2 – Zlepšit správu výhrad k DPH 

Přezkoumat postupy pro správu výhrad k DPH, aby Komise mohla stanovit 
harmonizovanější a přísnější lhůty pro vnitrostátní orgány a zefektivnit další sledování a 
rušení výhrad. 

Cílové datum provedení: do poloviny roku 2024 

Doporučení 3.3 – Zlepšit hodnocení finančních rizik v oblasti cel 

Zlepšit hodnocení finančních rizik pro TVZ včasným provedením příslušných opatření 
z jejího akčního plánu v celní oblasti. 

Cílové datum provedení: ve lhůtách stanovených v akčním plánu v celní oblasti 

  

110



Přílohy 

Příloha 3.1 – Sestavování výkazů cel (vybraných a dosud 
nevybraných) pro účely TVZ a jejich zaznamenání na účtech a 
v rozpočtu EU 

Zdroj: EÚD na základě platných právních předpisů a pravidel EU. 

Členské státy
Stanoví, zaúčtovávají a vybírají clo

Předkládají zprávy Komisi 

Hospodářské subjekty
Předkládají dovozní prohlášení vnitrostátním celním orgánům

Platí případné splatné clo
Dovážejí zboží na trh EU

Měsíční výkaz
vybraného cla

Čtvrtletní výkaz
dosud nevybraného cla

Členské státy
Platí 75 % vybraného cla (TVZ)

do rozpočtu EU

Členské státy
Podnikají všechna nezbytná opatření 

pro výběr celního dluhu
Spravují případy dosud nevybraného cla

Účetní závěrka EU
Částky zaúčtovány jako splatné příjmy 

(pohledávky)

Účetní závěrka a rozpočet EU
Částky zaúčtovány jako 

obdržené příjmy
Vybrané clo tvoří příspěvek 

do ročního rozpočtu EU 

V rámci prohlášení o věrohodnosti  
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Příloha 3.2 – Počet dosud nevypořádaných výhrad týkajících se 
HND a DPH a otevřených případů týkajících se TVZ podle 
jednotlivých členských států k 31. 12. 2021 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise25. 

25 Údaje o výhradách k HND obsahují pouze výhrady týkající se operací, které se vztahují 
k údajům stanoveným od roku 2010 v konkrétních položkách národních účtů v dotčených 
členských státech. Každého členského státu a Spojeného království se také týká pět 
průřezových výhrad, z nichž žádná nebyla v roce 2021 zrušena. 
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4

12

7

3
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3
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3

1

1
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2

Spojené království
Nizozemsko

Řecko
Belgie
Polsko

Francie
Rumunsko

Německo
Lucembursko

Chorvatsko
Irsko

Portugalsko
Malta

Bulharsko
Itálie

Španělsko
Rakousko

Švédsko
Finsko

Slovensko
Litva

Česká republika
Maďarsko
Estonsko
Lotyšsko

Dánsko
Slovinsko

Kypr

Otevřené případy týkající se TVZ

Výhrady k DPH

Výhrady k HND

CELKEM k 31.12.2021 304 82 121
CELKEM k 31.12.2020 326 104 157

Otevřené případy 
týkající se TVZ 

Výhrady k DPH Výhrady k HND        
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Příloha 3.3 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí doporučení 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Komisi doporučujeme, aby: 

Doporučení 1: 

zavedla strukturovanější a zdokumentované 
hodnocení rizik pro účely plánování kontrol 
tradičních vlastních zdrojů, včetně analýzy 
míry rizik každého členského státu a rizika 
souvisejícího se sestavováním účtů A a B. 

 X     

Doporučení 2: 

do konce roku 2020 posílila rozsah měsíčních 
a čtvrtletních kontrol výkazů tradičních 
vlastních zdrojů z účtů A a B tím, že bude 
provádět hlubší analýzu neobvyklých změn, 
aby bylo možné neprodleně řešit případy 
případných nesrovnalostí. 

X      
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2019 

Komisi doporučujeme, aby: 

Doporučení 1: 

poskytovala členským státům pravidelnou 
podporu při výběru nejrizikovějších dovozců 
pro audity po propuštění zboží a za tímto 
účelem: 

a) shromažďovala a analyzovala relevantní 
údaje o dovozu na úrovni Unie 
a výsledky analýzy sdílela s členskými 
státy (do konce roku 2021); 

b) po zprovoznění databáze Surveillance III 
poskytovala pokyny k tomu, jak v tomto 
novém systému provádět analýzu údajů 
(do června 2023). 

  X    
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

Doporučení 2: 

do konce roku 2021 zrevidovala své postupy a 
za tím účelem: 

a) zavedla systém umožňující monitorovat 
otevřené případy týkající se tradičních 
vlastních zdrojů na základě 
kvantitativních a kvalitativních kritérií, 
která řadí nedostatky zjištěné 
v členských státech podle priority; 

b) stanovila lhůty, v nichž mají členské 
státy tyto nedostatky vyřešit a v nichž 
mají proběhnout následná opatření, 
včetně výpočtu úroků z prodlení 
a získání částek, které mají být 
poskytnuty do rozpočtu EU. 

 X     

Zdroj: EÚD. 
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Kapitola 4 

Jednotný trh, inovace a digitální agenda 
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Obsah 
Body 

Úvod 4.1.–4.5.

Stručný popis 4.2.–4.4. 

Rozsah a koncepce auditu 4.5. 

Správnost operací 4.6.–4.22.

Většina vyčíslitelných chyb zjištěných ve výdajích na výzkum 
i nadále připadá na nezpůsobilé osobní náklady 4.12.–4.19. 
Nesprávný výpočet hodinových sazeb 4.13.–4.16. 

Vyčíslitelné problémy týkající se vykázané odpracované doby 4.17. 

Nezpůsobilé úpravy v předchozích vykazovacích obdobích a další chyby 
v osobních nákladech 4.18.–4.19. 

Soukromé subjekty, zejména malé a střední podniky a noví 
účastníci, jsou náchylné k chybám 4.20.–4.21. 

Typy chyb v ostatních přímých nákladech 4.22. 

Přezkum systémů IT pro granty na výzkum 4.23.–4.27.

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 4.28.–4.36. 

4.37.–4.40.

4.37.–4.38. 

4.39.–4.40. 

Závěr a doporučení 
Závěr 

Doporučení 

Přílohy 
Příloha 4.1 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na 
předchozí doporučení pro okruh „Jednotný trh, inovace 
a digitální agenda“ 
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Úvod 
4.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu 1 víceletého
finančního rámce „Jednotný trh, inovace a digitální agenda“ (okruh 1 VFR). Přehled 
hlavních činností a výdajů v rámci tohoto okruhu v roce 2021 je uveden v rámečku 4.1. 

Obrázek 4.1 – Platby a kontrolovaný základní soubor 

(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12). 

Zdroj: EÚD na základě údajů z konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2021.  

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 ve srovnání s platbami

Platby za rok 2021 – celkem 18,5

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 14,3

Zúčtování předběžného financování (*): 8,4 

Výzkum
10,8 (58,7 %)

Vesmír
2,6 (13,9 %)

Doprava, energetika a digitální technologie
2,2 (11,8 %)

InvestEU
1,5 (8,2 %)

Platby za rok 2021 a jejich rozdělení podle fondů

Jednotný trh, inovace a digitální agenda
18,5 miliardy EUR (10,2 % výdajů z rozpočtu EU)

Platby předběžného financování (*): 12,6

Jednorázové, průběžné a konečné platby: 5,9

Jednorázové, průběžné a konečné platby: 5,9

(v mld. EUR)

Jiné
1,4 (7,4 %)
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Stručný popis 

4.2. Programy financované v rámci okruhu „Jednotný trh, inovace a digitální 
agenda“ jsou různorodé a jejich cílem je financovat investice, které přispívají 
k výzkumu a inovacím, rozvoji transevropských dopravních sítí, komunikacím, 
energetice, digitální transformaci a jednotnému trhu a politice pro oblast vesmíru. 

4.3. Hlavním programem je v oblasti výzkumu a inovací i nadále Horizont 20201 
(H2020). Jeho nástupnický program Horizont Evropa2 (HE) a předchůdce sedmý 
rámcový program (7. RP)3 tvoří jen velmi malou část našeho auditního vzorku za rok 
2021. V rámci okruhu 1. VFR jsou financovány i velké infrastrukturní projekty 
z programů, jako je Nástroj pro propojení Evropy, vesmírné programy Galileo (globální 
družicový navigační systém EU) a EGNOS (evropská služba pro pokrytí geostacionární 
navigací) a evropský program monitorování Země Copernicus. Jeho součástí je rovněž 
fond InvestEU, který společně s programem Horizont Evropa může využívat dodatečné 
financování z nástroje na podporu oživení NextGenerationEU (NGEU). 

4.4. Většinu výdajů na tyto programy řídí přímo Komise, včetně řízení prováděného 
prostřednictvím výkonných agentur, a výdaje mají podobu grantů poskytovaných 
příjemcům ze soukromého nebo veřejného sektoru, kteří se projektů účastní. Komise 
poskytuje příjemcům předběžné financování po podpisu grantové dohody a po 
odečtení předběžného financování proplácí náklady financované EU, které příjemci 
vykázali. U vesmírných programů se většinou uplatňuje nepřímé řízení na základě 
pověřovacích dohod podepsaných mezi Komisí a specializovanými prováděcími 
subjekty (jako například Evropskou kosmickou agenturou). Finanční nástroje v rámci 
programu InvestEU provádí hlavně EIB nebo EIF, které zase využívají finanční 
zprostředkovatele. 

                                                      
1 Rámcový program pro výzkum a inovace 2014–2020. 

2 Rámcový program pro výzkum a inovace 2021–2027. 

3 Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (2007–2013). 
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Rozsah a koncepce auditu 

4.5. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto 
okruhu víceletého finančního rámce v roce 2021 kontrolovali: 

a) statisticky reprezentativní vzorek 130 operací vztahujících se na celé rozpětí 
výdajů spadajících do tohoto okruhu víceletého finančního rámce. Skládal se z 87 
operací v oblasti výzkumu a inovací (84 operací z H2020 a tří operací ze 7. RP) a 43 
operací spadajících pod jiné programy a činnosti, zejména Nástroj pro propojení 
Evropy, jiné finanční nástroje a vesmírné programy. Kontrolovaní příjemci se 
nacházeli v 21 členských státech a šesti zemích mimo EU. Naším cílem bylo 
odhadnout míru chyb v tomto okruhu víceletého finančního rámce a získat tak 
příspěvek k našemu celkovému prohlášení o věrohodnosti; 

b) vybrané systémy IT, abychom získali hlubší poznatky o různých informačních 
systémech, které Komise pro programy v oblasti výzkumu používá (konkrétně 
platformu eGrants suite), a mohli přezkoumat, jak byly po přenesení 
odpovědností z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ RTD) na 
Evropskou výkonnou agenturu pro výzkum (REA) nastaveny toky informací o 
řízení; 

c) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti Generálního 
ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN), GŘ RTD a agentury 
REA, které jsou začleněny do výroční zprávy Komise o řízení a výkonnosti. 
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Správnost operací 
4.6. Ze 130 operací, které jsme kontrolovali, 55 (42 %) obsahovalo chyby. Na
základě 38 chyb, které jsme vyčíslili, odhadujeme míru chyb na 4,4 %4 (viz 
obrázek 4.2). Rozdělení námi odhadované míry chyb za rok 2021 mezi výzkum a 
ostatní operace uvádí obrázek 4.3. 

Obrázek 4.2 – Odhadovaný dopad vyčíslitelných chyb 

Zdroj: EÚD. 

4 Při výpočtu míry chyb vycházíme z reprezentativního vzorku. Uvedená hodnota představuje 
nejlepší odhad. S 95% mírou jistoty se domníváme, že odhadovaná míra chyb v daném 
základním souboru se pohybuje mezi 1,8 % (dolní hranice) a 7,0 % (horní hranice). 
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Obrázek 4.3 – Rozdělení odhadované míry chyb podle typů chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

4.7. Na H2020 i nadále připadá většina 87 výzkumných projektů zařazených do 
našeho vzorku (tj. více než 97 %), z HE nebyl do našeho auditu vybrán žádný projekt5. 
Již dříve jsme informovali o tom, že koncepce programu Horizont 2020 i související 
kontrolní strategie Komise se zlepšily6. Některá zjednodušení – zejména stanovení 
paušální sazby pro nepřímé náklady – usnadnila příjemcům situaci a uvolnila potenciál 
ke snížení rizika chyb. Výsledky našeho auditu však ukazují, že tato zjednodušení 
nesnížila míru chyb pod 2% práh významnosti (materiality). 

4.8. Výdaje ze sedmého rámcového programu a programu Horizont 2020 zůstávají 
oblastí s vyšším rizikem a hlavním zdrojem chyb, které zjišťujeme. Ve 29 z 87 operací 
v oblasti výzkumu a inovací ve vzorku jsme zjistili vyčíslitelné chyby v důsledku 

                                                      
5 Rok 2021 byl prvním rokem prováděním rámcového programu HE. Jeho zahájení se 

opozdilo v důsledku toho, že příslušné nařízení bylo přijato později, než bylo plánováno. Do 
konce tohoto roku bylo podepsáno jen 19 grantových dohod a jedna rámcová smlouva a 
bylo provedeno jen velmi omezené množství plateb (hlavně plateb předběžného 
financování). 

6 Například ve výroční zprávě za rok 2018, bod 5.13, a ve zvláštní zprávě č. 28/2018: „Většina 
zjednodušujících opatření v programu Horizont 2020 usnadnila příjemcům situaci, ale stále 
existují příležitosti ke zlepšení.“ 
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nezpůsobilých nákladů. Představuje to 45 % námi odhadované míry chyb v tomto 
okruhu v roce 2021. 

4.9. V případě ostatních programů a činností jsme zjistili vyčíslitelné chyby u devíti 
ze 43 operací ve vzorku. Patřily k nim: 

a) dva případy nesprávnosti v zadávacím řízení (jeden se týkal Nástroje pro 
propojení Evropy a druhý byl v Agentuře Evropské unie pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů (ACER));  

b) dvakrát vykázané a proplacené stavební práce (projekt v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy, viz rámeček 4.3);  

c) rámcová smlouva nestanovovala proplacení nákladů (Nástroj pro propojení 
Evropy);  

d) financování nezpůsobilých aktiv (Nástroj pro propojení Evropy).  

4.10. Komise uplatnila nápravná opatření, která měla přímý dopad na pět operací, 
jež jsme vybrali do vzorku. Tato opatření byla pro naše výpočty relevantní, neboť 
snížila náš odhad míry chyb pro tuto kapitolu o 0,2 procentního bodu. Ve 12 případech 
vyčíslitelných chyb na straně konečných příjemců kontrolní postupy zavedené Komisí 
chybám nepředešly, ani je neodhalily a nenapravily ještě před schválením výdajů. 
Většina nezjištěných chyb se týkala osobních nákladů (deset z 12 případů). Pokud by 
Komise nebo auditoři najatí příjemci7 řádně využili všechny informace, které měli 
k dispozici, odhadovaná míra chyb u této kapitoly by byla o 1,7 procentního bodu nižší. 

4.11. Pokud jde o výdaje na výzkum, auditoři najatí samotnými příjemci na konci 
projektu předkládají osvědčení o finančních výkazech. Tato osvědčení mají Komisi 
pomoci ověřit, zda jsou náklady vykázané ve finančních výkazech způsobilé. My jsme 
nicméně opakovaně upozorňovali na nedostatky v těchto osvědčeních8. Za tento rok 
jsme zjistili, že auditoři, kteří osvědčení předkládali, případně Komise neodhalili devět 
z 12 případů zjistitelných vyčíslitelných chyb. 

                                                      
7 Osvědčení o finančních výkazech vydávaná auditory, které najali příjemci, jsou jedním 

z prvků kontrolního systému Komise (viz bod 4.11). 

8 Výroční zpráva za rok 2018, bod 5.15, výroční zpráva za rok 2019, bod 4.10, a výroční zpráva 
za rok 2020, bod 4.11. 
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Většina vyčíslitelných chyb zjištěných ve výdajích na výzkum 
i nadále připadá na nezpůsobilé osobní náklady 

4.12. Pravidla pro vykazování osobních nákladů v rámci programu Horizont 2020 
jsou navzdory úsilí o zjednodušení i nadále složitá a jejich výpočet zůstává zásadním 
zdrojem chyb ve výkazech nákladů. Jak jsme uvedli v předchozích výročních zprávách9 
a zvláštní zprávě č. 28/2018, metodika pro výpočet osobních nákladů v rámci programu 
Horizont 2020 je nyní v některých ohledech složitější (viz body 4.14, 4.15), což zvýšilo 
i riziko chyb. Z 29 operací zatížených vyčíslitelnými chybami v našem vzorku operací 
z oblasti výzkumu se 26, tedy více než 89 %, týká vykázaných a proplacených 
nezpůsobilých osobních nákladů. 

Nesprávný výpočet hodinových sazeb 

4.13. Hlavní příčinou chyb v 18 případech z 26 je i nadále nesprávné uplatňování 
metodiky výpočtu osobních nákladů a zejména pak hodinových sazeb.  

4.14. Příjemci nemohou vykazovat skutečné mzdové náklady za probíhající účetní 
období, pokud nepoužívají měsíční hodinovou sazbu. Z našich auditů však vyplynulo, že 
výpočty uplatňované u této možnosti jsou příliš složité, a proto jen zřídka správné. 
Hlavní problém spočívá v přidělování plateb vzniklých v období delším než jeden měsíc 
(např. odměna za dovolenou a třináctý měsíční plat) k měsícům, v nichž byly skutečně 
vydělány. Příjemci se při tomto přidělování často dopouštějí chyb, což vede k výpočtu 
nesprávných měsíčních sazeb. 

4.15. V předchozích výročních zprávách jsme poukázali na to10, že pravidlo, podle 
něhož se musí při vykazování nákladů souvisejících s následujícím (neuzavřeným) 
vykazovaným rokem použít roční hodinová sazba z posledního uzavřeného 
rozpočtového roku, může také vést k chybám. To se podle našich zjištění znovu 
potvrdilo i v roce 2021. 

                                                      
9 Výroční zpráva za rok 2017, bod 5.34, výroční zpráva za rok 2018, bod 5.16, výroční zpráva 

za rok 2019, bod 4.11 a výroční zpráva za rok 2020, bod 4.13, a také výroční zpráva za rok 
2017, jejíž doporučení 1 stále nebylo plně provedeno. 

10 Výroční zpráva za rok 2020, bod 4.14, a výroční zpráva za rok 2019, bod 4.12. 
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4.16. K dalším problémům, které vedou k uplatnění nesprávných hodinových 
sazeb, patří použití nepřesných ročních produktivních hodin a nezpůsobilé prvky 
zahrnuté do mzdových nákladů jako například nezpůsobilé odměny.  

Vyčíslitelné problémy týkající se vykázané odpracované doby  

4.17. Kromě nesprávného uplatňování metodiky výpočtu osobních nákladů jsme 
zjistili 11 vyčíslitelných případů, v nichž nedostatky v zaznamenané odpracované době 
vedly k tomu, že byly vykázány nezpůsobilé osobní náklady. Tyto nedostatky se hlavně 
týkaly hodin vykázaných za období nepřítomnosti, státních svátků a víkendů a také 
hodin zaznamenaných omylem, hodin nezaznamenaných v mzdovém výkazu 
(tj. nezaplacených) nebo nedoložených výkazy pracovní doby nebo jinou evidencí. 
Příklad v rámečku 4.1 ilustruje takovýto případ. 

Rámeček 4.1 

Příklad nezpůsobilých nákladů zapříčiněných chybějícími výkazy 
o odpracované době 

Z našeho přezkumu osobních nákladů vykázaných jedním podnikem z kategorie 
malých a středních podniků vyplynulo, že značný počet hodin, který jako práci na 
projektu vykázali dva jeho pracovníci, nebyl doložen žádnými výkazy pracovní doby 
ani jinou alternativní evidencí. Kromě toho jsme na základě výkazů pracovní doby 
předložených pro zbytek pracovníků zjistili, že jeden zaměstnanec v projektu 
vykázal 225 odpracovaných hodin, ale ve výkazech žádné hodiny evidovány nebyly, 
a u dvou dalších pracovníků jsme zjistili, že vykázali hodiny za období, kdy byli na 
roční dovolené. Z 2 550, hodin, které jsme prověřovali, bylo nezpůsobilých celkem 
1 277 (50 %). 

Nezpůsobilé úpravy v předchozích vykazovacích obdobích a další chyby 
v osobních nákladech 

4.18. Novým pravidlem zavedeným pro program H2020 je, že úpravy finančních 
výkazů týkající se hodinových sazeb mají být výjimečné, tj. jen pro opravu chyb ve 
výpočtu hodinové sazby. V ostatních případech náklady, které už byly vykázány, 
nemohou být upraveny/změněny (např. aby se zohlednila odlišná hodinová sazba po 
uzávěrce rozpočtového roku). Zjistili jsme několik případů, kdy příjemce nesprávně 
provedl takovéto úpravy předtím vykázaných osobních nákladů na základě hodinových 
sazeb, které byly přepočítány ve vykazovacím období následujícím po uzávěrce 
rozpočtového roku.  
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4.19. K dalším chybám v osobních nákladech patřilo nedodržení pravidla 
tzv. dvojitého stropu, použití teoretických mzdových nákladů namísto skutečných 
údajů, vykázání nezpůsobilých měsíců v případě pracovníků, kteří měli pracovat 
výhradně na projektu (měsíce byly vykázány v plné délce, přičemž zaměstnanci 
pracovali na projektu jen méně než polovinu pracovních dní), a subdodávky vykázané 
jako osobní náklady. Zjistili jsme rovněž nezpůsobilé náklady související se zkušeným 
výzkumným pracovníkem, který se účastnil opatření Marie Skłodowska-Curie (MSCA), 
jak je popsáno v rámečku 4.2. 

Rámeček 4.2 

Případ nezpůsobilého zkušeného výzkumného pracovníka, který 
využíval individuální stipendium programu Marie Skłodowska-Curie 

V případě jednoho prověřovaného projektu z programu Marie Skłodowska-Curie 
(individuální stipendia) nesplňoval zkušený výzkumný pracovník, který byl vybrán a 
zaměstnán příjemcem grantu, podmínky způsobilosti stanovené pro toto opatření. 
V podmínkách se uvádělo, že v době příslušné lhůty pro podávání návrhů 
(10. září 2015) musí mít zkušený výzkumný pracovník buď doktorský titul, nebo 
nejméně čtyřleté ekvivalentní zkušenosti z oblasti výzkumu. Daný výzkumný 
pracovník získal svůj doktorský titul více než dva měsíce po výše uvedené lhůtě. 
Kromě toho na základě informací předložených v žádosti o grant a dostupných 
Komisi pro její posouzení a také pro náš audit nebyla splněna ani alternativní 
podmínka, neboť výzkumný pracovník zahájil své doktorské studium dne 
1. října 2011, takže čtyřletou zkušenost ve výzkumu dosáhl až dne 30. září 2015, 
což bylo rovněž po příslušné lhůtě. Výzkumnému pracovníkovi tudíž nemělo být 
umožněno účastnit se na výzvě a neměl být pro projekt vybrán, v důsledku čehož 
jsou související náklady považovány za nezpůsobilé.  

Soukromé subjekty, zejména malé a střední podniky a noví 
účastníci, jsou náchylné k chybám 

4.20. Jednou ze strategií, jak povzbudit evropský výzkum, je zvýšit účast 
soukromého sektoru, zejména nových účastníků a malých a středních podniků. Více 
než polovina nalezených vyčíslitelných chyb (15 z 29) se týkala příjemců ze 
soukromého sektoru, ačkoli na příslušné operace připadalo pouhých 44 (34 %) ze 130 
operací ve vzorku. Malé a střední podniky tvořily 14 % vzorku, ale připadalo na ně 33 % 
vyčíslitelných chyb.  
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4.21. V devíti ze všech vyčíslitelných případů týkajících se malých a středních 
podniků navíc jednotlivé kontrolované žádosti o proplacení obsahovaly více chyb, takže 
byly vykázány nezpůsobilé náklady (jeden příklad uvádí rámeček 4.1). Tyto výsledky 
ukazují, že malé a střední podniky jsou náchylnější k chybám než ostatní příjemci, jak to 
potvrzují i audity Komise11 a naše předchozí výroční zprávy12. 

Typy chyb v ostatních přímých nákladech 

4.22. K typům chyb, které jsme zjistili u ostatních kategorií nákladů, patřily 
nezpůsobilé náklady na zařízení vzniklé v důsledku nesprávného výpočtu odpisů, 
náklady, které nevznikly, chyby ve vykázaných cestovních výdajích, nesprávné směnné 
kurzy a faktura na stavební práce vykázaná dvakrát. Rámeček 4.3 uvádí podrobnosti 
o poslední z uvedených chyb. 

Rámeček 4.3 

Dvakrát vykázané a proplacené stavební práce 

U jednoho projektu v rámci Nástroje pro propojení Evropy jsme zjistili, že příjemce 
ve výkazu nákladů za kontrolované období vykázal fakturu za stavební práce ve 
výši 7 681 757 EUR. Tyto stavební práce však byly vykázány a proplaceny již 
v předchozím vykazovacím období. V důsledku toho byly související náklady 
nesprávně proplaceny dvakrát. 

  

                                                      
11 Výroční zpráva za rok 2019, bod 4.16. 

12 Výroční zpráva za rok 2018, bod 5.19, a výroční zpráva za rok 2019, bod 4.16. 
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Přezkum systémů IT pro granty na 
výzkum 
4.23. Platforma eGrants suite je organizačním řešením Komise pro správu grantů a 
odborníků. Integruje systémy používané pro celý tento proces, tj. od pracovních 
programů a přípravu výzev k předkládání návrhů po řízení pracovních toků pro granty 
(Compass) a dále pak řízení grantů v průběhu celého jejich životního cyklu (Sygma). 
Tyto systémy jsou součástí různých informačních systémů, které Komise používá pro 
správu grantů u programů v oblasti výzkumu (viz obrázek 4.4). 

Obrázek 4.4 – Integrované systémy IT poskytují Komisi a účastníkům 
projektů podporu ve všech fázích grantového procesu 

 
Zdroj: EÚD. 

SYGMASEP

EMI

ECS

Portál F&T

CORDA

COMPASS

PDM ABAC

Správa návrhů Podávání 
zprávŽivotní cyklus projektů

SEP: systém na předkládání a hodnocení návrhů

EMI: systém na řízení externích odborníků

ECS: systém pro externí odborníky na předkládání jejich návrhů

F&T Portal: jednotné kontaktní místo pro externí uživatele v průběhu životního cyklu projektu

SYGMA: elektronický systém správy grantů

COMPASS: integrovaný systém pracovních toků pro granty, odborníky a řízení auditu

PDM: systém pro správu dat účastníků

CORDA: datový sklad pro údaje z programů výzkumu a inovací

ABAC: informační systém pro rozpočtové a účetní operace
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4.24. V roce 2021 jsme provedli přezkum platformy eGrants suite a zaměřili se 
přitom na systémy Compass a Sygma, procesy „přípravy grantové dohody“ a 
„vykazování a platby“ v průběhu provádění grantů. Posuzovali jsme, jak je platforma 
eGrants propojena se systémem Komise pro řízení rozpočtu ABAC. Naším cílem bylo 
získat hlubší poznatky o prostředí informačních technologií, jež jsou používány k řízení 
a kontrole nového programu HE. 

4.25. Na základě svého omezeného přezkumu jsme zjistili, že uvedené systémy 
jsou do prostředí IT dobře integrovány a že údaje a schválení mezi jednotlivými 
systémy se automaticky převádí. V rámci systému Sygma Komise poskytuje nástroj 
(tzv. „Personnel Costs Wizard“), který účastníkům zajišťuje podporu při vykazování 
osobních nákladů, a Komise jeho využívání pravidelně propaguje. Tento nástroj však 
používá méně než 10 % účastníků. Jeho větší používání – zejména ze strany malých a 
středních podniků a nových účastníků – by potenciálně mohlo snížit množství chyb, 
které zjišťujeme v osobních nákladech.  

4.26. V souladu se stávajícími právními předpisy neexistuje vazba mezi účetními 
systémy příjemců a výkaznickým systémem Sygma. Komise má obecné finanční údaje 
o projektech, jak to vyžaduje její kontrolní rámec. Jakékoli účetní informace 
(podrobnosti na úrovni faktur) včetně podpůrných informaci jsou dány k dispozici pro 
dodatečné kontroly nebo audity na požádání. Znamená to, že není možné provádět 
rozsáhlé automatické kontroly. 

4.27. Co se týče převodů grantových portfolií z GŘ RTD do agentury REA, který 
proběhl v dubnu 2021, zjistili jsme, že platforma eGrants tyto převody usnadnila. Na 
tento proces měla kladný vliv skutečnost, že všechny zúčastněné útvary Komise mají 
přístup ke stejným údajům v platformě eGrants a že tyto údaje pocházejí ze stejného 
zdroje.  
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
4.28. Výroční zprávy o činnosti, které jsme prověřovali13, odrážely informace
dostupné v příslušných generálních ředitelstvích nebo výkonných agenturách a na 
základě těchto informací věrně posuzovaly finanční řízení ve vztahu ke správnosti 
uskutečněných operací týkajících se výdajů okruhu 1 VFR. 

4.29. Pokud jde o program Horizont 2020, GŘ RTD vykázalo u všech generálních
ředitelství a dalších subjektů EU, které řídí výdaje EU na výzkum, očekávanou 
reprezentativní míru chyb ve výši 2,29 %. Míra zbytkových chyb činí po zohlednění 
nápravných opatření pro samotné GŘ RTD 1,67 %. Audity ex post, z nichž tyto míry 
chyb vycházejí, zahrnovaly platby provedené v období 2014–2020. Aby vyřešil 
metodický problém, na který v minulosti EÚD poukázal a který vedl k podhodnocení 
míry chyb14, vypočítal společný auditní útvar Komise na základě 1 304 auditů 
uzavřených v letech 2020 a 2021 navýšení, které vedlo k nárůstu míry chyb o 0,37 
procentního bodu. Tento nárůst byl uveden ve výroční zprávě o řízení GŘ RTD. 

4.30. Z míry zbytkových chyb GŘ RTD ke konci roku 2021 vyplývá, že toto generální
ředitelství plní podmínku stanovenou Komisí15, a důsledku toho nebyla k výdajům na 
program H2020 vydána žádná výhrada. V roce 2021 došlo u vykázaných měr chyb 
k mírnému poklesu. 

4.31. Vzhledem k tomu, že rok 2021 byl prvním rokem provádění programu HE16,
bylo realizováno jen velmi omezené množství plateb (pouze platby předběžného 
financování v GŘ RTD). Z tohoto důvodu GŘ RTD za rok 2021 pro HE nevykázalo 
zjištěnou míru chyb. Cílem stanoveným Komisí pro míru zbytkových chyb v programu 
HE je méně než 2 % na konci tohoto rámcového programu. 

13   GŘ ECFIN, GŘ RTD a agentura REA. 

14   Míra chyb byla vypočítána jako podíl všech schválených nákladů namísto skutečně 
kontrolované částky. Ve výsledku byl tedy jmenovatel ve výpočtu chyb vyšší, a míra chyb 
tak byla podhodnocena; viz výroční zpráva za rok 2018, bod 5.34. 

15   Cílové rozmezí míry chyb pro program H2020 je 2 % až 5 %. 

16   Viz poznámka pod čarou 5. 
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4.32. Ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2021 uvádí GŘ RTD 20 otevřených
doporučení Útvaru interního auditu (IAS), z nichž dvě byla po termínu. Šest 
z otevřených doporučení včetně jednoho ze zpožděných byly klasifikovány jako „velmi 
významná“. „Velmi významné“ doporučení, které bylo po termínu, se týkalo snížení 
finanční expozice rozpočtu na výzkum a inovace pomocí změny zaměření kontrolní 
strategie. Dle názoru IAS byly akční plány na řešení tohoto doporučení realizovány jen 
částečně a opatření na zlepšení kvality práce najatých externích auditorů nebyla ještě 
dokončena. 

4.33. Agentura REA ve své výroční zprávě o činnosti uvádí pro program H2020 míru
zbytkových chyb ve výši 1,75 %, a nemusela proto ani k programu H2020 vydávat 
žádnou výhradu. 

4.34. Co se týče REA, dospěl Útvar interního auditu k závěru, že její systémy vnitřní
kontroly zavedené pro auditované procesy jsou účinné, s výjimkou dvou oblastí, na něž 
se vztahovala dvě velmi důležitá doporučení předložená po auditu „prostoru pro 
výměnu elektronických údajů“ (SEDIA) Komise. Tato doporučení se týkala 
nedostatečné ochrany osobních údajů a zpožděných nebo nedostatečně 
automatizovaných nástrojů IT. 

4.35. U GŘ ECFIN se hlavní příslušné výdaje v rámci okruhu 1 VFR v roce 2021
týkaly 1) zajištění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a programu 
InvestEU a 2) kapitálu a dividend Evropského investičního fondu (EIF). Odhadovaná 
míra chyb, která byla pro tyto složky vykázána, činila 0 %, což odráží povahu 
příslušných plateb, a IAS dospěl k závěru, že systémy vnitřní kontroly GŘ ECFIN 
zavedené pro auditované procesy jsou účinné.  

4.36. Přezkoumali jsme informace obsažené ve výroční zprávě Komise o řízení a
výkonnosti za rok 2021 týkající se odhadovaného rizika při platbě v oblastech politiky 
spadajících do okruhu 1 VFR. Komise pro okruh 1 VFR vypočítala míru chyb 1,3 %. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

4.37. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme 
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na „Jednotný trh, inovace a digitální 
agendu“ byla významná (materiální). V tomto okruhu víceletého finančního rámce 
z našeho testování operací vyplývá, že odhadovaná celková míra chyb činí 4,4 % 
(viz obrázek 4.2). Naše výsledky ukazují, že míra chyb u výdajů na výzkum a inovace, 
které byly hlavním zdrojem chyb, zůstává vysoká, a to zejména v oblasti osobních 
nákladů. 

4.38. Odhadovaná míra rizika při platbě uvedená ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti činí 1,3 %. Tento procentní podíl je jak pod prahem významností 
(materiality), tak pod spodní hranici naší odhadované míry chyb. Podle našeho názoru 
je však tato míra navzdory opatřením, které Komise již uplatnila, i nadále 
podhodnocena. 

Doporučení 

4.39. Příloha 4.1 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na doporučení vyjádřená ve výročních zprávách za roky 2019 a 2020, která měla být 
provedena do roku 202117. Komise v plném rozsahu realizovala tři doporučení a jedno 
doporučení realizovala ve většině ohledů.  

4.40. Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 2021 doporučujeme 
Komisi, aby: 

                                                      
17 Doporučení, která jsme uvedli ve své výroční zprávě za rok 2018, vyžadovala přijetí opatření 

do konce roku 2020. Proto jsme jejich následnou kontrolu provedli v rámci práce na výroční 
zprávě za rok 2020. 
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Doporučení 4.1 

důrazně vybízela k používání nástroje Personnel Costs Wizard (viz bod 4.25) (který je 
k dispozici na účastnickém portálu), zejména pak určitými kategoriemi příjemců, kteří 
jsou náchylnější k chybám, jako například malé a střední podniky a noví účastníci (týká 
se to grantů jak z H2020, tak HE). 

Cílové datum provedení: polovina roku 2023 (H2020) a polovina roku 2024 (HE). 

Doporučení 4.2 

vydala pokyny pro příjemce o konkrétních rozdílech mezi HE a H2020 a podobnými 
programy se zaměřením na aspekty způsobilosti.  

Cílové datum provedení: polovina roku 2023 

Doporučení 4.3 

v případě programu H2020 zkvalitnila stávající kontroly ex ante, aby zjistila a odstranila 
potenciální nezpůsobilé úpravy v osobních nákladech vykázaných příjemci, vzniklé 
přepočtem hodinových sazeb. 

Cílové datum provedení: konec roku 2022. 

Doporučení 4.4 

dále zkvalitnila pokyny pro nezávislé auditory, které si příjemci najímají pro předložení 
osvědčení o finančních výkazech, aby se snížil velký počet nedostatků, které jsme při 
kontrolách těchto osvědčení zjistili. 

Cílové datum provedení: polovina roku 2023 
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Doporučení 4.5 

pro příští výzkumný program přezkoumala – v závislosti na vývoji potřeb v tomto 
odvětví – proveditelnost rozšíření funkcí platformy eGrants o hodnocení rizika a 
automatické kontroly, například tím, že se budou využívat další dostupné zdroje dat, 
aby tak byly v digitálním formátu k dispozici klíčové údaje umožňující potvrzovat soulad 
s předpisy. 

Cílové datum provedení: pro příští VFR 
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Přílohy 

Příloha 4.1 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí doporučení pro okruh „Jednotný trh, 
inovace a digitální agenda“ 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2019 

Doporučujeme, aby Komise do poloviny roku 2021: 
Doporučení 1: 

prováděla více cílených kontrol výkazů nákladů 
předkládaných malými a středními podniky a zvýšila 
informovanost o pravidlech financování programu 
Horizont 2020 se zvláštním zaměřením na tyto 
důležité příjemce. 

x 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

Doporučujeme, aby Komise do roku 2021: 
Doporučení 2: 

uskutečnila kampaň s cílem připomenout všem 
příjemcům podpory z programu Horizont 2020 
pravidla pro výpočet a vykazování nákladů na 
zaměstnance a věnovala přitom zvláštní pozornost 
typům chyb popsaných v bodech 4.11–4.15 této 
kapitoly. 

x18      

                                                      
18 Komise zahájila komunikační kampaně, jejichž cílem je zkvalitnit výpočet osobních nákladů souvisejících s granty v rámci H2020; stále však přetrvávají 

nedostatky (viz body 4.12–4.19). Komise vytvořila nástroj „Personnel Costs Wizard“, který má příjemcům v těchto výpočtech pomáhat, používá ho ale jen 
10 % účastníků (viz bod 4.25). 

136



 

 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

 

Doporučujeme, aby Komise do poloviny roku 2021: 
Doporučení 4: 
Pro program Horizont 2020: 
– řešila připomínky předložené v souvislosti s naším 
přezkumem auditů ex post, které se týkají 
dokumentace, jednotnosti výběru vzorků a kvality 
auditorských postupů, 
– v souvislosti se třetím kolem externě zadaných 
auditů přijala vhodná opatření, aby byli auditoři plně 
obeznámeni s pravidly programu Horizont 2020, a 
ověřovala kvalitu jejich práce. 

x19      

2020 

Doporučujeme, aby Komise do roku 2021: 
Doporučení 2: 

provedla opatření, včetně pravidelného přezkumu 
hlavních příčin chyb ve finančních výkazech, poskytla 
pokyny ke složitým problémům, například k pravidlům 
pro subdodávky, a organizovala informační kampaně, 
aby se snížila míra chyb v programu Horizont 2020. 

 X     

Zdroj: EÚD. 

                                                      
19 Účetní dvůr bude účinnost těchto opatření ověřovat v příštích letech. 
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Kapitola 5 

Soudržnost, odolnost a hodnoty 
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Obsah 
Body 

Úvod 5.1.–5.13. 
Stručný popis 5.2.–5.6. 
Cíle politiky a její výdajové nástroje 5.2. 

Řízení finančních prostředků 5.3.–5.6. 

Rozsah a koncepce auditu 5.7.–5.13. 

Správnost operací, výroční zprávy o činnosti a jiné 
správní mechanismy 5.14.–5.65. 
Výsledky našeho testování operací a přezkumu či 
opakovaného provedení auditní práce 5.15.–5.39. 
Nezpůsobilé náklady 5.18.–5.23. 

Nezpůsobilé projekty 5.24.–5.28. 

Porušování pravidel vnitřního trhu 5.29.–5.37. 

Chybějící základní podkladová dokumentace 5.38.–5.39. 

Naše posouzení práce auditních orgánů 5.40.–5.52. 

Ověřovací práce Komise a její vykazování míry zbytkových 
chyb ve výročních zprávách o činnosti 5.53.–5.65. 

Závěr a doporučení 5.66.–5.78. 
Závěr 5.66.–5.74. 

Doporučení 5.75.–5.78. 

Přílohy 
Příloha 5.1 – Informace o opatřeních EU v členských státech 
nebo regionech 

Příloha 5.2 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na 
předchozí doporučení v oblasti „Soudržnost, odolnost a 
hodnoty“ 
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Úvod 
5.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu 2 víceletého 
finančního rámce „Soudržnost, odolnost a hodnoty“. Přehled hlavních činností a výdajů 
v rámci tohoto okruhu v roce 2021 znázorňuje obrázek 5.1. Další informace 
o základním souboru za rok 2021 jsou uvedeny v bodě 5.9. 

Obrázek 5.1 – Platby a kontrolovaný základní soubor

 

Soudržnost, odolnost a hodnoty
80,1 miliardy EUR (44,1 % výdajů z rozpočtu EU)

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 
a ostatní regionální operace: 45,5 (56,9 %)

Evropský sociální fond (ESF): 19,4 (24,2 %)

Fond soudržnosti: 9,7 (12,1 %)

Nástroj pro propojení Evropy – doprava: 1,0 (1,2 %)

Platby za rok 2021 a jejich rozdělení podle fondů
(v mld. EUR)

Nástroj pro mimořádnou podporu: 0,6 (0,7 %)

Erasmus+: 2,4 (3,0 %)

Jiné: 1,5 (1,9 %)
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(*) Vyplácené částky uvedené v podokruhu 2a se skládají z ročních záloh a průběžných plateb za 
programové období 2014–2020, které nebyly součástí účetních závěrek, z nichž vycházely soubory 
dokumentů k poskytnutí jistoty, které Komise v roce 2021 schválila. V souladu s harmonizovanou definicí 
uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12 a 13) se tyto platby považují za předběžné 
financování, a nebyly tudíž součástí našeho kontrolovaného základního souboru pro výroční zprávu za 
rok 2021. Do našeho kontrolovaného základního souboru budou zahrnuty v roce, kdy Komise schválí 
příslušné účetní závěrky (například v prohlášení o věrohodnosti za rok 2022 u plateb spadajících 
do účetního období 2020/2021). 

Zdroj: EÚD na základě údajů z konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2021. 

Stručný popis 

Cíle politiky a její výdajové nástroje 

5.2. Výdaje v rámci tohoto okruhu se zaměřují na snižování rozdílů v rozvoji mezi 
jednotlivými členskými státy a regiony EU1 (podokruh 2a) a na opatření na podporu a 

                                                      
1 Viz články 162 a 174 až 178 Smlouvy o fungování Evropské unie (s. 73 a s. 81–82). 

Odolnost a hodnoty

Zúčtování předběžného financování: 3,1

Platby předběžného financování: 3,6

Jednorázové, průběžné a konečné platby: 0,8

Jednorázové, průběžné a konečné platby: 0,8

Platby za rok 2021 – celkem 4,4

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 3,9

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 ve srovnání s platbami

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Zúčtování předběžného financování (*): 2,6

Platby předběžného financování (*): 75,1

Roční rozhodnutí o schválení účetní závěrky: 40,8  

Jednorázové, průběžné a konečné platby: 0,6

Jednorázové, průběžné a konečné platby: 0,6

Platby za rok 2021 – celkem 75,7

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 44,0

(v mld. EUR)

141

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS


ochranu hodnot EU a zvýšení odolnosti EU vůči současným a budoucím výzvám 
(podokruh 2b). Tyto cíle se realizují pomocí následujících fondů a nástrojů2: 

a) Podokruh 2a (hospodářská, sociální a územní soudržnost)

— Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), jehož cílem je odstranit hlavní 
regionální rozdíly prostřednictvím finanční podpory inovací a výzkumu, digitální 
agendy, malých a středních podniků a nízkouhlíkového hospodářství; 

— Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož cílem je dosáhnout vysoké úrovně 
zaměstnanosti, spravedlivé sociální ochrany, kvalifikovanosti a odolnosti pracovní 
síly a inkluzivní a soudržné společnosti, které jsou ústředním faktorem vymýcení 
chudoby; v programovém období 2021–2027 zahrnuje ESF+ Iniciativu na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), Fond evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD) a program EU pro zaměstnanost a sociální inovace, které byly všechny 
dříve samostatné; 

— Fond soudržnosti (FS), z něhož se v zájmu podpory udržitelného rozvoje financují 
projekty v oblasti životního prostředí a dopravy v členských státech, jejichž HND 
na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU; 

— příspěvek z Fondu soudržnosti na Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který 
financuje projekty patřící do transevropských sítí3; 

b) Podokruh 2b (odolnost a hodnoty)

— Erasmus+, který podporuje vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport 
v Evropě podporou mobility ve vzdělávání a neformální a aktivní účasti mladých 
lidí; 

— řada menších programů, včetně programu Kreativní Evropa, programu Občané, 
rovnost, práva a hodnoty (CERV), a zvláštních nástrojů vytvořených na podporu 
hospodářského oživení v EU po pandemii COVID-19, jako je program EU pro zdraví 
(EU4Health) a nástroj pro mimořádnou podporu. 

Řízení finančních prostředků 

5.3. Většina výdajů v rámci tohoto okruhu připadá na fondy politiky soudržnosti
(EFRR, FS a ESF). Provádějí se v rámci sdíleného řízení. Členské státy předkládají 

2   O výdajích z Nástroje pro oživení a odolnost na rok 2021 informujeme v kapitole 10. 

3   Nařízení (EU) 2021/1153, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy. 
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víceleté operační programy (OP) na celou dobu trvání víceletého finančního rámce. 
Poté, co je Komise schválí, nese odpovědnost za provádění operačního programu 
společně Komise (GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL) 
a GŘ pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO)) a členský stát. Úhrady se 
příjemcům vyplácejí prostřednictvím orgánů v členských státech a EU spolufinancuje 
způsobilé náklady na operace schválené v souladu s podmínkami operačního 
programu. Řídicí orgány provádějí ověřování, aby Komisi nebyly předkládány 
osvědčené nezpůsobilé výdaje. Jejich řídicí úloha je klíčem k zajištění správnosti výdajů 
na soudržnost. 

5.4. Cílem rámce kontroly a získávání jistoty pro výdaje realizované na základě 
sdíleného řízení4 je zajistit, aby míra zbytkových chyb5 v roční účetní závěrce 
operačních programů zůstala pod 2% prahem významnosti (materiality) stanoveným 
v platném nařízení6. Aby v účetní závěrce, která se po ověřeních prováděných řídicími 
orgány jako osvědčená předkládá Komisi, nezůstala významná (materiální) míra 
nesprávností, obsahuje rámec kontroly a získávání jistoty tyto tři prvky: 

— Práce, kterou provedly auditní orgány v souvislosti s výdaji vykázanými v roční 
účetní závěrce. Výsledkem této práce je výroční kontrolní zpráva, kterou členské 
státy předkládají Komisi jako součást svých souborů dokumentů k poskytnutí 
jistoty. Zpráva obsahuje míru zbytkových chyb daného operačního programu 
(nebo skupiny operačních programů) a výrok auditora o správnosti vykázaných 
výdajů a účinném fungování řídicích a kontrolních systémů; 

                                                      
4 Veškeré podrobnosti o rámci kontroly a získávání jistoty pro „evropské strukturální a 

investiční fondy“ v programovém období 2014–2020, včetně harmonogramu, jsme poskytli 
ve svých výročních zprávách za rok 2017 (body 6.5–6.15) a za rok 2018 (obrázek 6.1). 

5 Komise ve své výroční zprávě o činnosti používá pojem „míra zbytkového rizika“, když se 
hovoří o uzávěrce programového období 2007–2013, a „zbytková celková míra chyb“, když 
se hovoří o programovém období 2014–2020. V této kapitole obě označujeme jako „míru 
zbytkových chyb“. 

6 Čl. 28 odst. 11 nařízení č. 480/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 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 a o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu. 
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— Každoroční schválení účetní závěrky Komisí. Za tímto účelem Komise provádí 
hlavně správní kontroly zaměřené na úplnost a správnost, aby mohla schválit 
účetní závěrku a uvolnit částku 10 %, kterou si před tím ponechala jako záruku7. 

— Dokumentární přezkumy každého souboru dokumentů k poskytnutí jistoty 
a vybrané audity souladu s předpisy v členských státech, které provádí Komise. 
Komise tyto kontroly provádí, aby stanovila a potvrdila míry zbytkových chyb 
vykázané auditními orgány. Ty pak zveřejňuje spolu s váženým průměrem jako 
klíčový ukazatel výkonnosti ve svých výročních zprávách o činnosti za následující 
rok. 

5.5. Proces vedoucí k uzávěrce operačních programů z programového období 
2007–2013 byl ve velké míře srovnatelný s procesem popsaným v bodě 5.4. 

5.6. Financování, které EU provádí prostřednictvím programů nespadajících do 
sdíleného řízení, je poskytováno formou grantů, veřejných zakázek a cen a je řízeno 
buď přímo generálními ředitelstvími Komise8, nebo nepřímo s podporou partnerských 
organizací nebo jiných orgánů. 

Rozsah a koncepce auditu 

5.7. Naším cílem bylo přispět k celkovému prohlášení o věrohodnosti popsanému 
v příloze 1.1 a posoudit správnost výdajů jak v rámci okruhu 2 VFR jako celku, tak 
v rámci fondů politiky soudržnosti (podokruh 2a). V případě fondů politiky soudržnosti 
jsme rovněž posuzovali, do jaké míry se lze spolehnout na práci auditních orgánů a 
Komise. 

5.8. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme u tohoto 
okruhu víceletého finančního rámce za rok 2021 kontrolovali: 

— statisticky reprezentativní vzorek 243 operací vztahujících se na celé rozpětí 
výdajů spadajících do tohoto okruhu víceletého finančního rámce. Naším cílem 
bylo odhadnout míru chyb v tomto okruhu a získat příspěvek k celkovému 
prohlášení o věrohodnosti. V případě fondů politiky soudržnosti se vzorek skládal 

                                                      
7 Viz článek 130 nařízení (EU) č. 1303/2013, který omezuje úhradu průběžných plateb na 

90 % příslušné částky. 

8 V případě výdajů zahrnutých do našeho základního souboru za rok 2021 to bylo GŘ EMPL, 
GŘ CNECT, GŘ EAC, GŘ SANTE, GŘ JUST, GŘ ECHO a Evropská výkonná agentura pro klima, 
infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) pod dohledem GŘ MOVE. 
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z 217 operací, u nichž byly výdaje osvědčeny v souborech dokumentů k poskytnutí 
jistoty a dokumentů týkajících se uzávěrky (zahrnujících 213 operací, které 
předtím kontroloval auditní orgán), a z osmi finančních nástrojů (podokruh 2a). 
Vzorek rovněž zahrnoval 18 operací přímo či nepřímo řízených Komisí (čtyři 
v podokruhu 2a a 14 v podokruhu 2b). 

— Práci provedenou auditními orgány s cílem potvrdit informace obsažené ve 
33 souborech dokumentů k poskytnutí jistoty nebo dokumentů týkajících se 
uzávěrky, jež se vztahovaly ke 213 operacím, které tyto orgány předtím 
kontrolovaly. 

— Práci Komise v oblasti přezkumu a potvrzení míry zbytkových chyb v souborech 
dokumentů k poskytnutí jistoty na období 2014–2020 a její auditní činnost týkající 
se aspektů správnosti těchto souborů dokumentů. 

— Informace o správnosti uvedené ve výroční zprávě o činnosti GŘ EMPL a GŘ REGIO 
a poté začleněné do výroční zprávy o řízení a výkonnosti vypracované Komisí. 

5.9. Náš kontrolovaný základní soubor (47,9 miliardy EUR) sestával především 
z výdajů z období 2014–2020, které byly zahrnuty do schválených účetních závěrek 
předložených v souborech dokumentů k poskytnutí jistoty za účetní období 2019/2020 
(402 operačních programů v celkové hodnotě 40 miliard EUR). Zahrnoval rovněž výdaje 
na období 2007–2013 v rámci 18 operačních programů, které Komise v roce 2021 
uzavřela nebo částečně uzavřela9 (776 milionů EUR). Komise dosud neschválila žádné 
operační programy na období 2021–2027 a do konce roku 2021 neuskutečnila žádné 
platby vztahující se na toto období10. 

5.10. Vzorek 217 operací s výdaji osvědčenými v rámci souborů dokumentů 
k poskytnutí jistoty a souborů dokumentů týkajících se uzávěrky jsme přezkoumali ve 
dvou fázích. Nejprve jsme vybrali 33 souborů dokumentů (31 z období 2014–2020 a 
dva z období 2007–2013), které se týkaly 44 operačních programů. Z nich jsme 
následně vybrali do vzorku operace, které auditní orgány již dříve kontrolovaly. 

5.11. Členské státy vykázaly úhrady provedené prostřednictvím finančních nástrojů 
v účetním období 2019/2020 v rámci 108 operačních programů (2,1 miliardy EUR). 
Sestavili jsme proto ještě další vzorek zahrnující osm finančních nástrojů z období 
                                                      
9 Dokud zůstanou nevyřešeny skutečnosti s významným (materiálním) dopadem, Komise 

vypořádá pouze nespornou částku. Zůstatek se vypořádá a operační program se uzavře až 
po vyřešení všech neuzavřených záležitostí. 

10 Viz body 2.6–2.8. 
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2014–2020, z nichž byly provedeny platby konečným příjemcům nebo v jejich 
prospěch. Prověřovali jsme tedy 50 úvěrů a 21 kapitálových investic. 

5.12. V roce 2021 kromě toho Komise vyplatila nebo zúčtovala 5 miliard EUR 
z programů spadajících pod její přímé nebo nepřímé řízení, včetně výdajů ve výši 
3,9 miliardy EUR v podokruhu 2b. Prověřovali jsme vzorek 18 operací financovaných 
z nástroje pro mimořádnou podporu, příspěvku FS na nástroj CEF, programu CERV, 
programu Kreativní Evropa nebo programu Erasmus+.  

5.13. Příloha 5.1 obsahuje rozdělení našeho vzorku operací a vyčíslitelných chyb, 
které jsme zjistili ve 27 členských státech a ve Spojeném království v podokruhu 2a za 
období 2014–2020. 
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Správnost operací, výroční zprávy 
o činnosti a jiné správní mechanismy 
5.14. Tato část kapitoly obsahuje tři oddíly. První podává zprávu o našem testování 
letošního vzorku 243 operací, přičemž naším cílem bylo poskytnout přehled hlavních 
zdrojů chyb. Druhý oddíl obsahuje naše posouzení práce auditních orgánů a třetí se 
zaměřuje na práci Komise. Náš závěr o informacích o správnosti výdajů na soudržnost 
obsažených ve výročních zprávách o činnosti dvou odpovědných generálních ředitelství 
a ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti vychází z našich zjištění uvedených v těchto 
třech oddílech. 

Výsledky našeho testování operací a přezkumu či opakovaného 
provedení auditní práce 

5.15. Ve 243 operacích, které jsme kontrolovali, jsme našli a vyčíslili 30 chyb. 
Všechny se týkaly podokruhu 2a. Při zohlednění 56 vyčíslitelných chyb, které auditní 
orgány zjistily, a oprav (v celkové výši 458 milionů EUR za obě programová období), 
které uplatnily programové orgány, odhadujeme u okruhu 2 VFR míru chyb na 3,6 %11 
(viz obrázek 5.2). 

                                                      
11 Odhadovaná míra chyb pouze u podokruhu 2a činí 4,1 % (dolní hranice míry chyb 2,1 %, 

horní hranice míry chyb 6,1 %). 
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Obrázek 5.2 – Odhadovaný dopad vyčíslitelných chyb 

 
Zdroj: ECA. 

5.16. Vyčíslitelné chyby vykázané auditními orgány se týkaly nezpůsobilých nákladů 
(32 případů), zadávání veřejných zakázek (19), chybějících dokladů (osm) a účetních a 
výpočetních chyb (dva)12. Členské státy uplatnily finanční opravy, které podle potřeby 
extrapolovaly, aby míra zbytkových chyb klesla na 2% práh významnosti (materiality) 
nebo pod něj. 

5.17. Na obrázku 5.3 jsou zjištěné chyby rozděleny podle jednotlivých kategorií 
(před zohledněním finančních oprav). K námi odhadované míře chyb přispěly nejvíce 
nezpůsobilé náklady a projekty, porušení pravidel vnitřního trhu a chybějící základní 
dokumentace. Další informace o těchto chybách jsou uvedeny v bodech 5.18–5.39. 

                                                      
12 Jediná operace může být zatížena více druhy chyb. 
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Obrázek 5.3 – Rozdělení zjištěných chyb 

 
Zdroj: ECA. 

Nezpůsobilé náklady 

5.18. Když orgány členských států předkládají ve svých účetních závěrkách Komisi 
výkazy výdajů, osvědčují, že výdaje vznikly v souladu s platnými unijními a 
vnitrostátními předpisy a že podpora byla poskytnuta příjemcům a na operace, které 
splňovaly požadavky operačních programů na způsobilost. 

5.19. Nezpůsobilé náklady jsou nejčastější chybou, kterou auditní orgány zjistily. 
Podle jejich zpráv bylo na základě společné typologie dohodnuté s Komisí13 57 % všech 
chyb zjištěných během účetního období 2019/2020 tohoto druhu. 

5.20. V našem vzorku jsme zjistili další případy nezpůsobilých nákladů, a to 
u 19 operací. Tyto případy představují 63 % z počtu všech vyčíslitelných chyb, jež jsme 
zjistili, tedy přibližně 1,6 procentního bodu odhadované míry chyb (41% příspěvek 
k chybám, viz obrázek 5.3). V některých případech auditní orgán chybu odhalil, ale 
nevyčíslil ji správně. 

                                                      
13 Viz rámeček 6.5 ve výroční zprávě za rok 2018 a rámeček 5.7 ve výroční zprávě za rok 2019. 
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5.21. Hlavními příčinami nezpůsobilosti byli nezpůsobilí účastníci, nedodržování 
pravidel EU nebo vnitrostátních pravidel a výdaje, které s projektem ve skutečnosti 
nesouvisejí. Příklad nezpůsobilých výdajů je uveden v rámečku 5.1. 

Rámeček 5.1 

Náklady byly vykázány za činnosti mimo oblast způsobilosti 

V Nizozemsku jsme u jednoho operačního programu EFRR zjistili, že řídicí orgán 
vykázal náklady za činnosti, které provedli tři z 12 partnerů, kteří sídlili mimo 
zeměpisnou oblast způsobilosti. V takovýchto případech nařízení o společných 
ustanoveních vyžaduje předchozí souhlas monitorovacího výboru. K tomu však 
nedošlo. Konkrétně jsme zjistili, že ačkoli monitorovací výbor v roce 2016 
debatoval, zda těmto projektům poskytnout financování, na seznam vybraných 
projektů je nezařadil. Až v únoru 2022 – po našem auditu – přijal výbor formální 
rozhodnutí je do programu začlenit. S ohledem na tuto skutečnost se domníváme, 
že výdaje vykázané těmito partnery nejsou způsobilé. 

5.22. U čtyř operací jsme zjistili, že příjemci a programové orgány kontrolovali 
splnění základních podmínek způsobilosti na základě vlastních prohlášení účastníků, 
a nikoli z nezávislých zdrojů (viz rámeček 5.2). 

Rámeček 5.2 

Status účastníka nebyl ověřen 

Ve Francii byl status osob, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy (NEET), u dvou projektů iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí YEI ověřován pouze na základě vlastních prohlášení 
těchto osob. 

U jednoho z příslušných programů ESF nebyl příjemce schopen nezávisle doložit, 
že účastníci nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. 
Pro zjištění statusu účastníků jsme si od Komise a vnitrostátních orgánů vyžádali 
provedení dodatečných kontrol. Z kontrol vyplynulo, že devět z 37 účastníků bylo 
ve skutečnosti zaměstnáno, v důsledku čehož nebyli způsobilí pro podporu EU. 

Podobné případy jsme zjistili i u dalšího projektu ve Francii a rovněž u jednoho 
operačního programu ESF v Irsku. 

5.23. Příjemci využili možnosti zjednodušeného vykazování nákladů u 65 operací, 
tj. 27 % našeho vzorku, přičemž uplatnili paušální sazby nebo standardní stupnice 
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jednotkových nákladů, případně kombinaci obojího. Zjednodušené vykazování nákladů 
může snížit administrativní zátěž příjemců a počet chyb. Letos jsme zjistili chyby týkající 
se použití zjednodušeného vykazování nákladů u čtyř operací v jednom členském státě, 
které jsme však nevyčíslili (viz rámeček 5.3). 

Rámeček 5.3 

Metody používané pro úhradu nákladů příjemcům a pro vykazování 
výdajů na vrub rozpočtu EU na základě zjednodušeného vykazování 
nákladů nejsou v souladu s požadavky danými právními předpisy 

Při použití zjednodušeného vykazování nákladů by proplácení nákladů členským 
státem příjemci a Komisi členskému státu mělo vycházet ze stejné metody (čl. 131 
odst. 2 nařízení o společných ustanoveních). 

V Irsku zprostředkující subjekt podepsal s příjemci dopisy o financování, v nichž 
bylo stanoveno, že základem pro proplácení nákladů budou skutečně vynaložené 
náklady. Řídicí orgán však následně k výpočtu částky financování EU, která měla 
být poskytnuta pro tento program ESF, použil zjednodušené vykazování nákladů. 
V této souvislosti měli čtyři příjemci v našem vzorku povinnost předložit žádosti 
o uhrazení výdajů, které uváděly jen přímé osobní náklady za projekt doplněné 
paušální částkou na pokrytí dalších způsobilých výdajů. 

Ve skutečnosti však irské orgány proplatily příjemcům skutečné náklady, a to 
v souladu s požadavky dopisů o financování. 

V důsledku tohoto částka proplacená členským státem příjemcům a částky 
proplacené Komisí tomuto členskému státu vycházely z odlišných forem podpory. 
Takovýto přístup rovněž není v souladu s regulačními požadavky pro zjednodušené 
vykazování nákladů. 

Kromě toho požadavek na dvojí vykazování nákladů jde proti záměru 
normotvůrce, kterým bylo využít zjednodušeného vykazování nákladů k tomu, aby 
se pro příjemce snížila administrativní zátěž. 

Nezpůsobilé projekty 

5.24. Zjistili jsme, že pěti projektům byla poskytnuta podpora, ačkoli nesplňovaly 
podmínky způsobilosti uvedené v platném nařízení a příslušných operačních 
programech. Tři z nich byly vybrány v období 2014–2020 a dva v období 2007–2013. 
Na tyto případy připadá 17 % všech vyčíslitelných chyb, jež jsme zjistili, tedy přibližně 
1,4 procentního bodu odhadované míry chyb. 
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5.25. Příklad nezpůsobilého projektu z EFRR je uveden v rámečku 5.4. 

Rámeček 5.4 

Projekty, které byly v minulosti podpořeny z vnitrostátních 
prostředků, byly převedeny, aby mohly získat podporu EU mimo 
období způsobilosti 

Uzávěrkou pro způsobilost výdajů v operačních programech na období 2007–2013 
byl konec roku 2015. V roce 2016 bylo v rámci jednoho regionálního programu 
EFRR v Itálii se zpětnou platností vybráno několik projektů ke spolufinancování EU. 
Regionální orgány tyto projekty považovaly za způsobilé, protože byly realizovány 
v roce 2015 a dříve, ale v rámci vnitrostátního programu a s použitím 
vnitrostátních finančních prostředků. Rovněž jsme zjistili, že příslušný příjemce 
nikdy o financování EU nepožádal. 

Začlenění operace do operačního programu po uplynutí doby způsobilosti a poté, 
co byly náklady vynaloženy, je v rozporu se zásadou, že pravidla způsobilosti musí 
být uplatňována přiměřeně, spravedlivě a jednotně. Zejména pak platí, že všechny 
operace musí být vybrány a realizovány v souladu s nařízením. 

Projekty, které nebyly prováděny jako součást určitého programu, nelze označit za 
operace ve smyslu nařízení o společných ustanoveních na období 2007–2013, 
a jsou proto nezpůsobilé. 

5.26. Rovněž jsme zjistili, že tři projekty v našem vzorku týkající se ESF/YEI nebyly 
způsobilé pro financování EU, neboť specificky neposkytovaly podporu mladým lidem, 
kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (viz 
rámeček 5.5). 
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Rámeček 5.5 

Registrace osob NEET v systému záruk pro mladé lidi se zpětnou 
platností 

Kontrolovali jsme několik operací, které byly financovány v rámci Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) ve Španělsku. Čtyři z těchto operací se 
týkaly slevy na odvodech sociálního pojištění v souvislosti se smlouvami 
o dočasném pracovním poměru s osobami NEET (osobami, které nejsou 
zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy). 

Vnitrostátní právní předpisy pro iniciativu YEI a operační program, pod který tyto 
operace spadají, vyžadují, aby účastníci byly zaregistrování v národním systému 
záruk pro mladé lidi. Registrace umožňuje osobám NEET přístup k řadě opatření 
podpory (jakými jsou například personalizované pokyny a individuální plán 
opatření včetně specificky uzpůsobených režimů podpory), ale slouží zároveň 
k ověření toho, zda tyto osoby splňují požadavky na status NEET. 

Tři ze čtyř kontrolovaných operací týkajících se slev na odvodech sociálního 
pojištění byly v národním systému zaregistrovány se zpětnou platností; 
v některých případech i několik let poté, co byla sleva uplatněna. Vnitrostátní 
subjekt odpovědný za správu slev na odvodech sociálního pojištění, který je 
zároveň zprostředkujícím subjektem a příjemcem operací, tuto registraci provedl 
bez toho, aby o tom účastníci NEET předem věděli. 

V důsledku této registrace se zpětnou platností nebylo možné potvrdit způsobilost 
účastníků, tj. že se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Vzhledem k tomu, 
že žádná takováto ověření neproběhla, Komise ještě před konáním našeho auditu 
uplatnila finanční opravu ve výši 25 %. 

Máme za to, že kvůli registraci účastníků se zpětnou platností jsou tři kontrolované 
operace nezpůsobilé k financování EU. Důvodem je jednak to, že není možné 
ověřit, zda se účastníci účastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a jednak to, že 
jejich registrace v národním systému tak není v souladu s dalšími podmínkami 
záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Ještě 
důležitější je ale skutečnost, že osoby NEET tak nemohou využívat žádné 
dodatečné výhody, které tyto dva režimy nabízejí. 

5.27. Další projekt, který jsme ve Španělsku prověřovali (v něm se registrace se 
zpětnou platností nevyskytly), byl také součástí opatření na slevy na odvodech 
sociálního pojištění a podpory pro zaměstnávání mladých lidí na určitou minimální 
dobu. Komise španělským orgánům vyjasnila, že by se mělo podporovat zaměstnávání 
na dobu neurčitou. Za tímto účelem tyto orgány informovala, že v případě, že bude 
nutné používat smlouvy na dobu určitou, jejich platnost by měla být minimálně šest 
měsíců a že by se před osvědčením výdajů tato podmínka měla kontrolovat. Španělské 
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orgány navzdory tomu schvalovaly smlouvy s minimální dobou platností 28 dnů, tedy 
na dobu mnohem kratší, než jakou stanovila Komise. Domníváme se proto, že slevy 
nárokované v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí jsou ve vztahu 
k těmto dočasným smlouvám nezpůsobilé. Zjistili jsme rovněž další problémy týkající se 
způsobilosti výdajů. Například slevy na odvodech sociálního pojištění financované EU 
týkající se mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo 
odborné přípravy (NEET) a dočasně nahradili jiné pracovníky, byly poskytovány rovněž 
těmto dočasně nahrazeným osobám, přestože tyto osoby byly už z podstaty věcí 
zaměstnány. Chyby popsané v tomto bodě se týkají rovněž tří dalších operací, u nichž 
jsme zjistili, že jsou nezpůsobilé (viz rámeček 5.5). 

5.28. Podobné problémy jsme zjistili už v předchozích letech i u jiných operací 
prováděných v rámci ESF, a to ve stejném členském státě. V souvislosti s programovým 
obdobím 2007–2013 i 2014–2020 jsme již několikrát informovali o spolufinancovaných 
projektech, které nesplňovaly požadavky na způsobilost stanovené v příslušném 
operačním programu anebo v příslušném nařízení, ale které orgány členských států ani 
Komise neodhalily14. 

Porušování pravidel vnitřního trhu 

5.29. Tento rok jsme zjistili 19 porušení pravidel vnitřního trhu, z nichž čtyři byla 
vyčíslitelná. Pět porušení se týkalo státní podpory a 14 zadávání veřejných zakázek. 

Pět projektů porušilo pravidla státní podpory 

5.30. Pokud není státní podpora pod limitem de minimis, je neslučitelná s vnitřním 
trhem, protože může narušit obchod mezi členskými státy. Z tohoto pravidla však 
existují výjimky, zejména pokud se na projekt vztahuje obecné nařízení o blokových 
výjimkách15 nebo pokud Komise státní podporu výslovně schválí. 

5.31. Letos jsme zjistili pět projektů EFRR, které porušily pravidla EU pro státní 
podporu. Domníváme se, že tři z nich měly od EU anebo členského státu získat méně 
veřejného financování nebo neměly získat vůbec žádné. Připadá na ně 0,7 procentního 
bodu odhadované míry chyb. Ostatní dvě chyby, které neměly žádný dopad na výši 

                                                      
14 Viz příklad 8 v příloze 6.3 výroční zprávy za rok 2016. 

15 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 prohlašuje určité kategorie podpory za slučitelné 
s vnitřním trhem. 
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veřejného financování, jsme nevyčíslili. Příklad chyby v oblasti státní podpory uvádí 
rámeček 5.2. 

Rámeček 5.6 

Podpora poskytnutá vyloučenému odvětví 
Z finančního nástroje v Maďarsku byl poskytnut úvěr a grant na podporu činností 
společnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Úvěr se týkal vývoje 
optimalizovaného samočistícího systému sušení a příjemce byl činný v odvětví 
zemědělské prvovýroby. Řídicí orgán schválil výstavbu sušárny v rámci režimu 
regionální investiční podpory podle obecného nařízení o blokových výjimkách. 
Vzhledem k tomu, že tento režim nepřipouští platby na zemědělskou činnost, byl 
stavební prvek projektu nezpůsobilý. 

Další chyby v oblasti státní podpory jsme zjistili v Portugalsku a Polsku. 

Členské státy odhalily mnoho chyb při zadávání veřejných zakázek ve výdajích na 
soudržnost 

5.32. Zadávání veřejných zakázek představuje klíčový nástroj hospodárného a 
efektivního vynakládání veřejných prostředků a vytváření vnitřního trhu. Zadávání 
veřejných zakázek je také významným zdrojem nesrovnalostí nahlášených auditními 
orgány. U operací, které jsme zkoumali, odhalily 19 případů nedodržení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a v souladu s rozhodnutím Komise uložily opravy v paušální 
sazbě od 5 % do 100 %16. Z hlediska četnosti představuje porušení předpisů pro 
zadávání veřejných zakázek 14 % všech chyb, které auditní orgány v účetním období 
2019/2020 vykázaly, ale připadá na ně plných 36 % hodnoty nahlášených 
nesrovnalostí. 

5.33. Letos jsme prověřovali 133 zadávacích řízení na stavební práce, služby 
nebo dodávky. Převážná většina se týkala projektů spolufinancovaných z operačních 
programů EFRR a FS. Osm ze 133 řízení se týkalo projektů spadajících do podokruhu 
2b, na které se rovněž vztahují pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

5.34. U osmi zadávacích řízení v oblasti soudržnosti jsme zjistili případy nedodržení 
unijních anebo vnitrostátních pravidel pro zadávání veřejných zakázek, které auditní 

                                                      
16 Rozhodnutí Komise C(2013) 9527, nahrazené rozhodnutím Komise C(2019) 3452 (a jeho 

přílohou), kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, jež se mají provést 
u výdajů financovaných Unií v případě nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. 
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orgány neodhalily. V jednom případě se jednalo o závažné porušení předpisů, které 
ovlivnilo výsledek řízení; tento případ vykazujeme jako vyčíslitelnou chybu. Na tento 
případ připadala 3 % všech vyčíslitelných chyb, jež jsme zjistili, tedy přibližně 
0,1 procentního bodu odhadované míry chyb. Chyby, které jsme nevyčíslili, se týkaly 
použití kritérií, která některým společnostem mohla znemožnit podat nabídku. 

Konkrétní nedostatky v zadávání veřejných zakázek s dopadem na operace 
podléhající přímému řízení 

5.35. V dubnu 2020 Komise aktivovala nástroj pro mimořádnou podporu17 a vydala 
sdělení vysvětlující možnosti, které jsou při zadávání veřejných zakázek k dispozici pro 
řešení problémů v souvislosti s koronavirovou krizí18. Podle sdělení stanovila pravidla 
EU pro zadávání veřejných zakázek během zdravotní krize nezbytné nástroje k řešení 
úkolů, jako je zajištění dodávek a služeb a v případě potřeby i vybudování nové 
infrastruktury. Ve sdělení se rovněž vysvětlovala pravidla pro používání vyjednávacích 
řízení bez předchozího zveřejnění, včetně například toho, že by tato řízení měla být 
využívána pouze pro řešení okamžitých potřeb. 

5.36. Sedm z 18 operací v našem vzorku podokruhu 2b se týkalo plateb 
provedených v roce 2021 v rámci nástroje pro mimořádnou podporu. V šesti z těchto 
případů jsme zjistili nedostatky v zadávání zakázek na služby nebo dodávky. V jednom 
případě orgán členského státu nepostupoval podle pravidel EU pro zadávání veřejných 
zakázek, neboť nesprávně usoudil, že se tato pravidla nevztahují na výdaje, jejichž 
proplacení od Komise žádal. V dalším případě Komise použila starší dohodu, která 
nebyla v plném rozsahu vhodná pro pořizované služby. Čtyři zbývající případy se týkají 
nedostatků v tom, jak Komise plní a ověřuje smluvní podmínky (viz rámeček 5.7). 

                                                      
17 Nařízení (EU) 2020/521 o aktivaci mimořádné podpory s ohledem na výskyt onemocnění 

COVID-19. 

18 Sdělení Komise 2020/C 108/I/01 ze dne 1. dubna 2020 – Pokyny Evropské komise 
k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí 
COVID-19. 
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Rámeček 5.7 

Nedostatky v ověřování a plnění smluvních podmínek 
Komise uzavřela předběžné dohody o nákupu dávek očkovacích látek proti 
onemocnění COVID-19 s osmi výrobci. Náš audit se týkal zúčtování záloh, které 
Komise vyplatila na základě čtyř těchto předběžných dohod o nákupu v rámci 
nástroje pro mimořádnou podporu. Podle zastřešující dohody mezi Komisí a 
členskými státy musí kupní cena jakékoli očkovací látky, jakož i náklady na 
předběžné financování, vycházet z transparentního odhadu výrobních nákladů a 
prostředků poskytnutých již dříve z jiných veřejných zdrojů. Kromě toho musí 
výrobci využívat zálohové platby v rámci předběžných dohod o nákupu, aby se 
snížilo riziko nezbytných investic do vývoje očkovacích látek, klinických hodnocení 
a přípravy potřebné výrobní kapacity v rámci celého hodnotového řetězce, a to 
v takovém měřítku, aby bylo možné zajistit rychlé dodávky milionů dávek 
očkovacích látek v EU. 

Zjistili jsme, že postupy nezaručovaly transparentní odhad výrobních nákladů. 
Kromě toho nebyly zavedeny žádné zvláštní kontroly, které by ověřily, zda byly 
zálohové platby použity tak, jak bylo zamýšleno. Jeden výrobce tvrdil, že k snížení 
rizika nezbytných investic nepotřebuje žádné financování předem, Komise přesto 
s platbou předem souhlasila. Dvě z kontrolovaných předběžných dohod o nákupu 
obsahovaly povinnost dodávat dávky očkovacích látek bez zisku. Od Komise jsme 
nebyli schopni získat žádné důkazy o tom, že cena zaplacená oběma dotčeným 
výrobcům nezahrnuje ziskové rozpětí. 

5.37. Tyto chyby jsme nevyčíslili, neboť ve všech případech, které jsme zkoumali, 
byly mimořádné podmínky dané pandemií důvodem k přímému uzavírání smluv. 
V roce 2022 jsme zveřejnili zvláštní zprávu o zadávání zakázek na očkovací látky proti 
COVID-1919. 

Chybějící základní podkladová dokumentace 

5.38. Příjemci a programové orgány členských států musejí používat systémy 
a postupy, které zajistí uchování odpovídající auditní stopy. Součástí toho je i vedení 
evidence dokumentů. Chybějící podkladová dokumentace a informace tvořily 15 % 
všech chyb, které auditní orgány za účetní období 2019/2020 vykázaly. V případě ESF 

                                                      
19 Zvláštní zpráva 19/2022: „Zadávání zakázek na očkovací látky proti COVID-19 v EU: po 

počátečních problémech byly zajištěny dostatečné dávky, ale výkonnost procesu nebyla 
dostatečně hodnocena“. 
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činil tento podíl 13 % a v případě EFRR/FS 19 %, ačkoli na tyto fondy připadalo 
v případě ESF 30 % a v případě EFRR/FS 2 % celkové hodnoty chyb. 

5.39. Zjistili jsme, že u čtyř operací, které jsme kontrolovali, chyběly podkladové 
informace nebo dokumentace. Vyčíslili jsme dvě z těchto chyb, protože programové 
orgány nebo příjemci nebyli schopni předložit základní dokumenty prokazující splnění 
podmínek způsobilosti. Na výsledné chyby připadá asi 7 % operací, které jsme vyčíslili, 
a 0,1 procentního bodu odhadované míry chyb. 

Naše posouzení práce auditních orgánů 

5.40. Auditní orgány jsou v rámci získávání jistoty a kontroly výdajů „druhou 
obrannou linií“. Na základě vzorků ověřují správnost výdajů vykázaných řídicími orgány 
Komisi. V tomto roce jsme posuzovali práci 23 ze 116 auditních orgánů v 19 členských 
státech a ve Spojeném království. Náš vzorek obsahoval 31 souborů dokumentů 
k poskytnutí jistoty a dva soubory dokumentů týkajících se uzávěrky. Ve všech těchto 
případech vykázaly původně auditní orgány zbytkovou míru chyb ve výši 2 % nebo 
nižší. 

5.41. Ve svých výročních zprávách o činnosti Komise s ohledem na svou vlastní 
auditní činnost a na předběžné výsledky našich auditů upravila míru zbytkových chyb 
u devíti z 31 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty v našem vzorku na hodnotu vyšší 
než 2 % (39 % výdajů vybraných do vzorku). Mezi tyto soubory patřily dva případy, 
v nichž Komise ze vzorku vyřadila zálohy na finanční nástroje, které byly původně 
auditními orgány do vzorku začleněny. V těchto dvou případech (5 % výdajů ve vzorku) 
jsme nezjistili žádné další chyby. 

5.42. Z naší práce na letošním vzorku však vyplývá, že u 12 z 31 souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty (což odpovídá 39 % výdajů ve vzorku) byla míra 
zbytkových chyb vyšší než 2 %, přičemž zohledňujeme rovněž dodatečně zjištěné chyby 
po ověřeních provedených Komisí. 

5.43. Od roku 2017 prověřujeme každoroční vzorek souborů dokumentů 
k poskytnutí jistoty. Během této doby jsme alespoň jednou prověřili 69 souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty ve 24 členských státech20 a ve Spojeném království, což 
odpovídá 34 % až 62 % výdajů osvědčených v roční účetní závěrce. S ohledem na 
úpravy provedené Komisí a naše vlastní auditní zjištění vykazovalo 37 z těchto souborů 

                                                      
20 Všechny členské státy s výjimkou Dánska, Lucemburska a Malty. 
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dokumentů (54 %) alespoň za jeden rok míru zbytkových chyb vyšší než 2 %. Na těchto 
37 souborů dokumentů soustavně připadalo v našem vzorku nejméně 39 % výdajů (viz 
obrázek 5.4). Dokládá to míru, v níž auditní orgány nesprávně vykazují to, že je míra 
zbytkových chyb pod 2% prahem významnosti (materiality). 

Obrázek 5.4 – Soubory dokumentů pro poskytnutí jistoty s mírou 
zbytkových mírou chyb nad 2 % (2017–2021) 

 
Zdroj: ECA. 

5.44. Výsledky našeho auditu za posledních pět let prokazují, že zavedené kontroly 
dosud dostatečně nevyrovnávají vysoké přirozené riziko chyb v této oblasti. To se týká 
zejména řídicích orgánů, jejichž ověřování je stále při prevenci nebo odhalování 
nesrovnalostí u výdajů vykázaných příjemci částečně neúčinné. Ačkoli auditní orgány 
hrají klíčovou úlohu v rámci zajišťování jistoty pro soudržnost, pro zajištění výkonnosti 
operací i jejich souladu s právním rámcem je nezbytná účinná kontrola řízení. 

5.45. Hlavní podíl na odhadované míře chyb má nedostatečně kvalitní rozhodování 
řídicích orgánů, například v podobě schvalování nezpůsobilých projektů nebo 
protiprávní státní podpory. Rovněž jsme zjistili, že auditní orgány vykazují relativně 
nízkou míru chyb tohoto typu. Na obrázku 5.5 je tento problém přehledně znázorněn. 
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Obrázek 5.5 – Podíl nezpůsobilých projektů a chyb v oblasti státní 
podpory 

Zdroj: ECA. 

5.46. Důležitým faktorem účinnosti rámce získávání jistoty a kontroly je dobrá
spolupráce a zpětná vazba mezi řídicími a auditními orgány. Nalezli jsme osvědčený 
postup, který je příkladem toho, jak může spolupráce mezi řídicími a auditními orgány 
zlepšit kvalitu kontrol, a v důsledku toho snížit počet chyb (viz rámeček 5.8). 
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Rámeček 5.8 

Spolupráce mezi řídicími a auditními orgány 
Bulharský auditní orgán spolupracuje s řídicími orgány tím, že na svých 
internetových stránkách zveřejňuje21: 

o kontrolní seznamy pro audity systémů a audity operací (včetně zadávacích 
řízení a státní podpory), které mají řídicí orgány náležitým způsobem 
používat, 

o roční analýzu chyb, které odhalil při své auditní činnosti, 

o shrnutí nesrovnalostí při zadávání veřejných zakázek s pokyny, jak se jim 
vyhnout. 

U operací, které tento auditní orgán přezkoumával a které byly zahrnuty do 
našeho vzorku z roku 2021, jsme nezjistili žádné nesrovnalosti. 

Některé auditní orgány musí pro své vzorky zajistit lepší auditní stopu 

5.47. Vzhledem k vysokému počtu operací, které se spolufinancují v každém 
operačním programu, musí auditní orgány k získání výroku o způsobilosti výdajů 
vybírat ke kontrole vzorek. Aby byly výsledky spolehlivé, musí být vzorky 
reprezentativní pro kontrolovaný základní soubor a měly by být založeny na statisticky 
platné metodice. V reakci na krizi COVID-19 provedla Komise změnu nařízení 
o společných ustanoveních, která rozšiřuje možnost použití nestatistického výběru 
vzorků jako výjimečného a dočasného opatření pro účetní období 2019/202022. Zjistili 
jsme však, že auditní orgány použily statistický výběr vzorku u většiny z 31 souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty v našem vzorku (tj. 87 % souborů, které zahrnovaly 
190 z 213 operací). 

5.48. Zjistili jsme však nedostatky v auditní stopě pro výběr vzorků šesti souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty. Ačkoli tato skutečnost neměla dopad na jejich 
reprezentativnost, domníváme se, že auditní orgány by měly u vybraných vzorků 
zajistit úplnou a přiměřenou auditní stopu. 

                                                      
21 Poslání bulharské výkonné agentury „Audit fondů EU“. 

22 Nařízení (EU) 2020/558, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro 
využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění 
COVID-19. 
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Přetrvávají nedostatky ve způsobu, jakým auditní orgány provádějí a dokumentují 
svou práci 

5.49. Mezinárodní auditorské standardy vyžadují, aby auditoři dokumentovali svoje 
kontroly a jasně označili všechny dokumenty, které jsou v souvislosti s kontrolovanými 
výdaji nejrelevantnější23. To jim umožňuje odpovídat se ze své práce a interním nebo 
externím ověřovatelům to pomáhá dospět k závěru o rozsahu a dostatečnosti kontrol. 
Nedostatečné nebo nepřiměřené otázky či odpovědi v kontrolních seznamech zvyšují 
riziko, že nesrovnalosti nebudou odhaleny. 

5.50. Na základě přezkumu práce auditních orgánů jsme byli schopni dospět 
k závěru o 104 operacích v našem vzorku (49 %). Nedostatky v rozsahu, kvalitě anebo 
dokumentaci této práce, které vyžadovaly opakované provedení příslušných 
auditorských postupů, jsme zjistili ve 109 operacích (51 %). Hlavním důvodem 
nedostatků byla skutečnost, že dokumentace uložená v auditních spisech nebyla vždy 
dostatečná, aby zkušený auditor, který se předtím daným auditem nezabýval, mohl na 
jejím základě dospět ke stejným závěrům jako původní auditor. V případě 43 operací 
(20 % z celkového množství) jsme museli o potřebnou auditní dokumentaci požádat 
příjemce. 

5.51. Vyčíslitelné chyby, které auditní orgán dříve neodhalil, jsme zjistili ve 25 ze 
109 operací (ve 12 souborech dokumentů k poskytnutí jistoty, včetně 11 za 
programové období 2014–2020), u nichž jsme znovu provedli audit. 

5.52. Stejně jako v minulém roce24 jsme během našeho přezkumu práce auditních 
orgánů posuzovali, zda kontrolní seznamy, které se používaly při auditu operací, 
odpovídajícím způsobem řešily riziko podvodů. Zjistili jsme, že 38 % operací z období 
2014–2020 (81 z 213) bylo zkontrolováno za použití kontrolního seznamu, v němž bylo 
výslovně uvedeno riziko podvodů, což představuje zlepšení oproti 21 % operací, které 
jsme zjistili v loňském roce. 

                                                      
23 ISA 230 Dokumentace auditu. 

24 Body 5.45 a 5.46 výroční zprávy za rok 2020. 
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Ověřovací práce Komise a její vykazování míry zbytkových chyb 
ve výročních zprávách o činnosti 

5.53. Výroční zprávy o činnosti jsou hlavním nástrojem generálních ředitelství 
Komise, jehož prostřednictvím prohlašují, zda mají přiměřenou jistotu, že kontrolní 
postupy zajišťují správnost výdajů. 

Klíčový ukazatel výkonnosti Komise týkající se správnosti ve výročních zprávách 
o činnosti je pod prahem významnosti (materiality), zatímco její odhad maximální 
míry chyb je vyšší 

5.54. V oblasti soudržnosti používá Komise jednotlivé míry chyb vykázané 
členskými státy, výsledky vlastního prověřování správnosti a další dostupné informace 
k výpočtu vážené průměrné míry chyb. Tuto míru chyb pak vykazuje jako klíčový 
ukazatel výkonnosti týkající se správnosti. Klíčový ukazatel výkonnosti za rok 2021 
vychází z individuálních sazeb vykázaných za účetní období 2019/2020, avšak 
nezohledňuje dopad záloh vyplacených na finanční nástroje. Komise rovněž vypočítává 
maximální míru chyb. 

5.55. GŘ REGIO vykázalo klíčový ukazatel výkonnosti ve výši 1,9 % a „maximální 
míru“ ve výši 2,5 %. Míra GŘ EMPL činila 1,7 % u klíčového ukazatele výkonnosti a 
2,4 % u maximálního rizika. V obou výročních zprávách o činnosti se vysvětluje, že 
maximální míry zohledňují výsledky auditů, které jsou stále projednávány s členskými 
státy, a jejich cílem je řešit riziko chyb mimo vzorek operací v operačních programech, 
které byly v průběhu roku předmětem kontroly (Komise nebo naší). Ve srovnání 
s předchozími roky mohou maximální míry rovněž zahrnovat riziko „navýšení“ nebo 
paušální sazbu u operačních programů, u nichž nebyl proveden audit (viz bod 5.62)25. 

5.56. Obrázek 5.6 uvádí přehled klíčových ukazatelů výkonnosti vykázaných Komisí 
v jejích výročních zprávách o činnosti za rok 2021. 

                                                      
25 Poznámka pod čarou 51 výroční zprávy o činnosti GŘ REGIO za rok 2021 a poznámka pod 

čarou 73 výroční zprávy o činnosti GŘ EMPL. 
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Obrázek 5.6 – Klíčové ukazatele výkonnosti Komise pro oblast 
soudržnosti ve srovnání s naší odhadovanou mírou chyb 

 
Zdroj: ECA. 

5.57. Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2021 Komise vykázala: 

— za okruh 2 VFR jako celek kombinované riziko při platbě mezi 1,7 % a 2,3 %; zde 
vycházela z rizikových částek, k nimž dospěla jednotlivá generální ředitelství. Naše 
rozpětí chybovosti pro okruh 2 VFR se pohybuje mezi 1,8 % a 5,4 % a míru chyb 
odhadujeme na 3,6 %; 

— za podokruh 2a pro soudržnost kombinované riziko při platbě mezi 1,8 % a 
2,5 %26; zde opět vycházela z odhadů rizikových částek provedených jednotlivými 
generálními ředitelstvími a jejich klíčových ukazatelů výkonnosti. Naše rozpětí 
chybovosti pro podokruh 2a VFR se pohybuje mezi 2,1 % a 6,1 % a míru chyb 
odhadujeme na 4,1 %. 

5.58. Již třetí rok za sebou spadají tedy maximální míry chyb stanovené Komisí do 
našeho vlastního rozpětí chybovosti. Zároveň míry vykázané ve výroční zprávě o řízení 

                                                      
26 S. 21 svazku III výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2021. 
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a výkonnosti (jakož i konkrétní míry vykázané ve výročních zprávách o činnosti) byly 
trvale nižší než náš odhad míry chyb (viz obrázek 5.6). 

Komise zlepšila svou metodiku pro odhad maximálního rizika, ale v jejím modelu 
jistoty přetrvávají přirozená rizika 

5.59. V roce 2021 jsme zveřejnili zvláštní zprávu, v níž jsme podrobně informovali 
o relevantnosti, spolehlivosti a konzistentnosti roční míry chyb ve výdajích na 
soudržnost vykazované ve výročních zprávách o činnosti a výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti27. 

5.60. Hlavní závěry zprávy potvrdily zjištění28 z posledních čtyř let, k nimž jsme 
dospěli v našich výročních zprávách, zejména že: 

— Komise poskytuje minimální odhad míry chyb, která není konečná (na úrovni OP, 
ve výročních zprávách o činnosti a ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti), 

— vzhledem k tomu, že dokumentární přezkumy nemusejí odhalit a napravit 
nesprávné výdaje, mají jen omezenou hodnotu, pokud jde o potvrzení platnosti 
zbytkových celkových měr chyb vykázaných auditními orgány, 

— hodnocení rizikovosti auditních orgánů nemá vždy vliv na to, zda jsou vybrány pro 
audity souladu s předpisy, 

— přirozená časová omezení kontrolního procesu mají za následek to, že většina 
operačních programů, u nichž auditní činnost Komise vede k významné 
(materiální) míře chyb, nebyla v předchozí výroční zprávě o činnosti předmětem 
výhrady. 

5.61. V téže zprávě jsme rovněž konstatovali, že pokud auditní orgány uvedly 
společnou míru chyb týkající se fondů spravovaných dvěma generálními ředitelstvími, 
tato generální ředitelství systematicky nekoordinovala své další vykazování. V této 
souvislosti jsme od té doby vzali na vědomí soulad mezi auditní a hodnotící prací 
Komise, jehož bylo dosaženo vytvořením Společného ředitelství auditu pro soudržnost 
v červenci 2021, které se zabývá veškerou auditní činností v souvislosti s výdaji na 
soudržnost. 

                                                      
27 Zvláštní zpráva 26/2021: „Správnost výdajů u politiky soudržnosti EU: Komise každoročně 

zveřejňuje minimální odhadovanou míru chyb, která není konečná“. 

28 Body 6.62 a 6.63 výroční zprávy za rok 2018. 
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5.62. V reakci na naše doporučení Komise revidovala svou metodiku pro výpočet 
maximálního rizika. Používá nyní na neauditované programy „navýšení“ vycházející 
z měr chyb, které stejný auditní orgán vykázal za další operační programy, nebo 
paušální sazby v případě, že auditní orgán nebyl dosud kontrolován (viz bod 5.55). 
Komise však tyto úpravy neprovádí v případě operačních programů, které byly 
předmětem auditu v předchozích účetních obdobích, u nichž se i nadále spoléhá na své 
dokumentární přezkumy. Jak je vysvětleno v bodě 5.60, dokumentární přezkumy mají 
ve srovnání s audity souladu s předpisy svá přirozená omezení. Kromě toho nemusí být 
úroveň navýšení dostatečná na to, aby zohlednila chyby, které Komise při svých 
auditech souladu s předpisy nezjistila. 

Komise nadále zjišťuje nesrovnalosti prostřednictvím svých auditů souladu s předpisy 

5.63. Spolehlivost informací o správnosti uvedených ve výročních zprávách 
o činnosti z větší části závisí na kvalitě činnosti programových orgánů. Komise provádí 
audity souladu s předpisy, při nichž přezkoumává a posuzuje práci auditních orgánů. 
Cílem těchto auditů je získat přiměřenou jistotu, že v době, kdy je Komisi účetní 
závěrka předložena, nezůstanou neodhaleny a nevykázány, a tedy nenapraveny, žádné 
závažné nedostatky v řídicích a kontrolních systémech. 

5.64. V roce 2021 Komise provedla 24 auditů souladu s předpisy, které se často 
týkaly programů EFRR/FS a ESF/YEI. V 18 z těchto auditů dospěla Komise k závěru, že 
míry zbytkových chyb vykázané ve výročních kontrolních zprávách auditních orgánů za 
účetní období 2019/2020 byly podhodnoceny; Komise proto tyto míry zvýšila. V osmi 
případech tím narostla míra zbytkových chyb nad práh významnosti (materiality) ve 
výši 2 %. 

Ve výročních zprávách o činnosti není uvedena žádná zmínka o probíhajícím postupu 
pro posílení právního státu proti Maďarsku 

5.65. Dne 1. ledna 2021 zavedla EU nové nařízení na ochranu svých finančních 
zájmů před porušováním zásad právního státu ze strany členských států29. Dne 
27. dubna 2022 zaslala Komise Maďarsku písemné oznámení týkající se údajného 
porušení zásad právního státu. Podle uvedeného nařízení musí mít Komise dostatečné 
důvody se domnívat, že porušování zásad právního státu ovlivňuje nebo vážně 
ohrožuje řádné finanční řízení rozpočtu EU nebo poškozuje či vážně ohrožuje ochranu 
finančních zájmů Unie. Ani GŘ EMPL, ani GŘ REGIO se ve svých výročních zprávách 

                                                      
29 Nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu 

Unie. 
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o činnosti za rok 2021 nezmiňují o tomto probíhajícím postupu ani o tom, jak by mohl 
zpochybnit jistotu, kterou Komisi poskytuje maďarský systém kontroly a získávání 
jistoty.  
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Závěr a doporučení 

Závěr 

5.66. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme 
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na „Soudržnost, odolnost a hodnoty“ 
byla významná (materiální). V okruhu 2 víceletého finančního rámce z našeho 
testování operací vyplývá, že odhadovaná celková míra chyb činí 3,6 %. 

5.67. Všechny chyby, které jsme v této kapitole vyčíslili, se týkají výdajů 
v podokruhu 2a, pro který náš celkový odhad míry chyb činí 4,1 %. 

5.68. Rámec kontroly a získávání jistoty u výdajů na soudržnost v programovém 
období 2014–2020 byl navržen tak, aby byly roční míry zbytkových chyb pod prahem 
významnosti (materiality). Při našem auditu se však ukázalo, že způsob, jakým rámec 
provádí programové orgány členských států a Komise, je třeba zlepšit. 

5.69. Počet chyb vykázaných auditními orgány stejně jako výsledky našeho auditu 
svědčí o tom, že členskými státy prováděné kontroly řízení ne vždy účinně zabraňují 
nesrovnalostem ve výdajích vykázaných příjemci ani tyto nesrovnalosti účinným 
způsobem neodhalují. 

5.70. Nedostatky, které jsme zjistili v práci několika auditních orgánů v našem 
vzorku (viz body 5.40–5.52), kromě toho v současné době omezují rozsah, v jakém se 
můžeme na jejich práci spoléhat. Přepočtená míra chyb za období 2014–2020 
překračovala 2% práh významnosti (materiality) u 12 z 31 souborů dokumentů 
k poskytnutí jistoty. Komise upravila míru zbytkových chyb na hodnotu vyšší než 2 % 
u devíti z těchto 12 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty. Tím také zohlednila naši 
auditní činnost. 

5.71. Od roku 2017 připadá na soubory dokumentů k poskytnutí jistoty v našem 
ročním vzorku soustavně více než jedna třetina výdajů schválených Komisí. Podíl 
výdajů, na které se vztahují soubory dokumentů k poskytnutí jistoty a které mají 
zbytkovou míru chyb vyšší než 2 %, se snížil z 55 % v roce 2018 na 39 % v roce 2021 (viz 
obrázek 5.4). 

5.72. Údaje o správnosti uvedené ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za účetní 
období 2019/2020 potvrzují, že ve výdajích na soudržnost existovala významná 
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(materiální) míra chyb (2,5 %). Kvůli skutečnostem uvedeným v bodě 5.60 je nutné obě 
Komisí uváděné míry, které jsou uvedeny v bodě 5.55, považovat pouze za minimální 
odhady. V této souvislosti konstatujeme, že Komisí uvedené maximální míry spadají do 
dolní poloviny našeho rozpětí chybovosti a pod námi odhadovanou míru chyb (viz 
obrázek 5.6). 

5.73. Komise (GŘ EMPL a GŘ REGIO) ve svých výročních zprávách o činnosti 
nezveřejnila žádné informace o probíhajícím postupu pro posílení právního státu proti 
Maďarsku a neinformovala v nich ani tom, jak to může ovlivnit jistotu o správnosti 
výdajů, kterou poskytuje maďarský systém kontroly a poskytování jistoty. 

5.74. U operací, které jsme kontrolovali v rámci podokruhu 2b víceletého 
finančního rámce, Komise neověřovala všechny finanční podmínky předběžných dohod 
o nákupu, které uzavřela s výrobci dávek očkovacích látek proti onemocnění COVID-19. 
Zjistili jsme také nedostatky při zadávání veřejných zakázek v rámci nástroje pro 
mimořádnou podporu. Tyto chyby jsme nevyčíslili, neboť ve všech případech, které 
jsme zkoumali, byly mimořádné podmínky dané pandemií důvodem k přímému 
uzavírání smluv. 

Doporučení 

5.75. V příloze 5.2 jsou uvedena zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých 
v návaznosti na tři doporučení, která jsme předložili ve výroční zprávě za rok 2018. 
Komise v plném rozsahu realizovala dvě doporučení a jedno realizovala ve většině 
ohledů. 

5.76. Domníváme se, že doporučení 6.2 a 6.3 byla provedena. Vycházíme přitom ze 
skutečnosti, že v případě doporučení 6.2 o neoprávněném zadržování plateb Komise 
důsledně kontroluje, zda jsou platby příjemcům prováděny včas, a podle potřeby 
vydává členským státům nápravná doporučení. Pokud jde o doporučení 6.3 
k mechanismům uzávěrky na období 2014–2020, Komise určila hlavní rizika, která mají 
vliv na uzavření programů, a zohlednila je při vypracovávání návrhu pokynů k uzávěrce. 

5.77. Přezkoumali jsme rovněž doporučení z výročních zpráv za roky 2019 a 2020, 
která vyžadovala okamžité kroky nebo měla být provedena během roku 2021 a také 
relevantní doporučení z výroční zprávy za rok 2017, která dosud nebyla v plném 
rozsahu provedena. 
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5.78. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2021 Komisi 
doporučujeme: 

Doporučení 5.1 – Metoda používaná k proplácení výdajů 
příjemcům v případech, kdy se pro stanovení příspěvku EU 
k programu používá zjednodušené vykazování nákladů 

Řídicí orgány je třeba opětovně upozornit na požadavky, které se týkají proplácení 
výdajů příjemcům při využití metodiky, jež se liší od zjednodušeného vykazování 
nákladů používaného pro výpočet plateb členským státům z rozpočtu EU, a to zejména 
s ohledem na situaci zjištěnou v tomto roce u irského operačního programu ESF. 

Cílové datum provedení: prosinec 2022 

Doporučení 5.2 – Příspěvek vnitrostátních režimů k plnění 
cílů ESF 

Zajistit, aby v případě, že operační programy vycházejí ze stávajících vnitrostátních 
režimů, realizované operace účinně přispívaly k cílům programu, a to zejména 
s ohledem na situaci zjištěnou v tomto roce v souvislosti s účastníky NEET 
u španělských operačních programů ESF/YEI. 

Cílové datum provedení: listopad 2022 

Doporučení 5.3 – Ověřování statusu NEET programovými 
orgány 

Programovým orgánům je třeba opětovně zdůraznit, že před předložením výkazů 
nákladů za programy ESF/YEI za období 2014–2020 musí ověřit, že mají účastníci status 
NEET. Tyto kontroly způsobilosti by měly být prováděny na základě spolehlivých a 
ověřených zdrojů, a to zejména s ohledem na situaci zjištěnou v tomto roce 
u francouzských a irských operačních programů ESF/YEI. 

Cílové datum provedení: prosinec 2022 
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Doporučení 5.4 – Dodržování předběžných dohod o nákupu 
očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 ze strany jejich 
výrobců 

Ověřovat, zda výrobci očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 dodržují podmínky 
předběžných dohod o nákupu, zejména pokud jde o odhady výrobních nákladů, 
využívání předběžného financování a případně doložky o neziskovosti, a podle potřeby 
přijmout nápravná opatření. 

Cílové datum provedení: prosinec 2025 

Doporučení 5.5 – Auditní stopa pro výběr vzorků auditními 
orgány 

Auditním orgánům je třeba opětovně zdůraznit, že jim právní rámec ukládá povinnost 
uchovávat auditní stopu, aby Komise mohla ověřit, že jejich postupy výběru vzorků 
jsou nezávislé, objektivní a nepodjaté. 

Cílové datum provedení: prosinec 2022 

Doporučení 5.6 – Právní stát 

Ve svých výročních zprávách o činnosti by měla Komise uvádět informace 
o probíhajících postupech pro posílení právního státu vůči členským státům a o tom, 
jak tyto postupy mohou ovlivnit jistotu, kterou může Komise získat o správnosti výdajů 
na základě systémů kontroly a získávání jistoty příslušných států. 

Cílové datum provedení: duben 2023 (příští výroční zprávy o činnosti)
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Přílohy 

Příloha 5.1 – Informace o opatřeních EU v členských státech nebo regionech 

 
Zdroj: EÚD. 

Polsko 11 800 42 3
Česká republika 3 245 14 2
Itálie 3 002 15 —
Portugalsko 2 722 13 3
Španělsko 2 510 11 6
Rumunsko 2 296 7 —
Německo 2 163 13 2
Maďarsko 1 826 9 2
Řecko 1 666 9 4
Francie 1 560 7 3
Litva 1 490 8 —
Slovensko 1 070 7 —
Územní spolupráce 1 356 9 1
Spojené království 1 040 8 —
Chorvatsko 897 7 —
Bulharsko 838 7 —
Estonsko 544
Lotyšsko 465
Slovinsko 384 7 —
Finsko 256 5 —
Belgie 251
Švédsko 203
Rakousko 134 5 —
Irsko 117 5 1
Nizozemsko 75 4 1
Malta 73
Dánsko 55
Kypr 50
Lucembursko 7
CELKEM 40 738 212 28

63

3

2

2

4

1 1

2

Kontrolované operace v období 2014–2020

Členské státy

Příspěvek EU
(v mil. EUR)

Vyčíslené chyby  

POZN.: tato ilustrace nezahrnuje příspěvky na územní spolupráci, 
které jsou nadnárodní.

3
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Příloha 5.2 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí doporučení v oblasti „Soudržnost, 
odolnost a hodnoty“ 

Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2017 

Komisi doporučujeme: 
Doporučení 1: zajistit, aby auditní mechanismy pro 
finanční nástroje řízené EIF byly na úrovni finančních 
zprostředkovatelů dostatečné. Pokud EIB/EIF využívá 
dohodnuté postupy s externími auditory, měla by 
Komise stanovit minimální podmínky takových smluv 
s ohledem na potřebu poskytnout jistotu, zejména 

 X30     

                                                      
30 Souhrnné nařízení zavedlo požadavek, aby auditní orgány prováděly audity systémů a operací finančních nástrojů na úrovni finančních zprostředkovatelů, 

včetně finančních nástrojů spravovaných skupinou EIB, ale s vyloučením programů iniciativy na podporu malých a středních podniků, které byly zřízeny 
před 2. srpnem 2018. Komise přijala dodatečná opatření tím, že do metodiky auditu finančních nástrojů začlenila doporučení, aby auditní orgány 
prováděly audit finančních zprostředkovatelů u nástrojů prováděných skupinou EIB bez ohledu na to, kdy byly zřízeny. Metodika však regulační mandát 
auditních orgánů nemůže rozšířit. Komise doložila, že auditní orgány v některých členských státech kontroly na úrovni finančních zprostředkovatelů již 
provádějí. Nicméně při auditu za rok 2020 jsme zjistili, že tyto kontroly se dosud neprovádějí důsledně (v členských státech, jež jsme kontrolovali, 
neprovedly na úrovni finančních zprostředkovatelů žádný audit ani externí auditor, ani auditní orgány). Nebyly předloženy žádné nové doklady, které by 
prokazovaly, že tato situace byla v roce 2021 napravena. 
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

povinnost provést dostatečnou auditní práci na úrovni 
členského státu. 
(Datum provedení: okamžitě) 
Doporučení 3: vyřešit nedostatky, které jsme zjistili 
v jejím ověřování práce auditních orgánů v kontextu 
auditů správnosti Komise. 
(Datum provedení: okamžitě) 

 X31     

Doporučení 4: vyřešit otázku složitosti informací 
uváděných ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO 
a GŘ EMPL v souvislosti s rámcem kontroly a získávání 
jistoty na období 2014–2020 tím, že: 
[…] 
iii) bude uvádět celkovou míru zbytkových chyb 
podokruhu VFR 1b za každé účetní období. 
(Datum provedení: červen 2019) 

 X32     

                                                      
31 Viz body 6.58–6.64 výroční zprávy za rok 2018 a 5.48–5.62 výroční zprávy za rok 2019 a body 5.43–5.44 výroční zprávy za rok 2020. Přestože Komise 

počet auditů souladu s předpisy provedených zvýšila, stále se v práci auditních orgánů setkáváme s nedostatky. 

32 Bod iii) je proveden ve většině ohledů, neboť ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2020 uvedla Komise celkovou míru zbytkových chyb za oblast, 
která plně neodpovídá podokruhu 1b VFR. U nových okruhů VFR by celková míra zbytkových chyb měla být uvedena alespoň u podokruhu 2a. 
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

Doporučení 5: zajistit, aby se auditní mechanismy 
změnily v souladu s návrhem Komise pro finanční 
nástroje v legislativním rámci pro období po roce 2020 
tak, aby se do výpočtu míry zbytkových chyb 
započítávalo pouze skutečné využití prostředků na 
úrovni konečných příjemců. 
(Datum provedení: před zahájením provádění 
legislativního rámce na období po roce 2020) 

  X33    

Doporučení 6: provést dostatečné prověrky správnosti 
s cílem dospět k závěru o účinnosti práce auditních 
orgánů a získat přiměřenou jistotu o správnosti výdajů 
nejpozději ve výročních zprávách o činnosti 
zveřejněných rok po přijetí účetní závěrky. 
(Datum provedení: okamžitě) 

 X34     

                                                      
33 Nové nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 (nařízení (EU) 2021/1060) stanoví, že do první žádosti o platbu bude zahrnuta jediná 

zálohová platba ve prospěch finančních nástrojů. Ve svých odpovědích na kontrolu doporučení z výroční zprávy za rok 2020 Komise uvedla, že má 
v  úmyslu přijmout akt v přenesené pravomoci, který auditním orgánům uloží, aby tuto zálohu vyloučily z kontrolovaného základního souboru. Komise 
tento postoj nyní přehodnotila a uvedla, že tato počáteční záloha bude součástí kontrolovaného základního souboru za dané účetní období. 

34 Viz odstavec 5.64 této výroční zprávy. 
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Komisi doporučujeme: 
Doporučení 6.1 – Audit programů iniciativy 
na podporu malých a středních podniků 
Zajistit, aby: 
a) auditní orgán nebo auditor vybraný skupinou 

EIB prováděl na úrovni finančních 
zprostředkovatelů pravidelné kontroly na 
základě reprezentativního vzorku úhrad 
konečným příjemcům; 

b) pokud by tyto kontroly byly nedostatečné, 
vypracovat a provádět vhodná kontrolní 
opatření, aby se při uzávěrce zabránilo možnosti 
významných (materiálních) nesprávných výdajů. 

(Cílové datum provedení: okamžitě) 

 X35     

Doporučení 6.2 – Nesprávné zadržování plateb 
Podniknout nutná opatření, aby kontrolní seznamy 
používané řídicími a auditními orgány obsahovaly 
ověření souladu s článkem 132 nařízení o společných 
ustanoveních, který stanoví, že příjemci musí obdržet 

X      

                                                      
35 Naše předchozí audity potvrdily, že EIF již zlepšil nebo zlepšuje své systémy monitorování a kontroly a dobrovolně rozšířil využívání zpráv o přiměřené 

jistotě na programy v rámci iniciativy na podporu malých a středních podniků. Ačkoli uznáváme, že některé auditní orgány již ověření na úrovni finančních 
zprostředkovatelů provedly, plná účinnost těchto opatření nebyla dosud prokázána. 
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

celkovou částku způsobilých výdajů ve lhůtě 90 dnů od 
data předložení příslušné žádosti o platbu. 
V příslušných případech dát programovým orgánům 
vhodná doporučení a vyzvat je, aby se v budoucnosti 
řídily správnými postupy. 
(Cílové datum provedení: okamžitě) 

Doporučení 6.3 – Mechanismy uzávěrky za období 
2014–2020 
Odstranit nedostatky a neumožnit uzavřít žádný 
program s významným (materiálním) objemem 
nesprávných výdajů. Komise by měla: 

a) označit hlavní rizika, která mohou mít dopad na 
řádné uzavření programů; 

b) v příslušných případech vypracovat konkrétní 
pokyny k uzavírání programů, které budou 
obsahovat odpovídající a včasná nápravná 
opatření. 

(Cílové datum provedení: a) květen 2020 a b) prosinec 
2022) 

X      
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2019 

Komisi doporučujeme: 

Doporučení 5.1 – Podmínky způsobilosti projektů 
Vyjasnit, co se rozumí pojmy „fyzicky dokončené“ 
a/nebo „plně provedené“ operace. To by pomohlo 
členským státům ověřit, zda jsou operace v souladu s 
čl. 65 odst. 6 nařízení o společných ustanoveních, a 
předejít neodhalení nezpůsobilých operací. Je třeba 
zdůraznit, že tato podmínka se týká pouze prací nebo 
činností, které jsou nezbytné k dosažení výstupu 
operace, a nikoliv finančních nebo správních aspektů. 
(Časový rámec: okamžitě) 

 X36     

Doporučení 5.2 – Opatření ke zvýšení spolehlivosti 
měr zbytkových chyb vykázaných auditními orgány 
Analyzovat hlavní příčiny neodhalení chyb a spolu 
s auditními orgány vypracovat nezbytná opatření ke 
zlepšení spolehlivosti vykázaných měr zbytkových 
chyb. 

  X37    

                                                      
36 Bereme na vědomí opatření, která již Komise zahájila, aby pojmy „fyzicky dokončené“ a „plně provedené“ operace objasnila. Komise však tato vysvětlení 

neposkytla všem členským státům. 
37 Navzdory úsilí Komise, na něž se poukazuje ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO (ve zprávě za rok 2019 na s. 25, ve zprávě za rok 2020 na s. 41–43) 

a GŘ EMPL (ve zprávě za rok 2019 na s. 4), naše auditní práce v roce 2020 neprokázala, že by v tomto ohledu došlo k významnému zlepšení (viz například 
bod 5.38 výroční zprávy za rok 2020 a body 5.40 a 5.41 letošní zprávy. 
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

(Časový rámec: červen 2021) 

2020 

Komisi doporučujeme: 

Doporučení 5.1 – Vyvážené standardní stupnice 
jednotkových nákladů pro úhradu plateb 
provedených členskými státy 
Pozorně sledovat, jak členské státy využívají 
standardní stupnice jednotkových nákladů, aby režim 
nevedl k nepřiměřené nerovnováze ve prospěch 
členských států. Komise by měla členské státy vyzvat 
k tomu, aby upravily nepřiměřené sazby a odstranily 
nerovnováhu, aby tak případně nevznikaly při 
uzávěrce programů zisky. 
(Časový rámec: okamžitě) 

X      

Zdroj: EÚD. 
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Kapitola 6 

Přírodní zdroje a životní prostředí 
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Přílohy 
Příloha 6.1 – Informace o opatřeních EU ve 27 členských 
státech a Spojeném království 

Příloha 6.2 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na 
předchozí doporučení 
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Úvod 
6.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu 3 víceletého 
finančního rámce „Přírodní zdroje a životní prostředí“ (okruh 3 VFR). Přehled hlavních 
činností a výdajů v rámci tohoto okruhu v roce 2021 znázorňuje obrázek 6.1. 

Obrázek 6.1 – Platby a kontrolovaný základní soubor 

 
(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12). 

Zdroj: EÚD na základě údajů z konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2021. 

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 ve srovnání s platbami

Platby za rok 2021 – celkem 56,8

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 56,6

Zúčtování předběžného financování (*): 0,3 

Průběžné a konečné platby: 56,3
Platby předběžného financování (*): 0,5

Průběžné a konečné platby: 56,3

Evropský zemědělský záruční fond – přímé platby 
38,3 (67,3 %)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
14,6 (25,7 %)

Námořní záležitosti a rybolov
0,9 (1,6 %)

Životní prostředí a klima (LIFE)
0,4 (0,7 %)

Platby za rok 2021 a jejich rozdělení podle fondů

Přírodní zdroje a životní prostředí
56,8 miliardy EUR (31,3 % výdajů z rozpočtu EU)

(v mld. EUR)

Jiné
0,1 (0,2 %)

Evropský zemědělský záruční fond – výdaje související s trhem 
2,5 (4,5 %)
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Stručný popis 

Cíle politiky a její výdajové nástroje 

6.2. V okruhu „Přírodní zdroje a životní prostředí“ připadá 97 % výdajů na 
zemědělství a rozvoj venkova. Tyto výdaje se provádějí prostřednictvím společné 
zemědělské politiky (SZP). SZP má tři obecné cíle1: 

o životaschopná produkce potravin se zaměřením na příjmy v zemědělství, 
zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu, 

o udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu se 
zaměřením na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, půdu a vodu, 

o vyvážený územní rozvoj. 

6.3. Ačkoli konečnou odpovědnost za SZP má Evropská komise, zejména Generální 
ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI), její řízení sdílí s platebními 
agenturami v členských státech. Od roku 2015 vydávají nezávislé certifikační subjekty 
v členských státech každý rok výrok o legalitě a správnosti výdajů. 

6.4. Výdaje na SZP spadají do tří obecných kategorií: 

o přímé platby zemědělcům, které jsou plně financovány z rozpočtu EU, 

o celostátní a regionální programy rozvoje venkova členských států 
spolufinancované z rozpočtu EU a členských států,  

o zemědělská tržní opatření, která jsou rovněž plně financována z rozpočtu EU 
s výjimkou některých opatření spolufinancovaných členskými státy, včetně 
propagačních opatření. 

                                                      
1 Čl. 110 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné 

zemědělské politiky. 

184

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=cs&_sm_au_=iVV0v2D5sJVZJ1HjVkFHNKt0jRsMJ


 

 

Hlavní kategorie výdajů 

6.5. Přímé platby představují 67 % výdajů v rámci okruhu 3 víceletého finančního 
rámce. V roce 2021 připadá 89 % všech přímých plateb na čtyři režimy: 

o dva režimy poskytující podporu příjmů na základě plochy zemědělského pozemku 
vykázané zemědělci: „režim základní platby“ (14,8 miliardy EUR) a „režim jednotné 
platby na plochu“ (4,4 miliardy EUR), 

o jeden režim, jehož účelem je podporovat zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí: „ekologická platba“ (10,8 miliardy EUR), 

o jeden spojený se zvláštními druhy zemědělské produkce (například hovězí a telecí 
maso, mléko nebo bílkovinné plodiny): „dobrovolná podpora vázaná na produkci“ 
(4,0 miliardy EUR). 

6.6. Přímé platby zemědělcům se odvozují od nároků: příjemci obdrží platbu, pokud 
splňují určité podmínky. Míra rizika chyb u těchto plateb je nižší než u úhradových 
plateb, pokud stanovené podmínky nejsou příliš složité (viz bod 1.18). 

6.7. Na rozvoj venkova připadá v rámci tohoto okruhu víceletého finančního rámce 
26 % výdajů. Na období 2014–2020 schválila Komise v členských státech 118 programů 
rozvoje venkova, které sestávají z 20 opatření a 67 dílčích opatření. V roce 2020 bylo 
doplněno další opatření (M21 „Výjimečná dočasná podpora pro zemědělce a malé a 
střední podniky, kteří jsou obzvláště postiženi krizí COVID-19“)2. První platba Komise 
na základě vykázaných výdajů členských států v rámci nového opatření M21 proběhla 
v roce 2021. V rámci tohoto opatření vykázalo výdaje v celkové výši 616,3 milionu EUR 
14 členských států3. V důsledku zpoždění při přijímání právních předpisů pro SZP po 
roce 2020 byly programy prodlouženy do konce roku 20224. 

                                                      
2 Nařízení (EU) 2020/872, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní 

opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19. 

3 Do našeho vzorku se dostalo sedm operací podle opatření M21, u nichž jsme nezjistili 
žádnou chybu. 

4 Podle dohody o vystoupení Spojeného království budou programy rozvoje venkova 
bývalého členského státu probíhat až do jejich uzavření v roce 2023. 
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6.8. Výdaje na rozvoj venkova spadají do dvou obecných kategorií: 

o platby zemědělcům na základě environmentálních a klimatických kritérií 
uplatněných na zemědělskou plochu nebo na základě počtu zvířat v zemědělském 
podniku a („týkající se plochy/zvířat“), 

o podpora investičních projektů zaměřených na sociální a hospodářský rozvoj ve 
venkovských oblastech („netýkající se plochy“). 

6.9. Zemědělská tržní opatření, která představují 4,4 % výdajů okruhu 3 VFR, tvoří 
řadu různých režimů (například propagace zemědělských produktů, ovoce a zelenina 
ve školách, organizace producentů), které podléhají různým podmínkám způsobilosti. 

6.10. Tento okruh víceletého finančního rámce se vztahuje rovněž na výdaje EU na 
námořní a rybářskou politiku a část výdajů EU na opatření v oblasti životního prostředí 
a klimatu zahrnující programy ENRF a LIFE. Tato kategorie výdajů (2,2 % výdajů 
v okruhu 3 VFR) rovněž zahrnuje řadu výběrových kritérií, požadavků na způsobilost a 
metod vyplácení. 

6.11. Podmínky způsobilosti pro většinu výdajů na rozvoj venkova, tržní opatření a 
ostatní oblasti politiky spadající do okruhu 3 VFR mimo SZP jsou složitější než 
u přímých plateb a riziko chyb je vyšší (viz bod 1.18). 
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Rozsah a koncepce auditu 

6.12. Naším cílem bylo odhadnout míru chyb v tomto okruhu víceletého finančního 
rámce a získat příspěvek k celkovému prohlášení o věrohodnosti. Na základě koncepce 
a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto okruhu víceletého finančního 
rámce v roce 2021 kontrolovali: 

a) statisticky reprezentativní vzorek 212 operací vztahujících se na celé rozpětí 
výdajů spadajících do tohoto okruhu víceletého finančního rámce:  

i) 84 přímých plateb z hlavních režimů;  

ii) 42 operací týkajících se plochy/zvířat v rámci programů rozvoje venkova; 

iii) 62 operací v oblasti rozvoje venkova netýkajících se plochy, 14 operací 
souvisejících s tržními opatřeními a 10 operací5 v rámci výdajových oblastí 
mimo SZP. 

b) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ AGRI 
a GŘ CLIMA a poté začleněné do výroční zprávy o řízení a výkonnosti vypracované 
Komisí; 

c) vybrané systémy, v jejichž rámci jsme kontrolovali, jak členské státy provádějí 
„kontroly prostřednictvím sledování“ a opatření M21, a provedli jsme kontroly 
soudržnosti kontrolních statistik a údajů o platbách předkládaných členskými státy 
Komisi. 

                                                      
5 Zkontrolovali jsme sedm operací v rámci Evropského námořního a rybářského fondu a tři 

operace souvisejících s programem LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu. 
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Správnost operací 
6.13. Tato část kapitoly obsahuje čtyři pododdíly. První se týká našeho testování 
letošního vzorku 212 operací a jeho cílem je poskytnout přehled hlavních zdrojů chyb. 
Druhý pododdíl se týká našeho přezkumu kontrol, které provádějí členské státy 
prostřednictvím sledování. Třetí se týká našeho prověřování kontrolních a platebních 
údajů vykázaných platebními agenturami a ve čtvrtém pododdíle popisujeme, k jakým 
zjištěním jsme dospěli na základě auditu provádění opatření M21 vybranými členskými 
státy. 

Výsledky testování operací 

6.14. Kontrolovali jsme 212 operací 18 členských států6. Kontrolovali jsme přímé 
platby ve 14 členských státech a předmětem našeho testování operací v oblasti rozvoje 
venkova bylo 20 vnitrostátních a regionálních programů ve 14 členských státech. 
Z 212 operací, které jsme prověřovali, jich bylo 185 (87 %) bez chyb a 27 (13 %) 
obsahovalo chyby. Na základě 23 chyb, které jsme vyčíslili (viz obrázek 6.2), a dalších 
důkazů získaných z kontrolního systému (viz oddíl „Výroční zprávy o činnosti a jiné 
správní mechanismy“) se domníváme, že míra chyb v okruhu „Přírodní zdroje“ se blíží 
prahu významnosti (materiality). Většina chyb, které jsme zjistili, se týkala operací 
v oblasti rozvoje venkova a tržních opatření. V přímých platbách jsme zjistili několik 
menších vyčíslitelných chyb. Rovněž jsme zjistili čtyři problémy s dodržováním předpisů 
bez finančního dopadu. 

                                                      
6 Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, 

Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Finsko. 

188



 

 

Příloha 6.2 – Výsledky testování operací 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

6.15. Přehled plateb v rámci okruhu 3 VFR a výsledků našeho testování operací je 
uveden v příloze 6.1. 

6.16. Přehled námi odhadované míry chyb za rok 2021 podle jednotlivých kategorií 
chyb uvádí obrázek 6.3. 

Obrázek 6.3 – Nejčastějším zdrojem zjištěných chyb byli nezpůsobilí 
příjemci nebo výdaje 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr. 
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6.17. Orgány členských států a Komise (v oblasti přímého řízení) uplatnily nápravná 
opatření, která měla přímý dopad na 21 operací, jež jsme vybrali do vzorku. Tato 
opatření byla pro naše výpočty relevantní, neboť snížila odhad míry chyb pro tuto 
kapitolu o 0,3 procentního bodu. V 15 případech vyčíslitelných chyb měly orgány 
členských států a Komise dostatek informací k tomu, aby těmto chybám předešly, 
odhalily je a před schválením výdajů je napravily. Pokud by orgány členských států a 
Komise (v případě přímého řízení) řádně využily všechny informace, které měly 
k dispozici, odhadovaná míra chyb by u této kapitoly byla o 1,2 procentního bodu nižší. 
Rámeček 6.1 ukazuje příklad administrativní chyby vzniklé v důsledku nepoužití 
dostupných informací.  

Rámeček 6.1 

Platební agentura při kontrole vykázaných nákladů příjemce 
nepoužila všechny dostupné informace. 

Opatření k propagaci vína, Španělsko 

o Podle vnitrostátních předpisů mohou příjemci, kteří organizují ochutnávky 
vína, požadovat náhradu nákladů na jednu láhev od každého druhu vína na 
každých šest účastníků.  

o Platební agentura si od příjemce vyžádala podrobnou zprávu se seznamem 
uspořádaných akcí, počtem jejich účastníků a počtem lahví připadajících na 
každou akci. 

o Při provádění kontrol způsobilosti vykázaných nákladů se platební agentura 
zaměřila na další kontroly, aniž zjistila, že uvedený požadavek nebyl splněn, 
a to přesto, že příjemce platební agentuře příslušné informace předložil. 

Při auditu této operace nám byl poskytnut správný přepočet počtu lahví, o jejichž 
proplacení bylo možné žádat. Výsledkem byl odpočet téměř 50 % původně 
nárokovaných lahví vína, což vedlo k chybě 6,5 % v celkových vykázaných 
nákladech příjemce na opatření.  

Přímé platby: nižší riziko chyb 

6.18. V 84 testovaných operacích přímých plateb jsme zjistili pouze tři menší 
vyčíslitelné chyby, které vznikly v důsledku toho, že zemědělci nadhodnotili způsobilou 
plochu zemědělské půdy. 
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6.19. Přímé platby jsou řízeny prostřednictvím integrovaného administrativního a
kontrolního systému (IACS)7, jehož součástí je systém evidence půdy (LPIS). IACS 
propojuje databáze zemědělských podniků, žádostí o podporu, zemědělských pozemků 
a registrů zvířat, které platební agentury používají pro administrativní křížové kontroly8 
všech žádostí o podporu. LPIS je zeměpisný informační systém, který obsahuje soubory 
prostorových dat z více různých zdrojů, které dohromady tvoří evidenci všech 
zemědělských ploch v členských státech. Skutečnost, že platební agentury od roku 
2015 provádějí předběžné kontroly a že v roce 2018 byly v některých členských státech 
zavedeny „kontroly prostřednictvím sledování“, dává příjemcům možnost opravit ve 
svých žádostech o podporu některé chyby, čímž se snižuje riziko chyb. 

6.20. Naše zjištění potvrzují naše předchozí připomínky9, že IACS a zejména LPIS
jsou účinnými systémy řízení a kontroly, které zajišťují, aby přímé platby jako celek 
nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. 

Rozvoj venkova, tržní opatření a jiné platby: vyšší riziko chyb 
Výdaje na rozvoj venkova týkající se plochy/zvířat 

6.21. Prověřovali jsme 42 plateb v oblasti rozvoje venkova, které byly vázané na
plochu nebo počet zvířat podle údajů vykázaných zemědělci. Patří mezi ně vyrovnávací 
platby na ekologické zemědělství, platby vyplácené zemědělcům hospodařícím 
v oblastech s přírodními omezeními a platby na plnění specifických 
agroenvironmentálně-klimatických závazků. 

6.22. Ze 42 testovaných operací v oblasti rozvoje venkova týkajících se plochy nebo
zvířat jich bylo 35 bez chyb. Zjistili jsme šest vyčíslitelných chyb, z nichž tři 
představovaly více než 20 %, a jeden problém s dodržováním předpisů bez finančního 
dopadu. 

7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 

8 Čl. 11 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 
o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a
podmíněnost, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2333 ze dne
14. prosince 2015.

9 Výroční zpráva za rok 2020, bod 6.16. 
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6.23. Dvě z vyčíslených chyb vznikly kvůli tomu, že platební agentura provedla 
platby na základě nesprávných údajů o příjemcích zaznamenaných v její databázi zvířat. 
U zbývajících čtyř zjištění jsou zdrojem chyb porušení dobrých životních podmínek 
zvířat a agroenvironmentálně-klimatických závazků (viz příklad v rámečku 6.2) a 
nadhodnocení způsobilé plochy.  

Rámeček 6.2 

Příklad nedodržení agroenvironmentálně-klimatické podmínky 

V Polsku získal zemědělec podporu v rámci agroenvironmentálně-klimatického 
opatření rozvoje venkova M10. Zemědělec vykázal tři parcely spadající pod toto 
opatření a byl povinen plnit několik závazků: 

o v období od 15. června do 30. září vykázané parcely jednou posíci, 

o na dvou parcelách ponechat 15–20 % plochy neposečených, 

o do dvou týdnů po sečení posekanou biomasu posbírat nebo dát do balíků. 

Zjistili jsme, že většina údajů zapsaných v zemědělském registru příjemce 
neodpovídala skutečné zemědělské činnosti. Pomocí údajů ze snímků z družice 
Sentinel jsme byli schopni určit, že: 

o jedna parcela nebyla posečena vůbec, 

o jedna z parcel, které měly být ponechány částečně neposečené, byla zcela 
posečena, 

o u dvou parcel se datum sečení lišilo od data zapsaného zemědělcem, což nás 
vedlo k závěru, že posečená biomasa byla shromážděna nebo dána do balíků 
více než dva týdny po sečení. 

Při zohlednění pokut stanovených ve vnitrostátních pravidlech vedly tyto případy 
nedodržení předpisů k chybě ve výši 57 % kontrolované platby. 

Investiční projekty 

6.24. Prověřovali jsme 62 plateb na rozvoj venkova na investiční projekty, jako je 
modernizace zemědělských podniků, výstavba zemědělských nebo zpracovatelských 
zařízení pro zemědělské produkty, podpora základních služeb a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech nebo zahájení činnosti mladých zemědělců.  

6.25. Vyčíslili jsme chyby v sedmi platbách na investiční projekty, které většinou 
vznikly v důsledku toho, že příjemci vykázali výdaje nebo činnosti, jež nesplňovaly 
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podmínky způsobilosti. Ve čtyřech případech šlo o chyby nevýznamné, ale ve 
zbývajících třech případech přesáhly 20 %.  

Tržní opatření  

6.26. Testovali jsme 14 operací tržních opatření a zjistili jsme čtyři případy, v nichž 
platební agentury proplatily nezpůsobilé náklady. Všechny čtyři chyby byly nižší než 
20 %.  

Námořní záležitosti, rybolov, životní prostředí a opatření v oblasti klimatu 

6.27. V oblasti námořních záležitostí, rybolovu, životního prostředí a opatření 
v oblasti klimatu jsme kontrolovali čtyři operace v rámci přímého řízení a nezjistili jsme 
žádnou chybu. U zbývajících šesti operací spadajících pod sdílené řízení jsme zjistili tři 
vyčíslené chyby, včetně jedné nad 20 %, které byly výsledkem nesprávného výpočtu 
způsobilých nákladů. 

Kontroly prostřednictvím sledování – účinný nástroj pro 
kontroly prováděné platebními agenturami 

6.28. Od roku 2018 mohou platební agentury členských států uplatňovat 
tzv. kontroly prostřednictvím sledování. Při nich se pro ověření souladu s určitými 
pravidly SZP využívají automatizované procesy založené na údajích družic Sentinel 
unijního programu Copernicus. V roce 2021 využívalo k posuzování žádostí o podporu 
na plochu v rámci režimů přímých plateb hlavně kontroly prostřednictvím sledování 
deset členských států. Pokud lze všechna kritéria způsobilosti daného režimu plateb 
vyhodnocovat z vesmíru, mohou platební agentury dálkově sledovat celý základní 
soubor příjemců finančních prostředků. 

6.29. Kontroly prostřednictvím sledování zajišťují pravidelné pozorování 
zemědělské činnosti a mohou zemědělce varovat před možným nedodržováním 
pravidel režimu plateb kdykoli během vegetačního období. To zemědělcům poskytuje 
více příležitostí k opravě jejich žádostí o podporu před tím, než ji předloží. 

6.30. Níže uvedená mapa znázorňuje, které členské státy či regiony používají 
kontroly prostřednictvím sledování. 
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Obrázek 6.4 – Země a regiony provádějící „kontroly prostřednictvím 
sledování“  

 
Zdroj: vytvořil EÚD pomocí platformy Tableau na základě údajů Komise, mapový podklad ©Mapbox a 
©OpenStreetMap, povolení uděleno na základě licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 
(CC BY-SA). 

6.31. V nedávné zvláštní zprávě o využívání nových zobrazovacích technologií ke 
sledování SZP jsme Komisi doporučili, aby prosazovala kontroly prostřednictvím 
sledování jako klíčový kontrolní systém pro SZP po roce 2020 a pomohla členským 
státům lépe využívat nové technologie pro sledování plnění požadavků v oblasti 
životního prostředí a klimatu10. Ve zvláštní zprávě o podvodech v oblasti SZP jsme 

                                                      
10 Zvláštní zpráva č. 4/2020: „Využívání nových zobrazovacích technologií k monitorování 

společné zemědělské politiky: pokrok je celkově stabilní, ale u monitorování klimatu a 
životního prostředí je pomalejší“, bod 82. 

Členské státy a regiony, 
které v roce 2021 oficiálně 
uplatňovaly „kontroly 
prostřednictvím sledování“ 

Belgie

Vlámský region, Valonský region

Dánsko – celá země 

Německo

Bádensko-Württembersko, Šlesvicko-
Holštýnsko, Sasko-Anhaltsko

Irsko – celá země

Španělsko

Andalusie, Aragonie, Asturie, Baleárské 
ostrovy, Baskicko, Kantábrie, Kastilie a 
León, Kastilie-La Mancha, Katalánsko, 
Extremadura, Galicie, Madrid, Murcie, 
Navarra, La Rioja, Valencie

Chorvatsko – celá země 

Itálie

Agrigento, Ancona, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 
Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Isernia, 
Latina, Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, 
Řím, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo

Lotyšsko – celá země 

Malta – celá země 

Portugalsko – celá země 
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Komisi doporučili, aby podporovala využívání nových technologií pro předcházení 
podvodům ve výdajích na SZP a jejich odhalování11.  

6.32. Během naší práce na prohlášení o věrohodnosti za rok 2021 jsme prověřovali 
provádění kontrol prostřednictvím sledování ve Španělsku a v Itálii.  

6.33. Španělsko provádí od roku 2019 „kontroly prostřednictvím sledování“ v rámci 
celostátních a regionálních projektů sledování přímých plateb. Kontroly se týkaly 
14 regionů v roce 2020 a 15 regionů v roce 2021 z celkového počtu 17 regionů. 
Některé regiony rozšířily tento postup na rostoucí počet opatření pro rozvoj venkova, 
která zahrnovala tři opatření v roce 2020 a 11 opatření v roce 2021. Rámeček 6.3 uvádí 
příklad provádění kontrol prostřednictvím sledování v oblasti agroenvironmentálních 
opatření pro rozvoj venkova. 

                                                      
11 Zvláštní zpráva 14/2022: „Reakce Komise na podvody ve společné zemědělské politice: Je 

načase se jimi zabývat hlouběji“, bod 112. 
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Rámeček 6.3 

„Kontroly prostřednictvím sledování“ uplatňované na 
agroenvironmentální opatření ve Španělsku (Andalusie) v roce 2021 

Analyzovali jsme provádění kontrol prostřednictvím sledování v Andalusii. 

Platební agentura provedla vlastní kombinované kontroly prostřednictvím 
sledování u projektu podpory vázané na produkci rýže (přímé platby) a opatření 
pro rozvoj venkova „Zemědělské systémy se zvláštním významem pro ptactvo 
z andaluských rýžových polí“. Kontroly probíhaly formou osmitýdenního sledování 
satelitních snímků, které umožnily ověřit, zda byly splněny požadavky týkající se 
zimního zaplavení rýžových polí. Po ukončení produkčního cyklu plodiny musí 
rýžová pole zůstat zaplavena až do 15. ledna následujícího roku, což pomáhá 
zachovat ornitologickou biologickou rozmanitost. 

Níže uvedené obrázky ukazují posklizňové záplavy rýžových polí, které jsme mohli 
potvrdit během návštěvy na místě, která proběhla v listopadu 2021. 

Snímky pořízené z družice Sentinel 2 dne  
3. a 28. září, 

13. října 
(před obdobím 

záplav) 

 

 

 

23. října, 
7 a 17. listopadu 
(během období 

záplav) 

 

 

 

 
 
 
 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr. 
 

Zdroj: údaje z družice Copernicus Sentinel (2021) zpracované úložištěm Sentinel a andaluskou 
platební agenturou. 
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6.34. V Itálii využily v roce 2021 kontroly prostřednictvím sledování dvě 
z 11 platebních agentur (AGEA a ARCEA). Pokrytí se oproti předchozímu roku zvýšilo ze 
17 na 29 obcí a dosáhlo 2,9 milionu ha. Kontroly se týkaly pouze přímých plateb, ale 
Itálie hodlá rozšířit kontroly na některá opatření v oblasti rozvoj venkova 
(například zachování půdního krytu u trvalých kultur, přímý výsev nebo minimální 
orba). Vnitrostátní orgány uvedly, že systém by se zdokonalil díky využívání 
družicových snímků s lepším rozlišením a díky uvádění podrobnějších a přesnějších 
údajů o plodinách a zemědělských postupech v žádostech zemědělců. 

6.35. Komise se zavázala, že bude členské státy při vývoji kontrol prostřednictvím 
sledování podporovat12. Na konci roku 2021 činil podíl plochy hlavních režimů přímé 
podpory (základní platby a jednotné platby na plochu), která byla předmětem kontrol 
prostřednictvím sledování, 13,1 %13. 

Kontroly soudržnosti kontrolních statistik a údajů o platbách 
členských států 

6.36. Členské státy každoročně předkládají Komisi údaje o svých kontrolách 
vyplácené podpory (dále jen „kontrolní statistiky“) a údaje o prostředcích vyplacených 
příjemcům. Za rozpočtový rok 2021 jsme kontrolovali kvalitu a soudržnost těchto 
kontrolních statistik a údajů o platbách vykázaných 13 platebními agenturami, které 
jsme vybrali do svého vzorku přímých plateb. Na základě těchto údajů Komise 
členským státům vyplácí finanční prostředky EU. 

6.37. Zjistili jsme určité nesrovnalosti mezi kontrolními a platebními údaji, které 
byly do značné míry způsobeny časovým nesouladem mezi oběma soubory údajů. 
Zatímco kontrolní údaje jsou statické, sestavené ke dni 15. července 2021, údaje 
o platbách platební agentury průběžně aktualizují. Aktualizace odrážejí změny, k nimž 
dochází na straně příjemců (například převody podniků) nebo na straně agentury 
(změny v důsledku kontrol). I přes tuto přirozenou překážku jsme v rámci přepočtu 
údajů o platbách dosáhli velmi vysoké míry přesnosti. Celkově jsme zjistili, že systémy 
vybraných platebních agentur spolehlivě vypočítaly platby podpory a správně 
zohlednily úpravy vyplývající z kontrolních údajů. 

                                                      
12 Odpovědi Komise na zvláštní zprávu 04/2020. 

13 Výroční zpráva o činnosti GŘ AGRI za rok 2021, příloha 2, s. 25. 
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Opatření pro rozvoj venkova M21: mimořádná podpora 
přidělovaná potřebným příjemcům, avšak s určitými výjimkami 

6.38. Hlavním účelem opatření M21 bylo řešit problémy s likviditou zemědělců a 
malých a středních podniků působících v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů, které byly obzvláště postiženy krizí COVID-19, aby byla 
zajištěna kontinuita jejich podnikatelské činnosti. Provádění opatření jsme prověřovali 
ve čtyřech členských státech (Bulharsku, Polsku, Rumunsku a Řecku). Kontrolovali 
jsme, zda byly splněny dvě hlavní podmínky podpory, totiž že žádosti o podporu měly 
být schváleny příslušným orgánem do 31. prosince 2020 a že maximální výše podpory 
nesmí přesáhnout 7 000 EUR na zemědělce a 50 000 EUR na malý a střední podnik14. 

6.39. Zjistili jsme, že obecně byly podmínky podpory stanovené v nařízení 
dodržovány. Konstatovali jsme, že podmínky získání této podpory byly méně náročné 
než u jiných druhů přímé podpory. Vzhledem k naléhavé povaze opatření M21 
spravovala většina členských států toto opatření mimo svůj systém IACS.  

6.40. Zjistili jsme, že v omezeném počtu případů obdrželi finanční prostředky 
příjemci, kteří nesplňovali kritéria podpory. Kdyby platební agentury použily systém 
IACS namísto spravování těchto opatření mimo systém automatické kontroly pomocí 
tabulek aplikace Excel, bylo možné tomu zabránit. 

Rámeček 6.4 

Příklady příjemců nesplňujících kritéria opatření M21 

V Rumunsku a Bulharsku byly platby vypláceny subjektům, které nejsou závislé na 
zemědělské činnosti, například klášterům, kostelům, věznicím, veřejným 
výzkumným ústavům nebo nevládním organizacím. Tato kategorie příjemců 
netrpěla problémy s likviditou a peněžními toky v míře, která by poskytnutí této 
mimořádné podpory odůvodňovala.  

V Polsku jsme zjistili několik případů drůbežáren, které podaly více než jednu 
žádost. Ve většině případů manželský pár požádal o maximální podporu ve výši 
7 000 EUR a uvedl, že by měli být považováni za samostatné zemědělce, i když se 
jejich zvířata nacházejí ve stejných budovách. Platební agentura schválila podporu 
pouze na základě dokumentace, aniž by zemědělské podniky sama navštívila a 
ověřila, zda rodinní příslušníci vykonávají zemědělskou činnost odděleně. 

                                                      
14 Čl. 39b odst. 4 a 5 nařízení (EU) 1305/2013. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 

Zprávy GŘ AGRI a GŘ CLIMA o správnosti výdajů 

6.41. Ředitelé všech platebních agentur každoročně předkládají GŘ AGRI výroční 
prohlášení řídícího subjektu o účinnosti řídicích a kontrolních systémů agentury a 
o legalitě a správnosti výdajů. Členské státy kromě toho každoročně podávají zprávy 
o svých správních kontrolách a kontrolách na místě (tzv. kontrolní statistiky).  

6.42. Pro poskytnutí dodatečné jistoty jsou certifikační subjekty od roku 2015 
povinny každoročně předkládat za každou platební agenturu výrok o legalitě a 
správnosti výdajů, o jejichž proplacení členské státy požádaly. 

6.43. GŘ AGRI používá míry chyb uvedené v kontrolních statistikách, které upravuje 
na základě výsledků auditů certifikačních subjektů a vlastních auditů systémů a výdajů 
platebních agentur, k tomu, aby u přímých plateb, opatření pro rozvoj venkova a 
tržních opatření vypočetlo „riziko při platbě“. Úpravy vyplývající z vlastní analýzy 
GŘ AGRI vedou k jednorázovým nebo paušálním opravám. Uplatňování paušálních 
sazeb usnadňuje standardní řešení problémů zjištěných v řídicích a kontrolních 
systémech členských států. GŘ AGRI následně od „rizika při platbě“ odečte svůj odhad 
budoucích finančních oprav a zpětně získaných částek, aby odhadlo „konečnou 
rizikovou částku“.  

6.44. Podle kontrolních statistik vypracovaných platebními agenturami odpovídala 
míra chyb 0,9 % celkových výdajů na SZP. GŘ AGRI s přihlédnutím k práci certifikačních 
orgánů a vlastním auditům vypočítalo „odhad rizikové částky při platbě“ na 
1 020,68 milionu EUR, tj. přibližně 1,8 % celkových výdajů na SZP v roce 2021. 
U přímých plateb činí podle odhadů GŘ AGRI riziko při platbě (upravená míra chyb) asi 
1,4 %, v případě opatření na rozvoj venkova to je 2,9 % a u tržních opatření 2,1 %. 
Informace o správnosti, které GŘ AGRI uvedlo ve své výroční zprávě o činnosti, jsou 
v souladu s našimi zjištěními a závěry a shodují se s poznatky, které jsme v průběhu 
auditu získali. 

6.45. Přezkum informací o správnosti obsažených ve výroční zprávě o činnosti 
GŘ CLIMA, který jsme provedli, byl omezeného rozsahu. Na základě tohoto omezeného 
přezkumu jsme zjistili, že metodika výpočtu konečného rizika při platbě (nebo 
uzávěrce) byla v souladu s pokyny Komise. 
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Výroční zpráva Komise o řízení a výkonnosti 

6.46. Odhad Komise týkající se rizika při platbě pro „Přírodní zdroje“ uvedený v její 
výroční zprávě o řízení a výkonnosti činí 1,8 %. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

6.47. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme 
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na „Přírodní zdroje“ se blížila prahu 
významnosti (materiality) (viz bod 6.14). V tomto okruhu víceletého finančního rámce 
z našeho testování operací vyplývá, že odhadovaná celková míra chyb činí 1,8 %.  

6.48. Z našich výsledků vyplývá, že míra chyb u přímých plateb, které představují 
67 % plateb v tomto okruhu víceletého finančního rámce, nebyla významná 
(materiální) a že celkově u výdajových oblastí, v nichž jsme zjistili vyšší riziko (rozvoj 
venkova, tržní opatření, námořní záležitosti, rybolov, životní prostředí a klimatická 
opatření) a na něž připadá 33 % plateb v rámci tohoto okruhu, byla stále významná 
(materiální).  

Doporučení 

6.49. Platební agentury musí mít zavedeny systémy pro předcházení podvodům a 
jejich odhalování a Komise musí získat přiměřenou jistotu o fungování těchto systémů. 
Ve výroční zprávě za rok 2019 jsme konstatovali u SZP určité nedostatky v politikách a 
postupech pro boj proti podvodům a doporučili jsme tyto problémy řešit15. Zjištění 
vyplývající z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti na doporučení, která 
jsme navrhli ve výroční zprávě za rok 2019, jsou uvedena v příloze 6.2.  

6.50. Doporučení považujeme za provedené v některých ohledech, protože Komise 
k řešení problémů, na něž jsme upozornili, provedla určitá opatření. V nedávné zprávě 
o podvodech ve SZP jsme tato doporučení znovu zopakovali. Jak cílový termín 
provedení pro analýzu rizik podvodů a opatření členských států zaměřených na 
prevenci podvodů stanovíme rok 2023 a pro podporu využívání nástroje pro vytěžování 
údajů a hodnocení rizik Arachne větším počtem platebních agentur stanovíme rok 
2024. 

6.51. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2021 Komisi 
doporučujeme: 

                                                      
15 Výroční zpráva za rok 2019, body 6.34–6.41 a 6.44. 
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Doporučení 6.1 – Podporovat využívání nových technologií při 
prevenci chyb v platbách SZP 

Na základě zkušeností s využíváním „kontrol prostřednictvím sledování“ napomáhat 
výměně osvědčených postupů, které členské státy uplatňují, když pomocí nových 
technologií kontrolují platby SZP, a podporovat tak členské státy při provádění systému 
sledování plochy od roku 2023. 

Cílový termín provedení: 2023 

Doporučení 6.2 – Kontroly plateb v rámci opatření M21 

Provádět audity a zajistit monitorování a hodnocení, aby bylo možné potvrdit, že je 
financování z opatření M21 řádně zaměřeno na způsobilé příjemce, kteří mají 
problémy s likviditou, jež ohrožují kontinuitu jejich zemědělské nebo podnikatelské 
činnosti. 

Cílový termín provedení: 2023 v případě auditů a 2025 v případě monitorování a 
hodnocení 
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Přílohy 

Příloha 6.1 – Informace o opatřeních EU ve 27 členských státech 
a Spojeném království 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

Členské státy, 
v nichž proběhla kontrola operací

Platby a výsledky testování operací v roce 2021 za každý členský stát a Spojené království

Kontrolované operace

Členské státy 

Platby celkem 
Rozvoj venkova

Tržní opatření

Jiné

Vyčíslitelné chyby

(v mil. EUR)

Francie 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Španělsko 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Německo 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Itálie 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Polsko 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
Rumunsko 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Řecko 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Maďarsko 1 892 34 1 276 577 5 14 –
Irsko 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Portugalsko 1 320 102 756 401 62 11 –
Rakousko 1 290 24 683 581 2 12 3
Bulharsko 1 233 24 843 355 11 13 –
Česká republika 1 231 17 852 357 4 – –
Švédsko 1 016 13 673 320 10 –
Finsko 964 9 517 428 10 4 –
Dánsko 953 10 798 117 28 4 –
Nizozemsko 875 52 651 163 9 – –
Chorvatsko 757 13 348 382 14 4 –
Litva 708 4 510 189 4 4 –
Spojené království 706 0 41 634 31 – –
Belgie 645 59 499 83 5 3 –
Slovensko 536 12 385 139 0 – –
Lotyšsko 432 2 295 124 11 8 –
Estonsko 285 2 165 106 12 – –
Slovinsko 261 7 133 119 3 – –
Kypr 77 5 47 22 2 – –
Lucembursko 52 1 34 17 0 – –
Malta 22 0 5 15 2 – –

Přímé platby
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Příloha 6.2 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí doporučení 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2019 

Doporučujeme následující: 

Doporučení 1: 

Komise by měla častěji aktualizovat svou 
analýzu rizika podvodů v rámci SZP, dále by 
měla analyzovat opatření členských států 
zaměřená na prevenci podvodů a šířit 
osvědčené postupy, pokud jde o nástroj 
Arachne, aby více podpořila jeho využívání 
v platebních agenturách. 

  X    

Zdroj: Evropský účetní dvůr. 
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Kapitola 7 

Migrace a správa hranic 
Bezpečnost a obrana 
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Obsah 
Body 

Úvod 7.1.–7.9. 
Stručný popis 7.2.–7.8. 

Rozsah a koncepce auditu 7.9. 

Správnost operací 7.10.–7.11. 

Prověrka prvků systémů vnitřní kontroly 7.12.–7.14. 
Přezkum práce auditních orgánů týkající se jejich výročních 
kontrolních zpráv a auditů výdajů 7.12.–7.14. 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 7.15.–7.16. 

Závěr a doporučení 7.17.–7.19. 
Závěr 7.17. 

Doporučení 7.18.–7.19. 

Přílohy 
Příloha 7.1 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na 
předchozí doporučení 
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Úvod 
7.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu víceletého finančního 
rámce (VFR) 4 „Migrace a správa hranic“ a 5 „Bezpečnost a obrana“. O těchto okruzích 
podáváme zprávu ve společné kapitole, neboť byly v předchozím období VFR 
rozpočtově a účetně vedeny z větší části pod okruhem 3 VFR „Bezpečnost a občanství“. 
Přehled hlavních činností a výdajů v rámci tohoto okruhu v roce 2021 je uveden na 
obrázku 7.1 a obrázku 7.2 

Obrázek 7.1 – Platby a kontrolovaný základní soubor – Migrace a správa 
hranic 

 
(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12). 
(**) Předběžné financování dále obsahuje platby v rámci sdíleného řízení za programové období 
2014–2020, které nebyly zahrnuty do účetních závěrek, z nichž soubory dokumentů k poskytnutí jistoty 
schválené Komisí v roce 2020 vycházely. 
Zdroj: EÚD na základě údajů z konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2021. 

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 ve srovnání s platbami

Platby za rok 2021 – celkem 2,5

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 2,6

Zúčtování předběžného financování (**): 1,3

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
1,2 (48,2 %)

Decentralizované agentury
0,9 (35,6 %)

Fond pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza
0,4 (16,2 %)

Platby za rok 2021 a jejich rozdělení podle fondů

Řízení migrace a správa hranic
2,5 miliardy EUR (1,4 % výdajů z rozpočtu EU)

Platby předběžného financování (*): 2,2

Roční rozhodnutí o schválení účetní
závěrky: 1,0 

Průběžné a konečné platby: 0,3

(v mld. EUR)

Průběžné a konečné platby: 0,3
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Obrázek 7.2 – Platby a kontrolovaný základní soubor – Bezpečnost a 
obrana 

 
(*) Předběžné financování dále obsahuje platby v rámci sdíleného řízení za programové období 
2014–2020, které nebyly zahrnuty do účetních závěrek, z nichž soubory dokumentů k poskytnutí jistoty 
schválené Komisí v roce 2020 vycházely. 
(**) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12). 

Zdroj: EÚD na základě údajů z konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2021. 

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 ve srovnání s platbami

Platby za rok 2021 – celkem 0,7

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 0,6

Zúčtování předběžného financování (**): 0,4

Evropský obranný fond
0,2 (29,2 %)

Decentralizované agentury
0,2 (28,7 %)

Fond pro vnitřní bezpečnost – policie (ISF-P)
0,2 (24,3 %)

Jaderná bezpečnost a vyřazování jaderných zařízení z provozu
0,1 (17,8 %)

Platby za rok 2021 a jejich rozdělení podle fondů

Platby předběžného financování (*):  0,6

Roční rozhodnutí o schválení účetní 
závěrky: 0,1 

Průběžné a konečné platby: 0,1

(v mld. EUR)

Bezpečnost a obrana
0,7 miliardy EUR (0,4 % výdajů z rozpočtu EU) 

Průběžné a konečné platby: 0,1
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Stručný popis 

7.2. Vzhledem k rostoucímu významu migrace a správy hranic v posledních letech 
vytvořila Evropská unie pro VFR 2021–2027 speciálně pro tyto oblasti politiky vlastní 
okruh 4. Nejdůležitější výdajová oblast v roce 2021 se týká dokončení projektů a 
režimů zbývajících z víceletého finančního rámce 2014–2020. Jak je uvedeno na 
obrázku 7.1, souvisí většina výdajů s likvidací Azylového, migračního a integračního 
fondu1 (AMIF) na období 2014–2020 a dokončením financování z Fondu pro vnitřní 
bezpečnost – nástroje hranice a víza2 (ISF-BV). Cílem fondu AMIF na období 2014–2020 
bylo napomáhat účinnému řízení migračních toků a rozvíjet společný přístup EU k azylu 
a migraci. Cílem fondu ISF-BV bylo přispět k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v EU a 
usnadnit legální cestování prostřednictvím jednotné a vysoké úrovně ochrany vnějších 
hranic a účinným zpracováním schengenských víz. 

7.3. Tyto fondy z období 2014–2020 byly na období 2021–2027 nahrazeny novým 
fondem AMIF3 a Nástrojem pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky4 
(BMVI) Fondu pro integrovanou správu hranic (IBMF). Cílem fondu AMIF pro období 
2021–2027 je přispět k efektivnímu řízení migračních toků a provádění a posilování 
společné azylové a přistěhovalecké politiky. Cílem nástroje BMVI je podpořit silnou a 
účinnou integrovanou správu hranic na vnějších hranicích Unie, a tím přispět k zajištění 
vysoké úrovně bezpečnosti při současném zabezpečení volného pohybu osob na území 
EU. 

7.4. Další výrazná část rozpočtu v okruhu 4 připadá na financování tří 
decentralizovaných agentur5 (EUAA, Frontex, eu-LISA), které se aktivně podílejí na 
plnění hlavních priorit EU v oblasti migrace a správy hranic. 

7.5. Okruh 5 je ve VFR na období 2021–2027 zaměřen na bezpečnost a obranu. Jak 
ukazuje obrázek 7.2, prvek „bezpečnost“ zahrnuje dokončení financování z Fondu 
vnitřní bezpečnosti – nástroj policie na období 2014–2020, financování pro vyřazování 
jaderných zařízení z provozu (finanční podpora EU pro vyřazování jaderných zařízení 

                                                      
1 Nařízení (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond. 

2 Nařízení (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje 
nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz. 

3 Nařízení (EU) 2021/1147, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond. 

4 Nařízení (EU) 2021/1148, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic 
zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky. 

5 O těchto agenturách informujeme samostatně ve specifických výročních zprávách. 
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v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu) a financování tří decentralizovaných 
agentur EU v oblasti bezpečnosti (EMCDDA, Europol, CEPOL)6. Prvek „obrana“ zahrnuje 
Evropský obranný fond, z něhož jsou podporovány kooperativní obranné projekty ve 
všech fázích výzkumu a vývoje. 

7.6. Fond pro vnitřní bezpečnost7 (ISF) se pro období 2021–2027 oproti minulosti 
rozsahově zúžil (vzhledem k tomu, že cíle fondu ISF-BV na období 2014–2020 byly 
přesunuty do jiného nástroje) a omezuje se nyní na financování cílů nástroje 2014–
2020 ISF – policie8. Tyto mají přispět k zajištění vysoké míry bezpečnosti v EU, zejména 
prevencí terorismu, radikalizace, závažné a organizované trestné činnosti a 
kyberkriminality a ochranou proti těmto jevům, dále ochranou a podporou obětí 
trestné činnosti a přípravou na události související s bezpečností a na rizika a krize, 
jejich účinným zvládáním a související ochranou. Nejdůležitější výdajová oblast v roce 
2021 se týká dokončení projektů a režimů z víceletého finančního rámce 2014–2020, 
které stále probíhají. 

7.7. Řízení většiny prostředků z fondů AMIF a ISF pro období 2014–2020 sdílejí 
členské státy (nebo země přidružené k Schengenu) s Generálním ředitelstvím Komise 
pro migraci a vnitřní věci (GŘ HOME). V rámci tohoto typu řízení provádějí členské 
státy víceleté národní programy AMIF a ISF, které schválila Komise. 

7.8. V roce 2021 členské státy opět zintenzivnily míru plnění svých národních 
programů. Přesto nebyl značný objem prostředků dosud vyplacen a skutečnost, že 
finanční prostředky na období 2014–2020 musí být vynaloženy do června 20249, může 
tlak na vnitrostátní orgány ještě zvýšit. Shrnutí výdajů, o jejichž vyplacení členské státy 
požádaly Komisi od začátku programového období 2014–2020, je uvedeno na 
obrázku 7.3. 

                                                      
6 O těchto agenturách informujeme samostatně ve specifických výročních zprávách. 

7 Nařízení (EU) 2021/1149, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost 

8 Nařízení (EU) č. 513/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje 
nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti 
trestné činnosti a řešení krizí. 

9 Nařízení (EU) 2022/585 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a 
integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení 
trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí. 
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Obrázek 7.3 – Výdaje na národní programy AMIF a ISF se opět zvýšily, 
avšak velká část rozpočtu dosud nebyla vyčerpána 

 
(*) Výdaje z fondů AMIF/ISF na úrovni členských států se vykazují Komisi a Komise je schvaluje rok 
poté, co byly vynaloženy. V účtech / účetní závěrce Komise za rok 2021 jsou tedy zaúčtovány výdaje 
členských států z roku 2020. 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise (národní programy a rozhodnutí o schválení do konce roku 2021). 

Rozsah a koncepce auditu 

7.9. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v těchto 
okruzích víceletého finančního rámce v roce 2021 kontrolovali: 

a) vzorek 28 operací, který, ačkoli přispívá k našemu celkovému prohlášení 
o věrohodnosti, není reprezentativní pro celé rozpětí výdajů spadajících do těchto 
okruhů víceletého finančního rámce. Pro tyto okruhy tedy nejsme schopni provést 
odhad míry chyb. Vzorek obsahoval 14 operací ve sdíleném řízení s členskými 
státy10 (dvě operace na členský stát), šest operací v rámci přímého řízení (pro 
okruh 4) a pět v rámci nepřímého řízení (dvě pro okruh 4, tři pro okruh 5) Komise 
a dále tři spočívající ve zúčtování záloh poskytnutých agenturám (dvě pro okruh 4, 
jedna pro okruh 5). 

                                                      
10 Španělsko, Francie, Itálie, Polsko a Švédsko pro okruh 4; Bulharsko a Litva pro okruh 5. 
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b) informace o správnosti uvedené ve výroční zprávě o činnosti GŘ HOME a poté 
začleněné do výroční zprávy o řízení a výkonnosti vypracované Komisí. 

c) vybrané systémy, přičemž jsme prověřovali: 

i) výroční kontrolní zprávy obdržené od tří auditních orgánů11 připojené k roční 
účetní závěrce za rok 2020 týkající se fondů AMIF a ISF; posuzovali jsme, a 
zda jsou tyto zprávy v souladu s příslušným nařízením12; 

ii) práci týchž auditních orgánů; posuzovali jsme, zda jsou jejich audity výdajů a 
jejich postupy pro přípravu spolehlivých výroků auditora přiměřené. 

  

                                                      
11 Bulharsko, Malta, Švédsko. 

12 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1291, pokud jde o určení odpovědných 
orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů. 
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Správnost operací 
7.10. Z 28 operací, které jsme kontrolovali, bylo devět (32 %) zatíženo chybami. 
Vyčíslili jsme šest chyb, které měly finanční dopad na částky účtované na vrub rozpočtu 
EU. Tyto chyby se týkaly chybějící podpůrné dokumentace, nezpůsobilých výdajů a 
zadávání veřejných zakázek. Příklady chyb, které jsme vyčíslili, uvádí rámeček 7.1. 

Rámeček 7.1 

Pořízení nezpůsobilých typů vozidel 

Kontrolovali jsme projekt ISF – policie prováděný v rámci sdíleného řízení 
s Bulharskem. Projekt prováděl ministerský odbor a spočíval v pořízení 18 nových 
terénních vozidel. 

Provedli jsme náhodný výběr deseti pořízených vozidel a provedli jsme důkladnou 
kontrolu. Zjistili jsme, že pouze pět z těchto vozidel splňovalo definici terénních 
vozidel podle směrnice 2007/46/ES. 50 % projektových nákladů tedy považujeme 
za nezpůsobilé výdaje. Kromě toho nebyla evidence používání vozidla natolik 
podrobná, aby bylo možné doložit, že pořízená vozidla byla využívána výhradně 
v souvislosti s projektem. 

Nezpůsobilost vykázaných nákladů na ubytování 

Jeden projekt mimořádné pomoci v rámci fondu AMIF, který jsme prověřovali, 
prováděl odbor jednoho irského ministerstva. Spočíval v poskytnutí nouzového 
ubytování (včetně stravování) žadatelům o azyl. Vzhledem k tomu, že irské orgány 
neměly dostatečnou kapacitu na uspokojení poptávky v této oblasti, využily výzvu 
k vyjádření zájmu na pronájem místností v hotelech a penzionech. Provedli jsme 
kontrolu vzorku deseti faktur zahrnutých do výkazu nákladů. 

Přezkoumávali jsme zadávací řízení, které vedlo k uzavření smluv s hotely a 
penziony. Vzhledem k tomu, že irské orgány neposkytly určité základní dokumenty 
a informace týkající se zadávacího řízení, nebyli jsme schopni ověřit, zda bylo 
zadávací řízení řádným způsobem organizováno. Rovněž jsme zjistili, že 
uchazečům se nedostalo rovného zacházení (například jedna nabídka byla 
odmítnuta, protože hotel měl příliš málo pokojů k dispozici, ale nabídky z jiných 
hotelů se stejnou kapacitou nebo ještě menší byly přijaty). V důsledku toho 
nemáme žádné důkazní informace, že tyto zakázky byly uděleny na základě 
platných předpisů pro veřejné zakázky. Považujeme tedy 100 % vykázaných výdajů 
za nezpůsobilé k financování EU. 
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Kromě toho nebyly některé ze smluv uzavřených s hotely platné, protože nebyly 
podepsány oběma stranami nebo se netýkaly období uvedeného ve fakturách, 
které jsme kontrolovali. Pro některé z fakturovaných částek také chyběla smlouva. 
To má rovněž dopad na způsobilost výdajů. 

Irské orgány řádným způsobem nemonitorovaly a nezdokumentovaly skutečné 
využití nouzového ubytování. Nepředložily ani uspokojivé důkazy o tom, že osoby 
ubytované v hotelích byly skutečně žadatelé o azyl. 

Ačkoli irské orgány předložily spolu s výkazem nákladů osvědčení o auditu, externí 
auditoři ani jednu z výše popsaných chyb nevykázali. Tyto chyby nezjistilo ani GŘ 
HOME při svých kontrolách před provedením plateb. 

7.11. Dále jsme zjistili šest případů nesouladu s právními a finančními ustanoveními 
(ale bez dopadu na rozpočet EU). Týkaly se například předložení neúplné dokumentace 
k výkazům nákladů nebo částečně netransparentní metodiky pro výpočet standardních 
jednotkových nákladů jako součást zjednodušeného vykazování nákladů. 
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Prověrka prvků systémů vnitřní 
kontroly 

Přezkum práce auditních orgánů týkající se jejich výročních 
kontrolních zpráv a auditů výdajů 

7.12. Přezkoumali jsme práci tří auditních orgánů, které kontrolovaly roční účetní 
závěrku fondů AMIF/ISF (Malta a Švédsko pro AMIF a Bulharsko pro ISF) a předložily 
Komisi výroční kontrolní zprávu. Naším cílem bylo posoudit, zda tyto orgány: 

a) pokryly všechny typy plateb provedených orgány odpovědnými za čerpání 
prostředků; 

b) použily vhodnou metodiku výběru vzorků; 

c) vybraly do vzorku dostatečný počet operací, který jim umožnil dospět k závěru 
o celém základním souboru; 

d) správně vypočetly míru chyb13; 

e) zavedly odpovídající postupy pro vydávání spolehlivých výroků auditora a zpráv 
o auditu14. 

7.13. Auditní orgány vypracovaly a zavedly podrobné a dostatečně kvalitní 
postupy, které jim umožňují informovat ve výroční kontrolní zprávě o své práci. V jejich 
zprávách jsme však zjistili nedostatky. Komise všechny z těchto nedostatků zjistila již ve 
svém posouzení výroční kontrolní zprávy za rozpočtový rok 2020. Svá zjištění 
předkládáme v rámečku 7.2. 

                                                      
13 Jak to vyžaduje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1291. 

14 V souladu s klíčovým požadavkem č. 14 na systémy řízení a kontroly – viz příloha 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/646, pokud jde o postup schvalování roční účetní 
závěrky a schvalování souladu. 
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Rámeček 7.2 

Nedostatky ve výročních kontrolních zprávách 

Nedostatky Členský stát Potenciální dopad 

Pro audit výdajů se nepoužíval 
náhodný výběr vzorků, což není 
v souladu s nařízením Komise 
v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/1291. 

Malta 

Z práce auditního 
orgánu lze odvodit 
jen omezenou 
jistotu. 

Vykázané údaje 
nebyly spolehlivé. 

Orgán odpovědný za provádění 
financování předložil kontrolnímu 
orgánu předběžnou účetní závěrku 
ještě před tím, než dokončil vlastní 
kontroly. Auditovaný základní soubor, 
z něhož auditní orgán vybral svůj 
auditní vzorek, nebyl přesný. 

Malta 

Rozdíly mezi předběžnou a konečnou 
účetní závěrkou nebyly vysvětleny. Švédsko 

Nesprávná prezentace míry zbytkových 
chyb a nesprávný auditní výrok k účetní 
závěrce. 

Malta 

Neúplné vykázané informace 
k auditům výdajů týkající se záporných 
plateb nebo plateb k zúčtování záloh 
vykázaných v účetních závěrkách za 
předchozí roky. 

Bulharsko 

 

7.14. Vybrali jsme 15 auditních spisů týchž tří auditních orgánů. Na základě těchto 
spisů jsme zkontrolovali, zda postupy uplatňované auditními orgány byly vhodné a zda 
se zaměřovaly na všechna kritéria způsobilosti uvedená v nařízení o AMIF a ISF15. Podle 
našich celkových zjištění vycházely auditní orgány ve svých závěrech z podrobných 
kontrolních programů a kontrolních seznamů. Odhalili jsme však také nedostatky, které 
uvádíme v rámečku 7.3. 

                                                      
15 Viz klíčový požadavek č. 12 v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/646. 
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Rámeček 7.3 

Nedostatky v práci auditních orgánů 

Nedostatky Členský stát Potenciální dopad 

Proces výběru projektů nebyl řádně 
zkontrolován. Švédsko 

Nebyly odhaleny 
nezpůsobilé výdaje. 

Kontrolní závěry nejsou 
spolehlivé. 

Z práce auditního 
orgánu lze odvodit jen 
omezenou jistotu. 

Postupy zadávacího řízení nebyly 
řádně zkontrolovány. Bulharsko 

Nedostatečné testování 
způsobilosti výdajů. 

Bulharsko 

Švédsko 

Nedostatečná auditní stopa nebo 
špatná dokumentace kontrolní 
činnosti a výsledků. 

Bulharsko 

Švédsko 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
7.15. Za rozpočtový rok 2021 jsme přezkoumávali výroční zprávu o činnosti GŘ
HOME. Naše analýza se zaměřila na to, zda GŘ HOME ve své výroční zprávě o činnosti 
předložilo informace o správnosti v souladu s pokyny Komise a zda byly tyto informace 
v souladu s poznatky, které jsme v průběhu našich auditů získali. Nezjistili jsme žádné 
informace, které by odporovaly našim zjištěním. 

7.16. Přezkoumali jsme odhady rizikových částek při platbě a při uzávěrce
vypracované GŘ HOME. Zjistili jsme, že tyto odhady byly vypočítány v souladu s interní 
metodikou a byly ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti správně vykázány. Z celkových 
výdajů za rok 2021 (2 511 milionů EUR) odhadlo GŘ HOME celkovou rizikovou částku 
při platbě na 48 milionů EUR (1,91 %) a hodnotu oprav provedených na základě svých 
kontrol v budoucích letech na 16 milionů EUR. 

Generální ředitelka GŘ HOME uvedla, že má přiměřenou jistotu o tom, že zdroje 
vyčleněné na činnosti popsané ve výroční zprávě o činnosti byly použity ke 
stanovenému účelu a v souladu se zásadou řádného finančního řízení, ale vznesla 
určité výhrady. Vzhledem k tomu, že naše kontroly 25 operací se jen z malé části týkaly 
operací, za které je odpovědné GŘ HOME, nebyli jsme na základě své auditní práce 
schopni toto tvrzení ověřit. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

7.17. Naše kontrola operací a systémů poukázala na dvě oblasti, které by bylo
možné zlepšit (viz body 7.10 a 7.11). Neprověřovali jsme dostatečný počet operací na 
to, abychom mohli odhadnout míru chyb pro tyto okruhy víceletého finančního rámce 
(viz bod 7.9). Výsledky testování operací přispějí k našemu prohlášení o věrohodnosti. 

Doporučení 

7.18. Zjištění z naší následné kontroly opatření přijatých v návaznosti na tři
doporučení uvedená ve výroční zprávě za rok 2019, která měla být provedena 
v průběhu roku 2021, uvádí příloha 7.1. Zjistili jsme, že Komise realizovala tato tři 
doporučení v plném rozsahu: 

a) Doporučení 1, aby Komise v souvislosti s fondy AMIF a ISF vydala pro auditní
orgány členských států pokyny k tomu, jak počítat velikost auditního vzorku,
pokud používají dílčí výběrové soubory, považujeme za splněné. Vycházíme zde ze
skutečnosti, že GŘ HOME vydalo v červenci 2021 k dílčím výběrovým souborům
pokyny.

b) Doporučení 2, aby Komise zopakovala auditním orgánům, které kontrolují
prostředky AMIF a ISF, že musí dodržovat její pokyny k výběru vzorku a výpočtu
míry chyb, považujeme za splněné. Vycházíme zde ze skutečnosti, že Komise
poskytla vhodné a individuálně uzpůsobené pokyny a zpětnou vazbu k výběru
vzorků prostřednictvím dopisů, které auditním orgánům zaslala v souvislosti se
schvalováním roční účetní závěrky.

c) Doporučení 3, aby Komise vydala pokyny pro auditní orgány kontrolující
prostředky AMIF a ISF ohledně dokumentace auditních postupů, výsledků a
shromážděných důkazních informací, považujeme za splněné. Vycházíme zde ze
skutečnosti, že v březnu 2021 zaslala Komise auditním orgánům brožuru s názvem
„Poučení k auditní dokumentaci – osvědčené postupy od auditorů a pro auditory“
(„Reflection paper on audit documentation – Good practices from and for
auditors“).

7.19. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2021 Komisi
doporučujeme: 
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Doporučení 7.1 – Auditní stopa a zadávání zakázek 

Poskytnout další pokyny příjemcům opatření Unie a mimořádné pomoci a orgánům 
členských států odpovědným za čerpání financování GŘ HOME, týkající se dodržování: 

a) pravidel pro shromažďování vhodné podpůrné dokumentace, které může být
předložena v případě kontrol či auditů;

b) povinnosti dodržovat při pořizování zboží nebo služeb vnitrostátní předpisy pro
veřejné zakázky.

Cílové datum provedení: konec roku 2023 

Doporučení 7.2 – Způsobilost projektových nákladů u opatření 
v rámci přímého řízení GŘ HOME 

Provádět lépe zacílené kontroly ex ante týkající se způsobilosti výdajů, a to zejména 
v případě mimořádné pomoci, se zvláštním zaměřením na potenciální rizika týkající se: 

a) typů výdajů (např. veřejných zakázek),

b) typů příjemců (např. příjemců, kteří mají s financováním EU jen malé zkušenosti
nebo nemají zkušenosti žádné).

Komise by při tom měla zohledňovat skutečnost, že používání auditních osvědčení jako 
podpůrných dokumentů u žádostí o platbu příjemců má své omezení. 

Termín pro splnění doporučení: konec roku 2023 
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Přílohy 

Příloha 7.1 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí doporučení 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno – 
Nedostatečné 

důkazní 
informace 

Ve většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

2019 

Komisi doporučujeme: 

Doporučení 1: V souvislosti s fondy AMIF a ISF 
vydat pro auditní orgány členských států pokyny 
k tomu, jak počítat velikost auditního vzorku, 
pokud používají dílčí výběrové soubory. Je třeba 
poradit s tím, jak zajistit, aby vzorky byly 
dostatečné a vhodné k tomu, aby auditorům 
poskytovaly přiměřený základ pro vyjádření 
závěrů o celém kontrolovaném základním 
souboru. 

Časový rámec: v průběhu roku 2021 

X 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno – 
Nedostatečné 

důkazní 
informace 

Ve většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

Doporučení 2: Auditním orgánům členských 
států, které kontrolují prostředky AMIF a ISF, 
zopakovat, že musí dodržovat pokyny Komise 
k výběru vzorků a výpočtu míry chyb. Výběr 
vzorků by měl být náhodný a u každé jednotky 
vzorku v základním souboru by měla existovat 
možnost, že bude vybrána. Všechny případné 
chyby by měly být extrapolovány na příslušný 
základní soubor. 

Časový rámec: v průběhu roku 2021 

X 

Doporučení 3: Vydat pokyny pro auditní orgány 
kontrolující prostředky AMIF a ISF v členských 
státech, aby dostatečně a patřičně 
dokumentovaly povahu, načasování a rozsah 
svých kontrolních postupů, výsledků a 
shromážděných důkazních informací. 

Časový rámec: v průběhu roku 2021 

X 

Zdroj: EÚD. 
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Kapitola 8 

Sousedství a svět 
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Obsah 
Body 

Úvod 8.1.–8.7.

Stručný popis 8.2.–8.6. 

Rozsah a koncepce auditu 8.7. 

Správnost operací 8.8.–8.14.

Výroční zpráva o činnosti a jiné správní mechanismy 8.15.–8.26. 
Výroční zpráva o činnosti GŘ ECHO 8.15.–8.19. 

Studie míry zbytkových chyb GŘ NEAR za rok 2021 8.20.–8.25. 

Výroční zpráva o činnosti GŘ INTPA 8.26. 

Závěr a doporučení 8.27.–8.33.

Závěr 8.27. 

Doporučení 8.28.–8.33. 

Přílohy 
Příloha 8.1 – Platby podle jednotlivých delegací GŘ NEAR a 
GŘ INTPA 

Příloha 8.2 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 
týkající se okruhu „Sousedství a svět“ 
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Úvod 
8.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu víceletého finančního
rámce (VFR) 6 „Sousedství a svět“. Přehled hlavních činností a výdajů v rámci tohoto 
okruhu v roce 2021 je uveden na obrázku 8.1. 

Obrázek 8.1 – Platby a kontrolovaný základní soubor 

(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12). 

Zdroj: EÚD na základě údajů z konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2021. 

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 ve srovnání s platbami

Platby předběžného financování (*): 8,1

Platby za rok 2021 – celkem 10,9 miliardy EUR

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 10,0 miliardy EUR

Průběžné/konečné platby 2,8

Průběžné/konečné platby  2,8

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci – Globální Evropa 

(NDICI – Globální Evropa):
5,8 (53,0 %) 

Platby za rok 2021 a jejich rozdělení podle fondů

Sousedství a svět
10,9 miliardy EUR (6,0 % výdajů z rozpočtu EU)

Humanitární pomoc (HUMA): 2,4 (22,4 %)

Nástroj předvstupní pomoci (NPP):  2,2 (20,0 %)

Další opatření a programy: 0,5 (4,6 %)

(v mld. EUR)

Zúčtování předběžného financování (včetně plateb ze svěřeneckých fondů) (*): 7,2
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Stručný popis 

8.2. Součástí této výdajové oblasti je několik nástrojů financování. Jsou jimi zejména
nový Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa 
(„NDICI – Globální Evropa“)1 a Nástroj předvstupní pomoci. Tato výdajová oblast 
zahrnuje i rozpočet na humanitární pomoc. 

8.3. Obecným cílem nástroje NDICI – Globální Evropa je prosazovat a podporovat
hodnoty, zásady a základní zájmy Unie na celém světě a napomáhat při prosazování 
multilateralismu a silnějšího partnerství se třetími zeměmi. Ve srovnání s VFR na 
období 2014–2020 tento nástroj odráží dvě hlavní změny ve způsobu, jakým EU 
financuje vnější činnost (zahraniční politiku): 

a) spolupráce s africkými, karibskými a tichomořskými partnerskými zeměmi, která
byla předtím financována z evropských rozvojových fondů, nyní přešla pod
souhrnný rozpočet EU;

b) tato spolupráce je nyní financována v rámci stejného nástroje jako politika
sousedství EU, ale nástroj zachovává u obou typů podpory jejich specifické prvky.

8.4. Obecným cílem Nástroje předvstupní pomoci je podporovat země, které jsou
příjemci, při zavádění a realizaci reforem, které jsou pro členství v Unii vyžadovány pro 
dosažení souladu s jejími hodnotami. Reformy tak zároveň přispívají ke stabilitě, 
bezpečnosti a prosperitě těchto zemí. 

8.5. K hlavním generálním ředitelstvím, která se podílejí na provádění vnější činnosti
EU, patří Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření (GŘ NEAR), 
Generální ředitelství pro mezinárodní partnerství (GŘ INTPA), Generální ředitelství pro 
evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (GŘ ECHO) a Služba nástrojů 
zahraniční politiky (FPI). 

8.6. V roce 2021 dosáhly platby v okruhu „Sousedství a svět“ 10,9 miliardy EUR
(konečné platby včetně účelově vázaných příjmů) a byly vyplaceny prostřednictvím 
několika nástrojů (viz obrázek 8.1) a metod poskytování podpory, jako je například 
financování zakázek na stavební práce, dodávky a služby, dále grantů, zvláštních úvěrů, 
úvěrových záruk a finanční podpory, rozpočtové podpory a jiných cílených forem 
rozpočtové pomoci ve více než 150 zemích (viz příloha 8.1). 

1 Nařízení (EU) 2021/947, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci – Globální Evropa. 
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Rozsah a koncepce auditu 

8.7. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto
okruhu víceletého finančního rámce v roce 2021 kontrolovali: 

a) vzorek 67 operací, který, ačkoli přispívá k našemu celkovému prohlášení
o věrohodnosti, není reprezentativní pro celé rozpětí výdajů spadajících do tohoto
okruhu víceletého finančního rámce. Míru chyb v tomto okruhu VFR proto nejsme
schopni odhadnout. Vzorek sestával z 37 operací GŘ NEAR, 14 operací GŘ INTPA,
12 operací GŘ ECHO a čtyř operací služby FPI.

b) informace o správnosti uvedené ve výroční zprávě o činnosti GŘ ECHO a poté
začleněné do výroční zprávy o řízení a výkonnosti vypracované Evropskou komisí.
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Správnost operací 
8.8. Ze 67 operací, které jsme kontrolovali, bylo 32 (48 %) zatíženo chybami.
Navzdory omezené velikosti vzorku potvrzují výsledky našeho auditu, že je riziko chyb 
v tomto okruhu víceletého finančního rámce vysoké. Vyčíslili jsme 24 chyb, které měly 
finanční dopad na částky účtované na vrub rozpočtu EU. Nejběžnějšími druhy chyb byly 
u „Sousedství a světa“ výdaje, které nevznikly, dále nezpůsobilé výdaje, chybějící
podkladová dokumentace a chyby při zadávání veřejných zakázek. Příklady chyb, které
jsme vyčíslili, uvádí rámeček 8.1.

Rámeček 8.1 

Část výdajů nevznikla 

GŘ NEAR 

Kontrolovali jsme výdaje, které byly vykázány v rámci dohody o příspěvku 
mezinárodní organizací, jež se zaměřuje na rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen. Výdaje se týkaly opatření, jehož cílem bylo vyvracení genderových 
stereotypů v zemích Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Gruzie, Moldavsko a Ukrajina). Podle dohody o příspěvku činily odhadované 
celkové náklady 7,9 milionu EUR a příspěvek EU až 7 milionů EUR. 

Za prvních 12 měsíců tříletého prováděcího období příjemce vykázal vzniklé výdaje 
ve výši 2,2 milionu EUR, které Komise schválila. Při přezkumu podkladových 
dokumentů jsme zjistili, že způsobilé náklady dosahují pouze 1,2 milionu EUR. 
Mezinárodní organizace nesprávně jako vzniklé náklady vykázala částku 
977 434 EUR. Ačkoli organizace k této částce přijala závazek, prostředky dosud 
nevynaložila. Komise tedy nesprávně schválila 44 % kontrolované částky. 

Vážný případ nedodržení pravidel pro zadávání zakázek 

GŘ INTPA 

Kontrolovali jsme fakturu na 823 066 EUR, kterou vystavil dodavatel na základě 
smlouvy o službách v hodnotě 3,8 milionu EUR. Ta byla uzavřena v roce 2017 na 
nástroj na podporu oživení a rekonstrukce. Účelem smlouvy bylo zajistit pro vládu 
technické poradenství založené na poptávce pro rekonstrukci, kterou si vyžádala 
přírodní katastrofa, ke které předtím v dané zemi došlo. 
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Komise udělila zakázku prostřednictvím soutěžního jednacího řízení, v němž 
k předložení nabídek vyzvala osm společností. Sedm z těchto společností zařadila 
na seznam potenciálních poskytovatelů služeb na základě dřívější rámcové 
smlouvy. Osmá společnost (nakonec vybraný uchazeč) byla vyzvána k předložení 
své nabídky poté, co krátce před zahájením zadávacího řízení kontaktovala 
delegaci EU v dané zemi a vyjádřila svůj zájem o projekt. Schopnosti společností, 
které byly vyzvány k předložení nabídky, nebyly při tomto zadávacím řízení 
předem posouzeny. 

Hodnotící komise pozvala k pohovorům tři uchazeče vyhovující z technického 
hlediska, ačkoli v zadávací dokumentaci bylo jasně uvedeno, že se žádné takové 
pohovory neplánují. Pohovory vedly k tomu, že se technické hodnocení vítězného 
uchazeče zvýšilo z 82 na 86 bodů, přičemž hodnocení jeho konkurentů zůstalo 
beze změny. Bez tohoto zvýšení by jeden z konkurentů dosáhl vyššího celkového 
hodnocení a zakázka by byla udělena jemu. 

Zakázka byla tudíž udělena společnosti, jejíž schopnosti nebyly posouzeny předem 
a jejíž technické hodnocení bylo změněno po pohovorech, které neměly být 
součástí zadávacího řízení. Domníváme se proto, že výsledek zadávacího řízení 
není správný. 

8.9. Odhalili jsme rovněž 12 dalších případů nesouladu s právními a finančními 
ustanoveními. Ty neměly dopad na rozpočet EU, ale nedodržení pravidel může mít 
negativní dopad na řádné finanční řízení a může vést k tomu, že se výdaje stanou 
nezpůsobilými. Případy nesouladu s předpisy se týkaly výběru projektů a uplatňování 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek, předložení dokumentace k výkazům nákladů 
a přiřazení vzniklých nákladů k příslušným rozpočtovým položkám. 

8.10. Zjistili jsme, že ve dvou výdajových oblastech jsou operace díky zvláštním 
platebním podmínkám méně náchylné k chybám. Jedná se o i) rozpočtovou podporu 
(viz bod 8.11) a ii) projekty prováděné mezinárodními organizacemi a podléhající tzv. 
„nominálnímu přístupu“ (viz bod 8.12). V roce 2021 jsme kontrolovali tři operace 
rozpočtové podpory a 22 projektů řízených mezinárodními organizacemi, včetně pěti 
operací s nominálním přístupem. 

8.11. Rozpočtová podpora je příspěvkem do souhrnného rozpočtu daného státu 
nebo do jeho rozpočtu na konkrétní politiku či cíl. Platby rozpočtové podpory 
financované ze souhrnného rozpočtu EU v roce 2021 činily 0,8 miliardy EUR. 
Prověřovali jsme, zda Komise dodržela podmínky, jimiž se platby rozpočtové podpory 
partnerským zemím řídí, a zda ověřovala, že tyto země splňují podmínky způsobilosti 
(například uspokojivé zlepšení finančního řízení veřejného sektoru). Při auditu 
správnosti nemůžeme zjišťovat, co se stane poté, kdy Komise pomoc přijímající zemi 
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vyplatí, protože tyto prostředky se pak slučují s vlastními rozpočtovými zdroji dané 
země2. Rámeček 8.2 uvádí příklad zjištění týkajícího se operace rozpočtové podpory, 
u níž nebylo možné stanovit přesnou nezpůsobilou částku.

Rámeček 8.2 

Nejasné podmínky pro bankovní převody splátek rozpočtové 
podpory 

GŘ INTPA 

Kontrolovali jsme splátku rozpočtové podpory ve výši 2,9 milionu EUR, která se 
týkala reformy vnitrostátní politiky přijímající země. Cílem reformy bylo pomoci 
určitým skupinám lidí opětovně se začlenit do společnosti a najít zaměstnání. 

V dohodě o financování uzavřené mezi EU a vládou zmíněné přijímající země je 
stanoveno, že převod finančních prostředků z eur na místní měnu musí být 
proveden v den, kdy jsou tyto prostředky připsány na příslušný účet centrální 
banky. Dohoda ale nespecifikuje, co se pod pojmem „příslušný účet“ rozumí. 

Na žádost vlády převedla Komise finanční prostředky v eurech na účet jedné 
komerční banky v Evropě. Na bankovním výpisu figuruje pouze interní převod 
v místní měně z jednoho účtu centrální banky na jiný, který byl proveden o více 
než deset dní později. Směnný kurs, který byl použit pro převod eur na místní 
měnu, byl kurs platný v den, kdy byly prostředky připsány na účet v Evropě. 
Během těchto deseti dní došlo k devalvaci místní měny. 

Komise tuto operaci navzdory zpožděnému připsání prostředků na účet centrální 
banky přijímající země schválila. 

Vzhledem nejasnosti ohledně toho, který účet byl „příslušným“ účtem, a 
nedostatku důkazních informací o tom, kdy byly finanční prostředky skutečně na 
daný účet připsány, jsme nebyli schopni určit přesný finanční dopad této chyby. 

8.12. Pokud se příspěvky Komise na projekty financované větším počtem dárců
sloučí s příspěvky ostatních dárců a nejsou vyčleněny na konkrétní identifikovatelné 
položky výdajů, má Komise v rámci nominálního přístupu za to, že jsou výdaje 
v souladu s pravidly způsobilosti, pokud souhrnná částka zahrnuje dostatek způsobilých 
výdajů na pokrytí příspěvku EU. Tuto koncepci jsme zohlednili při testování detailních 

2  Efektivností a účinností rozpočtové podpory se zabývá řada našich zvláštních zpráv, 
naposledy zvláštní zpráva č. 9/2019: „Podpora EU pro Maroko – prozatím málo výsledků“ a 
zvláštní zpráva č. 25/2019: „Kvalita údajů pro rozpočtovou podporu: nedostatky 
u některých ukazatelů a v ověřování vyplácení proměnlivých splátek“.
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údajů. V roce 2021 činily platby mezinárodním organizacím ze souhrnného rozpočtu EU 
3,6 miliardy EUR. Nejsme s to stanovit, na jak velkou část se nominální přístup 
vztahoval, protože Komise to samostatně neeviduje. V této oblasti jsme zjistili jednu 
nevyčíslitelnou chybu. 

8.13. Při přezkumu správnosti operací jsme zaznamenali i příklady účinných
kontrol. Jeden takový příklad uvádíme v rámečku 8.3. 

Rámeček 8.3 

Ve zprávě o ověření byly identifikovány nezpůsobilé výdaje 

GŘ NEAR 

Komise prostřednictvím grantové smlouvy financovala opatření s rozpočtem 400 
milionů EUR, jehož cílem bylo umožnit dětem migrantů přístup do vnitrostátního 
vzdělávacího systému v jejich hostitelské zemi. 

Při kontrole výdajů vykázaných v rámci této grantové smlouvy jsme zjistili, že 
Komise po ověření výdajů správně odmítla proplatit částku 306 873 EUR. 
Nezpůsobilé výdaje souvisely zejména s využitím nesprávného zadávacího řízení 
na nákup vozidel. 

8.14. Stejně jako v předchozích letech některé mezinárodní organizace poskytly jen
omezený přístup k dokumentům (například ve formátu určeném pouze ke čtení), takže 
jsme nemohli pořizovat jejich kopie. Tyto problémy brzdily plánování a provádění 
našeho auditu a vedly ke zpožděním při poskytování požadované dokumentace 
auditnímu týmu i při jeho práci. Související doporučení jsme předložili ve výročních 
zprávách za roky 2018 a 2020. Přestože Komise zintenzivnila svou komunikaci 
s mezinárodními organizacemi, získat nutnou dokumentaci je pro nás stále obtížné.  
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Výroční zpráva o činnosti a jiné správní 
mechanismy 

Výroční zpráva o činnosti GŘ ECHO 

8.15. Za rozpočtový rok 2021 jsme přezkoumávali výroční zprávu o činnosti
Generálního ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci 
(GŘ ECHO). Naše analýza se zaměřila na to, zda GŘ ECHO ve své výroční zprávě o 
činnosti předložilo informace o správnosti v souladu s pokyny Komise a zda důsledně 
uplatňovalo metodiku pro odhad budoucích oprav a zpětně získaných částek. 

8.16. Celkové schválené výdaje GŘ ECHO za rok 2021 (3 092 milionů EUR) byly
historicky nejvyšší. Z této částky GŘ ECHO odhadlo celkovou rizikovou částku v době 
platby na 15,8 milionu EUR (0,51 %) a hodnotu oprav provedených na základě svých 
kontrol v budoucích letech na 11,8 milionu EUR (74,7 % celkové rizikové částky; tato 
částka se označuje jako „nápravná kapacita“). 

8.17. Jedná se o největší hodnotu odhadovaných budoucích oprav, kterou kdy GŘ
ECHO vykázalo, a to jak v absolutním vyjádření, tak z hlediska objemu nápravné 
kapacity. Od roku 2016, kdy činila 33,5 %, nápravná kapacita tohoto generálního 
ředitelství každoročně roste. Nápravná kapacita GŘ ECHO byla v roce 2021 vysoká i ve 
srovnání s ostatními generálními ředitelstvími působícími v oblasti vnějších vztahů 
(u GŘ NEAR činila například 14,4 %, u GŘ INTPA 17,1 % a služby FPI 37,3 %).

8.18. Na základě nízké odhadované míry zbytkových chyb uvedl generální ředitel
GŘ ECHO, že je finanční expozice tohoto generálního ředitelství pod 2% prahem 
významnosti (materiality). Vzhledem k tomu, že operací, za které je odpovědné GŘ 
ECHO, se týkala jen malá část našich kontrol, nejsme na základě své auditní práce 
schopni toto tvrzení ověřit. 

8.19. Pandemie COVID-19 a politické krize ohrozily provádění humanitární pomoci,
protože v jejich důsledku byl omezen nebo znemožněn přístup k osobám postiženým 
humanitární krizí. Ohroženo je nejen posouzení humanitárních potřeb, ale také 
realizace samotné pomoci a související kontroly. GŘ ECHO má za to, že součástí 
postupů a politik pro oblast humanitární pomoci jsou opatření na zmírnění takovýchto 
rizik. 
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Studie míry zbytkových chyb GŘ NEAR za rok 2021 

8.20. V roce 2021 vypracoval externí dodavatel pro GŘ NEAR sedmou studii míry
zbytkových chyb. Účelem studie je odhadnout míru chyb, které nebyly odhaleny 
správními kontrolami GŘ NEAR, jež mají chybám předcházet, odhalovat je a napravovat 
v celé oblasti, za niž toto generální ředitelství odpovídá, a dospět tak k závěru o 
účinnosti těchto kontrol. Jedná se o důležitý prvek pro prohlášení o věrohodnosti 
generálního ředitele a jeden ze zdrojů informací o správnosti v souvislosti s vnější 
činností, které se zveřejňují ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

8.21. GŘ NEAR informovalo o výsledcích studie míry zbytkových chyb za rok 2021
ve své výroční zprávě o činnosti. Odhadovaná celková míra zbytkových chyb tohoto 
generálního ředitelství (označovaná ve výroční zprávě jako „celková míra chyb 
(odvozená z informací GŘ)“) činila 1,05 %, a byla tedy pod 2% prahem významnosti 
(materiality) stanoveným Komisí. Tato míra zbytkových chyb se skládá z hlavní míry a 
míry týkající se „nepřímého řízení prováděného přijímajícími zeměmi“. Příslušný vzorek 
pro studii míry zbytkových chyb sestával z 266 operací na základě zakázek 
dokončených během referenčního období (září 2020 až srpen 2021). Za rok 2020 činila 
míra zbytkových chyb 1,36 %. GŘ NEAR rovněž vypočetlo odhadovanou míru 
zbytkových chyb pro granty v rámci přímého řízení („zbytková míra chyb u grantů“). 
Tato míra chyb však není do výpočtu celkové zbytkové míry chyb tohoto generálního 
ředitelství zahrnuta. 

8.22. Studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Vychází
z metodiky pro výpočet míry zbytkových chyb poskytnuté GŘ NEAR. Již v předchozích 
výročních zprávách3 jsme popsali omezení ve studiích, která mohou přispět 
k podhodnocení míry zbytkových chyb. 

8.23. Pravidla pro stanovení míry zbytkových chyb vylučují určité kategorie smluv,
jako například „staré smlouvy“ a smlouvy na tematické granty GŘ NEAR. Staré smlouvy 
jsou smlouvy, u nichž v posledních pěti letech neproběhly žádné operační ani kontrolní 
činnosti nebo které jsou neaktivní více než osm let. Ze základního souboru pro 
stanovení míry zbytkových chyb za rok 2021 byly vyloučeny staré smlouvy ukončené 
během referenčního období v celkové hodnotě 389 milionů EUR. Tyto smlouvy 
nemohly být při předchozím stanovování míry zbytkových chyb vybrány do vzorku pro 
přezkum a ani v budoucnu nebudou předmětem žádného přezkumu. 

3 Výroční zpráva za rok 2017, výroční zpráva za rok 2018, výroční zpráva za rok 2019 a výroční 
zpráva za rok 2020. 
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8.24. Ze základního souboru pro výběr vzorku pro účely stanovení „celkové míry
chyb (odvozené z informací GŘ)“ byly rovněž vyloučeny smlouvy na tematické granty 
GŘ NEAR v hodnotě 50 milionů EUR. V pravidlech pro stanovení míry zbytkových chyb 
se uvádí, že tyto smlouvy jsou v kompetenci GŘ INTPA, ačkoli ve studii míry zbytkových 
chyb tohoto generálního ředitelství obsaženy nejsou. 

8.25. S hodnotou 439 milionů EUR představují společně dva uvedené typy smluv,
které byly vyloučeny, přibližně 20 % portfolia ukončených smluv GŘ NEAR, které činilo 
2,27 miliardy EUR. Toto je příliš významná část na to, aby byla trvale vyloučena ze 
všech přezkumů míry zbytkových chyb, zvláště s ohledem na skutečnost, že hodnota 
konečného základního souboru pro účely stanovení „celkové míry chyb (odvozené 
z informací GŘ)“ je zhruba 1,7 miliardy EUR. Tento stav může také vést k tomu, že 
chyby zůstanou nezjištěny. Vyloučení těchto smluv představuje omezení, které GŘ 
NEAR ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2021 neuvedlo. 

Výroční zpráva o činnosti GŘ INTPA 

8.26. O provedené kontrole výroční zprávy o činnosti GŘ INTPA za rok 2021 se
podrobně pojednává v naší výroční zprávě o 8., 9., 10. a 11. Evropském rozvojovém 
fondu. V roce 2019 ukončila Komise zbývající nevypořádané operace související 
s projekty osmého ERF. Veškeré zůstatky a zrušené závazky k prostředkům byly 
převedeny do devátého ERF. V roce 2021 oznámila Komise finanční a operační uzavření 
osmého ERF. Byly dokončeny všechny související činnosti osmého ERF, byly provedeny 
všechny kontroly a prověrky a všechny smlouvy a finanční rozhodnutí byly v účetní 
závěrce ERF za rok 2021 uzavřeny. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

8.27. Naše kontrola operací a systémů poukázala na tři oblasti, které je možno 
zlepšit. Ačkoli jsme nekontrolovali dostatek operací na to, abychom mohli pro tento 
okruh víceletého finančního rámce odhadnout míru chyb (viz bod 8.7), výsledky 
našeho auditu potvrzují, že se jedná o oblast s vysokým rizikem. Výsledky testování 
operací přispějí k našemu prohlášení o věrohodnosti. 

Doporučení 

8.28. Příloha 8.2 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na tři doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2018. Komise v plném rozsahu 
realizovala dvě doporučení a jedno realizovala v některých ohledech. 

8.29. Doporučení 2, aby Komise upravila metodiku GŘ NEAR týkající se míry 
zbytkových chyb, čímž se omezí rozhodnutí o plné spolehlivosti předchozí kontrolní 
práce a zajistí bedlivé monitorování jejího uplatňování, považujeme za splněné. Zde 
vycházíme ze skutečnosti, že Komise aktualizovala manuál pro výpočet míry 
zbytkových chyb na rok 2020. 

8.30. Za splněné rovněž považujeme doporučení 3, aby Komise revidovala výpočet 
nápravné kapacity pro rok 2019 provedený GŘ ECHO vynětím zpětně získaných částek 
nevyčerpaného předběžného financování. Zde vycházíme ze skutečnosti, že Komise 
aktualizovala příslušné pokyny a v letech 2018 až 2020 vydala další pokyny týkající se 
řízení kvality. 

8.31. Přezkoumali jsme rovněž doporučení z výročních zpráv za roky 2019 a 2020, 
která vyžadovala okamžité kroky nebo měla být provedena během roku 2021. 

8.32. Doporučení 2 z naší výroční zprávy za rok 2020, aby GŘ ECHO stanovilo 
takový postup, aby partnerské organizace při alokaci sdílených nákladů vycházely ze 
skutečně vynaložených výdajů, považujeme za splněné. Vycházíme zde ze skutečnosti, 
že GŘ ECHO provádělo hodnocení ex ante, kterým musely nevládní organizace projít 
před tím, než byly potvrzeny jako humanitární partneři Komise pro období 2021–2027. 
Součástí tohoto hodnocení jsou kontroly, které mají zajistit, aby systémy rozdělování 
nákladů těchto partnerů povolovaly u projektů účtovat jen skutečně vzniklé způsobilé 
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náklady. GŘ ECHO rovněž zveřejnilo pokyny ke způsobilosti nákladů a vydalo 
rozhodnutí, které povoluje pracovníkům a místním kancelářím využívání jednotkových 
nákladů. 

8.33. Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 2021 doporučujeme
Komisi (viz rámeček 8.1, rámeček 8.2 a bod 8.25): 

Doporučení 8.1 – Před platbou nebo zúčtováním odečíst 
náklady, které nevznikly 

Přijmout vhodná opatření, aby veškeré závazky nebo zálohové platby, které příjemci ve 
svých finančních zprávách vykázali jako vzniklé náklady, byly před provedením platby 
nebo zúčtování odečteny. 

Cílové datum provedení: konec roku 2023 

Doporučení 8.2 – Posílit kontroly při vypracovávání dohod 
o financování pro operace rozpočtové podpory

Posílit kontroly při vypracovávání dohod o financování pro operace rozpočtové 
podpory, aby tak v nich byly stanoveny jasné podmínky týkající se převodu prostředků 
na účet státní pokladny v centrální bance příjemce a platný směnný kurz. Podmínky 
i směnný kurz by měly být v souladu s pokyny pro rozpočtovou podporu. 

Cílové datum provedení: konec roku 2023 

Doporučení 8.3 – Uvést smlouvy vyloučené ze základního 
souboru pro stanovení míry zbytkových chyb 

Ve výroční zprávě o činnosti za rok 2022 a v budoucích výročních zprávách o činnosti 
uvést typ a hodnotu smluv vyloučených ze základního souboru pro studii míry 
zbytkových chyb. 

Cílové datum provedení: ve výroční zprávě o činnosti za rok 2022 
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Přílohy 

Příloha 8.1 – Platby podle jednotlivých delegací GŘ NEAR a GŘ 
INTPA 

 
Zdroj: vytvořil EÚD pomocí platformy Tableau, mapový podklad ©Mapbox a ©OpenStreetMap, povolení 
uděleno na základě licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA), upravil EÚD na 
základě údajů z konsolidované roční účetní závěrky Evropské unie za rok 2021. 

Pět největších příjemců GŘ INTPA 
(v mil. EUR)

1. Bangladéš 140
2. Irák 103
3. Pákistán 89
4. Nepál 85
5. Afghánistán 77

Pět největších příjemců GŘ NEAR
(v mil. EUR)

1. Turecko 127
2. Moldavsko 109
3. Maroko 106
4. Egypt 88
5. Jordánsko 70
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Příloha 8.2 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení týkající se okruhu „Sousedství a svět“ 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve 

většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

2018 

Komisi doporučujeme: 

Doporučení 1: 

do roku 2020 podniknout kroky k posílení 
povinnosti mezinárodních organizací poskytovat 
EÚD na jeho žádost jakékoliv dokumenty nebo 
informace, které potřebuje k provedení svého 
úkolu, jak stanoví SFEU. 

X4 

4 Komise zintenzivnila komunikaci s mezinárodními organizacemi ohledně našeho přístupu k dokumentům. Některé organizace, jako je Skupina Světové 
banky, svou spolupráci s námi zlepšily, jiné nikoli. Některé organizace OSN, jako je Dětský fond OSN (UNICEF) a Populační fond OSN (UNFPA), nadále 
poskytují přístup k dokumentaci ve formátu určeném pouze ke čtení nebo neposkytují přístup k žádné vyžádané podpůrné dokumentaci. 

238



 

 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve 

většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

GŘ NEAR doporučujeme: 

Doporučení 2: 

do roku 2020 podniknout kroky k úpravě 
metodiky GŘ NEAR týkající se míry zbytkových 
chyb, jež omezí rozhodnutí o plné spolehlivosti 
předchozí kontrolní práce a zajistí bedlivé 
monitorování jejího uplatňování. 

X      

GŘ ECHO doporučujeme: 

Doporučení 3: 

revidovat výpočet nápravné kapacity pro rok 
2019 provedený GŘ ECHO vynětím zpětně 
získaných částek nevyčerpaného předběžného 
financování. 

X      
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve 

většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

2019 

Doporučujeme GŘ NEAR, GŘ DEVCO, GŘ ECHO, 
GŘ CLIMA a službě FPI: 

Doporučení 3: 

posílit kontroly tím, že se identifikují opakující se 
chyby (například absence systémů časové 
evidence nebo účtování nezpůsobilé DPH 
u projektů financovaných EU) a těmto chybám se 
bude předcházet. 

Časový rámec: do konce roku 2021 

 X5     

                                                      
5 Všechna GŘ provedla doporučení v plném rozsahu s výjimkou služby FPI. Služba FPI zahájila v této záležitosti audit a příslušná zpráva bude k dispozici do 

konce roku 2022. 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve 

většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

2020 

Komisi doporučujeme: 

Doporučení 1: 

podniknout kroky, jimiž zajistí, aby mezinárodní 
organizace poskytovaly Účetnímu dvoru úplný, 
neomezený a včasný přístup k dokumentům, 
které jsou nezbytné k plnění našeho úkolu podle 
SFEU, a to nikoli pouze ve formátu určeném 
pouze ke čtení. 

Časový rámec: do konce roku 2021 

  X6    

GŘ ECHO doporučujeme: 

Doporučení 2: 

stanovit takový postup, aby partnerské 
organizace při alokaci sdílených nákladů 
vycházely ze skutečně vynaložených výdajů. 

Časový rámec: do konce roku 2021 

X      

Zdroj: EÚD. 

                                                      
6 Viz doporučení 1 z roku 2018. 
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Kapitola 9 

Evropská veřejná správa 
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Body 

9.1.–9.2.

9.3.

9.4.–9.5.

9.6.–9.12.

9.7.–9.11. 
9.8.–9.9. 

9.10. 

9.11. 

9.12. 

9.13.

9.14.–9.17.

9.18.–9.20.

9.18. 

9.19.–9.20. 

Obsah 

Úvod 

Stručný popis 

Rozsah a koncepce auditu 

Správnost operací 
Připomínky ke vzorku operací 
Evropský parlament 

Evropská komise 

Evropská služba pro vnější činnost 

Připomínky k systémům dohledu a kontroly 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 

Zadávání zakázek a najímání místních zaměstnanců 
v delegacích EU 

Závěr a doporučení 
Závěr 

Doporučení 

Přílohy 
Příloha 9.1 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na 
předchozí doporučení týkající se okruhu „Evropská veřejná 
správa“ 
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Úvod 
9.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu víceletého finančního
rámce 7 „Evropská veřejná správa“. Přehled výdajů orgánů, institucí a subjektů EU v 
rámci tohoto okruhu v roce 2021 uvádí rámeček 9.1. 

Obrázek 9.1 – Platby a kontrolovaný základní soubor 

(*) Zúčtování i předběžné financování v tomto VFR v roce in 2021 činily 0,01 miliardy EUR. Nakládali jsme 
s nimi v souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12). 

Zdroj: EÚD na základě údajů z konsolidované účetní závěrky Evropské unie za rok 2021. 

Evropská komise: 6,3 (58,5 %)

Evropský parlament: 2,1 (19,4 %)

Evropská služba pro vnější činnost: 1,0 (8,9 %)

A) Platby za rok 2021 a jejich rozdělení podle orgánů

Evropská veřejná správa
10,7 miliardy EUR (5,9 % výdajů z rozpočtu EU)

(v mld. EUR)

Rada Evropské unie: 0,6 (5,3 %)

Soudní dvůr Evropské unie: 0,4 (4,1 %)

Evropský účetní dvůr: 0,1 (1,4 %)

Evropský hospodářský a sociální výbor: 0,1 (1,2 %)

Jiné: 0,1 (1,2 %)

B) Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 ve srovnání s platbami (*)

Platby za rok 2021 – celkem 10,7

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 10,7

Průběžné a konečné platby: 10,7 

Průběžné a konečné platby: 10,7 
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9.2. O agenturách EU a jiných subjektech a o evropských školách1 vydáváme 
samostatné zprávy. Na finanční audit Evropské centrální banky se náš mandát 
nevztahuje. 

                                                      
1 Naše specifické výroční zprávy týkající se agentur, jiných subjektů a evropských škol jsou 

zveřejněny na naší internetové stránce. 
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Stručný popis 
9.3. Správní výdaje zahrnují výdaje na lidské zdroje a důchody, které v roce 2021
tvořily přibližně 68 % celkových výdajů v této oblasti, a výdaje na budovy, vybavení, 
energii a komunikační a informační technologie. Výsledky naší práce již řadu let svědčí 
o tom, že tato výdajová oblast je celkově spojena s malým rizikem.
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Rozsah a koncepce auditu 
9.4. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto 
okruhu víceletého finančního rámce kontrolovali: 

a) statisticky reprezentativní vzorek 60 operací vztahujících se na celé rozpětí výdajů 
spadajících do tohoto okruhu víceletého finančního rámce. Do vzorku jsme 
zařadili operace z každého orgánu, instituce a subjektu EU. Naším cílem bylo 
odhadnout míru chyb v tomto okruhu víceletého finančního rámce a získat 
příspěvek k celkovému prohlášení o věrohodnosti; 

b) systémy dohledu a kontroly Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ); 

c) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti všech orgánů, 
institucí a subjektů, včetně generálních ředitelství a úřadů Evropské komise 
primárně odpovědných za správní výdaje2, a následně zařazené do výroční zprávy 
Komise o řízení a výkonnosti; 

d) postupy pro zadávání veřejných zakázek a najímání místních zaměstnanců v 
delegacích ESVČ jako hloubkovou následnou kontrolu nedostatků popsaných v 
naší výroční zprávě za rok 2015. 

9.5. Naše vlastní výdaje kontroluje externí společnost3. Výsledky jejího auditu naší 
účetní závěrky za rozpočtový rok 2021 jsou uvedeny v bodě 9.7. 

                                                      
2 Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost, Úřad pro správu a vyplácení 

individuálních nároků, Úřady pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu a Lucemburku a 
Generální ředitelství pro informatiku. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Správnost operací 
9.6. Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 9.1. Ze 60 operací, které jsme 
kontrolovali, 15 (25 %) obsahovalo chyby. Na základě pěti chyb, které jsme vyčíslili, 
odhadujeme, že míra chyb je pod prahem významnosti (materiality). 

Obrázek 9.2 – Výsledky testování operací v oblasti „Evropská veřejná 
správa“ 

 
Zdroj: EÚD. 

Připomínky ke vzorku operací 

9.7. Skutečnosti popisované v bodech 9.8–9.11 se týkají Evropského parlamentu, 
Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost. V případě Rady Evropské Unie, 
Soudního dvora Evropské unie, Evropského hospodářského a sociálního výboru, 
Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv a evropského inspektora 
ochrany údajů jsme nezjistili žádné konkrétní nedostatky. Náš externí auditor na 
základě svého auditu neshledal žádné zvláštní nedostatky. 

0 %

1 %

2 %

3 %
2,0% významnost 

(materialita)

20212020

Bez významné
(materiální)

míry chyb

Odhadovaný dopad vyčíslitelných chyb

Bez významné
(materiální)

míry chyb

2020
48 operací

Velikost vzorku
2021

60 operací
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Evropský parlament 

9.8. V platbách provedených Evropským parlamentem jsme zjistili dvě vyčíslitelné
chyby. Jedna se týkala menšího přeplatku za služby IT, způsobeného nesprávným 
uplatněním smluvních podmínek. Druhá souvisela s platbou Evropského parlamentu 
evropské politické skupině. Podle vnitřních pravidel pro zadávání veřejných zakázek4 
přijatých předsednictvem Evropského parlamentu a pokynů Evropského parlamentu k 
jejich uplatňování, kterými se tyto skupiny musí řídit, se u zakázek vysoké hodnoty 
musí použít jednací řízení. To je v rozporu s finančním nařízením, které stanoví použití 
otevřeného nebo užšího zadávacího řízení. Vnitřní pravidla Evropského parlamentu 
omezují hospodářskou soutěž, neboť umožňují předběžný výběr možných uchazečů o 
zakázky vysoké hodnoty a nevyžadují zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 
řízení. Dále jsme zjistili, že politická skupina se těmito vnitřními pravidly plně neřídila, 
neboť nevyhledala dostatečné množství nabídek a dostatečně nezdokumentovala 
kritéria, podle nichž zakázku zadala. Na nedostatky v operacích souvisejících se 
zadáváním zakázek politickými skupinami jsme upozornili již v minulosti5. 

9.9. Kromě toho jsme prověřovali platbu ve výši 74,9 milionu EUR související s
nákupem budovy na ulici Wiertz v Bruselu. Nákup byl financován z finančních 
prostředků nevyužitých během krize COVID-19 a přenesených z roku 2020. Parlament 
zahájil nákup v říjnu 2020. Při vyhledávání nabídek použil kritéria pro zadání zakázky, 
která přisuzovala váhu 50 % jak ceně, tak kvalitě navrhované budovy. V souladu se 
strategií Parlamentu pro budovy byly blízkost a snadný přístup k jeho hlavní budově v 
Bruselu důležitými kritérii a představovaly 48 % maximální váhy za kvalitu. Parlament 
obdržel dvě nabídky a zakázku zadal uchazeči nabízejícímu budovu na ulici Wiertz. I 
když tato budova byla výrazně blíže hlavní budově Parlamentu, byla o 30 % dražší na 
metr čtvereční než budova nabízená druhým uchazečem. Domníváme se, že kritéria 
Evropského parlamentu pro zadání zakázky výrazně snižovala význam ceny jako 
základu pro rozhodnutí o koupi, takže bylo nepravděpodobné, že by mohla být přijata 
jakákoli jiná nabídka. 

4    Pravidla použití prostředků z rozpočtového bodu 400, naposledy pozměněná dne  
6. července 2020. 

5 Viz bod 9.11 výroční zprávy za rok 2015 a bod 10.15 výroční zprávy za rok 2016. 
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Evropská komise 

9.10. V platbách provedených Komisí jsme nalezli jednu vyčíslitelnou chybu, která
se týkala menší nesprávné srážky k z důchodových plateb. Kromě toho jsme u dvou 
z pěti důchodových plateb, které jsme kontrolovali, zjistili, že důchodový spis 
neobsahuje nedávné potvrzení o žití. Potvrzení o žití jsou nezbytná k prokázání 
trvajícího nároku na důchod a jiné příspěvky. Komise v důsledku pandemie COVID-19 
kontroly těchto potvrzení dočasně pozastavila. 

Evropská služba pro vnější činnost 

9.11. V platbách ESVČ jsme nalezli dvě vyčíslitelné chyby. Jedna z nich se týkala
chybějící související smlouvy na služby, které pořídila jedna z delegací EU. Druhá se 
týkala příspěvků vyplácených zaměstnanci, který neoznámil nedávné změny své osobní 
situace. Podobné chyby jsme zaznamenali i v předchozích letech v souvislosti s 
rodinnými přídavky vyplácenými Komisí6. 

Připomínky k systémům dohledu a kontroly 

9.12. V souvislosti se systémy dohledu a kontroly, které jsme prověřovali v ESVČ,
jsme nezjistili žádné významné problémy (viz bod 9.4(b)). Konkrétní zjištění týkající se 
zadávání zakázek a najímání zaměstnanců v delegacích EU uvádíme v bodech 9.16–
9.17. 

6 Viz bod 9.9 výroční zprávy za rok 2020 a bod 9.9 výroční zprávy za rok 2019. Komise tyto 
chyby následně opravila. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
9.13. Výroční zprávy o činnosti, které jsme přezkoumávali, neuvádějí žádné 
významné (materiální) míry chyb, což odpovídá i zjištěním našeho auditu (viz bod 9.6). 

251



Zadávání zakázek a najímání místních 
zaměstnanců v delegacích EU 
9.14. Ve výroční zprávě za rok 2015 jsme upozornili na významné nedostatky
související se zadávacími a výběrovými řízeními prováděnými delegacemi EU. Letos 
jsme tyto připomínky podrobili následné kontrole a za tímto účelem jsme prověřovali 
vzorek deseti zadávacích řízení a osmi místních výběrových řízení, která provedly 
delegace EU. Ta nebyla součástí našeho reprezentativního vzorku, a proto nejsou v 
našem výpočtu odhadu míry chyb zohledněna. 

9.15. ESVČ zlepšila proces zadávání veřejných zakázek tím, že zjednodušila a
modernizovala pracovní postupy v delegacích EU, centralizovala některé procesy v 
ústředí a vytvořila nové vzory zadávací dokumentace. V roce 2019 revidovala pravidla a 
podmínky pro zaměstnávání místních pracovníků v delegacích EU a před jejich přijetím 
provádí kontroly ex ante. Přesto jsme však odhalili nedostatky. 

9.16. U pěti z deseti zadávacích řízení, která jsme prověřovali, jsme zjistili určité
nedostatky v tom, jak delegace EU uplatnily pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 
Chyby se týkaly nedostatečného předchozího zveřejnění informací o zakázce nízké 
hodnoty, použití nevhodné metody pro hodnocení ceny a použití nevhodného druhu 
zadávacího řízení. Dále jsme zjistili, že kritéria pro zadání zakázky a jejich následné 
posouzení nebyly vždy dostatečně přesné. 

9.17. Určité nedostatky jsme nalezli ve všech osmi výběrových řízeních na místní
pracovníky, která jsme prověřovali. Patřila mezi ně nedoložená rozhodnutí výběrové 
komise o zařazení či nezařazení uchazečů na užší seznam, chybějící prohlášení o 
důvěrnosti a neexistenci střetu zájmů a nedostatečně jasná oznámení o volném 
pracovním místě. Rovněž jsme zjistili, že ESVČ neposkytla pokyny pro hodnocení 
uchazečů a zařazení do užšího výběru. Výše uvedené nedostatky mohou bránit 
transparentnosti přijímacího řízení, určení nejlepších uchazečů a rovnému zacházení. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

9.18. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme v 
této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na „Evropskou veřejnou správu“ nebyla 
významná (materiální) (viz příloha 9.2). 

Doporučení 

9.19. Zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti na doporučení, 
které jsme předložili Komisi ve výroční zprávě za rok 2018, uvádí příloha 9.1. Podobné 
doporučení jsme předložili i ve výroční zprávě za rok 20207. Komise od té doby přijala 
opatření a doporučení provedla v některých ohledech. 

9.20. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2021 
předkládáme níže uvedená doporučení: 

Doporučení 9.1 – Evropský parlament 

Správa Evropského parlamentu by měla revidovat své pokyny k tomu, jak politické 
skupiny uplatňují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a měla by revizi těchto 
pravidel navrhnout předsednictvu Parlamentu, aby byla lépe sladěna s finančním 
nařízením. Uplatňování těchto revidovaných pravidel by měla lépe sledovat 
(viz bod 9.8). 

Časový rámec: do konce roku 2023 

                                                      
7 Viz doporučení 9.2 ve výroční zprávě za rok 2020. 
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Doporučení 9.2 – ESVČ 

ESVČ by měla přijmout vhodná opatření, aby delegace EU uplatňovaly pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, například posílením odborné přípravy a zlepšením pokynů 
a vzorových dokumentů (viz body 9.11 a 9.16). 

Časový rámec: do konce roku 2023 

Doporučení 9.3 – ESVČ 

ESVČ by měla posílit odbornou přípravu a pokyny týkající se výběrových řízení na 
místní zaměstnance v delegacích EU, aby byly dodržovány zásady transparentnosti a 
rovného zacházení. Rovněž by měla posílit dohled nad tím, zda delegace EU 
dokumentují příslušné kroky výběrového řízení (viz bod 9.17). 

Časový rámec: do konce roku 2023 
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Přílohy 
Příloha 9.1 – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí doporučení týkající se okruhu 
„Evropská veřejná správa“ 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Komisi doporučujeme, aby: 

Doporučení 1: 

co nejdříve [zdokonalila] své systémy pro 
správu zákonných rodinných přídavků 
zvýšením frekvence kontrol osobní situace 
zaměstnanců a posílením kontrol souladu u 
prohlášení o dávkách z jiných zdrojů, zejména 
pokud v členských státech probíhají reformy 
rodinných přídavků. 

  x8    

Zdroj: EÚD. 

                                                      
8 Monitorování přídavků obdržených z jiných zdrojů je náročné, což je mimo jiné způsobeno čím dál větší různorodostí rodinných poměrů a častými 

změnami ve vnitrostátních přídavcích v některých členských státech. Komise podnikla kroky, aby zlepšila příslušné systémy IT a posílila kontroly souladu, 
a vymáhá částky, které byly podle jejích zjištění vyplaceny v nadměrné výši. Při našem auditu jsme našli další chyby. 
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Kapitola 10 

Nástroj pro oživení a odolnost 
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Obsah 
Body 

Úvod 10.1.–10.20. 
Stručný popis 10.2.–10.15. 
Cíle politiky 10.2.–10.4. 

Provádění nástroje 10.5.–10.7. 

Řídicí a kontrolní rámec Nástroje pro oživení a odolnost 10.8.–10.15. 

Rozsah a koncepce auditu 10.16.–10.20. 

Správnost operací 10.21.–10.35. 
Komise neposoudila všechna kritéria související s milníkem 10.22.–10.28. 

Nedostatečně spolehlivá kritéria pro milník související 
s kontrolními systémy členského státu 10.29.–10.33. 

Nedostatečná dokumentace procesu posuzování 10.34.–10.35. 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 10.36.–10.43. 

Závěry a doporučení 10.44.–10.46. 
Závěry 10.44.–10.45. 

Doporučení 10.46. 

Přílohy 
Příloha 10.1 – Platby z Nástroje pro oživení a odolnost 
v roce 2021 
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Úvod 
10.1. V této kapitole poprvé předkládáme svá zjištění týkající se Nástroje pro 
oživení a odolnost (dále jen „nástroj“). Tabulka 10.1 uvádí přehled výdajů na nástroj 
v roce 2021. 

Obrázek 10.1 – Platby a kontrolovaný základní soubor 

 
(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12). 

Zdroj: EÚD. 

Stručný popis 

Cíle politiky  

10.2. NextGenerationEU (dále jen „NGEU“) je dočasný fond EU, který má za cíl 
podpořit členské státy při snižování socioekonomického dopadu pandemie COVID-19 a 
návratu na cestu udržitelného růstu. V rámci NGEU budou k dispozici finanční 
prostředky ve výši až 750 miliard EUR: 390 miliard EUR v podobě nevratných grantů a 
360 miliard EUR jako úvěry (obojí v cenách roku 2018). Hlavním způsobem, kterým 
budou finanční prostředky z NGEU rozdělovány, je Nástroj pro oživení a odolnost. Byl 
zřízen nařízením (EU) 2021/241 (dále jen „nařízení“). Pomocí nástroje bude rozděleno 
312 miliard EUR (80 %) nevratných grantů, které budou v rámci NGEU poskytnuty. 
Zbývajících 78 miliard EUR (20 %) bude použito na přidělení dodatečných prostředků 
na stávající oblasti politiky nebo na jejich navýšení. Přehled grantových plateb 

Nástroj pro oživení a odolnost

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 ve srovnání s platbami grantů celkem

Platby předběžného financování grantů (*): 36,4

Platby grantů na základě milníků a cílů: 10,0

Platby grantů za rok 2021 – celkem 46,4

Kontrolovaný základní soubor za rok 2021 – celkem 11,5 

(v mld. EUR)

Zúčtování plateb předběžného financování grantů (*): 1,5

Platby grantů na základě milníků a cílů: 10,0
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z nástroje (včetně předběžného financování) v roce 2021 podle členských států uvádí 
příloha 10.1. 

10.3. Nástroj je zdrojem rozsáhlé finanční podpory pro veřejné investice a reformy 
s cílem urychlit hospodářské oživení členských států po důsledcích pandemie COVID-19 
a zvýšit jejich odolnost. Členské státy mohou nástroj využít v těchto šesti oblastech 
politiky: 

i) zelená transformace; 

ii) digitální transformace; 

iii) inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění; 

iv) sociální a územní soudržnost; 

v) zdravotnictví a hospodářská, sociální a institucionální odolnost;  

vi) politiky pro příští generaci. 

10.4. V květnu 2022 zveřejnila Komise návrh plánu REPowerEU, který je reakcí EU 
na narušení celosvětového trhu s energií, které způsobila ruská invaze na Ukrajinu. 
Jeho hlavním cílem je ukončit závislost EU na ruských fosilních palivech přeměnou 
energetického systému EU. Návrh obsahuje cílené změny nařízení s cílem začlenit 
konkrétní kapitoly REPowerEU do stávajících plánů členských států pro oživení a 
odolnost. Dosažení cílů REPowerEU vyžaduje dodatečné investice ve výši 
210 miliard EUR do roku 2027. Tato částka bude financována prostřednictvím již 
dostupných úvěrů ve výši 225 miliard EUR, o něž lze požádat do 31. srpna 2023. 
Finanční krytí nástroje se kromě toho zvýší o částku 20 miliard EUR, která bude 
financována z dražeb povolenek v rámci systému obchodování s emisemi.  

Provádění nástroje 

10.5. Aby mohly členské státy získat financování z nástroje, musí vypracovat 
národní plány pro oživení a odolnost, které splňují podmínky stanovené v nařízení1. 
Plány pro oživení a odolnost by měly obsahovat ucelený soubor veřejných investic a 
reforem seskupených do jednotlivých složek. Členské státy musí pro každou investici 

                                                      
1 Úplný soubor podmínek, které musí plány pro oživení a odolnost splňovat, uvádí čl. 18 

odst. 4 nařízení. 
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nebo reformu stanovit milníky a cíle a poskytnout podrobné údaje o souvisejícím 
referenčním stavu. Musí rovněž uvést odhadované náklady na navrhovaná opatření a 
předložit podpůrnou dokumentaci2. Proces provádění nástroje je znázorněn na 
obrázku 10.2. 

Obrázek 10.2 – Proces provádění nástroje 

 
Zdroj: EÚD. 

                                                      
2 Zvláštní zpráva 21/2022 „Posuzování národních plánů pro oživení a odolnost ze strany 

Komise: celkově přiměřené, ale přetrvávají rizika spojená s jejich prováděním“ uvádí naše 
závěry o procesu posuzování plánů pro oživení a odolnost. 

Schválení plánu pro oživení a odolnost

Předložení plánu pro oživení a odolnost

Platba

Po dosažení milníků a cílů předložena žádost o platbu

Předběžné posouzení milníků a cílů

Stanovisko Hospodářského a finančního výboru

Rozhodnutí Komise povolující výplatu

2 měsíce

Prováděcí rozhodnutí Rady

4 týdny

Krok Evropské komise

Krok členského státu

Krok Rady

Dohodnutí provozních ujednání
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10.6. Jakmile Rada schválí plán členského státu pro oživení a odolnost, může 
členský stát požádat Komisi o uvolnění předběžného financování až do výše 13 % buď 
finančního příspěvku ve formě nevratné podpory, nebo částky podpory, která má být 
poskytnuta jako půjčka3. Předběžné financování je zúčtováno poměrně 
prostřednictvím následných plateb. 

10.7. Další platby v rámci nástroje jsou podmíněny tím, že členské státy dosáhnou 
milníků a cílů stanovených v příslušném prováděcím rozhodnutí Rady (dále jen 
„prováděcí rozhodnutí“). Členské státy mohou požádat o vyplacení prostředků dvakrát 
ročně, pokud dostatečně doloží uspokojivé splnění souvisejících milníků a cílů. Další 
podmínkou je, že dříve dosažené cíle a milníky nesmí být zrušeny4. Jak Komise posoudí 
legalitu a správnost (dále jen „správnost“) plateb z nástroje, tedy závisí na splnění 
těchto dvou podmínek. Na dodržování vnitrostátních právních předpisů a pravidel EU, 
jako jsou pravidla pro zadávání veřejných zakázek nebo státní podporu, se kontroly 
správnosti prováděné Komisí nevztahují. Tím se platby z nástroje liší od tradičních 
výdajů z víceletého finančního rámce, u nichž správnost plateb Komise nebo členského 
státu závisí hlavně na způsobilosti příjemce, projektu a vykazovaných nákladů. 

Řídicí a kontrolní rámec Nástroje pro oživení a odolnost 

10.8. Nařízení stanoví úlohy a povinnost členských států a Komise ve fázi přípravy a 
provádění nástroje (viz obrázek 10.3). 

                                                      
3 Viz článek 13 nařízení. 

4 Viz článek 24 nařízení. 
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Obrázek 10.3 – Řídicí a kontrolní rámec Nástroje pro oživení a odolnost 

 
Zdroj: Komise. 

Komise

Členský stát

Příprava Provádění a ukončení

Legalita a správnost plateb Ochrana finančních zájmů Unie

Audity vnitrostátních opatření 
k ochraně finančních zájmů Unie

Audity dodržování podmínek 
dohody o financování/půjčce

Primární zodpovědnost

Audity i) opatření k ochraně finančních 
zájmů Unie a ii) dodržování podmínek 

dohody o financování/půjčce

Doporučeno

Audity případů podpory investic a 
reforem, včetně auditů systémů

Audity případů podpory investic a 
reforem, včetně auditů systémů

Výroční zpráva o činnosti

Posouzení a schválení
plánů pro oživení a 

odolnost

Ověření žádost o platbu ex ante

Osvědčení žádostí o platbu schválením 
prohlášení řídicího subjektu

Řídicí kontroly

Vypracování plánů 
pro oživení a odolnost a 

koncepce systémů 
řízení a kontroly

Operační monitorování prováděné útvary pro jednotlivé země

Předložení 
Shrnutí auditů

Prohlášení 
řídicího subjektuŽádost o platbu

p
r
o
c
e
s
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Odpovědnost členských států 

10.9. Členské státy mají povinnost vypracovat plány pro podporu oživení a
odolnosti a navrhnout vhodné řídicí a kontrolní systémy. Musí rovněž shromažďovat 
údaje o konečných příjemcích finančních prostředků a zajistit jejich snadnou 
dostupnost5. K tomu mohou používat nástroj Komise pro vytěžování dat a hodnocení 
rizik6. Mohou rovněž využívat stávající vnitrostátní řídicí a kontrolní systémy nebo jiné 
systémy používané pro související účely, jako jsou systémy používané pro správu jiných 
fondů EU. V plánech členských států pro oživení a odolnost musí být podrobně 
popsány jednotlivé zúčastněné vnitrostátní orgány. 

10.10. Během fáze provádění musí členské státy spolu s každou žádostí o platbu
předložit: 

o informace a doklady potvrzující dosažení milníků a cílů stanovených v plánu pro
oživení a odolnost,

o shrnutí auditů provedených orgány členských států, včetně podrobností
o zjištěných nedostatcích a veškerých přijatých nápravných opatřeních7,

o prohlášení řídicího subjektu8, že:

o finanční prostředky byly použity k zamýšlenému účelu,

o informace předložené spolu se žádostí o platbu jsou úplné, přesné a
spolehlivé,

o zavedené kontrolní systémy poskytují nezbytnou záruku, že finanční
prostředky byly spravovány v souladu se všemi platnými pravidly, zejména
pravidly o střetu zájmů a předcházení podvodům, korupci a dvojímu
financování.

5 Čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení. 

6 Čl. 22 odst. 4 nařízení. 

7 Článek 6 vzoru dohody o financování. Tento konkrétní požadavek se nevztahuje na první 
žádost o vyplacení prostředků předloženou po podání žádosti o předběžné financování. 

8 Čl. 22 odst. 2 písm. c) nařízení. 
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Odpovědnost Komise 

10.11. Povinností Komise je posoudit relevanci, účinnost, efektivitu a soudržnost 
plánů členských států pro oživení a odolnost. Součástí posouzení je i spolehlivost 
navrhovaných kontrolních systémů členských států. 

10.12. Kontrolní systém Komise musí zajistit, aby platby z nástroje byly legální a 
správné, což je podmíněno uspokojivým splněním milníků a cílů9. Za tímto účelem 
zavedla Komise systém, který umožňuje ověřování ex ante žádostí členských států 
o platby a audity ex post v členských státech, které se provádějí po provedení platby.  

10.13. Komise posuzuje žádosti o platbu na základě údajů a informací 
poskytnutých členskými státy10. Účelem tohoto předběžného posouzení je přesvědčit 
se o tom, že milníky a cíle byly uspokojivě splněny. Komise poté své předběžné 
posouzení předloží Hospodářskému a finančnímu výboru Rady s žádostí o stanovisko. 
Po tomto kroku přijme Komise konečné rozhodnutí o tom, zda vyplacení prostředků 
schválí (viz obrázek 10.4).  

                                                      
9 Výroční zpráva o činnosti GŘ ECFIN za rok 2021, s. 53. 

10 Čl. 24 odst. 3 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. 
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Obrázek 10.4 – Popis procesu ověřování ex ante 

 
Zdroj: EÚD. 
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10.14. Komise musí rovněž zajistit, aby byly chráněny finanční zájmy EU, tj. aby 
členský stát plnil svou povinnost zavést postupy pro prevenci a odhalování závažných 
nesrovnalostí (tj. podvodů, korupce nebo střetu zájmů) nebo závažných porušení 
povinností vyplývajících z dohody o financování (včetně dvojího financování)11. Za 
tímto účelem Komise při posuzování žádosti o platbu zkoumá prohlášení řídicího 
subjektu a shrnutí provedených auditů předložené členskými státy. Komise rovněž 
provádí audity systémů a cílené audity ex post zaměřené na ochranu finančních zájmů 
EU v členských státech.  

10.15. Komise může uplatnit finanční opravy (snížení úrovně poskytnuté podpory 
nebo zpětné získání již vyplacených prostředků), pokud zjistí: 

o závažné nesrovnalosti poškozující finanční zájmy EU, které členský stát nenapravil, 
nebo 

o závažné porušení podmínek stanovených v grantových dohodách nebo dohodách 
o půjčce. 

Rozsah a koncepce auditu 

10.16. Naším cílem bylo přispět k prohlášení o věrohodnosti a získat základ pro 
vyjádření výroku o správnosti výdajů z nástroje. 

10.17. Náš kontrolovaný základní soubor zahrnoval jedinou výplatu prostředků 
v roce 2021, totiž platbu ve prospěch Španělska, a zúčtování souvisejícího předběžného 
financování (viz obrázek 10.1). Španělská žádost o platbu (ze dne 11. listopadu 2021) 
se vztahovala na 52 milníků souvisejících hlavně s reformami a některými investicemi, 
které Španělsko oznámilo jako splněné. Částka stanovená v prováděcím rozhodnutí 
k výplatě ve prospěch Španělska činila 11,5 miliardy EUR. Dne 3. prosince 2021 přijala 
Komise kladné předběžné posouzení a poté, co obdržela kladné stanovisko 
Hospodářského a finančního výboru, schválila ve svém prováděcím rozhodnutí ze dne 
22. prosince 2021 uvolnění prostředků. Dne 27. prosince 2021 vyplatila Španělsku 
10 miliard EUR a současně zúčtovala předběžné financování ve výši 1,5 miliardy EUR.  

                                                      
11 Čl. 22 odst. 1 nařízení. 
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10.18. Náš audit se týkal správnosti plateb z nástroje provedených ve prospěch 
Španělska. Při svém posouzení jsme vycházeli z podmínky pro platbu, totiž že milníky a 
cíle definované v prováděcím rozhodnutí byly uspokojivě splněny (viz bod 10.11). Za 
tímto účelem jsme zkoumali, zda Komise shromáždila dostatečné a vhodné důkazní 
informace, aby mohla posoudit, že 52 milníků obsažených ve španělské žádosti 
o platbu bylo uspokojivě splněno. Posouzení správnosti nezahrnuje dodržování 
pravidel EU a vnitrostátních předpisů (viz bod 10.7) a nezahrnuje ani posouzení 
účinnosti reforem. Těmito otázkami se budeme zabývat v samostatných zvláštních 
zprávách. 

10.19. Přezkoumali jsme rovněž, jak GŘ ECFIN informuje o správnosti příslušných 
výdajů z nástroje v roce 2021 ve své výroční zprávě o činnosti a jak jsou tyto informace 
prezentovány ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti.  

10.20. Koncepce kontrol, které Komise uplatňuje při ochraně finančních zájmů EU, 
je součástí jiného auditního úkolu, který v současné době probíhá. Výsledky tohoto 
auditu představíme v samostatné zvláštní zprávě.  
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Správnost operací 
10.21. Tato část kapitoly se týká testování letošní operace – jediné platby 
z nástroje, která byla v roce 2021 provedena ve prospěch Španělska. Prověřovali jsme 
činnost Komise ex ante zaměřenou na všech 52 milníků souvisejících s touto platbou. 
V posouzení Komise jsme zjistili řadu nedostatků. Jeden nedostatek, jehož dopad 
nebylo možno vyčíslit, se týká toho, jak Komise posoudila uspokojivé plnění v případě 
milníku 395. Ostatní nedostatky posouzení ostatních milníků provedené Komisí 
nezpochybňují. 

Komise neposoudila všechna kritéria související s milníkem 

10.22. Komise posuzovala uspokojivé plnění milníků na základě příslušných prvků 
obsažených v jejich popisu a v souvisejícím opatření, které jsou v obou případech 
stanoveny v příslušném prováděcím rozhodnutí a v ověřovacím mechanismu 
upraveném v provozních ujednáních. 

10.23. Tento postup byl také stanoven v interních pokynech Komise. V souladu 
s nimi by měly být zpravidla posouzeny všechny prvky obsažené v popisu milníku či cíle 
v prováděcím rozhodnutí a také prvky obsažené v popisu opatření v prováděcím 
rozhodnutí. 

10.24. Milník 395 „Změny daně z příjmu právnických osob v roce 2021“ je jediným 
milníkem uvedeným u reformy 8 ve složce 28 španělského plánu pro oživení a 
odolnost. Zjistili jsme, že Komise neposoudila všechny prvky, které prováděcí 
rozhodnutí pro tento milník stanoví (rámeček 10.1). 
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Rámeček 10.1 

Milník 395 „Změny daně z příjmu právnických osob v roce 2021“ 

Popis milníku 395 (reforma C28.R8) v příloze prováděcího rozhodnutí (s. 244): 

„Vstup v platnost změn zavedených zákonem o rozpočtu na rok 2021 a 
rozvojovými nařízeními týkajícími se daně z příjmu právnických osob s cílem zvýšit 
příjmy z daně z příjmu právnických osob.“ 

Popis reformy 8 (C28.R8) – Krátkodobé přijetí daňových opatření v oblasti daně 
z příjmu právnických osob – v příloze prováděcího rozhodnutí (s. 241): 

„Reformou se mění zákon o dani z příjmu právnických osob, aby se zvýšil příspěvek 
této daně na podporu veřejných výdajů, a zároveň se zavádí zjednodušení výjimek 
a odpočtů s cílem zajistit, aby daňoví poplatníci měli minimální sazbu ve výši 15 %. 
Na druhé straně se osvobození dividend a kapitálových zisků plynoucích z jejich 
podílu v dceřiných společnostech, které jsou rezidenty i nerezidenty na 
španělském území, snižuje o 5 %. Provádění opatření se dokončí do 
31. března 2021.“ 

Komise náležitě posoudila prvek týkající se snížení osvobození dividend a 
kapitálových zisků. Neposoudila však prvek reformy spočívající v sazbě 15 %, jak 
uvádí popis reformy v prováděcím rozhodnutí. 

10.25. Komise a španělské orgány nás informovaly, že změny, které mají zajistit 
minimální sazbu daně ve výši 15 %, jsou střednědobým cílem a nikdy nebyly zamýšleny 
jako prvek milníku 395. Toho bude naopak dosaženo řadou dalších změn daně z příjmu 
právnických osob v budoucnosti, k nimž náleží zákon o rozpočtu, který byl přijat 
28. prosince 2021 a nabyl účinnosti 1. ledna 2022.  

10.26. „Zajistit minimální sazbu ve výši 15 %“ lze sice dle našeho názoru považovat 
za střednědobý cíl, avšak dokumentace poskytnutá členským státem a posouzení 
provedené Komisí se o tomto prvku nezmiňovaly. V posouzení nebylo nijak vysvětleno, 
proč tento prvek není pro milník 395 relevantní a jak a kdy bude analyzován a 
posouzen. Navzdory tomu Komise celý milník vyhodnotila jako uspokojivě splněný. 

10.27. V takové situaci, kdy milník není splněn, by měla být platba celého 
finančního příspěvku (případně půjčky) nebo jeho části pozastavena na dobu nejvýše 
šesti měsíců. Pozastavení lze zrušit pouze tehdy, pokud členské státy Komisi doloží 
uspokojivé splnění milníků nebo cílů. Pokud se tak nestane do šesti měsíců, měla by 
Komise výši finančního příspěvku nebo případné půjčky úměrně snížit. 
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10.28. Není však jasné, jak Komise a členské státy k částkám jednotlivých plateb 
členským státům dospěly a nakolik k tomu přispěly jednotlivé milníky nebo cíle. 
V důsledku toho není kompenzace za dosažení jednotlivého milníku nebo cíle ve 
španělské platbě známa. Komise dosud tento problém nevyřešila tím, že by přijala 
metodu pro výpočet výše pozastavení nebo snížení plateb. Pokud taková metoda a 
kvantitativní informace o milnících a cílech neexistují, není jasné, jak bude Komise 
provádět článek 24 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a jak vyčíslí dopad 
skutečnosti, že milník 395 nebyl splněn. 

Nedostatečně spolehlivá kritéria pro milník související 
s kontrolními systémy členského státu 

10.29. Podmínkou pro schválení plánů pro oživení a odolnost byla dostatečnost 
navržených systémů monitorování a kontroly členských států. Komise ve svém 
posouzení plánů poukázala na nedostatky v systémech členských států. Komise proto 
v roce 2021 žádala, aby 16 členských států do plánů začlenilo konkrétní dodatečné 
reformy a milníky, které by tyto nedostatky odstranily12. Dosažení těchto milníků je 
předpokladem pro provádění plánu pro oživení a odolnost a pro správnost budoucích 
výdajů z nástroje. Pokud nejsou milníky a cíle v prováděcím rozhodnutí jasně 
stanoveny, hrozí riziko, že se budou jen obtížně posuzovat a že nemusí naplnit cíl, který 
mají podporovat. 

10.30. Pro Španělsko byl jedním z milníků zavedených v souvislosti s jeho 
kontrolním systémem milník 173 „Integrovaný informační systém nástroje na podporu 
oživení a odolnosti“. Španělské orgány si požadavky související s milníkem vyložily tak, 
že systém by měl být řádně navržen, avšak nemusí být nutně plně funkční. Zpráva 
o auditu nutná pro prováděcí rozhodnutí, která dokládá uspokojivé splnění tohoto 
milníku, se proto soustředila na koncepci systému, a nikoli na jeho skutečné fungování. 
Komise požádala o doplňující informace, aby ověřila, zda je systém skutečně schopen 
shromažďovat a uchovávat údaje o příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a 
skutečných majitelích. 

                                                      
12 Příloha XIV výroční zprávy o činnosti GŘ ECFIN za rok 2021. 
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10.31. Komise vlastním testováním potvrdila, že systém je schopen tyto funkce 
vykonávat, a vyhodnotila milník 173 jako uspokojivě splněný. Ve shrnutí hodnocení 
však Komise poukázala na dva zbývající nedostatky v tom, jakým systém zpracovával 
informace o skutečném vlastnictví (v případě zahraničních společností bez 
registrovaného zástupce ve Španělsku). Tyto nedostatky měly dopad na to, jak byly 
tyto informace shromažďovány a jak k nim bylo možné získat přístup pro účely 
kontroly. 

10.32. Komise tyto otázky projednala se španělskými orgány a dohodla se s nimi 
na jejich řešení. Španělské orgány uvedly, že provést tato řešení bude trvat šest až 
devět měsíců. Ačkoli byla řešení dohodnuta 1. prosince, Komise předběžně posoudila 
žádost o platbu kladně již 3. prosince. Komise se se španělskými orgány nedohodla na 
žádném formálním akčním plánu. Bez takového plánu není harmonogram nápravných 
opatření, která mají řešit zbývající omezení systému, jasný a jejich provádění není 
zajištěno. 

10.33. Prováděcí rozhodnutí bylo formulováno tak, že Komisi umožnilo považovat 
milník za uspokojivě splněný. I když toto hodnocení nezpochybňujeme, znamenalo to 
však, že některé prvky integrovaného informačního systému nebyly v době posouzení 
funkční. Komise hodlá tento milník dále prověřit při svých auditech ex post. 

Nedostatečná dokumentace procesu posuzování 

10.34. Systém vnitřní kontroly by měl obsahovat dostatečnou auditní stopu, tedy 
úplnou a transparentní dokumentaci o tom, jak bylo splnění milníků a cílů posouzeno. 
Komise to zdůrazňuje ve svém vlastním sdělení o struktuře vnitřní kontroly pro nástroj, 
když uvádí, že „součástí úplné kontrolní strategie je stanovení pravidel pro správu 
dokumentů, aby byla zajištěna co největší transparentnost pracovních metod a úplná 
auditní stopa“. Komise ve své auditní stopě prvky související s uspokojivým splněním 
milníku či cíle dokumentuje (viz bod 10.7). 

10.35. V případě dvou milníků13 jsme zjistili, že auditní stopa je nedostatečná a 
nezahrnuje všechny prvky považované v procesu hodnocení za relevantní. Jeden 
z těchto případů je jako příklad uveden v rámečku 10.2. 

                                                      
13 Milník 215 „Spuštění internetových stránek „DATAESTUR“, které shromažďují údaje 

o cestovním ruchu“ a milník 303 „Nabytí účinnosti organického zákona o vzdělávání“. 
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Rámeček 10.2 

Příklad nedostatečné auditní stopy zaznamenávající posouzení 
milníku 

Popis milníku 215 (reforma C14.R1) v příloze prováděcího rozhodnutí (s. 138): 

„Internetové stránky shromažďují údaje o cestovním ruchu ve Španělsku z různých 
zdrojů statistiky cestovního ruchu, včetně veřejných a soukromých subjektů, jako 
jsou INE, Turespaña, španělská centrální banka, AENA nebo RENFE, a jsou 
funkční.“ 

Komise usoudila, že všech prvků milníku 215 bylo dosaženo, a dospěla k závěru, že 
milník byl uspokojivě splněn. V analytické části souhrnného posouzení Komise 
uvedla, že internetové stránky související s milníkem jsou funkční a soustavně 
shromažďují a aktualizují veřejné údaje o cestovním ruchu od soukromých a 
veřejných subjektů. 

Avšak auditní stopa procesu posuzování milníku 215 neobsahovala žádné důkazní 
informace o tom, že Komise ověřila, že internetové stránky shromažďují údaje 
z hlavních zdrojů statistiky cestovního ruchu. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
10.36. Výroční zprávy o činnosti jsou hlavním nástrojem generálních ředitelství 
Komise, jehož prostřednictvím prohlašují, zda mají přiměřenou jistotu, že kontrolní 
postupy zajišťují správnost výdajů. Prohlášení generálního ředitele o věrohodnosti ve 
výroční zprávě GŘ ECFIN za rok 2021 poprvé zahrnuje výdaje z nástroje.  

10.37. Generální ředitel ve svém prohlášení o věrohodnosti za rok 2021 
prohlašuje, že kontrolní postupy zavedené GŘ ECFIN poskytují potřebné záruky 
ohledně:  

i) legality a správnosti uskutečněných operací; 

ii) provádění čl. 22 odst. 5 nařízení. 

10.38. V roce 2021 stanovilo GŘ ECFIN svou auditní a kontrolní strategii pro 
nástroj a začalo provádět nový kontrolní rámec pro činnosti z něj financované. Kromě 
činností ex ante schválilo GŘ ECFIN v prosinci 2021 také svou auditní strategii. Jejím 
cílem je potvrdit, zda byly milníky a cíle splněny, a posoudit, zda vnitrostátní orgány 
zavedly potřebné řídicí a kontrolní systémy v souvislosti se správností plateb a 
ochranou finančních zájmů EU při provádění plánu pro oživení a odolnost.  

10.39. Auditní strategie stanoví tři typy auditů ex post: 

o audity týkající se splnění milníků a cílů (správnost), 

o audity systémů, které se zaměřují na shromažďování údajů a vykazování milníků a 
cílů v členských státech (správnost), 

o audity systémů zaměřené na ochranu finančních zájmů EU. 

10.40. Přiměřená jistota o správnosti platby ve prospěch Španělska byla založena 
na komplexních kontrolách ex ante. Mechanismus monitorování a kontroly pro nástroj 
ve Španělsku je nově stanoven. V souladu s kontrolní strategií Komise budou související 
výsledky auditu nebo kontrol ex post zaměřených na to, zda byly splněny dodatečné 
závazky v souvislosti s kontrolním milníkem (viz bod 10.33), k dispozici později. 
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10.41. Na rozdíl od jiných programů EU v případě nástroje Komise provádí 
kvalitativní posouzení kontrolních výsledků a míry rizika spojeného s operacemi bez 
souvisejícího odhadu chyb. 

10.42. Výdaje spadající pod nástroj v roce 2021 nejsou součástí celkové míry rizika 
při platbě, která se týká výdajů souvisejících s VFR, uvedené ve výroční zprávě Komise 
o řízení a výkonnosti. Komise na jiném místě odkazuje na prohlášení pověřené 
schvalující osoby, že tato osoba má přiměřenou jistotu, že jediná platba z nástroje 
provedená v roce 2021 je legální a správná. Jistota vychází z kladného posouzení 
důkazních informací o splnění milníků žádosti o platbu. 

10.43. Bereme na vědomí, že Útvar interního auditu Komise zařadil do svého 
celkového výroku auditora ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti v souvislosti 
s nástrojem odstavec obsahující zdůraznění skutečnosti. Zdůraznění skutečnosti se týká 
určitých prvků v koncepci kontrolní strategie pro nástroj v souvislosti s legalitou a 
správností, které je třeba v roce 2022 ještě dále rozpracovat14. 

                                                      
14 Příloha VI svazku III výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2021. 
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Závěry a doporučení 

Závěry 

10.44. Z celkových důkazních informací, které jsme při své kontrolní činnosti 
získali a které předkládáme v této kapitole, vyplývá, že jeden z milníků souvisejících 
s první výplatou prostředků Španělsku nebyl uspokojivě splněn. Komise dosud 
nestanovila způsob, jak vyčíslit dopad milníku či cíle, který nebyl splněn. Podle našeho 
názoru není chyba významná (materiální). 

10.45. Další nedostatky zjištěné v tom, jak Komise posuzovala milníky, se týkají 
nedostatečně spolehlivých kritérií pro milník a nedostatečné dokumentace její práce, 
třebaže na posouzení splnění milníku to vliv nemá. 

Doporučení 

10.46. Na základě našich zjištění a závěrů za rok 2021 Komisi doporučujeme: 

Doporučení 10.1 – Zdůvodnit prvky, které nejsou relevantní pro 
posouzení milníků a cílů 

Jasně a transparentně zdůvodnit prvky obsažené v operačních ujednáních a 
v prováděcím rozhodnutí, které Komise nepokládá za relevantní pro uspokojivé plnění 
milníků a cílů.  

Cílové datum provedení: okamžitě 

Doporučení 10.2 – Vypracovat metodiku pro (částečné) 
pozastavení platby 

Vypracovat metodiku pro stanovení částky, která má být pozastavena v souladu s čl. 24 
odst. 6 a čl. 24 odst. 8 nařízení. 

Cílové datum provedení: okamžitě 
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Doporučení 10.3 – Zlepšit dokumentaci posuzování milníků a 
cílů 

Zlepšit dokumentaci posuzování milníků a cílů tím, že budou v plném rozsahu 
dokumentovány prvky zkoumané během kontrol ex ante. 

Cílové datum provedení: okamžitě 
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Přílohy 
Příloha 10.1 – Platby z Nástroje pro oživení a odolnost v roce 2021 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů ze srovnávacího přehledu oživení a odolnosti, vypracovaného Komisí. 

Španělsko 9 037 10 000

Itálie 8 954 –

Francie 5 118 –

Řecko 2 310 –

Německo 2 250 –

Rumunsko 1 851 –

Portugalsko 1 808 –

Česká republika 915 –

Slovensko 823 –

Chorvatsko 818 –

Belgie 770 –

Rakousko 450 –

Litva 289 –

Lotyšsko 237 –
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 1 – PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI A PODPŮRNÉ 

INFORMACE“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

V roce 2021 byla postupně zmírňována omezení zavedená během celosvětové pandemie, ale také 
se odhalil skutečný rozměr sociálních a ekonomických nákladů způsobených onemocněním COVID-
19.  

Rozpočet EU do značné míry přispěl ke zmírnění hospodářského dopadu pandemie a k posílení a 
zvýšení odolnosti evropských ekonomik. Nástroj Evropské unie na podporu oživení (NGEU) a Nástroj 
pro oživení a odolnost jsou jen dva příklady jednotné reakce EU na krizi COVID-19. 

I v těchto výjimečných časech Komise přikládala velký význam zajištění toho, aby byl 

rozpočet EU čerpán odpovědně a správně, jakož i spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, 
včetně členských států, s cílem zajistit, aby rozpočet EU v praxi přinášel hmatatelné výsledky. 

Komise plnění rozpočtu EU pečlivě sleduje. Je-li zjištěno, že členské státy, zprostředkovatelé 
nebo koneční příjemci vynaložili finanční prostředky EU nesprávným způsobem, podniká Komise 
okamžité kroky k nápravě těchto chyb a podle potřeby ke zpětnému získání finančních prostředků. 

Plnění rozpočtu EU zahrnuje zpracování milionů operací a statisíce kontrol ve všech programech a 
režimech řízení. Komise usiluje o dosažení správné rovnováhy mezi nízkou mírou chyb, 

rychlými platbami a přiměřenými náklady na kontroly.  

Zatímco finanční řízení rozpočtu EU se postupem času zlepšilo, některé druhy výdajů jsou i nadále 
náchylnější k chybám. Většinou se řídí složitějšími pravidly a systémy úhrad. Komise i nadále 
zjišťuje, kde dochází k problémům, a přijímá preventivní a nápravná opatření k řešení zjištěných 
nedostatků a k zajištění toho, aby u všech programů bylo v průběhu času možné chybám lépe 
předcházet a odhalovat je. 

AUDITNÍ ZJIŠTĚNÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2021 

Spolehlivost účetní závěrky 

1.8 Komise vítá, že účetní závěrka EU je již patnáctým rokem po sobě považována za účetnictví

bez významných chyb. 

Správnost operací 

1.18 a) Pokud jde o příjmovou stránku rozpočtu EU, Komise vítá, že podle názoru Evropského

účetního dvora (EÚD) v příjmech i nadále nejsou významné chyby. 
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Komise rovněž vítá, že se EÚD domnívá, že zkoumané systémy související s příjmy byly obecně 
účinné. Stejně jako v případě vlastních zjištění bude Komise sledovat problémy zjištěné auditem 
EÚD v některých členských státech, které budou muset k řešení zjištěných nedostatků přijmout 
vhodná opatření. 

Komise bude i nadále intenzivněji sledovat dlouhodobě otevřené body TVZ a podle možností rušit 
výhrady k DPH. 

Pokud jde o opatření ke snížení celního deficitu, Komise podotýká, že ačkoli celkovým cílem akčního 
plánu v oblasti cel není snížení tohoto deficitu, několik opatření v akčním plánu má ambici k tomuto 
cíli přispět (viz také odpověď Komise na bod 3.13). 

b) Pokud jde o správnost výdajů, na základě četných provedených auditů a kontrol zůstal vlastní

odhad Komise týkající se rizika při platbě, tj. zbývající míra chyb při platbě, po jejích preventivních

kontrolách stabilní, a to na úrovni 1,9 % příslušných výdajů, což je stejná úroveň jako v roce 2020.
Tato stabilita odpovídá skutečnosti, že většina výdajů v roce 2021 se stále vztahuje k
programovému období 2014–2020.

Vzhledem k víceleté povaze svých výdajů a svých kontrolních strategií vyvíjí Komise značné 
úsilí s cílem provádět kontroly po provedení plateb a pokračovat v provádění opravy. Toto úsilí se 
odráží v odhadovaném riziku při uzavření programu1, které celkově činí 0,8 % (0,9 % v roce 
2020). To je výrazně pod 2% prahem významnosti a v souladu s úrovněmi dosaženými v 
předchozích letech od roku 2016 i s cílem Komise. 

Díky množství informací získaných prostřednictvím kontrol a jejich podrobné analýze je Komise 
schopna rozdělit výdaje, u nichž je riziko při platbě vyšší než 1,9 %, mezi: 

 středně rizikové výdaje s rizikem při platbě mezi 1,9 % a 2,5 %, které představují 23 %
celkových výdajů, a

 výdaje s vyšším rizikem s rizikem při platbě nad 2,5 %, které představují 22 % celkových
výdajů na rok 2021.

Komise proto dospěla k závěru, že více než polovina výdajů (55 %) je spojena s nízkým 

rizikem, neboť riziko při platbě je pod prahem významnosti (viz podrobnosti ve výroční zprávě o 
řízení a výkonnosti za rok 2021, svazek II, strana 50). 

Dopad složitosti pravidel a způsobu, jakým jsou prostředky EU vypláceny, na riziko chyb 

1.19 – první odrážka Komise sdílí závěr, že riziko vzniku chyb je nižší u výdajů, na něž se

vztahují zjednodušená pravidla (zejména u nárokových plateb). Proto se Komise při přípravě 
programů na období 2021–2027 snažila v co největší míře pokračovat v úsilí o zjednodušení, 
zejména v oblasti výzkumu a inovací a v politice soudržnosti, a to podporou využívání možností 
zjednodušeného vykazování nákladů, jakož i financování nespojeného s režimy určování nákladů a s 
novým modelem provádění SZP. 

Druhá odrážka Ačkoli složitost pravidel může přispívat k vyššímu riziku chyb, Komise

se domnívá, že zavedené kontrolní systémy umožňují zmírnit rizika spojená s některými složitějšími 
programy. 

1 Vzhledem k tomu, že opatření Evropského zemědělského záručního fondu nebyla uzavřena, v oblasti 
zemědělských výdajů se riziko při uzávěrce nahrazuje konečnou rizikovou částkou. 
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Komise přijímá cílená nápravná opatření zejména pro kategorie se středním a vyšším rizikem. Tato 
opatření zahrnují zvyšování povědomí příjemců a prováděcích partnerů o platných pravidlech EU a o 
opakujících se problémech, v nutných případech úpravu kontrolních strategií, a dále uplatnění 
získaných zkušeností v budoucích programech a zjednodušení pravidel tam, kde je to možné. 

Současně mohou být zapotřebí komplexní podmínky a pravidla způsobilosti v případech, kdy je pro 
dosažení ambiciózních politických cílů nezbytné podporu přesněji zaměřit nebo kdy je to zapotřebí v 
zájmu dodržení základních zásad jednotného trhu (zadávání veřejných zakázek nebo pravidla státní 
podpory).  

Legalita a správnost tedy musí být v rovnováze s dosahováním cílů politiky, přičemž je třeba 
zohlednit náklady na realizaci. 

1.20 Komise sdílí názor EÚD, že způsob, jakým jsou prostředky vypláceny, má dopad na

riziko chyb.  

Na základě podrobných informací, které má k dispozici, se však Komise domnívá, že rizika při 

platbě nejsou u úhradových plateb stejně významná. Expozice rizikům se může lišit v rámci 
téže oblasti politiky, a dokonce i v rámci téhož výdajového programu. 

Vysoce rizikové výdaje 

1.22–1.23 Na základě podrobného posouzení rozděluje Komise své výdaje podle jejich

odhadovaného rizika při platbě. Na základě toho se Komise domnívá, že u 45 % jejích příslušných 
výdajů je riziko v době platby vyšší než 1,9 %, což je stabilní ve srovnání s rokem 2020.  

To se týká některých operačních programů v případě okruhu „Soudržnost“, tj. pouze těch, které 
vykazují závažné nedostatky a/nebo mají míru chyb vyšší než 1,9 %; grantů na výzkumný program 
Horizont 2020 a dalších komplexních grantů ve stejném okruhu VFR; jednotlivých platebních 
agentur SZP pro přímé platby a rozvoj venkova, jakož i některých členských států v případě tržních 
opatření, která vykazují míru chyb vyšší než 1,9 %. 

Viz také odpověď Komise na body 1.19 a 1.20. 

1.24 V oblasti politiky „Soudržnost, odolnost a hodnoty“ zjistily Komise a auditní orgány na

základě společné typologie obecně stejné kategorie nesrovnalostí jako EÚD: nezpůsobilé výdaje, 
zadávaní veřejných zakázek, auditní stopa a státní podpora.  

Komise spolu s programovými orgány, které jsou v první řadě zodpovědné za prevenci a odhalování 
chyb, podniká kroky prostřednictvím opatření pro budování kapacit a auditů s cílem snížit počet 
chyb. Komise se zabývala aktualizovanými pokyny, které mají za cíl, spolu s vyžadovaným 
používáním zjednodušeného vykazování nákladů, dále zlepšit kvalitu kontrol řízení.  

Komise rovněž provádí své akční plány týkající se veřejných zakázek a státní podpory. Cílem těchto 
opatření je pomoci správcům a příjemcům finančních prostředků EU zlepšit jejich postupy zadávání 
veřejných zakázek a snížit riziko nesrovnalostí spojených s uplatňováním pravidel státní podpory, a 
to prostřednictvím vzdělávacích programů a šíření příslušných informací mezi zúčastněnými 
stranami z fondů ESI. Ke zlepšení systémů dotčených programů přispívají také plány nápravných 
opatření, které si při každém zjištění nedostatků vyžádají dotčené programové orgány. 

1.25 Pokud jde o oblast politiky „Přírodní zdroje a životní prostředí“, je v případě tržních

opatření a rozvoje venkova hodnocení EÚD v souladu s hodnocením Komise, která v těchto 
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oblastech rovněž vidí vyšší riziko chyb. V rámci stávajícího legislativního rámce SZP se uplatňují 
složité podmínky a pravidla způsobilosti v případech, kdy je pro dosažení ambiciózních politických 
cílů nutné podporu zacílit. Je tudíž třeba zajistit rovnováhu mezi aspekty legality a správnosti a 
dosahováním cílů politiky, přičemž je třeba mít na paměti náklady na realizaci. Pro období 2023–
2027 Komise řeší tento problém podporou využívání zjednodušeného vykazování nákladů a 
zjednodušením SZP. 

1.26 V oblasti „Výzkum a inovace“ zůstává financování na základě skutečných nákladů poměrně

složité a náchylné k chybám, zejména u některých typů příjemců (viz bod 1.19), a to i přes snahu 
Komise poskytnout všem účastníkům pokyny.  

Kromě toho Komise jako alternativu k financování na základě skutečných nákladů prosazuje větší 
využívání paušálních částek a systém jednotkových nákladů v případě osobních nákladů, které 
existují v každém grantu a jsou hlavním zdrojem chyb. 

1.27 S odkazem na oblast „Sousedství a svět“ se Komise domnívá, že výdaje s nižším rizikem v

rámci této kapitoly se neomezují pouze na platby na podporu rozpočtu a na správní výdaje, ale 
zahrnují také další výdaje v rámci segmentů přímého a nepřímého řízení, které mají nízké nebo 
střední riziko při platbě. 

Typologie chyb: způsobilost a porušení pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek 

1.28 Typologie chyb odráží složitost pravidel. Komise proto neustále pracuje na co největším

zjednodušení pravidel a na větším využívání jednodušších prováděcích mechanismů, jako jsou 
možnosti zjednodušeného vykazování nákladů. Zmírnění administrativní zátěže pro příjemce a 
snížení složitosti je jednou z hlavních zásad víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Viz 
rovněž odpověď Komise k bodu 1.19. 

1.29 Pokud jde o případy chyb ve způsobilosti zjištěné EÚD ve fondech politiky soudržnosti,

Komise se domnívá, že v případě dvou operací týkajících se jednoho programu neexistuje právní 
základ pro uložení finančních oprav. Komise rovněž konstatuje, že třetina míry chyb odhadované 
EÚD se týká pouze jednoho vnitrostátního programu zaměřeného na nezaměstnanost mladých lidí 
a odráží velmi specifický problém. Komise rovněž odkazuje na svou odpověď na body 5.15 a 5.22. 

Pokud jde o Výzkum a inovace, Komise konstatuje, že „nezpůsobilé projekty“ nejsou v této oblasti 
politiky běžným zdrojem chyb. 

1.30 Komise konstatuje, že pokud jde o fondy politiky soudržnosti, v uplynulých letech se chyby

související s pravidly státní podpory zjištěné orgány členských států a Komisí vyskytovaly méně 
často, což svědčí o dopadu opatření navržených v rámci akčního plánu Komise pro státní podporu. 

Veřejné zakázky jsou i nadále významným zdrojem chyb vykazovaných kontrolními orgány, jež v 
současné době tyto problémy lépe odhalují, což je známkou toho, že i opatření v oblasti správní 
kapacity prováděná v rámci akčního plánu Komise pro veřejné zakázky přinášejí své ovoce. Komise 
odkazuje na své odpovědi k bodům 5.27 a 5.29. 

Výdaje s nízkým rizikem 

1.32 Komise se na základě svého podrobného posouzení domnívá, že programy financování (či

jejich části) s nízkým rizikem (což znamená, že související riziko v době platby je nižší než 1,9 %) 
představují v roce 2020 asi 55 % příslušných výdajů roku 2021.  
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To zahrnuje výdaje platebních agentur v oblasti SZP a Evropského námořního a rybářského fondu, 
jakož i některých operačních programů pro okruh „Soudržnost“, tj. těch s nízkou mírou chyb; výdaje 
související s akcemi „Marie Curie-Skłodowska“; granty Evropské rady pro výzkum; Evropskou 
kosmickou agenturu a Agenturu pro evropský GNSS; Nástroj pro propojení Evropy; Erasmus+; 
Azylový, migrační a integrační fond; rozpočtovou podporu, dotace a správní výdaje.  

V oblasti „Přírodní zdroje a životní prostředí“ je Komise spokojena se závěrem EÚD (jak je 
rovněž uvedeno v kapitole 6), že přímé platby z fondu EZZF, které představují 68 % výdajů v rámci 
přírodních zdrojů, jsou i nadále bez podstatných chyb. To je v souladu se závěry samotné Komise ve 
výroční zprávě o činnosti GŘ AGRI týkající se výdajů na SZP. 

Informace Komise o správnosti 

Odhad míry chyb provedený Komisí 

1.36–1.38 Tím, že Komise vytváří svou jistotu zdola nahoru a podrobně, tj. podle programu

nebo jiného příslušného výdajového segmentu, jelikož provádění není v jednotlivých programech a 
členských státech stejnoměrné, je jejím cílem zjistit, kde existují problémy, aby podle toho přijala 
vhodná nápravná opatření. 

Komise má důvěru v informace, které se týkají rizik při platbě a rizik při uzavření a které jsou 

uvedeny ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. Vycházejí ze stovek tisíc kontrol, které 
Komise a členské státy každoročně provádějí na základě svých pečlivě vypracovaných kontrolních 
strategií přizpůsobených specifikům výdajových programů. 

Komise pečlivě sleduje riziko při platbě a riziko při uzavření s cílem udržet riziko při uzavření pod 
prahem významnosti 2 %. 

Komise rovněž upozorňuje, že její přístup jako správce rozpočtu EU se liší od přístupu EÚD v roli 
externího auditora. To může vést k určitým rozdílům mezi odhadem míry chyb ze strany obou 
orgánů. 

Kromě toho Komise ne vždy sdílí hodnocení EÚD dvora týkající se jednotlivých chyb. 

Na základě provedené práce se Komise domnívá, že riziko při platbě uvedené ve výroční zprávě o 
řízení a výkonnosti pro okruh 1 VFR „Jednotný trh, inovace a digitální agenda“ je pro míru chyb 
reprezentativní (viz body 4.6 a 4.29 v kapitole 4). 

Pokud jde o oblast „Soudržnost, odolnost a hodnoty“, Komise konstatuje, že maximální hodnota 
jejího odhadu chyb pro okruh 2 víceletého finančního rámce (2,3 %), která je zohledněna ve výroční 
zprávě o řízení a výkonnosti pro výpočet celkového rizika Komise při platbě, spadá již třetí rok po 
sobě do odhadovaného rozpětí chyb EÚD. 

U okruhu 3 „Přírodní zdroje a životní prostředí“ Komise vítá odhad EÚD, že míra chyb činí 1,8 %, 
což je pod prahem významnosti a v souladu s jejím vlastním posouzením rizika při platbě. 

1.39 Komise nadále přijímá opatření ke zlepšení účinnosti kontrol ex post.

Například v oblasti Výzkum a inovace se Společný kontrolní útvar Komise zabývá aspekty, na 
které EÚD upozornil v minulých zprávách. Většina opatření k řešení těchto problémů byla provedena 
a Komise na nich bude nadále pracovat. 
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V oblasti Politika soudržnosti má Komise za to, že se celkově lze spolehnout na práci auditních 
orgánů a jejich kontrolních orgánů, s výjimkou určitého omezeného počtu, jak je uvedeno ve 
výročních zprávách o činnosti. V některých případech jsou další zjištěné chyby příležitostné a 
neukazují na systémový problém na úrovni auditního orgánu.  

V roce 2021 Komise i nadále rozsáhle spolupracovala s auditními orgány členských států v zájmu 
zajištění konzistentního a spolehlivého rámce záruk a kontrol, a to i za podmínek praktických 
omezení pro audity během pandemie, a pro zlepšení kvality ověřovací práce podle potřeby při 
současném posílení nezbytných detekčních a nápravných schopností.  

Posouzení rizik provedené Komisí 

1.40–1.41 Jak je vysvětleno v odpovědi na bod 1.36, Komise si je jistá informacemi o rizicích

při platbě a rizicích při uzavření uvedenými ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

V oblasti Výzkum a inovace provedl Společný auditní útvar Komise opatření, která řádně reagují 
na doporučení EÚD týkající se auditů ex-post a metodiky výpočtu míry chyb programu Horizont 
2020. Na tomto základě je Komise přesvědčena o výsledku míry chyb, která byla vypočtena pro 
tento okruh VFR. 

Vzhledem ke svému podrobnějšímu členění výdajů podle rizikových profilů a kontrolních systémů v 
rámci oblasti „Soudržnost, odolnost a hodnoty“ je Komise při odhalování chyb a s přihlédnutím k 
práci EÚD schopna určit v rámci programu konkrétní část základního souboru, která je s největší 
pravděpodobností chybami postižena. Je tudíž schopna poskytnout diferencovaný pohled na míru 
chyb napříč provedenými platbami a jasně určit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení.  

Komise je přesvědčena, že její podrobné posouzení založené na kombinaci dokumentárních auditů 
a auditů na místě, které se týkají různých jednotlivých programů a souborů dokumentů k poskytnutí 
jistoty, v závislosti na rizicích, která jsou jim přisuzována, jí umožňuje stanovit přiměřený 
a spravedlivý odhad měr chyb pro každý program a kumulativně pro všechny programy.  

K řešení rizika zbývajících nezjištěných chyb generální ředitelství zároveň vypočítávají maximální 
hodnotu svého klíčového ukazatele výkonnosti v oblasti legality a správnosti výdajů, která se 
používá k odhadu rizika při platbě pro politiku soudržnosti a pro okruh 2 ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti. 

V oblasti politiky „Sousedství a svět“ se Komise domnívá, že studie míry zbytkových chyb je pro 
daný účel vhodná a není předmětem omezení, která by mohla přispět k podhodnocení chyb. 

Zprávy Komise o finančních opravách a zpětně získaných částkách 

1.43 V případě výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2021 Komise vyvinula značné úsilí, aby

poskytla úplný a transparentní přehled o všech preventivních i nápravných opatřeních provedených 
během rozpočtového roku, a to jak ze strany Komise, tak ze strany členských států. Komise vítá, že 
EÚD uznává, že revize vedla ke zjednodušení vykazování finančních oprav a zpětně získaných 
prostředků a k vyjasnění částky neoprávněných výdajů opravených a vrácených do rozpočtu EU. 

1.44 Komise souhlasí s tím, že většina čistých oprav a zpětně získaných prostředků se týká období

2014–2020. Z 631 milionů EUR čistých oprav a zpětně získaných prostředků v oblasti Přírodní 

zdroje se nejméně téměř 439 milionů EUR (69 %) týká období 2014–2020. Tato částka 
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představuje 57 % celkové částky čistých oprav, které byly členským státům uloženy ve výši 765 
milionů EUR.  

V oblasti Soudržnost jsou opravy Komise prováděny od víceletého finančního rámce 2014–2020 
na úrovni členských států, což zajišťuje včasné a účinné provádění. Model míry jistoty je zaměřen na 
zajištění 2% míry chyb programu. Dosud nebyly provedeny žádné čisté finanční opravy vzhledem k 
velmi přísným kritériím, která musí být splněna, jak stanovil spolunormotvůrce. Toto nové 
ustanovení zavedené v období 2014–2020 však nadále funguje jako pobídka pro členské státy, aby 
v první řadě provedly finanční opravy, a to ještě před předložením roční účetní závěrky. 

1.45 Preventivní opatření členských států se nepřičítají přímo Komisi. Nicméně z důvodů

vysvětlených v odpovědi na bod 1.44 má Komise za to, že nápravná kapacita by měla zahrnovat i 
opravy provedené členskými státy na žádost Komise. 

Komise transparentně vysvětlila, jak byl získán podíl 3,3 % a jaké jsou jednotlivé složky 5 620 
milionů EUR ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. (Viz výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 
2021, svazek III, příloha 5, s. 31 a svazek II, příloha 2, s. 44). 

Komise konstatuje, že v zájmu zajištění komplexního přehledu všech použitelných úrovní kontroly 
podle stávajícího finančního a právního rámce by měla být zvážena také opatření přijatá členskými 
státy. O nich již bylo v minulosti informováno, i když byly prezentovány odděleně. V případě oblasti 
Soudržnost byly předloženy opravy týkající se auditních orgánů.  

Vliv postupu podle zásad právního státu na správnost výdajů na rok 2021 

1.46 Komise považuje za nezbytné zabývat se oznámením vůči Maďarsku podle čl. 6 odst. 1

nařízení o podmíněnosti, aby ochránila finanční zájmy Unie před současnými nebo budoucími riziky 
a řešila rozsáhlé a vzájemně provázané nesrovnalosti a nedostatky, které byly v tomto členském 
státě zjištěny.  

Před rokem 2021 mohla Komise k řešení těchto nesrovnalostí a nedostatků použít pouze opatření 
stanovená odvětvovými právními předpisy. Tato opatření využívala ve velké míře, o čemž svědčí 
rozsah finančních oprav, které byly Maďarsku v průběhu času uloženy, spolu s dlouhodobými 
doporučeními a žádostmi. Tato opatření se však většinou týkala výdajů již vykázaných Komisi a po 
mnoho let neumožňovala zcela zabránit pokračování těchto nebo podobných nesrovnalostí a 
nedostatků ani tento systém strukturovaným způsobem změnit.  

Vstup nařízení o podmíněnosti v platnost v roce 2021 doplnil odvětvové právní předpisy o širší 
nástroj, který umožňuje tyto nedostatky průběžně a strukturovaně řešit. Oznámení podle nařízení o 
podmíněnosti je však pouze prvním krokem tohoto postupu, přičemž členský stát může předložit 
informace, které mohou obavy rozptýlit, a/nebo může předložit nápravná opatření, která tyto 
problémy řeší. Postup přijímání opatření na ochranu finančních zájmů Unie a rušení těchto opatření 
musí respektovat zásady objektivity, nediskriminace a rovného zacházení s členskými státy a musí 
být prováděn v souladu s nestranným přístupem založeným na důkazech. Komise může pouze 
navrhovat opatření Radě, která je odpovědná za jejich přijetí.  

Ze všech výše uvedených důvodů nemůže Komise předjímat opatření, která Rada nakonec přijme. 
Komise proto ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti informuje pouze o opatřeních přijatých na 
podnikové úrovni. 

HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA PODVOD ÚŘADŮM OLAF A EPPO 
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1.53 Pokud jde o SZP a v návaznosti na práci, která již byla vykonána v rámci doporučení

týkajícího se podvodů ve výroční zprávě EÚD za rok 2019, učiní Komise nezbytné kroky k provedení 
doporučení, která EÚD uvedl ve své zvláštní zprávě 14/2022 – „Reakce Komise na podvody ve 
společné zemědělské politice – je načase se jimi zabývat hlouběji.“  

Pokud jde o práci auditních orgánů v oblasti politiky Soudržnost, Komise vítá zlepšení uvedené v 
bodě 5.49, pokud jde o používání kontrolních seznamů, které se výslovně zabývají rizikem podvodu. 
Komise zdůrazňuje, že je důležité, aby byla společně s programovými orgány průběžně prováděna 
společná strategie pro boj proti podvodům, která byla vypracována ve spolupráci s úřadem OLAF v 
souladu se zásadou nulové tolerance vůči podvodům. Zahrnuje zejména podporu a neustálé 
zdokonalování nástroje pro vytěžování dat a hodnocení rizik Arachne, který je v současné době 
členským státům k dispozici dobrovolně a jehož povinné používání bylo nedávno zahrnuto do 
návrhu revize finančního nařízení. 

ZÁVĚRY 

1.53–1.58 Komise zdůrazňuje, že přikládá velký význam řádnému finančnímu řízení

rozpočtu EU. Jako správce rozpočtu EU zavedla Komise důkladné víceleté kontrolní strategie, 
jejichž cílem je předcházet zjištěným nedostatkům, odhalovat je a napravovat. Neustále je upravuje, 
rozvíjí a zdokonaluje a také podniká kroky k dalšímu zjednodušení napříč programy. Komise rovněž 
upozorňuje, že její přístup jako správce rozpočtu EU se liší od přístupu EÚD v roli externího auditora. 
To může vést k určitým rozdílům mezi odhadem míry chyb ze strany obou orgánů. 

Komise vítá, že účetní závěrka EU je již patnáctým rokem po sobě považována za nezatíženou 
významnými chybami. Pokud jde o příjmovou stranu rozpočtu EU, Komise má v souladu s EÚD 
za to, že tato oblast není zatížena významnými chybami. 

Pokud jde o výdaje, Komise vítá odhadovanou míru chyb EÚD ve výši 1,8 % pro oblast politiky 
„Přírodní zdroje a životní prostředí“, která je pod prahem významnosti a v souladu s vlastním 
posouzením rizika při platbě. Komise rovněž souhlasí s celkovým závěrem EÚD, že míra chyb ve 
výdajích na oblast „Evropská veřejná správa“ nebyla podstatná. 

Komise má důvěru v informace týkající se míry chyb a rizik při platbách uvedených ve výroční 
zprávě o řízení a výkonnosti. Komise se navíc domnívá, že mírou chyb, která nejlépe reprezentuje 
veškeré úsilí vynaložené jak členskými státy, tak útvary Komise, je riziko při uzavření (viz rovněž 
odpověď v bodě 1.34), které měří míru chyb zbývající po provedení všech následných kontrol a 
oprav. Pro rok 2021 se celkové riziko při uzavření odhaduje na 0,8 %, což je výrazně pod 2% 
prahem významnosti a v souladu s úrovní předchozích let (0,7 % v roce 2019 a 0,9 % v roce 2020). 

Kromě toho je Komise díky své vlastní podrobné analýze řízení podle jednotlivých programů (viz 
také odpověď k bodu 1.18 písm. b)) schopna získat diferencovaný přehled o míře rizika v 

rámci oblastí politiky a výdajových programů. To ukazuje, že rizika při platbě nejsou pro danou 
oblast politiky stejnoměrně nízká, střední nebo vysoká (viz výroční zpráva o řízení a výkonnosti za 
rok 2021, svazek II, s. 50).  

 Takový přístup umožňuje Komisi přesně určit, kde existují rizika a jejich hlavní příčiny, a
přijmout cílená nápravná opatření: výdaje s nižším rizikem, u nichž je riziko v době platby
nižší než 1,9 %, představují 55 % celkových výdajů,

 výdaje se středním rizikem, u nichž riziko v době platby činí 1,9 % až 2,5 %, představují
22 % celkových výdajů a
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 výdaje s vyšším rizikem, u nichž je riziko v době platby vyšší než 2,5 % nebo u nichž jsou
zjištěny závažné nedostatky, představují 23 % celkových výdajů.

To přispívá k závěru Komise, že riziko při platbě je pod prahem významnosti u více než 
poloviny příslušných výdajů.  

A konečně, pokud jde o podávání zpráv o finančních opravách a zpětně získaných částkách, Komise 
přinesla zlepšení, jak uznal EÚD. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 2 – ROZPOČTOVÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

Komise zdůrazňuje, že byla přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění úplného a účinného 

plnění rozpočtu EU v souladu se stávajícím finančním a právním rámcem. 

Rozpočet EU na rok 2021 byl prvním rozpočtem v rámci nového sedmiletého víceletého finančního 
rámce (VFR 2021–2027). Pozdní datum přijetí nařízení o VFR (17. prosince 2020) vedlo k tomu, že 
právní akty nové generace programů byly přijaty až v průběhu roku. To ovlivnilo plnění rozpočtu v 
roce 2021 a zpozdilo zahájení činností mnoha programů a prováděcích kroků (výzvy, výběr, 
uzavírání smluv) a následně i platby. Přetrvávající mimořádná situace způsobená pandemií COVID-
19 měla navíc v celém rozpočtu EU významný dopad i na dokončení programů a nástrojů z období 
před rokem 2021. Významná část prostředků na závazky byla přenesena nebo přeprogramována za 
účelem čerpání v letech 2022–2025.  

Míra zbývajících závazků („reste à liquider“ – RAL) vyplývajících ze stávajícího VFR a jeho předchůdců 
se na konci roku 2021 ve srovnání s předchozím rokem snížila. To je do značné míry způsobeno 
přeprogramováním částek přidělených na rok 2021 a zrychlenými platbami na probíhající programy 
v rámci politiky soudržnosti. Nominální zvýšení hodnoty zbývajících závazků na konci roku 2021 ve 
srovnání s rokem 2020 souvisí s prováděním nástroje NextGenerationEU (NGEU).  

Pokud jde o zvýšená rizika a výzvy pro rozpočet EU, je riziko vyplývající z růstu podmíněných 
závazků souvisejících s nástrojem SURE zanedbatelné. Záruky ve výši 25 miliard EUR poskytnuté 
členskými státy, které jsou základem nástroje SURE, jsou první úrovní jeho ochrany a vztahují se na 
2,5 roku expozice EU. Kromě toho existují v rámci nástroje SURE i další záruky. Konkrétně je jeho 
portfolio úvěrů vytvořeno tak, aby omezilo riziko koncentrace, roční expozici a nadměrnou expozici 
vůči jednotlivým členským státům. Kromě toho může Komise v případě potřeby rovněž související 
půjčky prodloužit. 

Pokud jde o zvýšená rizika pro rozpočet EU, která s sebou nese ruská invaze na Ukrajinu, 
předložila Komise dne 18. května 2022 balíček, který se zabývá tématy, jež vyvstala v důsledku 
této války, od zabezpečení dodávek energie až po investiční mezeru EU v oblasti obrany a podporu 
Ukrajiny. Všechna tato témata mohou mít dopad na budoucí rozpočty EU, nejsou však součástí 
plnění rozpočtového roku 2021. 

ROZPOČTOVÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2021 

Plnění rozpočtu 

Dopad pozdního přijetí nařízení na čerpání prostředků na závazky 

2.5 Nízká míra čerpání prostředků na závazky v roce 2021 neznamená, že nevyčerpané prostředky

propadly. Znamená to, že budou čerpány v následujících letech v souladu s nařízením o VFR a 
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příslušnými základními akty. Pokud jde o fondy se sdíleným řízením, počítalo se s potřebou a 
možností převodu tranše závazků na rok 2021 do pozdějších let již v nařízení o VFR.  

Komise ve skutečnosti dokázala zajistit, že rozpočtové prostředky na rok 2021 byly nebo budou 
plně vyčerpány, a to díky úpravě programů v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem 7 nařízení o 

VFR1, přenosům prostředků v souladu s finančním nařízením a dalšími příslušnými základními akty a 
úplnému čerpání zbývajícího dostupného rozpočtu. 

2.8 V důsledku zpoždění při přijímání odvětvových právních předpisů nebyly v roce 2021 schváleny

žádné programy, a proto byla tranše závazků na rok 2021 v rámci programů spadajících pod 
nařízení o společných ustanoveních přeprogramována na období 2022–2025.  

Je třeba zdůraznit, že hlavními důvody opožděného programování nebyly pouze opožděné právní 
předpisy, ale také protichůdné priority členských států, které se musely nejprve vypořádat s krizí 
způsobenou pandemií COVID-19 a jejími následky, a proto se zaměřily na přeprogramování 
programů na období 2014–2020 na základě možností zakotvených v CRII+ a REACT-EU, jakož i na 
přípravu národních plánů pro oživení a odolnost. 

Čerpání prostředků z fondů ESI na období 2014–2020 

2.14 – 2.16 a obrázek 2.2 Komise by ráda zdůraznila, že v případě Evropského

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) činí skutečné čerpání prostředků z fondů na období 
2014–2020, jak byly přiděleny na začátku programového období, 79 %, což je velmi dobře fungující 
úroveň. Situace, kterou EÚD uvádí na obrázku 2.2, zahrnuje dodatečné zdroje přidělené z VFR 
2021–2027 na období 2021 a 2022.  Pokud by tomu tak nebylo, skutečná situace každého 
členského státu by se rovněž lišila od situace uvedené na obrázku 2.3. 

Prezentovaný kumulativní stav jako takový zahrnuje programy financované z fondů ESI na období 
2014–2020, kdy do konce realizace zbývají dva roky (31. prosinec 2023), kromě EZFRV, kde budou 
stávající programy pokračovat až do konce roku 2025. Komise proto poukazuje na to, že popsaná 
zpoždění při čerpání se netýkají EZFRV. 

Rozpočtové převody 

2.19 Zjištěné zvýšení hodnoty převodů bylo způsobeno především specifickou situací v roce 2021

(opožděné zahájení nových programů, přetrvávající důsledky pandemie COVID-19 pro provádění 
projektů) a většinou souviselo s doladěním potřeb, aby se zajistilo plné provedení. Převody (úpravy) 
prostředků na závazky byly provedeny většinou proto, aby se usnadnilo maximální plnění rozpočtu a 
reagovalo na nepředvídatelné okolnosti, zohlednilo konečné přijetí příslušných základních aktů (s 
cílem sladit částky v rozpočtu s tím, co bylo s konečnou platností přijato) a zohlednilo pozdní přijetí 
těchto základních aktů. 

Zbývající závazky z rozpočtu EU a nástroje NGEU 

2.26 Komise poukazuje na to, že dalším důležitým faktorem snížení zbývajících závazků v období

2020–2021 byly zrychlené platby na programy na období 2014–2020 v rámci politiky soudržnosti. 
Opožděné spuštění fondů politiky soudržnosti na období 2021–2027 znamenalo, že nově vytvořená 
RAL pro rozpočtový rok 2021 byla omezenější. 

1 COM(2022) 81. 
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2.31 Komise rovněž poměřuje zbývající závazky s velikostí ekonomiky EU. Od konce roku 2021 do

konce roku 2027 by měl poměr mezi zbývajícími závazky (bez nástroje Next Generation EU) a HND 
EU klesnout z 1,7 % na 1,6 %. Zbývající závazky navíc souvisejí především s tím, kdy jsou splatné 
platby EU příjemcům, a částečně jsou přirozeným důsledkem rozpočtového systému EU s různými 
prostředky na závazky a na platby. 

2.32 Komise sleduje plnění rozpočtu a vývoj celkové úrovně zbývajících závazků, jakož i související

základní faktory. Pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o předpokládaných potřebách a 
možných rizicích do budoucna. Tyto informace jsou obsaženy zejména ve výroční zprávě o 
dlouhodobé prognóze přílivu a odtoku prostředků rozpočtu EU na období 2021–2027, která je 
součástí integrovaných finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti podle článku 247 finančního 
nařízení.  

Komise svou prognózu připravuje na základě široké škály dostupných údajů (plnění rozpočtů v 
předchozích letech, plnění a nejnovější vývoj současného rozpočtu a budoucí potřeby uvedené v 
návrhu rozpočtu na následující rok). Kromě toho Komise zohledňuje prognózy členských států 
týkající se čerpání fondů politiky soudržnosti, které jsou hlavním faktorem celkového odhadu plateb 
v rámci VFR. Aby byly uspokojeny potřeby plateb, bude Komise v rámci ročního rozpočtového 
procesu i nadále navrhovat odpovídající výši prostředků na platby. Komise však připomíná, že 
schválení rozpočtových prostředků je v konečném důsledku v kompetenci rozpočtového orgánu. 

Podávání zpráv o onemocnění COVID-19 

2.39 Jak je uvedeno v odpovědích na výroční zprávu EÚD za rozpočtový rok 2020, Komise se

zaměřuje na oživení po pandemii COVID-19 a plní své povinnosti ohledně předkládání zpráv, 
zejména pokud jde o nástroj NGEU. Komise nemá v úmyslu připravovat další zprávy o bezprostřední 
reakci nad rámec již existujících zpráv o jednotlivých nástrojích. 

RIZIKA A VÝZVY 

Souběžné provádění různých rozpočtových nástrojů 

2.40 Komise bude spolupracovat s členskými státy při určování rizik spojených s prováděním a při

jejich minimalizaci – prostřednictvím každodenní spolupráce s řídicími orgány, monitorovacích 
výborů, výročních přezkumů výkonnosti, ad hoc komunikace, případných akčních plánů atd. 

Komise rovněž poukazuje na to, že otázky provádění uvedené v bodě 2.40 se netýkají dvou 
zemědělských fondů (EZFRV a EZZF), pro něž bylo schváleno přechodné období pro roky 2021 a 
2022. 

2.41  Jak uvedla ve své odpovědi na doporučení 2.3 výroční zprávy EÚD za rok 2020, Komise

opakuje, že již poskytuje významnou poradenskou podporu členským státům v rámci sdíleného 
řízení a bude tak činit i nadále. Pokud jde o další rizika, která by mohla vzniknout v souvislosti s krizí 
způsobenou pandemií COVID-19 a dodatečnými finančními prostředky přidělenými členským 
státům, Komise zdůrazňuje, že řídicím orgánům programů poskytuje další cílenou podporu na 
zvládnutí situace a souběžně spolupracuje s kontrolními orgány s cílem zajistit důkladný a 
harmonizovaný přístup ke kontrole. Navzdory této situaci byl programovým orgánům předán jasný 
vzkaz, že nezbytnou podmínkou zůstává dodržování pravidel. 
Komise i nadále pečlivě vyhodnocuje situaci a možný dopad dlouhodobé krize na proces ověřování 
a průběžně poskytuje podporu všem programovým orgánům s cílem posílit jejich správní kapacity. 
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Pokud jde o EZFRV, Komise přijala prováděcí nařízení (EU) 2020/532, které pro členské státy stanoví 
pravidla s realistickými a dosažitelnými kontrolními požadavky v oblasti společné zemědělské 
politiky. Pozměněná pravidla byla časově i rozsahem omezená a obsahovala alternativní metody 
provádění kontrol členskými státy v rámci omezení z důvodu pandemie COVID-19. Jako taková 
poskytovala ve spojení s činností certifikačních orgánů i nadále dobrý základ pro získání jistoty. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Závěry 

2.55 Pokud jde o plnění závazků, hlavním důvodem opožděného programování bylo nejen

opožděné přijetí právních předpisů jako takové, ale také pandemie COVID-19 a protichůdné priority, 
neboť členské státy se nejprve musely vypořádat s krizí a jejími následky. Zaměřily se proto na 
přeprogramování programů na období 2014–2020 na základě možností zakotvených v CRII+ a 
REACT-EU a na přípravu plánů pro oživení a odolnost. 

Komise připomíná, že zemědělské fondy nejsou dotčeny zpožděným zahájením nových programů 
vzhledem k přechodnému období přijatému na období 2021–2022. 

2.56 Pokud jde o platby, v letech 2020 a 2021 se tyto platby z velké části zrychlily díky značnému

úsilí o přeprogramování, které bylo vyvinuto v rámci investiční iniciativy pro reakci na koronavirus 
(CRII) a investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus (CRII+) v období 2020–2021. Možnosti 
dočasného 100% spolufinancování EU poskytnutého v rámci CRII+ využilo v 179 programech 17 
členských států (a EÚS), což vedlo ke zvýšení plateb z EFRR, FS, ESF a YEI na 12,9 miliardy EUR. 

Provádění programu pokračuje. V úzkém dialogu s členskými státy Komise pečlivě sleduje 
programy, u nichž hrozí zpoždění.  

Komise poskytuje členským státům značnou technickou podporu a poradenské služby, 
např. nadnárodní sítě odborníků na zjednodušené vykazování nákladů, sítě odborníků z GŘ REGIO a 
vzájemné výměny „Peer 2 Peer“, JASPERS, evropská síť poradenských kanceláří pro širokopásmové 
připojení a nástroj podpory, platforma fi-compass atd.   

Kromě toho byla v legislativním návrhu Akce v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v 
Evropě (CARE) prezentována další mimořádná opatření, např. možnost zvláštního křížového 
financování mezi EFRR a ESF, nepovinná dočasná 100% míra spolufinancování EU na účetní období 
2021–2022, zvýšené předběžné financování v souvislosti s tranší REACT-EU na rok 2021 a 
standardní zjednodušené vykazování nákladů.  

V březnu 2022 zřídila Komise zvláštní internetovou stránku k ukrajinské uprchlické krizi, na níž mají 
programové orgány přístup ke všem vysvětleným informacím ohledně využívání všech dostupných 
zdrojů EU. 

V neposlední řadě Komise poukazuje na to, že uvedená situace zahrnuje dodatečné přidělené 
prostředky pro EZFRV z víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Pokud by tomu tak 
nebylo, byla by skutečná situace jednotlivých členských států odlišná. 

2.62 Pokud jde o podávání zpráv, zaměřuje se Komise na oživení po pandemii COVID-19 a své

povinnosti ohledně předkládání zpráv plní, zejména v souvislosti s NGEU. Komise nemá v úmyslu 
připravovat další zprávy o bezprostřední reakci nad rámec již existujících zpráv o jednotlivých 
nástrojích. 
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Doporučení 

Doporučení 2.1 – Zbývající závazky 

Komise doporučení přijímá. 

Komise již sleduje plnění rozpočtu a vývoj celkové úrovně zbývajících závazků, jakož i související 
základní faktory. Pravidelně informuje Radu a Evropský parlament o předpokládaných potřebách a 
možných rizicích do budoucna. Tyto informace jsou obsaženy zejména ve výroční zprávě o 
dlouhodobé prognóze přílivu a odtoku prostředků rozpočtu EU na období 2021–2027, která je 
součástí integrovaných finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti podle článku 247 finančního 
nařízení.  

Komise bude i nadále navrhovat odpovídající výši prostředků na platby v rámci ročních rozpočtových 
procesů, aby pokryla platební potřeby, a to i s ohledem na prováděcí pravidla pro konkrétní 
programy a fondy přijatá spolunormotvůrci. Komise připomíná, že schválení rozpočtu je v konečném 
důsledku v kompetenci rozpočtového orgánu. 

Doporučení 2.2 – Udržitelnost expozice rozpočtu EU 

Komise doporučení přijímá. 

Komise průběžně sleduje rizika spojená s podmíněnými závazky a v případě potřeby je pravidelně 
projednává (obvykle každé dva měsíce) v Řídicím výboru pro podmíněné závazky. Rizika související s 
podmíněnými závazky se vykazují každoročně ve zprávě podle čl. 41 odst. 5 finančního nařízení, jak 
vyžaduje účetní výkaznictví. 

294



ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 3 – PŘÍJMY“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

Komise vítá skutečnost, že Evropský účetní dvůr (EÚD) má za to, že příjmy nadále neobsahují 
významné chyby a že systémy související s příjmy, které se prověřovaly, byly celkově účinné. 

Komise se bude zabývat všemi problémy, které Účetní dvůr zjistil. Pokud jde o tradiční vlastní 

zdroje (TVZ) a vlastní zdroje odvozené z daně z přidané hodnoty (DPH), bude Komise 
pokračovat v zintenzivňování následných kontrol dlouhodobě nevyřízených otevřených případů TVZ 
a pokud možno zruší výhrady k DPH. Následně bude kontrolovat nedostatky v účetnictví TVZ 
zjištěné při auditech EÚD v Irsku, Švédsku a Itálii. Nesrovnalosti v účetnictví TVZ v Itálii by mohly být 
projednány v rámci řízení o nesplnění povinnosti, nebude-li ve stanovených lhůtách nalezeno žádné 
řešení.  Částky, které nebyly získány zpět na účet B, budou i nadále ve všech členských státech 
pečlivě sledovány, mimo jiné prostřednictvím cíleného dokumentárního přezkumu účetnictví TVZ nad 
rámec běžného kontrolního programu.  

Pokud jde o DPH, Komise zahájí přezkum svých provozních postupů v polovině roku 2023, přičemž 
využije odborné znalosti získané při fungování nedávno zjednodušeného vlastního zdroje 
odvozeného z DPH. Mezitím bude Komise pokračovat ve zkoumání výhrad v kontextu kontrolní 
činnosti a v případě potřeby využije dostupné nástroje ke stanovení lhůt pro vnitrostátní orgány. 

Pokud jde o vlastní zdroje odvozené z HND, bude Komise nadále ve spolupráci s členskými státy 
usilovat o to, aby proces ověřování těchto zdrojů proběhl včas a stávající cyklus ověřování mohl být 
uzavřen do konce roku 2024. Eurostat zavedl systém umožňující monitorovat, jak členské státy 
dodržují právní požadavky, a transparentním způsobem informuje zúčastněné strany o stavu výhrad 
k HND. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

3.8 Komise použila metodiku pro sestavování rozpočtu v souvislosti s aktualizací opravy pro

Spojené království na roky 2017 až 2019, která zohledňuje právní a rozpočtové důsledky 
vystoupení Spojeného království z EU (brexit). Od roku 2021 již aktualizace opravy pro Spojené 
království nejsou součástí systému vlastních zdrojů. Metodika financování opravy pro Spojené 
království, která existovala do roku 2021, proto již nebyla uplatňována.  

Po brexitu jsou aktualizace opravy pro Spojené království součástí finančního vypořádání podle 
dohody o vystoupení Spojeného království. Odpovídající částky příspěvků Spojeného království jsou 
zapsány do rozpočtu EU jako „ostatní příjmy“, a nikoli jako vlastní zdroje.  Tento přístup k 
příspěvkům Spojeného království do rozpočtu EU po brexitu ve skutečnosti zachovává jednotné 
zacházení s „ostatními příjmy“ a integritu systému vlastních zdrojů. 

295



PROVĚRKA PRVKŮ SYSTÉMŮ VNITŘNÍ KONTROLY 

Účtování a správa TVZ v členských státech 

3.10–3.11 a rámeček 3.1 

Pokud jde o nedostatky zjištěné v Itálii, připravuje se projekt IT, který má vyřešit nesrovnalosti v 
účtování TVZ do konce června 2022. Dopisem ze dne 29. dubna 2022 italské orgány informovaly 
útvary Komise, že první fáze zavádění nového systému probíhá. Komise pokrok při provádění 
italského akčního plánu pozorně sleduje. Tato otázka bude posouzena v rámci řízení o nesplnění 
povinnosti podle článku 258 SFEU v případě přetrvávajících nesrovnalostí mezi výkazem vybraných 
cel a výkazem stanovených, ale dosud nevybraných cel (tzv. výkazy z účtů A a B) po uplynutí lhůty 
stanovené na konec června 2022. 

3.12 Komise se bude zabývat problémy zjištěnými při auditech EÚD v Irsku, Švédsku a Itálii,

pokud jde o způsob, jakým vnitrostátní celní orgány spravují dosud nevybraná cla. Učiní tak v rámci 
svých obvyklých následných kroků k předběžným zjištěním EÚD a tyto členské státy budou muset 
přijmout vhodná opatření k řešení a odstranění zjištěných nedostatků.  

Obecněji Komise připomíná, že u účtu tohoto typu (vymáhání neuhrazených celních dluhů nebo účtu 
B) existuje z podstaty vysoké riziko nedostatků a složitosti. Komise bude účet B nadále
přezkoumávat při svých kontrolách TVZ. Kromě toho byl v roce 2022 zahájen pilotní projekt pro
dokumentární přezkum otevřených případů na účtu B nad rámec běžných kontrol Komise na místě.
Dokumentární přezkum se týká všech 27 členských států.

Řízení rizik spojených s TVZ a snížení výpadku cla 

3.13 Obecně donutila pandemie COVID-19 celní orgány změnit priority a odložit některé činnosti,

aby se mohly zaměřit na reakci na pandemii a provést nezbytná opatření k usnadnění obchodu, 
zejména s osobními ochrannými prostředky. 

V návaznosti na doporučení uvedená v klíčové zprávě skupiny odborníků předložené dne 31. března 
2022 nyní Evropská komise připravuje balíček opatření pro celní reformu, včetně legislativního 
návrhu na revizi celního kodexu Unie do konce roku. Řada opatření v akčním plánu v oblasti cel se 
proto zpozdila kvůli očekávání možných nových směrů balíčku. Ze stejného důvodu se očekává, že 
posouzení dopadů v rámci opatření 17 bude dokončeno o rok dříve (konec roku 2022 namísto roku 
2023). 

Pokud jde o revizi strategie řízení rizik v oblasti cel, Komise pracuje na přípravě nové strategie a 
doprovodného akčního plánu tím, že určuje možná opatření, která by měla být zahrnuta. 

Nová strategie řízení rizik v oblasti cel však bude muset zohlednit možné nové směry a opatření 
obsažené v novém celním legislativním balíčku, který bude předložen do konce roku 2022. 

3.14 Tým zástupců Unie v Severním Irsku zajišťuje pečlivý dohled a sledování správného

provádění, dodržování a prosazování pravidel EU ze strany orgánů Spojeného království ve vztahu k 
Severnímu Irsku. Spojené království však neposkytuje přístup v reálném čase k informačním 
systémům obsahujícím příslušné celní údaje v souladu s rozhodnutím smíšeného výboru č. 6/2020.  
Zástupcům Unie jsou a posteriori poskytovány pouze omezené informace, a to na týdenním a 
měsíčním základě, což omezuje jejich práva. 
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Výhrady k DPH a otevřené případy týkající se TVZ 

3.15 Jak EÚD správně zdůraznil, počet otevřených případů v souvislosti s TVZ se ke dni 31.

prosince 2021 snížil, zatímco počet dlouhodobě nevypořádaných případů zůstal stabilní. Komise by 
ráda poukázala na zjevné snížení dlouhodobě nevypořádaných otevřených případů zahájených před 
rokem 2014, k němuž došlo v tříletém období 2019–2021 (snížení z 34 % na 19 %). Pokrok, jehož 
Komise dosáhla při uzavírání dlouhodobě nevypořádaných případů, potvrzuje pokles těchto případů 
o 47 % (z 122 otevřených případů na konci roku 2019 na 58 na konci roku 2021).

Pokud jde o DPH, Komise uznává zjištění EÚD, že se rušení výhrad k DPH zlepšilo, a ráda by 
zdůraznila, že jedna pětina všech výhrad byla zrušena za jediný rok, což je považováno za velmi 
dobrý výsledek, a to i proto, že zrušení výhrad závisí na spolupráci členských států. 

3.16 Nařízení nesvěřuje inspektorům Komise žádné právní pravomoci ke stanovení formálních lhůt

během inspekce. Právní předpisy poskytují Komisi pouze dva nástroje uvedené v čl. 9 odst. 1 
druhém pododstavci nařízení Rady č. 1553/89. Jedná se o stanovení lhůty s úroky z prodlení po 
uplynutí této lhůty nebo zahájení řízení o nesplnění povinnosti. Tyto nástroje však lze použít pouze 
tehdy, nelze-li dosáhnout dohody s členským státem.  

Mezitím bude Komise pokračovat ve zkoumání výhrad v kontextu kontrolní činnosti a v případě 
potřeby využije dostupné nástroje ke stanovení lhůt pro vnitrostátní orgány. 

3.17 Komise úspěšně pokračuje v zintenzivňování následných kontrol otevřených případů

týkajících se TVZ, kdy prioritu mají dlouhodobě nevyřízené případy s možným finančním dopadem. 
Je však třeba zdůraznit, že urychlení uzavírání otevřených případů závisí rovněž na spolupráci 
členských států. Kromě aktualizovaných interních postupů Komise v roce 2022 formalizovala své 
interní lhůty pro následná opatření v souvislosti s odpověďmi členských států. 

Právní ustanovení zakotvená v novém nařízení o poskytování vlastních zdrojů1 týkající se 
přezkumného postupu, který má být proveden v přísných a zákonných lhůtách, a každoroční setkání 
na vysoké úrovni mezi útvary Komise a členskými státy ohledně přetrvávajících neshod v konečném 
důsledku zkrátí dobu písemných výměn mezi členskými státy a Komisí a přispějí k urychlení a 
stanovení priorit při uzavírání dlouhodobě nevypořádaných případů s vysokým finančním dopadem. 

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 3.27. 

Činnost Komise v oblasti HND 

3.18 V návaznosti na opatření přijatá Komisí (Eurostatem), jejichž cílem bylo připomenout

členským státům jejich odpovědnost za poskytování aktualizovaných soupisů a tabulek postupů k 
HND, poskytly všechny zbývající členské státy kromě jednoho tyto dokumenty před koncem dubna 
2022. Komise v současné době ruší příslušné obecné výhrady k HND. Eurostat je i nadále v kontaktu 
s Maltou, pokud jde o předložení jejího soupisu a tabulek postupů k HND. 

3.19 Komise přikládá velký význam pečlivému sledování lhůt pro předkládání práce na výhradách

k HND členskými státy. Eurostat zavedl systém umožňující monitorovat, jak členské státy dodržují 
právní požadavky (včetně zasílání připomínek v případě potřeby), a transparentním způsobem 
informuje zúčastněné strany o stavu výhrad. 

1 NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) 2022/615 ze dne 5. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 
č. 609/2014 
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Dostupnost nezbytných pokynů ke dvěma průřezovým výhradám k HND byla ovlivněna složitostí 
těchto otázek a rozsáhlou koordinací napříč různými statistickými oblastmi. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI 

3.22 V konkrétním případě kontrolní strategie v oblasti celní hodnoty většina členských států od té

doby, co byla provedena první cílená kontrola TVZ, výrazně zlepšila své systémy i postupy. To se 
odráží i v písemných výměnách mezi Komisí a členskými státy v rámci formálních opatření přijatých 
v návaznosti na zprávy a v podstatném poklesu celkových odhadovaných ztrát TVZ v důsledku 
podhodnocení.  

Otevřené případy se týkají především finančních opatření navazujících na ztráty TVZ, k nimž došlo v 
minulosti, spíše než přetrvávajících nedostatků v kontrolní strategii v oblasti určování celní hodnoty.  

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že žádosti Komise adresované členským státům nejsou vždy 
okamžitě použitelné (omezení v oblasti IT, změna právních předpisů a/nebo postupů), a proto změny 
vyplývající ze zpráv o kontrole vyžadují přiměřenou dobu, aby mohly být uskutečněny.  

3.23 Pokud jde o rozsudek týkající se podhodnocení ve Spojené království, Soudní dvůr Evropské

unie potvrdil systematické nedostatky ve Spojeném království po celou dobu trvání protiprávního 
jednání a odpovědnost Spojeného království za vzniklé ztráty TVZ. Soudní dvůr dále potvrdil 
jednotné uplatňování statistické metody po celou dobu trvání protiprávního jednání (stejně jako 
Komise), ale požadoval, aby byly zohledněny některé další aspekty. 

Vzhledem k bezprecedentnímu charakteru vyčíslení ztrát TVZ a skutečnosti, že rozsudek Soudního 
dvora neposkytuje jasné údaje o skutečné výši ztráty TVZ, mohou Spojené království a/nebo členské 
státy přepočet provedený Komisí rovněž napadnout, potenciálně u Soudního dvora Evropské unie. 
Proto je pravděpodobné, že konečné vyčíslení bude trvat značnou dobu. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Závěr 

3.24 Komise se bude následně zabývat problémy zjištěnými při auditech EÚD v Irsku, Švédsku a

Itálii při svých obvyklých následných kontrolách týkajících se zjištění EÚD, přičemž tyto členské státy 
budou muset přijmout vhodná opatření k řešení a nápravě zjištěných nedostatků. Zvláštní pozornost 
bude věnována provádění italského akčního plánu k vyřešení nesrovnalostí mezi účty TVZ. 

Komise bude i nadále zintenzivňovat následné kontroly otevřených případů týkajících se TVZ, kdy 
prioritu mají dlouhodobě nevyřízené případy s možným finančním dopadem. 

Pokud jde o DPH, Komise přezkoumá provozní postupy na základě nového zjednodušeného a 
pozměněného nařízení Rady č. 1553/89. Přezkum by byl zahájen ve druhé polovině roku 2023, 
jakmile se nashromáždí provozní zkušenosti z fungování nového zjednodušeného vlastního zdroje z 
DPH a v rámci nového platného právního rámce. Mezitím bude Komise pokračovat ve zkoumání 
výhrad v kontextu kontrolní činnosti a v případě potřeby využije dostupné nástroje ke stanovení lhůt 
pro vnitrostátní orgány. 
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3.25 Ačkoli celkovým cílem akčního plánu v oblasti cel není snížit výpadek cel, několik opatření v

akčním plánu, která souvisejí zejména s řízením rizik (opatření č. 1 Kapacity pro společnou analýzu a 
č. 2 Nová strategie řízení rizik v oblasti cel) a s elektronickým obchodem (opatření č. 3 a 4), má 
ambice významně přispět k tomuto cíli. Viz rovněž odpověď Komise na bod 3.13 týkající se pokroku 
při provádění opatření č. 2. 

Opatření přijatá v návaznosti na doporučení uvedená ve výročních zprávách za 

roky 2018 a 2019 

3.26 Komise vítá hodnocení EÚD týkající se pozitivního vývoje a zlepšení kontroly výkazů účtu TVZ

a skutečnost, že doporučení 4.2 ve výroční zprávě za rok 2018 je považováno za plně provedené. 

Přístupem založeným na vysoké míře rizika, který se uplatňuje při výběru témat kontrol a zemí a 
vychází z analýzy skutečných údajů, se provádí doporučení 4.1 výroční zprávy EÚD za rok 2018.  

S cílem plně realizovat doporučení EÚD zaměřila Komise své kontrolní činnosti v letech 2020 a 
2021 (27 členských států a Spojené království) na spolehlivost účtů TVZ a souvisejících výkazů. 
Kromě toho a z vlastní iniciativy Komise probíhají v roce 2022 kromě běžného programu kontrol 
cílené dokumentární přezkumy účtování TVZ u všech členských států. A konečně, všechny výkazy 
účtu TVZ jsou kontrolovány měsíčně nebo čtvrtletně, aby se zjistily možné neobvyklé vzorce, a 
členské státy jsou okamžitě kontaktovány za účelem poskytnutí nezbytných vysvětlení. 

3.27 Pokud jde o doporučení 1 výroční zprávy za rok 2019 v souvislosti s definicí rizikových

hospodářských subjektů, pracovalo se v rámci „společné analytické kapacity“ s informacemi 
dostupnými v databázi „Surveillance III“. Kromě definice algoritmů a přezkumu dostupnosti údajů 
probíhá čištění údajů souběžně s prací na infrastruktuře IT. 

Pokud jde o doporučení 2 výroční zprávy za rok 2019, viz odpověď Komise k bodu 3.17. 

Doporučení 1 – Přijmout opatření, která zajistí spolehlivost italských výkazů TVZ 

Komise toto doporučení přijímá a nesrovnalosti v italském účtování TVZ zváží v rámci řízení o 
nesplnění povinnosti, pokud tato záležitost zůstane nevyřešena ve lhůtě stanovené Itálií a EÚD. 

Doporučení 2 – Zlepšit správu výhrad k DPH 

Komise toto doporučení přijímá.  

Komise má v úmyslu včas přezkoumat své provozní postupy. Radikálně zjednodušené nařízení Rady 
č. 1553/89 však vstoupilo v platnost až od rozpočtového roku 2021. Výkazy DPH podle 
pozměněného nařízení budou poprvé předloženy do 31. července 2022. Uvedený přezkum by měl 
být zahájen, jakmile budou shromážděny zkušenosti s fungováním nových a zjednodušených 
výkazů a s novým právním rámcem. 

Mezitím bude Komise pokračovat ve zkoumání výhrad v kontextu kontrolní činnosti a v případě 
potřeby využije dostupné nástroje ke stanovení lhůt pro vnitrostátní orgány. 

Doporučení 3 – Zlepšit hodnocení finančních rizik v oblasti cel 

Komise toto doporučení přijímá.  
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 4 – JEDNOTNÝ TRH, INOVACE A DIGITÁLNÍ 

AGENDA“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

V programu Horizont Evropa, největším programu pro výzkum a inovace s rozpočtem 95,5 miliardy 
EUR, Komise využívá zkušeností získaných v rámci programu Horizont 2020 (H2020) a pokračuje v 
uplatňování své politiky zjednodušování. Program Horizont Evropa používá standardní vzorovou 
grantovou dohodu pro všechny programy financování EU, ve velké míře využívá možnosti 
zjednodušeného vykazování nákladů (jednotkové náklady, paušální sazby a jednorázové částky), v 
příslušných oblastech používá jednodušší systémy úhrady nákladů a zavádí efektivnější systém 
auditu. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

4.6 Komise bere na vědomí míru chyb vypočtenou EÚD a bude se zjištěnými problémy zabývat.

Komise dále odkazuje na svůj vlastní odhad míry chyb v okruhu VFR, jak je uveden ve výroční 
zprávě o řízení a výkonnosti (viz také odpověď na bod 4.29). 

U výdajů na výzkum a inovace je chybovost vypočtena na základě auditů provedených během 
víceletého finančního období, tj. na základě 418 statisticky reprezentativních auditovaných výkazů 
nákladů, k nimž patří výkazy nákladů od začátku rámcového programu H2020 a 170 auditů 
provedených v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Jinými slovy, Komise se rozhodla zavést 
víceleté kontrolní strategie a stanovit kumulativní chybovost pro celou dobu trvání programu. V 
případě programu H2020 Komise upravila původně odhadovanou míru zbytkových chyb na základě 
1 304 auditovaných účastí uzavřených v letech 2020 a 2021. 

Pokud jde o údaje v obrázku 4.3, který uvádí rozdělení míry chyb podle druhu chyb, Komise nemá za 
to, že zúčtování předběžného financování pro Agenturu Evropské unie pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) je ovlivněno nedodržením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 

Viz také odpověď Komise k bodu 4.9 a). 

4.7 Rámcové programy pro výzkum a inovace se za posledních deset let výrazně zjednodušily.

Financování založené na skutečných nákladech však zůstává poměrně složité a náchylné k chybám, 
protože musí zohledňovat velkou škálu nároků a účetních postupů.  

Dvěma důležitými opatřeními pro další zjednodušení v programu Horizont Evropa jsou proto větší 
využívání jednorázových částek (po úspěšném pilotním projektu v rámci programu H2020) a systém 
jednotkových nákladů pro osobní náklady, který je k dispozici v každém grantu. 

Financování jednorázovými částkami se zavádí postupně, přičemž první významná vlna se očekává 
v pracovním programu na období 2023–2024. Systém jednotkových nákladů pro osobní náklady (v 
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současné době ve vývoji) má obrovský potenciál, protože osobní náklady představují více než 60 % 
rozpočtu průměrného grantu a jsou zdaleka největším zdrojem chyb.  

Současně Komise poskytuje podporu žadatelům z programu Horizont Evropa prostřednictvím 
komunikačních kampaní a seminářů, jež se zaměřují na příjemce, kteří mají větší tendenci dopouštět 
se chyb, například na malé a střední podniky a nové účastníky. 

4.8 Komise na zjednodušení pracuje průběžně. Navzdory opatřením Komise zaměřeným na

systematické, rozsáhlé a cílené komunikační kampaně však zůstávají určité typy příjemců, jako jsou 
malé a střední podniky a noví účastníci, kteří mají větší tendenci dopouštět se chyb. Účast těchto 
příjemců je pro úspěch rámcového programu nicméně významná. 

Komise bere na vědomí, že podíl programu H2020 a sedmého rámcového programu pro výzkum a 
technologický rozvoj na celkové míře chyb je nižší než v minulém roce. 

4.9 a) Pokud jde o dva případy nesrovnalostí v zadávacích řízeních, na které se EÚD odvolává,

Komise zdůrazňuje následující: 

Případ v rámci Nástroje pro propojení Evropy se týká situace, kdy vnitrostátní soud prohlásil 
zadávací řízení za nezákonné, aniž by však zrušil smlouvu. Protože smlouva zůstala v platnosti a 
práce byly skutečně provedeny, musela Komise považovat náklady za způsobilé a provést 
odpovídající platby.    

Pokud jde o druhý případ, Komise bere na vědomí chybu při zadávání zakázek zjištěnou v roce 2020 
u Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), ale nedomnívá
se, že by tato chyba měla vliv na auditovanou platbu Komise v roce 2021, pokud jde o zúčtování
předběžného financování příspěvku EU pro agenturu ACER. K chybě, kterou uvedl EÚD, došlo na
úrovni agentury v souvislosti se zadávacím řízením, za které je odpovědná schvalující osoba
agentury. Komise připomíná, že agentuře na základě její výsledovky platí vyrovnávací příspěvek.
Komise neměla jinou možnost než předběžné financování související s příspěvkem EU zúčtovat,
protože byly splněny všechny právní podmínky pro provedení zúčtování.

4.10–4.11 Komise bere na vědomí případy vyčíslitelných chyb, kterých se dopustili příjemci a o

kterých útvary Komise nevěděly, protože auditoři, které najali příjemci (auditoři osvědčení o 
finančních výkazech), je v rámci svého mandátu nezjistili. 

Osvědčení o finančních výkazech, která vydávají auditoři osvědčení o finančních výkazech, obsahují 
celkovou částku grantu, o kterou účastník požádal, a potvrzují předběžnou způsobilost žádostí o 
proplacení nákladů, které má Komise následně uhradit.  

Komise si uvědomuje nedostatky a v zájmu dalšího zlepšení kvality a spolehlivosti osvědčení o 
finančních výkazech pořádá cílené webináře určené auditorům osvědčení o finančních výkazech, aby 
zvýšila povědomí o nejčastějších chybách při auditech (např. v osobních nákladech, 
subdodavatelských a jiných přímých nákladech atd.).  

Kromě jasně pochopitelné šablony pro osvědčení o auditu v rámci programu H2020 poskytuje 
Komise auditorům osvědčení o finančních výkazech zpětnou vazbu, pokud jsou v rámci finančních 
auditů ex post zjištěny v osvědčení o finančních výkazech chyby. 

V neposlední řadě informační servis pro výzkum poskytuje auditorům osvědčení o finančních 
výkazech pokyny prostřednictvím online žádostí. 
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Nezpůsobilé osobní náklady 

4.12 Program Horizont 2020 byl krokem vpřed ve zjednodušování a harmonizaci pravidel pro

úhradu vzniklých nákladů. Hlavním zdrojem chyb jsou však nadále osobní náklady. Zdá se, že je to 
alespoň částečně logickým důsledkem skutečnosti, že osobní náklady představují největší podíl na 
celkových nákladech vykázaných příjemci v rámci programu H2020. 

Komise si je tohoto nedostatku vědoma a pro současný víceletý finanční rámec (2021–2027), který 
zahrnuje program Horizont Evropa, zavedla vzorovou grantovou dohodu pro podniky, která 
předpokládá jednoduchou metodu účtování osobních nákladů založenou na výpočtu denní sazby, 
která nahradí metodu náchylnou k chybám používanou v programu H2020. 

Kromě toho Komise v souladu se zjištěními zprávy EÚD za rok 2020 zintenzivnila četnost svých 
školení a osvětovou činnost (viz také odpovědi na body 4.11, 4.20 a doporučení 4.1).  

V roce 2021 Komise uspořádala sedm webinářů o tom, jak se „vyhnout chybám při vykazování 
osobních nákladů v grantech programu H2020“. Výslovně byly pozvány malé a střední podniky a 
noví účastníci v rámci grantů, jež se blíží k příslušným obdobím vykazování. Během těchto akcí 
(které se budou ve dvouměsíčních intervalech konat i v roce 2022) Komise podporuje využívání 
nástroje Personnel Costs Wizard. 

Kromě toho Komise uspořádala webinář určený projektovým a finančním referentům, na němž 
útvary Komise a EÚD přednesly prezentace, které zvyšují povědomí o důležitosti snižování míry chyb 
v programu H2020. Součástí této akce byla vyčerpávající prezentace dostupných nástrojů (IT 
nástroje, pokyny, školení, webináře) k provádění kontrol ex ante. 

Výpočet hodinových sazeb 

4.13 Výpočet hodinových sazeb je i nadále předmětem osvětové činnosti, kterou Komise

pravidelně organizuje (viz odpověď na bod 4.12).  

Rozsáhlé používání nástroje Personnel Costs Wizard by příjemcům pomohlo správně vykazovat 
jejich osobní náklady. Kromě toho se příjemcům doporučuje, aby využili informační servis pro 
výzkum a přímo požádali o vysvětlení praktických záležitostí souvisejících s řízením grantů. 

4.15 Metoda výpočtu ročních hodinových sazeb v programu H2020 vychází z posledního

uzavřeného rozpočtového roku, který zohledňuje zákonné svátky a třináctý měsíční plat. Komise to 
považovala za spolehlivý čitatel. V obdobích, která nepokrývají celý rozpočtový rok, se totiž mohou 
vyskytnout rozdíly v hodinové sazbě téže osoby, ale příjemci se mohou rozhodnout pro 
zjednodušený společný počet produktivních hodin, který zabrání riziku vzniku rozdílů.  

Tato metoda výpočtu byla pro program Horizont Evropa změněna a zjednodušena, protože za 
vykazované období se bude vypočítávat jediná sazba. 

4.16 Vzor grantové dohody s komentářem obsahuje praktické příklady týkající se bonusů a

výpočtu produktivních hodin. Pokud jde o druhou možnost, příjemci mají možnost uplatnit 
standardní počet produktivních hodin, čímž se snižuje riziko chyb. Komise tuto možnost podporuje 
po celou dobu provádění programu. 

Vykázaná odpracovaná doba 

4.17 Komise rovněž zjednodušila formální požadavky programu Horizont Evropa týkající se

vykázané odpracované doby pro osobní náklady v souvislosti s projektem. Nedostatky v evidenci 
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pracovní doby pracovníků projektu se však mohou v grantech vyskytovat i nadále, jak je patrné z 
příkladů, které uvedl EÚD.  

K řešení nesprávného vykazování odpracované doby dala Komise účastníkům k dispozici různé 
pokyny, které se zaměřují na povinnou povahu vykazování hodin věnovaných provádění akce. 
Zavedení prohlášení pro osoby pracující výhradně pro akci má tyto postupy zjednodušit. Auditoři 
najatí ze strany příjemců jsou rovněž pověřeni, aby při vydávání osvědčení o finančních výkazech 
ověřili existenci řádných systémů vedení záznamů. 

Úpravy v předchozích vykazovacích obdobích a další chyby v osobních nákladech 

4.18 Komise si je vědoma obtíží, které může způsob výpočtu hodinové sazby představovat, a to

zejména pro nové účastníky programu. Žádná úprava finančních výkazů by však neměla být 
provedena bez řádné příčiny a zdůvodnění. 

4.19 Komise do svých pokynů ke kontrolám ex ante pro průběžné a konečné platby v rámci

programu H2020 zahrnula zvláštní přehledy rizik věnované rizikům zmíněným EÚD (použití 
rozpočtovaných nákladů namísto skutečných, nesprávně vypočtená hodinová sazba, neexistence 
řádné evidence pracovní doby, neplánované náklady na subdodávky).  

Školení hlavních aktérů zapojených do zavádění kontrol ex ante již probíhá. 

Pokud jde o konkrétní případ týkající se způsobilosti jednoho zkušeného výzkumného pracovníka k 
udělení grantu akce „Marie Curie-Skłodowska“, Komise upozorňuje na zvláštnost popsaného 
ojedinělého případu, který by neměl být považován za příklad běžné chyby. 

Box 4.2 – Příklad nezpůsobilého zkušeného výzkumného pracovníka, který 
využíval individuální stipendium akce „Marie Curie-Skłodowska“ 

V souvislosti s opatřeními Komise v návaznosti na zjištění EÚD v rámečku 4.2 příjemce tvrdí, že 

výzkumný pracovník získal před zahájením doktorského studia další neplacené zkušenosti z oblasti 

výzkumu. 

Ekvivalentní zkušenosti z oblasti výzkumu se měří od data, kdy výzkumný pracovník získal titul, 

který ho formálně opravňuje k zahájení doktorského studia. 

Celkové zkušenosti z oblasti výzkumu před uzávěrkou výzvy k předkládání návrhů je tedy delší než 

čtyři roky a může být v souladu s druhou podmínkou způsobilosti definovanou v pracovním 

programu. 

Přestože tyto dodatečné údaje nebyly v době podání žádosti uvedeny, Komise je musí přezkoumat, 

protože mohou mít podstatný vliv na způsobilost a návratnost grantu. 

Komise aktuálně analyzuje dodatečné důkazy, které příjemce poskytl na podporu své žádosti. 

Problémy soukromých subjektů, zejména malých a středních podniků a nových 

účastníků 

4.20–4.21 Komise sdílí názor EÚD (potvrzený statistickými údaji), že malé a střední podniky (a

noví účastníci) jsou nejvíce náchylní k chybám. Komise však na všech úrovních podporuje jejich 
účast, která je pro úspěch programu zásadní.  
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Komise se v zájmu zmírnění tohoto problému zaměřuje především na nové účastníky a malé a 
střední podniky, které individuálně vyzývá k účasti na svých online informačních kampaních o tom, 
jak se vyhnout chybám při vykazování nákladů v programu H2020 (viz také odpověď na bod 4.12). 

Chyby v ostatních přímých nákladech 

4.22 Komise uznává výskyt chyb souvisejících s odpisy a do svých pokynů pro kontrolu ex ante již

zahrnula zesílenou kontrolu zaměřenou na rizikový typ „nákladů na vybavení nevykázaných jako 
náklady na odpisy“. 

Box 4.3 – Dvakrát vykázané a proplacené stavební práce 

Komise bere na vědomí výskyt jednoho případu dvojí úhrady a potvrzuje, že již byla přijata 

nápravná opatření: dne 25. května 2022 zaslala Komise dotyčnému příjemci předběžné písemné 

oznámení s cílem získat zpět neoprávněně nárokovanou částku, která bude vrácena v následujících 

týdnech. 

PŘEZKUM SYSTÉMŮ IT PRO GRANTY NA VÝZKUM 

4.23 Platforma eGrants suite je klíčovým IT nástrojem pro správu grantů rámcových programů

pro výzkum a inovace. Pokrývá celý cyklus grantů a hraje klíčovou roli v provozním a finančním 
monitorování programu H2020 a jeho nástupce, programu Horizont Evropa. 

4.24 Platforma eGrants suite je také klíčovým nástrojem pro monitorování projektů a je

propojena se systémem ABAC, informačním nástrojem Komise pro účetnictví, který zajišťuje 
soudržnost finančních informací.  

4.25 Nástroj Personnel Costs Wizard je skutečně systematicky prosazován ve všech činnostech

souvisejících s programem H2020. Přesto jej účastníci probíhajících grantů, a zejména opakovaní 
příjemci, příliš často nevyužívají. V této fázi programu je nepravděpodobné, že by Komise byla 
schopna výrazně zvýšit procento uživatelů. 

4.26 Komise automatizovala řízení grantů programu H2020, přičemž tato digitalizace bude dále

pokračovat v rámci programu Horizont Evropa. 

V souvislosti s audity ex post se v informačních systémech Komise uchovávají záznamy o všech 
dokumentech shromážděných během auditů. Tyto systémy zahrnují také potřebné finanční údaje z 
účetních systémů auditovaných subjektů, které se týkají auditovaných projektů. Proto jsou pro 
finanční audity ex post k dispozici účetní a fakturační údaje. 

Propojení účetních systémů příjemců programu H2020 s výkaznickým systémem SYGMA by nebylo 
technicky proveditelné. Kromě toho jsou příjemci samostatnými subjekty, které nepodléhají kontrole 
Komise, a proto by takové automatické vyhledávání dokumentů vyvolávalo právní problémy. Audity 
ex post jsou plánovány tak, aby bylo zaručeno odpovídající pokrytí vzorků.  
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VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

4.28 Komise vítá připomínku EÚD, že kontrolované výroční zprávy o činnosti poskytují spravedlivé

posouzení finančního řízení příslušných generálních ředitelství / výkonných agentur ve vztahu ke 
správnosti uskutečněných operací. 

4.29 Výroční zpráva o činnosti GŘ RTD uvádí míru rizika při platbě ve výši 2,29 % pro všechny

oblasti výzkumu a inovací a míru zbytkových chyb ve výši 1,67 % pro GŘ RTD.  

Tyto míry chyb jsou vypočteny na základě výsledků 1 304 účastí, u nichž Komise provedla audit 
programu H2020 a které jsou k dispozici při vypracování výroční zprávy o činnosti. Na základě toho 
Komise věří ve správnost výsledné míry chyb, kterou vypočítala v souladu se svou metodikou. 

Komise se zabývala připomínkami k výpočtu míry chyb, které uvedl EÚD, a vítá, že EÚD vzal tuto 
věc na vědomí. 

4.30 Riziko při platbě Komise v rámci programu H2020 se pohybuje v rozmezí stanoveném ve

finančním výkazu připojeném k nařízení o programu H2020 (míra chyb v rozmezí 2–5 %, přičemž 
míra zbytkových chyb je co nejblíže 2 %). V této souvislosti proto není pro výdaje programu H2020 
nutná výhrada. 

4.31 V nadcházejících letech bude zavedena strategie auditů ex post týkající se programu Horizont

Evropa, jejímž cílem je dosáhnout míry zbytkových chyb pod 2 %.  

4.32 Komise se zavázala, že doporučení útvaru interního auditu plně a včas provede. Nicméně, jak

uvádí EÚD, provádění jednoho „velmi významného“ doporučení Útvaru interního auditu se opozdilo 
kvůli zpoždění podpisu nové rámcové smlouvy s externími auditorskými firmami (podepsané na 
začátku roku 2022).  

Pokud jde o externí auditorské firmy najaté společnou auditní službou, je třeba poznamenat, že 
nová podepsaná rámcová smlouva zavedla přísnější požadavky na kvalitu, například povinné 
školení, které dříve nebylo povinností. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Závěry 

4.37–4.38 Každoročně vypočítaná odhadovaná míra chyb, kterou vykazuje EÚD, je jedním z

ukazatelů efektivity při provádění výdajů EU.  

V případě výdajů na výzkum Komise současně provádí i víceletou kontrolní strategii na základě 
auditů ex post. Podle ní pak útvary Komise odhadují míru zbytkových chyb, v níž je zohledněno 
zpětné získání prostředků, opravy a účinky všech jejich kontrol a auditů během celého období 
provádění programu. 

Na základě provedených prací se Komise domnívá, že riziko při platbě uvedené ve výroční zprávě 
Komise o řízení a výkonnosti pro VFR1 je pro úroveň chyb reprezentativní (viz body 4.6 a 4.29). 
Tento odhad vychází z metodiky, která Komisi jako správci rozpočtu EU umožňuje určit a rozlišovat 
oblasti s vysokým, středním a nízkým rizikem, a zaměřit tak své úsilí na zmírnění rizika. 
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V případě programu H2020 zůstává riziko při platbě (2,29 %) v rozmezí uvedeném v legislativním 
finančním výkazu, který je přílohou návrhu Komise pro program H2020. 

V programu Horizont Evropa přispěje ke snížení rizika chyb rostoucí používání paušálních částek a 
probíhající rozvoj volitelných jednotkových nákladů (jednotná denní sazba na příjemce), které 
nahradí všechny výpočty osobních nákladů. 

Opatření v návaznosti na doporučení uvedená ve výročních zprávách 2019–2020 

4.39 Komise se domnívá, že všechna doporučení z předchozích výročních zpráv EÚD byla plně

provedena, i když realizace přijatých opatření bude vyžadovat určitý čas. 

Doporučení 

Doporučení 4.1 – Používání nástroje Personnel Costs Wizard 

Komise toto doporučení přijímá a v současné době jej provádí.  

Komise prostřednictvím různých opatření neustále podporuje používání nástroje Personnel Costs 
Wizard. Podrobná uživatelská příručka je k dispozici na portálu pro financování a nabídková řízení, a 
to v sekci H2020 online manual/Grants/Grant Management/periodic reports. 

Nástroj je příjemcům k dispozici v okamžiku vyčíslení nákladů v jejich finančních výkazech. Používání 
nástroje je v roce 2021 propagováno na všech webinářích na téma „Předcházení chybám při 
vykazování osobních nákladů v programu H2020“ (dosáhlo celkem 98 783 zobrazení) a také na 
školeních a setkáních s národními kontaktními místy. 

Komise pracuje na tom, aby přizpůsobila nástroj Personnel Costs Wizard programu Horizont Evropa. 

Doporučení 4.2 – Pokyny pro příjemce 

Komise toto doporučení přijímá. Zajištění jasného porozumění pravidlům programu Horizont Evropa, 
zejména těm, která se týkají způsobilosti nákladů, je nesmírně důležité. 

Komise již zahájila jeho provádění prostřednictvím následujícího: 

– Již od začátku programu Horizont Evropa probíhají osvětové a komunikační akce, které se
zaměřují na klíčové rozdíly mezi programy H2020 a Horizont Evropa, zejména pokud jde o aspekty
způsobilosti nákladů. Je třeba poznamenat, že dva již uspořádané dny koordinátorů dosáhly více
než 170 000 zhlédnutí.

– Informační servis pro výzkum, specializované asistenční středisko, které poskytuje vysvětlení a
informace o již existujících výzkumných programech EU (včetně programů H2020 a Horizont
Evropa).

Doporučení 4.3 – Zkvalitnění kontrol ex ante 

Komise toto doporučení přijímá a provádí ho. 

Současné pokyny ke kontrolám ex ante průběžných a závěrečných plateb v rámci programu H2020, 
které jsou k dispozici v platformě GoFund, již obsahují specializované tematické „formuláře“, které 
se zabývají konkrétními typy rizik.  
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Jeden z těchto formulářů zahrnuje riziko „nesprávně vypočtené hodinové sazby (použití odhadů, 
nesprávný výpočet produktivních hodin, bonusy nesprávně zahrnuté do hodinové sazby atd.)“.  

Toto doporučení bude sděleno členům sítě pro výzkum a inovace pro odborníky z praxe ex ante 
(RINEC, skupina vytvořená v roce 2021, jejímž cílem je sdílení osvědčených postupů a zefektivnění 
kontrol ex ante), přičemž bude znovu zdůrazněn význam této problematiky. 

Komise rovněž posoudí, zda je možné přidat prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které se objeví v 
okamžiku vyplňování finančních výkazů příjemců a připomene jim, že přepočet hodinových sazeb 
není povolen.  

Doporučení 4.4 – Pokyny pro nezávislé auditory 

Komise toto doporučení přijímá a provádí ho. 

Komise dále zlepšila pokyny pro auditory osvědčení o finančních výkazech tím, že na portálu pro 
financování a nabídková řízení a na YouTube zpřístupnila řadu webinářů, které se zabývají 
nejčastějšími chybami zjištěnými během auditů a také kategoriemi nákladů, u nichž dochází k 
největšímu výskytu chyb. 

Komise bude pokračovat ve zvyšování informovanosti auditorů osvědčení o finančních výkazech. 

Doporučení 4.5 – Funkce v platformě eGrants 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise bude i nadále usilovat o další digitalizaci, která je prostředkem ke zjednodušení. Proto lze 
očekávat, že v budoucnu dojde k vylepšení jejích digitálních nástrojů. V příštím rámcovém programu 
pro výzkum a inovace posoudí Komise v souladu se svou politikou zjednodušování, zda je možné 
rozšířit funkce platformy eGrants o posuzování rizik a automatické kontroly. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 5 – SOUDRŽNOST, ODOLNOST A HODNOTY“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

Politiku soudržnosti v rámci sdíleného řízení provádějí členské státy prostřednictvím různých 
programů (415) a subjektů na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, což vede k vícevrstvému 
rámci získávání jistoty. Řídicí orgány vybírají operace a provádějí řídicí kontroly vykázaných výdajů, 
což je první obranná linie pro předcházení nesrovnalostem a jejich odhalování. Auditní orgány jsou 
druhou úrovní kontroly a na základě auditů systémů a auditů reprezentativních vzorků operací 
potvrzují, zda byly řídicí kontroly účinné, aby se zabránilo nesrovnalostem. Komise při procesu 
získávání jistoty vychází ze všech výsledků auditů shrnutých v souborech dokumentů k poskytnutí 
jistoty, které obsahují výroky auditora a vykázanou míru chyb pro každý program, jakož i ze své 
další auditní činnosti, jejímž cílem je posoudit účinnost činnosti programových orgánů a spolehlivost 
vykázaných výroků auditora a míry chyb. 

Navzdory této různorodé skutečnosti Komise v příslušných výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO 
a GŘ EMPL poskytuje zcela transparentně: 

– podrobné posouzení situace každého programu, např. účinnosti fungování řídicích a kontrolních
systémů a míry chyb, a to na základě všech dostupných výsledků auditů (viz grafy na stranách 39
a 59 výročních zpráv o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL za rok 2021),

– pro každý program potvrzené míry chyb za předchozí účetní období a nejnovější vykázané míry
chyb před a po dodatečných opravách provedených programovými orgány v důsledku auditů, jakož
i výrok auditora auditu Komise (viz tabulky v příloze 7B každé výroční zprávy o činnosti).

Celkově lze říci, že od začátku víceletého období Komise dospěla k závěru, že dobře nebo 
dostatečně dobře funguje vyšší počet programů. To lze přičíst pokračujícímu úsilí investovanému do 
budování administrativních kapacit, školení, nápravných opatření přijatých na základě auditů 
a sdílení osvědčených postupů a nástrojů. Konkrétní míry chyb v jednotlivých programech jsou 
shrnuty v klíčovém ukazateli výkonnosti týkajícím se legality a správnosti (klíčový ukazatel 
výkonnosti č. 4 pro GŘ EMPL a klíčový ukazatel výkonnosti č. 5 pro GŘ REGIO), který je prezentován 
jako rozpětí mezi váženým průměrem potvrzené míry chyb pro všechny programy doplněné 
maximální hodnotou, která zohledňuje možná další rizika (1,9 % až 2,5 % pro GŘ REGIO, 1,7 % až 
2,4 % pro GŘ EMPL). 

Komise ve výročních zprávách o činnosti rovněž uvádí důležité opravy provedené členskými státy 
(celkem více než 1,6 miliardy EUR konečných oprav za všechny obdržené účetní závěrky za období 
2020–2021), včetně dodatečných finančních oprav, které si Komise vyžádala v návaznosti na své 
vlastní audity, audity EÚD nebo zprávy OLAF, aby v případě potřeby snížila zbytkové riziko pod 2 % 
u minulých programů (celkem v roce 2021 minimálně 193 milionů EUR) – viz příloha 7H výročních
zpráv o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL.

V roce 2021 Komise požádala auditní orgány, aby věnovaly zvláštní pozornost novým podmínkám 
způsobilosti a flexibilitě, které byly zavedeny změnami v investiční iniciativě pro reakci na 
koronavirus / investiční iniciativě pro reakci na koronavirus plus s cílem řešit krizi COVID-19, jakož 
i možnému neoprávněnému použití mimořádných postupů při zadávání veřejných zakázek. Rovněž 
nadále aktivně podporovala využívání zjednodušeného vykazování nákladů a financování, které není 
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spojeno s náklady, pro období 2021–2027, neboť se očekává, že tyto režimy budou méně náchylné 
k chybám. 

SPRÁVNOST OPERACÍ, VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ 
SYSTÉMY SPRÁVY A ŘÍZENÍ  

Výsledky testování operací a přezkumu či opakovaného provedení auditní práce 

5.15 Míra chyb odhadovaná EÚD zůstala ve srovnání s předchozími roky stabilní. Komise bude

sledovat všechny chyby zjištěné ze strany EÚD a bude požadovat dodatečné finanční opravy všude 
tam, kde to je vhodné a právně možné. Komise rovněž podotýká, že více než třetina odhadu míry 
chyb EÚD se týká pouze jednoho vnitrostátního programu a odráží velmi specifický problém. 

Odhady míry chyb zveřejněné ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL za rok 2021 
jsou výsledkem podrobné analýzy situace jednotlivých programů.  

Komise konstatuje, že maximální hodnota jejího odhadu míry chyb pro politiku soudržnosti (2,5 %), 
která je zohledněna ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti pro výpočet celkového rizika Komise při 
platbě, spadá již třetí rok po sobě do rozpětí chybovosti EÚD.  

Komise se domnívá, že v případě dvou operací zjištěných EÚD v souvislosti s jedním programem na 
období 2007–2013 neexistuje právní základ pro uložení finančních oprav. 

5.16 Auditní orgány hrají důležitou roli při odhalování chyb, které vedly k významným finančním

opravám a k odnětím finančních prostředků před předložením účetní závěrky programu Komisi. Jak 
je uvedeno ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL za rok 2021, členské státy od 
počátku období 2014–2020 odečetly v souhrnu 12,2 miliardy EUR u výdajů EFRR/FS, resp. 3,7 
miliardy EUR u výdajů ESF/YEI z konečných oprav a dočasných odnětí finančních prostředků 
v účetních závěrkách, z toho 15 % až 20 % v důsledku práce auditních orgánů.  

Auditní orgány vykázaly celkovou míru chyb vyšší než 2 % přibližně u třetiny programů, což svědčí 
o jejich schopnosti odhalovat chyby.

Komise souhlasí s tím, že některé chyby zůstaly neodhaleny nebo nebyly v jednotlivých případech 
při výpočtu vykázané míry chyb vhodně zohledněny. 

5.17 Na základě společné typologie určily Komise a auditní orgány obecně stejné kategorie

nesrovnalostí jako EÚD: nezpůsobilé výdaje, zadávaní veřejných zakázek, auditní stopa a státní 
podpora. Komise bude sledovat všechny chyby vykázané ze strany EÚD a tam, kde je to vhodné 
a právně přípustné, provede finanční opravy.  

Komise se domnívá, že v případě dvou operací zjištěných EÚD v souvislosti s jedním programem na 
období 2007–2013 neexistuje právní základ pro uložení finančních oprav. 

Nezpůsobilé náklady 

5.18 – 5.19 Řídicí kontroly jsou první obrannou linií pro předcházení chybám a jejich odhalování,

zejména pokud jde o způsobilé náklady a pravidla.  
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Komise předložila členským státům aktualizované pokyny pro programové období 2014–2020, 
které mají za cíl, spolu s posíleným používáním zjednodušeného vykazování nákladů, dále zlepšit 
účinnost řídicích kontrol za účelem odhalení nezpůsobilých nákladů a operací. Účinnost kontrol však 
závisí na počtu pracovníků, kteří jsou v příslušných administrativních orgánech pro tyto kontroly 
k dispozici, na úrovni jejich vzdělání a na jejich zkušenostech. 

Komise přijímá preventivní a nápravná opatření a vyžaduje nápravná opatření, jakmile jsou zjištěny 
nedostatky. To zahrnuje zlepšení metodických nástrojů, nábor dodatečných pracovníků včetně 
expertů, školicí činnosti týkající se nově vyvinutých nástrojů nebo správné interpretace nejčastějších 
chyb, jakož i zdokonalení výběrových řízení.  

Aby byly řídicí kontroly v programovém období 2021–2027 účinnější a cílenější, budou řídicí kontroly 
založené na rizicích, a dostupné administrativní zdroje tak budou lépe zaměřeny na cílené zdroje 
chyb. To vyžaduje průběžnou úpravu přístupů řídicích orgánů k řízení rizik na základě účinných 
mechanismů zpětné vazby mezi programovými orgány o všech dostupných výsledcích kontrol 
a auditů. Zejména typologie auditních zjištění, která je meziročně oznamována řídicím orgánům, by 
jim měla umožnit zahrnout častější zdroje chyb do svých posouzení rizik a v souladu s tím 
přizpůsobit své přístupy a nástroje pro řídicí kontroly. 

Rámeček 5.1 – Náklady vykázané na činnosti mimo oblast způsobilosti 

V případě Nizozemska členský stát vysvětlil, že monitorovací výbor se na zasedání v roce 2016 

dohodl na typu operace jako na operaci v rámci auditu EÚD (příjemce nesídlí ve způsobilé oblasti, 

ale z činnosti má přímý prospěch způsobilá oblast). Tato dohoda, která byla uvedena v zápisu 

z monitorovacího výboru, však nebyla zohledněna v následné tabulce navržené k formálnímu 

rozhodnutí, v níž byly uvedeny přijaté operace. To bylo objasněno monitorovacím výborem v roce 

2022.

5.22 Od příjemců provádějících operace ve prospěch účastníků, kteří nejsou zaměstnaní ani se

neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), se očekává, že budou provádět přiměřené 
kontroly vlastních prohlášení získaných od účastníků, zejména o jejich zaměstnaneckém statusu, 
u všech možných nezávislých zdrojů. Příjemci a také programové orgány však nemají vždy přístup
k databázím údajů o sociálním zabezpečení nebo zaměstnanosti, což omezuje možnost provádět
taková ověření v praxi.

Rámeček 5.2 – Žádné ověření statusu účastníka 

Status osob, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), by 

měl být u mladých účastníků ověřován na základě spolehlivých a ověřených zdrojů, pokud je to 

možné a proveditelné, s ohledem na skutečnost, že článek 16 nařízení o ESF nestanoví definici 

osoby, která není zaměstnaná ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Proto je na 

členských státech, aby rozhodly, kdy budou kontrolovat způsobilost účastníků a zda jsou splněna 

kritéria. 

V případě francouzského projektu (dvě operace) uvedeného v závěru rámečku 5.2 prováděl příjemce 

kontroly statusu účastníků v databázi služeb zaměstnanosti. Způsobilost účastníků byla ověřena, ale 

auditní stopa těchto kontrol nebyla zcela zdokumentována. 

Komise si je rovněž vědoma obtíží, s nimiž se potýká mnoho dalších prováděcích orgánů ESF/YEI 

nebo příjemců, pokud jde o přístup k důvěrným údajům souvisejícím například s absencí zaměstnání 

účastníků. 
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Z tohoto důvodu nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 již nezmiňuje osoby, 

které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, jako kritérium 

způsobilosti, ale jako cílovou skupinu, a proto zmiňuje pouze „mládež“, aniž by stanovilo jakákoli 

pravidla pro definici cílové skupiny, která je ponechána na uvážení členských států. 

5.23 Komise od zavedení zjednodušeného vykazování nákladů aktivně pracovala na postupném

rozšiřování jeho využití a má za to, že toto úsilí již přineslo pozitivní výsledky a významné 
zjednodušení a snížení administrativní zátěže.  

Jak doporučil EÚD v minulých auditech, Komise bude i nadále aktivně podporovat používání 
zjednodušeného vykazování nákladů stanovených v nařízení o společných ustanoveních na období 
2021–2027, aby se snížila administrativní zátěž příjemců, podpořila orientace na výsledky a dále 
snížilo riziko chyb. 

Rámeček 5.3 – Metody používané pro úhrady výdajů příjemcům a vykazování 
výdajů do rozpočtu EU pro zjednodušené vykazování nákladů nejsou v souladu 
s právními požadavky. 

Ve čtyřech případech, o nichž EÚD informoval v irském programu, programové orgány v různých 

dokumentech příjemcům definovaly, že způsobilé náklady ESF budou založeny na zjednodušeném 

vykazování nákladů (paušálních sazbách definovaných v čl. 68 písm. b) a čl. 68b odst. 1 nařízení 

o společných ustanoveních), a zároveň uplatňovaly vnitrostátní pravidla úhrad založená na

skutečných nákladech. Komise tento dvojí systém nedoporučuje z důvodu zjednodušení pro

příjemce. To však není v rozporu s nařízením o společných ustanoveních a neohrozilo to rozpočet EU,

protože skutečné náklady převýšily částky vykázané pomocí zjednodušeného vykazování nákladů.

Nezpůsobilé projekty 

5.24 – 5.27 U dvou projektů v rámci uzávěrky programu na období 2007–2013 se Komise

domnívá, že nedošlo k porušení právních předpisů z důvodů vysvětlených v rámečku 5.4.  

Z důvodů vysvětlených v rámečku 5.5 se Komise domnívá, že projekty v rámci jednoho španělského 
programu YEI byly způsobilé, ale ne všechny náklady měly být uhrazeny.  

Komise společně s členskými státy zváží alternativní způsoby realizace auditovaného programu YEI 
v rámci ESF pro nadcházející programové období. 

Rámeček 5.4 – Projekty, které byly dříve podporovány z vnitrostátních fondů 
a které byly převedeny na podporu EU mimo období způsobilosti. 

Dva případy, které auditoval EÚD, se týkají programového období 2007–2013, pro které není 

stanoveno, kdy mohou být operace vybrány. Jediným právním požadavkem bylo, aby podle 

ustanovení článku 56 nařízení 1083/2006 byly příslušné výdaje skutečně uhrazeny v období 

způsobilosti, tj. mezi 1. 1. 2007 a 31. 12.2015, a že operace provedená před 1. 1. 2007 nemohla 

být vybrána k podpoře. Oba tyto požadavky byly v obou případech splněny. I když byla operace 

skutečně vybrána později, nemá to vliv na způsobilost souvisejících výdajů, které vznikly v období 

způsobilosti. 
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Řídicí orgán vybral projekty, které se tak staly součástí programu. Komise se proto nedomnívá, že by 

došlo k porušení platných právních předpisů. 

Další ustanovení zakazující výběr fyzicky dokončených operací byla zavedena v nařízení 

o společných ustanoveních na období 2014–2020 v čl. 65 odst. 6. Pro programové období 2017–

2013 však žádná taková ustanovení neplatila. V souladu s doporučením EÚD ohledně zpětné

platnosti operací v rámci programového období 2014–2020 ve výroční zprávě za rok 2019 Komise

Itálii připomněla, že není možné vybrat fyzicky dokončené operace pro toto období.

Rámeček 5.5 – Zpětná registrace osob, které nejsou zaměstnané ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), v rámci záruky pro mladé 
lidi 

Většina účastníků byla způsobilá ohledně podmínky nezaměstnanosti den před zahájením akce YEI. 

Díky zpětné registraci byli mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo 

odborné přípravy (NEET) a kteří již využívají vnitrostátní opatření v oblasti zaměstnanosti, 

identifikováni veřejnými službami zaměstnanosti za účelem jejich začlenění do programu YEI. 

Vnitrostátní právní rámec umožňuje takovou registraci se zpětnou platností ve stanovené lhůtě a za 

splnění dalších podmínek. Španělské orgány následně informovaly účastníky o jejich registraci. 

Komise již uplatnila paušální finanční opravu ve výši 25 % na základě vlastních kontrol a auditů. 

Domnívá se, že tato paušální oprava je dostatečně vysoká, aby pokryla i další zjištění EÚD.

5.27 Pokud jde o minimální dobu platnosti jednotlivých dočasných smluv, vnitrostátní orgány se

na základě závěru Výboru pro zaměstnanost (EMCO) z prosince 2018 rozhodly pro minimální dobu 
platnosti 28 dní, a to bez ohledu na doporučení Komise. 

V praxi však u značného počtu kontrolovaných případů byla celková doba platnosti delší než 6 
měsíců. Toho bylo někdy dosaženo prostřednictvím několika po sobě jdoucích smluv, případně 
s různými zaměstnavateli. Komise se domnívá, že program byl celkově prováděn účinně, neboť 
přiblížil účastníky k trhu práce, a tím zvýšil jejich šance na dlouhodobé zaměstnání, jak dokládají 
statistiky poskytnuté členským státem. 

Porušování pravidel vnitřního trhu 

5.30 – 5.31 V uplynulých letech tvořily chyby související se státní podporou menší část chyb

zjištěných orgány členských států a Komisí.

V posledním účetním období 2020–2021 se podle společné typologie chyb dohodnuté s auditními 
orgány týkalo státní podpory pouze 1,7 % zjištění ze strany členských států a 9 % zjištění ze strany 
Komise.  

Komise i nadále provádí opatření, jež navrhla v rámci svého akčního plánu státní podpory, přičemž 
určuje a šíří osvědčené postupy a nabízí školení všem zúčastněným stranám fondů ESI. 

5.33 – 5.34 Veřejné zakázky, které se vyznačují složitými vnitrostátními pravidly a pravidly EU,

zůstávají významným zdrojem chyb, které odhalují a vykazují auditní orgány. Komise se domnívá, že 
auditní orgány v současné době odhalují tyto problémy v oblasti veřejných zakázek lépe, což je 
známkou toho, že opatření v oblasti administrativní kapacity prováděná v rámci akčního plánu 
Komise pro zadávání veřejných zakázek přinášejí ovoce. To se odráží i v relativně malém počtu chyb 
při zadávání veřejných zakázek, které EÚD zaznamenal. 
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K tomuto lepšímu odhalování chyb přispívá i rozhodnutí Komise o finančních opravách v případě 
chyb při zadávání veřejných zakázek aktualizované v květnu 2019, které Komisi a programovým 
orgánům členských států nabízí harmonizovaný přístup při řešení nesrovnalostí v oblasti veřejných 
zakázek (rozhodnutí C (2019) 3452).  

Komise však v rámci svého akčního plánu pro zadávání veřejných zakázek pokračuje v opatřeních, 
která mají zajistit, aby příjemci (zadavatelé) a programové orgány nadále zlepšovali své postupy při 
zadávání veřejných zakázek a zvyšovali svou související administrativní kapacitu. 

Rámeček 5.7 – Nedostatky v ověřování a plnění smluvních podmínek 

Pokud jde o předběžné dohody o nákupu (viz rámeček 5.7), výrobci předložili společnému 

vyjednávacímu týmu složenému ze zástupců sedmi členských států vybraných z členů řídícího 

výboru a úředníků Komise podrobné rozpisy výrobních nákladů. Tyto informace byly považovány za 

dostatečné vzhledem k tomu, že v době jednání ještě neexistovala očkovací látka proti COVID-19. 

Vzhledem k obchodnímu tajemství jednání však o těchto rozpisech nebyly pořízeny žádné písemné 

záznamy. 

Všechny předběžné dohody o nákupu obsahují ustanovení, že Komise má právo provádět kontroly 

a inspekce na místě po dobu až pěti let po konečné platbě. Každá ze čtyř předběžných dohod 

o nákupu zkoumaných EÚD vedla k vývoji očkovací látky, která získala podmínečnou registraci, a ve

všech případech kromě jednoho výrobci dodali množství dohodnuté v předběžné dohodě o nákupu.

Pouze v tomto jediném případě nesouladu bylo tedy nutné provést hloubkové kontroly: důkazy

shromážděné v roce 2021 mohly být použity ve prospěch Komise a členských států v soudním

řízení o předběžném opatření proti výrobci, které vedlo k pozitivnímu výsledku.

Jedna předběžná dohoda o nákupu stanoví platbu předem výrobci k zajištění objednaného objemu 

dávek očkovacích látek v kombinaci s plnou zárukou na investici, tj. 100 % vrácení platby předem – 

mimo jiné – v případě nezískání registrace a nedodání smluvních dávek.

Práce auditních orgánů 

5.40 – 5.41 V rámci sdíleného řízení kontrolují řídicí orgány programu v první řadě výdaje

vykázané příjemci. Jedná se o první obrannou linii při zajišťování legality a správnosti výdajů. Auditní 
orgány provádějí audity druhé úrovně, aby otestovaly kvalitu řídicích kontrol.  

Komise v roce 2021 pokračovala v rozsáhlé spolupráci s programovými auditními orgány, aby 
zajistila konzistentní a robustní rámec získávání jistoty a kontroly, a to i za podmínek praktických 
omezení pro audity během pandemie, a aby podle potřeby zlepšila kvalitu ověřovací práce a posílila 
potřebné kapacity pro odhalování a nápravu.  

Jak bylo uvedeno ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL, Komise zejména zjistila 
nedostatky a požadovala zlepšení u patnácti auditních orgánů či subjektů pověřených prováděním 
auditů EFRR a/nebo ESF/YEI ze 116 auditních orgánů pro politiku soudržnosti. Tyto auditní orgány 
jsou odpovědné za kontrolu 6,5 % výdajů EFRR/FS a 8,5 % výdajů ESF/YEI/FEAD. 

5.41 Na úrovni programů Komise u účetních závěrek přijatých v roce 2021 potvrdila celkovou

zbytkovou míru chyb pod prahem významnosti u 243 programů EFRR/FS (83 %, v některých 
případech včetně úprav bez významného dopadu) a u 167 programů ESF/YEI/FEAD (78 %, 
v některých případech i po provedených úpravách bez významného dopadu), resp. nad prahem 
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významnosti u 50 programů EFRR/FS (17 %) a u 48 programů ESF/YEI/FEAD (22 %). Tyto programy 
nad prahem významnosti představují v roce 2021 pouze pětinu (20 %) programů soudržnosti.  

Kromě toho byly v souladu s právními požadavky dva případy, kdy auditní orgány zahrnuly zálohy 
na finanční nástroje, uvedeny ve výročních zprávách o činnosti pro účely klíčového ukazatele 
legality a správnosti, ale nemohou vést k dodatečným finančním opravám. 

5.42 U dalšího souboru dokumentů k poskytnutí jistoty se zbytkovou celkovou mírou chyb

přepočtenou EÚD nad 2 % neexistuje právní základ pro dodatečné opravy. Komise se proto 
domnívá, že zbytková celková míra chyb zůstává v tomto případě pod 2 %. 

5.43 V posledních letech zůstává úroveň programů, u nichž Komise přepočítala zbytkovou

celkovou míru chyb nad prahem významnosti, stabilní v případě operačních programů EFRR/FS 
(přibližně 13 %) a klesá v případě operačních programů ESF/YEI/FEAD ze 40 % v roce 2017 na 11 % 
v roce 2021. 

Komise podotýká, že soubory dokumentů k poskytnutí jistoty, u nichž EÚD přepočítává zbytkovou 
celkovou míru chyb nad 2 %, se v některých případech týkaly omezeného zvýšení zbytkové celkové 
míry chyb. 

5.44 – 5.45 Komise souhlasí s tím, že chyby a nesrovnalosti by měly v první řadě odhalovat

a napravovat řídicí orgány. Z tohoto důvodu nadále poskytuje těmto orgánům podporu při 
zlepšování jejich správní kapacity prostřednictvím poradenství, cílené podpory, průběžného 
vzdělávání a profesního rozvoje, jakož i podporu při zjednodušování postupů a zamezování tvorbě 
vnitrostátních pravidel přesahujících rámec požadavků EU (tzv. „gold-plating“). Pokud se zjistí, že 
řídicí orgány přehlédly chyby, Komise požaduje cílená nápravná opatření, aby dotčené orgány 
zlepšily kvalitu a množství ověření prováděných před vykázáním výdajů. Kromě toho Komise rovněž 
vyzývá auditní orgány, aby podávaly zprávy a diskutovaly s řídicími orgány o chybách, které 
přehlédly, s cílem zlepšit jejich kapacitu pro prevenci a odhalování, a to zavedením dalších pokynů 
nebo cílených školení pro příslušné úředníky. 

Komise se domnívá, že má přiměřenou jistotu ohledně práce většiny auditních orgánů, s výjimkou 
omezeného počtu orgánů, u nichž je vyžadováno zásadní zlepšení jejich auditních kapacit, aby se 
odstranily zjištěné nedostatky (viz společná odpověď Komise na body 5.40 a 5.41 výše).  

V posledních letech bylo dosaženo konkrétních zlepšení na základě cílených nápravných opatření 
doporučených v několika případech, kdy byly zjištěny nedostatky, jak je uvedeno v příslušných 
výročních zprávách o činnosti.  

Komise posuzuje spolehlivost auditních orgánů nejen na základě přepočtených měr chyb (které 
mohou být ovlivněny jednotlivými chybami majícími významný statistický dopad), ale na základě 
řady kritérií, která, pokud nejsou uspokojivě vyhodnocena, odrážejí přítomnost systémových 
nedostatků v práci auditních orgánů.  

Komise navázala pevnou trvající spolupráci se všemi auditními orgány. To zahrnuje sdílení 
společných auditních nástrojů, jako jsou podrobné kontrolní seznamy, sdílení osvědčených postupů 
mezi kolegy a neustálý profesní rozvoj pracovníků auditních orgánů. 

5.46 Komise neustále a aktivně podporuje dobrou komunikaci mezi auditními orgány a řídicími

orgány programů, jak je patrné například z „Charty osvědčených postupů“, kterou podporuje auditní 
společenství (auditní orgány členských států a Komise) při provádění auditů v rámci politiky 
soudržnosti. Komise se domnívá, že tato dobrá komunikace a zpětná vazba jsou klíčové pro zajištění 
zlepšení kontrolních systémů a lépe zaměřených řídicích kontrol. 
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5.47 Komise v příslušných výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL uvedla, že auditní

orgány v reakci na krizi COVID-19 omezeně využívaly flexibilitu nabízenou při výběru vzorků. 
Navzdory krizi ve zdravotnictví, omezením a zvýšené pracovní zátěži orgánů veřejné správy 
používaly auditní orgány i nadále statistické metody u více než 91 % (GŘ REGIO 91 %, GŘ EMPL 
92 %) výdajů uvedených v účetní závěrce za roky 2019/2020. Tyto údaje se zvýšily u posledních 
účetních závěrek předložených do 1. března 2022, u nichž auditní orgány použily statistické vzorky 
v průměru u více než 94 % (GŘ REGIO 94 %, GŘ EMPL 96 %) certifikovaných výdajů. Tato flexibilita 
byla dočasná a skončila po účetním období 2019/2020. 

5.48 a 5.50 Jak je uvedeno v odpovědi na bod 5.44, Komise neustále spolupracuje s auditními

orgány na zlepšení auditní stopy pro jejich auditní činnost, v případě potřeby včetně výběru vzorků.  

Komise bude i nadále podporovat osvědčené postupy uvedené v dokumentu s názvem „Poučení k 
auditní dokumentaci“, který společně vypracovala pracovní skupina složená z auditních orgánů 
a zástupců Komise, jak je uvedeno v rámečku 5.8 výroční zprávy EÚD za rok 2019. Připomene 
dotčeným auditním orgánům, aby udržovaly odpovídající auditní stopu o výběru svých vzorků. 

5.52 Komise nedávno připomněla auditním orgánům, že kontrolní seznamy používané při auditu

operací by v návaznosti na doporučení EÚD č. 5.2 ve výroční zprávě za rok 2020 měly obsahovat 
údaj o tom, zda bylo zjištěno podezření na podvod. Vítá skutečnost, že se situace zlepšuje, a bude 
i nadále připomínat auditním orgánům, aby ve svých kontrolních seznamech plně dokumentovaly 
práci, která je v oblasti odhalování podvodů prováděna na místě. 

Ověřovací práce Komise a její vykazování míry zbytkových chyb ve výročních 

zprávách o činnosti 

5.54 – 5.56 Komise navrhla svůj systém získávání jistoty tak, aby umožnila generálním

ředitelům poskytnout jistotu ke každému ze 418 jednotlivých operačních programů v souladu se 
svou povinností pověřených schvalujících osob. Komise se domnívá, že má přiměřenou jistotu 
o legalitě a správnosti souvisejících výdajů s výjimkou programů, u nichž oznámila potřebu
provedení případných dodatečných finančních oprav ve výročních zprávách o činnosti, a to na
základě důkladné a robustní metodiky uplatňované pro každý operační program.

Kromě toho je ve výročních zprávách o činnosti uváděn souhrnný klíčový ukazatel výkonnosti jako 
vážený průměr všech potvrzených měr chyb. Komise také uvedla maximální míru tohoto klíčového 
ukazatele výkonnosti (nejhorší scénář) s přihlédnutím ke všem nepotvrzeným informacím, které se 
dosud ověřují. Od letošního roku také zahrnovala „navýšení“ rizika u některých operačních programů, 
které nikdy nebyly auditovány samotnou Komisí nebo na základě předchozích auditních zjištění 
auditního orgánu.  

Příslušná ustanovení navíc dávají vnitrostátním orgánům a Komisi možnost provádět audity 
a provádět případně vyžadované dodatečné finanční opravy během víceletého období (a to 
i prostřednictvím auditů prováděných až tři roky po roce, kdy byla schválena účetní závěrka). Tato 
možnost nabízená spolunormotvůrcem je důležitá pro schopnost Komise plnit své povinnosti 
v souvislosti s plněním rozpočtu EU v rámci víceletých programů.  

Komise v příslušných výročních zprávách o činnosti uvádí, že za předchozí účetní období, po uzavření 
rozporných postupů s programovými orgány a v případě potřeby po provedení příslušných 
dodatečných finančních oprav vnitrostátními orgány, mohou GŘ REGIO i GŘ EMPL konstatovat, že 
riziko při uzávěrce se odhaduje výrazně pod 2 %, jak se předpokládalo. 

5.57 Komise konstatuje, že maximální hodnoty jejího odhadu míry chyb pro okruh 2 / podokruh 2a

víceletého finančního rámce (2,3 % / 2,5 %), které jsou zohledněny ve výroční zprávě o řízení 
a výkonnosti pro výpočet celkového rizika Komise při platbě, spadají do rozpětí chybovosti EÚD. 
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5.59 Komise odkazuje na své odpovědi v rámci zvláštní zprávy zmíněné EÚD.

5.60 – První odrážka: Komise se domnívá, že její podrobné posouzení založené na

kombinaci dokumentárních auditů a auditů na místě, které se týkají různých jednotlivých programů 
a souborů dokumentů k poskytnutí jistoty, v závislosti na rizicích, která jsou jim přisuzována, jí 
umožňuje stanovit přiměřený a spravedlivý odhad měr chyb pro každý program a kumulativně pro 
všechny programy.  

Komise dále podotýká, že její odhad míry chyb (klíčový ukazatel výkonnosti) zveřejněný ve výročních 
zprávách o činnosti za roky 2019 a 2020 je vyjádřen jako rozpětí, které zahrnuje maximální rizika. 
I když je rozpětí nižší než míra chyb odhadovaná EÚD, spadá do intervalu vypočítaného EÚD pro 
prohlášení o věrohodnosti za roky 2019 a 2020. 

Zveřejněné klíčové ukazatele výkonnosti potvrzuje generální ředitel pro příslušné výdaje vzniklé ve 
vykazovaném roce. Jedná se o odhad celkového rizika při platbě pro programy soudržnosti společně 
v době jejich zveřejnění, s přihlédnutím ke všem informacím, které jsou v té době k dispozici. 

Druhá odrážka: Komise se domnívá, že dokumentární přezkumy, které každoročně provádí

u každého programu, jsou účinným a přiměřeným přístupem k programům, u nichž je zjištěno, že
rok co rok spolehlivě vykazují nízkou míru chyb. U ostatních programů, které jsou považovány za
rizikovější, je dokumentární přezkum doplněn auditem souladu s předpisy na místě.

Dokumentární přezkum 100 % obdržených výročních kontrolních zpráv a výroků auditora, který 
provádí Komise, je založen na informacích uvedených v souboru dokumentů k poskytnutí jistoty, 
přičemž se zohledňují kumulativní znalosti a předchozí auditní práce provedené na dotčeném 
auditním orgánu a operačním programu (včetně vlastních auditů Komise, auditů EÚD a zpráv 
o auditech vnitrostátních systémů), a je doplněn komunikací s auditními orgány, pokud je to
považováno za nezbytné k získání vysvětlení nebo k provedení cílených ověření.

U souborů dokumentů k poskytnutí jistoty obdržených v roce 2021 GŘ EMPL přepočítalo vykázanou 
míru zbytkových chyb u 38 programů a GŘ REGIO u 49 programů pouze na základě 
dokumentárního přezkumu. 

Jak je vysvětleno výše, Komise dokončila výpočet maximálního rizika u programů, které podléhají 
pouze dokumentárnímu přezkumu.  

Třetí odrážka: Jak je uvedeno v auditní strategii Komise, auditní činnost se zaměřuje na ty

auditní orgány, na něž se Komise dosud nemohla dostatečně spolehnout, u nichž byl dosud 
proveden omezený přezkum nebo u nichž se objevila nová rizika. Kromě toho je třeba v průběhu 
času provést audit i u určitého počtu dalších auditních orgánů, u nichž bylo zjištěno, že jsou méně 
rizikové. Nové Společné ředitelství auditu pro soudržnost zajistí, aby byl dostatečně zdokumentován 
proces tvorby jeho budoucích plánů auditu s cílem zajistit, že vazby na výsledky posouzení rizik, 
jakož i další zvažovaná kritéria, budou jasně zveřejněny a vysvětleny. 

Čtvrtá odrážka: V souladu s regulačním rámcem na období 2014–2020 členské státy potvrdí

výdaje a do 15. února každého roku podají zprávu o výsledcích svých kontrol a auditů v rámci 
souborů dokumentů k poskytnutí jistoty. 

Výhrady ve výročních zprávách o činnosti jsou založeny na všech informacích dostupných v době 
podpisu výročních zpráv o činnosti, včetně posouzení dopadu předchozích nedostatků na nejnovější 
vykázané míry chyb a výrocích auditora.  

Například GŘ EMPL ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2020 uvedlo, že čtyři výhrady jsou 
založeny na nedostatcích nebo pochybnostech týkajících se spolehlivosti míry chyb vykázaných 
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v předchozích letech a dosud nevyřešených. V případě pochybností nebo zjištěných rizik proto 
Komise uplatňuje obezřetný přístup k vlastnímu vykazování ve výroční zprávě o činnosti a odhaduje 
úroveň rizika pro dotčené programy paušálně a v případě potřeby vyjadřuje další výhrady.  

Ověření legality a správnosti výdajů je prováděno nepřetržitě během období stanoveného v nařízení 
k provádění auditů, zatímco výroční zpráva o činnosti poskytuje přehled o situaci v daném čase 
(duben) pro příslušné výdaje ve vykazovaném roce (požadavek ve finančním nařízení). Při podpisu 
výroční zprávy o činnosti Komise nemůže předvídat výsledky auditů, které se uskuteční po tomto 
datu. Bude proto pokračovat v hodnotící a auditní práci, aby potvrdila nebo přepočítala vykázané 
míry chyb (které zatím nejsou považovány za konečné), a případně požádá o nezbytné dodatečné 
finanční opravy. Toto bude naprosto transparentně vykázáno v příštích výročních zprávách 
o činnosti.

5.62 Komise odkazuje na své výroční zprávy o činnosti za rok 2021, v nichž podrobněji vysvětluje

svou metodiku výpočtu maximálních rizik, která je založena na systematickém dokumentárním 
přezkumu pro každý program, jakož i na auditech souladu založených na rizicích, jejichž cílem je 
potvrdit a/nebo upravit míry chyb vykázané auditními orgány, a na použití obezřetného 
konzervativního přístupu prostřednictvím dodatečných nebo paušálních sazeb na pokrytí případných 
dalších rizik (viz poznámka pod čarou 51 výroční zprávy o činnosti GŘ REGIO a poznámka pod čarou 
73 výroční zprávy o činnosti GŘ EMPL). Pokud jde o programy auditované v předchozích účetních 
obdobích, Komise zdůrazňuje, že všechny její audity a související doporučení jsou řádně sledovány 
programovými orgány a nemohou být uzavřeny, dokud nejsou účinně zavedena všechna 
požadovaná nápravná opatření, aby byla řádně zmírněna rizika a problémy zjištěné v průběhu 
těchto auditů se již nevyskytovaly. Komise se domnívá, že tento přístup představuje účinný 
a přiměřený zdroj jistoty, který rovněž zachovává nákladovou efektivitu kontrol, za něž je 
odpovědná. 

5.63 – 5.64 Kromě svých auditů souladu s předpisy Komise také provádí zjišťovací mise

a vykonává práci administrativní povahy, což ji může vést k úpravě měr zbytkových chyb, která 
může v některých případech přesáhnout 2 %. Komise provádí i jiné typy auditů (např. tematické 
audity nebo audity systémů na úrovni řídicích orgánů nebo zprostředkujících subjektů). 

V roce 2021 byly audity souladu s předpisy prováděné Komisí většinou založeny na riziku. Proto se 
Komise domnívá, že výsledky jejích auditů, jak je uvedl EÚD v tomto bodě, ukazují na to, že její 
posouzení rizik bylo relevantní. Po vytvoření Společného ředitelství auditu pro soudržnost se nyní 
navíc provádí pouze jeden audit pro programy financované z více fondů nebo pro regiony se dvěma 
programy financovanými z jednoho fondu. V minulosti se tyto audity započítávaly dvakrát (jeden 
pro každé generální ředitelství). Počet auditů proto nelze zcela srovnávat s předchozími roky. 

Komise potvrzuje svá auditní zjištění ve spolupráci s auditními orgány v rámci řízení o sporných 
otázkách, jak je stanoveno v právním základu, a sleduje jeho konečné závěry za účelem zjištění 
hlavních příčin dodatečně zjištěných chyb a zlepšení schopnosti odhalovat chyby příslušných 
auditních orgánů.  

V příslušných výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL Komise uvedla závažné 
nedostatky v práci 15 auditních orgánů nebo jejich kontrolních orgánů. Při posuzování účinnosti 
a spolehlivosti práce auditního orgánu se Komise zabývá mnoha aspekty, přičemž míra chyb je 
pouze jedním z nich. V řadě případů jsou další zjištěné chyby spíše příležitostné a navzdory 
možnému významnému extrapolovanému dopadu na míru chyb neukazují na systémový problém 
na úrovni auditního orgánu. 

5.64 V roce 2021 zahrnovaly audity GŘ REGIO 18 auditů souladu s předpisy, 15 zjišťovacích misí

a 13 tematických auditů, z toho 4 audity střetu zájmů. 
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Audity GŘ EMPL zahrnovaly 17 auditů souladu s předpisy a 4 zjištění skutečností, 3 tematické 
audity, jakož i 2 audity ve Spojeném království a 6 auditů spolehlivosti ukazatelů výkonnosti. 

Ve výročních zprávách o činnosti není uveden žádný odkaz na probíhající postup v oblasti právního 
státu proti Maďarsku 

5.65 Výroční zpráva o činnosti GŘ BUDG za rok 2021 se obsáhle zmiňuje o obecném režimu

podmíněnosti, konkrétně v oddíle „Specifický cíl 5.2 – Posílit ochranu rozpočtu EU před finančními 
riziky, a to i prostřednictvím systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských 
subjektů, a před obecnými nedostatky, pokud jde o dodržování zásady právního státu v členských 
státech, prostřednictvím větší transparentnosti, sdílení znalostí a odpovědnosti dosažené 
pravidelným dialogem mezi všemi zúčastněnými stranami“. To doplňují výstupy týkající se konce 
roku 2021 / začátku roku 2022 uvedené v příloze 2 výroční zprávy o činnosti GŘ BUDG za rok 2021 
v okruhu „Vedoucí role při prosazování a provádění nového nařízení o podmíněnosti v zájmu ochrany 
rozpočtu EU“. Nařízení o podmíněnosti je horizontálním nástrojem, který stanoví, že se přijmou 
vhodná opatření, pokud se zjistí, že porušení zásad právního státu dostatečně přímo ovlivňuje nebo 
může vážně ovlivnit řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo ochranu finančních zájmů Unie. 
Nařízení o podmíněnosti se použije, pokud by žádné jiné postupy podle práva Unie neumožnily 
účinnější ochranu rozpočtu Unie. 

Za přijetí opatření (která mohou zahrnovat pozastavení závazků, pozastavení plateb atd. v souladu 
s článkem 5 nařízení o podmíněnosti) je odpovědná Rada (kvalifikovanou většinou) na návrh 
Komise. Za přijatá opatření tedy není odpovědná žádná konkrétní pověřená schvalující osoba a tato 
opatření jsou vykazována na úrovni organizace ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

Vzhledem k tomu, že Komise je povinna plně respektovat rozpornou povahu postupu podle nařízení 
o podmíněnosti, nemůže předjímat rozhodnutí, které Rada nakonec přijme, pokud Komise navrhne
opatření.

Pověřená schvalující osoba však ve svém posouzení rizik zohlední příslušné prvky, které se mohou 
objevit v rámci postupu podle nařízení o podmíněnosti a na které má možnost reagovat podle 
odvětvového právního základu. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Závěry 

5.66 Míra chyb odhadovaná EÚD zůstala ve srovnání s předchozími roky stabilní. Komise bude

sledovat všechny chyby zjištěné ze strany EÚD a bude požadovat dodatečné finanční opravy všude 
tam, kde to je vhodné a právně možné.  

Odhady míry chyb zveřejněné ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL za rok 2021 
jsou výsledkem podrobné analýzy situace jednotlivých programů. 

Komise konstatuje, že maximální hodnoty jejího odhadu chyb pro okruh 2 / podokruh 2a víceletého 
finančního rámce (2,3 % / 2,5 %), které jsou zohledněny ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti pro 
výpočet celkového rizika Komise při platbě, spadají do rozpětí chybovosti EÚD. 

Komise se domnívá, že v případech zjištěných EÚD u dvou operací v souvislosti s jedním programem 
na období 2007–2013 neexistuje právní základ pro uložení finančních oprav.  
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Komise rovněž podotýká, že více než třetina odhadu míry chyb EÚD se týká pouze jednoho 
programu na vnitrostátní úrovni a odráží velmi specifický problém. Domnívá se, že související 
projekty byly způsobilé, ale ne všechny náklady měly být uhrazeny. 

5.68 Cílem současného modelu získávání jistoty v rámci politiky soudržnosti je, aby míra

zbytkových chyb byla každý rok u každého programu zvlášť nižší než 2 %. V opačném případě má 
Komise nástroje, jak zjistit jednotlivé dotčené programy a uplatnit nezbytné dodatečné finanční 
opravy, pokud se potvrdí, že individuální zbytkové chyby jsou vyšší než 2 %. 

5.69 Řídicí kontroly jsou první obrannou linií proti chybám a měly by být účinnější při prvořadém

předcházení chybám a jejich odhalování u mnohých programů. Komise ve svých zprávách 
o účinnosti fungování řídicích a kontrolních systémů ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO
(strana 39) a GŘ EMPL (strana 59) dospěla k závěru, že řídicí a kontrolní systémy se v průběhu času
zlepšily a nyní fungují dobře nebo dostatečně dobře u 90 % programů.

5.70 Komise se domnívá, že na práci auditních orgánů a jejich kontrolních subjektů se lze celkově

spolehnout, a to s výjimkou několika případů, jak je vykázáno ve výročních zprávách o činnosti.  

V některých případech jsou dodatečně zjištěné chyby příležitostné a neukazují na systémový 
problém na úrovni auditního orgánu.  

Kromě toho auditní orgány v souladu s právními požadavky ve dvou případech vypočítaly míry 
zbytkových chyb včetně záloh na finanční nástroje. V těchto případech Komise zveřejňuje ve 
výročních zprávách o činnosti míru chyb vyšší než 2 % bez těchto záloh pro účely klíčového 
ukazatele výkonnosti týkající se legality a správnosti, ale nemůže ukládat další finanční opravy. 

U dalšího souboru dokumentů k poskytnutí jistoty se zbytkovou celkovou mírou chyb přepočtenou 
EÚD nad 2 % neexistuje právní základ pro dodatečné opravy. Komise se proto domnívá, že zbytková 
celková míra chyb zůstává v tomto případě pod 2 %.  

Komise bude i nadále úzce spolupracovat s řídicími a auditními orgány příslušných programů, aby 
navázala na dohodnuté závěry a časem dosáhla míry zbytkových chyb pod 2 % u všech programů, 
přičemž v případě potřeby použije regulační nástroje k uplatnění dodatečných finančních oprav. 

5.71 Komise zavede auditní postupy, aby u každého programu získala přiměřenou jistotu, zda je

míra chyb vykázaná každý rok různými auditními orgány přijatelná, nebo zda existují náznaky či 
důkazy, že přetrvává významná míra chyb.  

Skutečnost, že v určitém roce byla zjištěna míra zbytkových chyb vyšší než 2 %, přestože auditní 
orgán vykázal míru nižší než 2 %, nemusí nutně poukazovat na závažné nebo systematické 
nedostatky v práci auditního orgánu. Jednotlivé nezjištěné chyby, někdy i složité, nemusí být vždy 
reprezentativní pro práci provedenou auditním orgánem a mohou být způsobeny rozdílným 
výkladem platných právních předpisů (viz také odpověď Komise na bod 5.70).  

Kromě toho Komise hodnotí práci auditních orgánů s přihlédnutím k různým parametrům, včetně 
výsledků auditů systémů, a k přepočtené míry chyb. 

5.72 Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti Komise používá rizika při platbě, která GŘ zveřejnila

ve svých výročních zprávách o činnosti, jež prošly pečlivým a strukturovaným přezkumem kvality. 

Vzhledem ke svému podrobnějšímu členění výdajů podle rizikových profilů a kontrolních systémů je 
Komise při odhalování chyb – a s přihlédnutím k práci EÚD – schopna určit v rámci programu 
konkrétní část základního souboru, která je s největší pravděpodobností postižena. Je tudíž schopna 
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poskytnout diferencovaný pohled na míru chyb v rámci všech provedených plateb a jasně určit 
oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení.  

Komise konstatuje, že její odhady spadají do intervalů odhadovaných EÚD. Domnívá se, že její 
podrobná posouzení vedou k odhadu míry chyb, který spravedlivě odráží skutečnou situaci na místě 
pro každý program a kumulativně pro všechny programy. 

5.73 Výroční zpráva o činnosti GŘ BUDG za rok 2021 se obsáhle zmiňuje o obecném režimu

podmíněnosti, konkrétně v oddíle „Specifický cíl 5.2 – Posílit ochranu rozpočtu EU před finančními 
riziky, a to i prostřednictvím systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských 
subjektů, a před obecnými nedostatky, pokud jde o dodržování zásady právního státu v členských 
státech, prostřednictvím větší transparentnosti, sdílení znalostí a odpovědnosti dosažené 
pravidelným dialogem mezi všemi zúčastněnými stranami“. To doplňují výstupy týkající se konce 
roku 2021 / začátku roku 2022 uvedené v příloze 2 výroční zprávy o činnosti GŘ BUDG za rok 2021 
v okruhu „Vedoucí role při prosazování a provádění nového nařízení o podmíněnosti v zájmu ochrany 
rozpočtu EU“. Nařízení o podmíněnosti je horizontálním nástrojem, který stanoví, že se přijmou 
vhodná opatření, pokud se zjistí, že porušení zásad právního státu dostatečně přímo ovlivňuje nebo 
může vážně ovlivnit řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo ochranu finančních zájmů Unie. 
Nařízení o podmíněnosti se použije, pokud by žádné jiné postupy podle práva Unie neumožnily 
účinnější ochranu rozpočtu Unie. 

Za přijetí opatření (která mohou zahrnovat pozastavení závazků, pozastavení plateb atd. v souladu 
s článkem 5 nařízení o podmíněnosti) je odpovědná Rada (kvalifikovanou většinou) na návrh 
Komise. Za přijatá opatření tedy není odpovědná žádná konkrétní pověřená schvalující osoba a tato 
opatření jsou vykazována na úrovni organizace ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

Vzhledem k tomu, že Komise je povinna plně respektovat rozpornou povahu postupu podle nařízení 
o podmíněnosti, nemůže předjímat rozhodnutí, které Rada nakonec přijme, pokud Komise navrhne
opatření.

Pověřená schvalující osoba však ve svém posouzení rizik zohlední příslušné prvky, které se mohou 
objevit v rámci postupu podle nařízení o podmíněnosti a na které má možnost reagovat podle 
odvětvového právního základu. 

5.74 Ve všech předběžných dohodách o nákupu má Komise právo provádět kontroly a inspekce

na místě až do pěti let po konečné platbě. Vzhledem k probíhající pandemii se tedy ověřování 
uskuteční ve vhodném termínu. Viz také odpověď Komise na rámeček 5.7. 

Doporučení 

5.75 – 5.77 Komise důsledně sleduje doporučení EÚD, která přijala, s cílem provést je

v dohodnutém časovém rámci. Pokud jde o doporučení 6.1 z výroční zprávy EÚD za rok 2018, 
Komise se domnívá, že se doporučením zabývala, přičemž zohlednila také revidovaný článek 40 
nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020, kterým se stanoví nový model získávání 
jistoty pro programy iniciativ pro malé a střední podniky. 

Doporučení 5.1 – Metoda používaná pro úhrady příjemcům při použití 

zjednodušeného vykazování nákladů pro stanovení příspěvku EU na program 

Komise toto doporučení přijímá, zejména pokud jde o irský program, který auditoval EÚD. 

Doporučení 5.2 – Příspěvek vnitrostátních programů k cílům ESF 

Komise doporučení přijímá. 
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Komise se domnívá, že operace, které auditoval EÚD, přispěly k dosažení cílů programu, a to bez 
ohledu na skutečnost, že byli zjištěni někteří nezpůsobilí účastníci. Komise společně s členskými 
státy zváží alternativní způsoby realizace auditovaného programu YEI v rámci ESF pro nadcházející 
programové období. 

Doporučení 5.3 – Ověřování statusu NEET programovými orgány 

Komise doporučení přijímá. 

Status osob, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), by 
měl být u mladých účastníků ověřován na základě spolehlivých a ověřených zdrojů, pokud je to 
možné a proveditelné, s ohledem na skutečnost, že článek 16 nařízení o ESF nestanoví definici 
osoby, která není zaměstnaná ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Proto je na 
členských státech, aby rozhodly, kdy budou kontrolovat způsobilost účastníků a zda jsou splněna 
kritéria. 

Komise si je rovněž vědoma obtíží, s nimiž se potýká mnoho prováděcích orgánů ESF/YEI nebo 
příjemců, pokud jde o přístup k důvěrným údajům souvisejícím například s absencí zaměstnání 
účastníků.  

Z tohoto důvodu nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 již nezmiňuje osoby, 
které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, jako kritérium 
způsobilosti, ale jako cílovou skupinu, a proto zmiňuje pouze „mládež“, aniž by stanovilo jakákoli 
pravidla pro definici cílové skupiny, která je ponechána na uvážení členských států. 

Doporučení 5.4 – Dodržování předběžných dohod o nákupu na očkovací látky proti 

COVID-19 ze strany výrobců 

Komise doporučení přijímá. 

Ve všech předběžných dohodách o nákupu má Komise právo provádět kontroly a inspekce na místě 
po dobu až pěti let po konečné platbě. 

Komise se zavázala zajistit, aby výrobci očkovacích látek proti COVID-19 dodržovali podmínky 
předběžných dohod o nákupu, a hodlá provádět ověřování na základě posouzení rizik. 

Posouzení rizik zohlední, zda výrobce získal pro svou očkovací látku proti COVID-19 podmínečnou 
registraci a byl schopen ji dodat členským státům, a také to, zda byl na financování předem použit 
rozpočet Unie. 

Vzhledem k probíhající pandemii se kontroly uskuteční ve vhodném termínu. První výsledky lze 
očekávat koncem roku 2024 a skutečné dokončení do prosince 2025. 

Doporučení 5.5 – Auditní stopa pro výběr vzorků auditními orgány 

Komise doporučení přijímá. 

Komise připomene auditním orgánům, že je třeba, aby poskytly náležité vysvětlení svých postupů 
výběru vzorků a zajistily odpovídající auditní stopu. 

Doporučení 5.6 – Právní stát 

Komise toto doporučení nepřijímá. 

Komise bude nadále odkazovat na obecné postupy podmíněnosti pouze ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti a výroční zprávě o činnosti GŘ BUDG. Obecný režim podmíněnosti nebo ochrany  
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rozpočtu Unie se týká celého rozpočtu EU, a nikoli pouze konkrétních programů nebo oblastí politiky, 
jak se odráží ve výkaznictví organizace. Komise a její pověřená schvalující osoba navíc nemohou 
předjímat budoucí rozhodnutí Rady, která je orgánem odpovědným za přijetí příslušných opatření. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 6 – PŘÍRODNÍ ZDROJE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

6.1 Komise vítá odhadovanou míru chyb EÚD pro oblast politiky „Přírodní zdroje a

životní prostředí“ ve výši 1,8 % , která je pod prahem významnosti a v souladu s vlastním 

posouzením rizika při platbě. Komise rovněž s potěšením konstatuje, že přímé platby v rámci 

společné zemědělské politiky (SZP) zůstávají bez významných chyb, což potvrzuje důležitou 
úlohu, kterou při prevenci a snižování míry chyb hraje integrovaný administrativní a kontrolní 
systém (IACS), včetně systému evidence půdy (LPIS). 

SZP je skutečně evropskou politikou, neboť členské státy sdružují zdroje na provádění jednotné 
společné politiky s jednotným evropským rozpočtem. Výdaje na SZP, která má 6,6 milionu příjemců, 
jsou realizovány v rámci sdíleného řízení prostřednictvím komplexního systému řízení a kontroly, 
který má zajistit legalitu a správnost uskutečněných operací na úrovni konečných příjemců.  

Spolehlivý model míry jistoty SZP obsahuje kontroly první úrovně prováděné platebními 
agenturami, audit prováděný nezávislými certifikačními subjekty a vlastní práci Komise 
prostřednictvím schvalování účetní závěrky. 

Komise vítá hodnocení EÚD, že systémy platebních agentur jsou celkově spolehlivé a poskytují 
správný výpočet výše podpory, což je v souladu s vlastní analýzou Komise.  

Opatření pro rozvoj venkova M21 bylo vytvořeno s cílem poskytnout snadno dostupnou krizovou 
podporu těm, kteří jsou krizí nejvíce postiženi, a to tak, aby byla co nejjednodušší pro příjemce i pro 
administrativu. Komise vítá hodnocení EÚD, že podmínky podpory byly obecně dodrženy.  

Kontroly prostřednictvím sledování jsou kontrolním přístupem vymezeným v současném 
právním rámci EU. Od roku 2023 bude povinný systém sledování plochy zahrnovat intervence 
vázané na plochu ve všech členských státech za účelem měření výkonnosti politik se zaměřením na 
zemědělské činnosti. Vzhledem k tomu, že zejména opatření pro rozvoj venkova mohou obsahovat 
podmínky způsobilosti, které nelze sledovat pomocí údajů z družic Sentinel, předpokládá návrh 
Komise na budoucí systém sledování ploch v členských státech také využití jiných údajů než z družic 
Sentinel. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

6.14 Komise vítá posouzení EÚD ohledně chyb v kapitole Přírodní zdroje a s potěšením konstatuje,

že míra chyb dle EÚD je pod prahem významnosti 2 % a je nadále v těsném souladu s jeho 
vlastním odhadem pro výdaje na SZP (1,8 %), jak je uvedeno ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti 
Komise a výroční zprávě o činnosti GŘ AGRI. 

Rámeček 1 – Platební agentura při kontrole vykázaných nákladů příjemce 
nepoužila všechny dostupné informace 
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S cílem zajistit bezpečné provádění propagačního opatření na podporu vína vydalo GŘ AGRI v roce 

2016 pokyny1 k vnitrostátním programům podpory v odvětví vína, zejména k propagačnímu 

opatření. V roce 2021 navíc GŘ AGRI vydalo sdělení pro zástupce členských států týkající se 

„technických problémů zjištěných v odvětví vína – propagace ve třetích zemích“. Tím by mělo dojít 

ke zmírnění rizik, pokud jde o provádění propagačního opatření v odvětví vína. 

V souvislosti s touto konkrétní operací bude Komise provádět monitorování s cílem zajistit nápravu 

případných neoprávněných plateb. 

Přímé platby 

6.18 Komise s potěšením konstatuje, že z 84 testovaných operací zjistil EÚD pouze u tří drobná

nadhodnocení, která byla nižší než 5 %. 

6.20 Komise vítá pozitivní hodnocení úlohy integrovaného administrativního a kontrolního

systému (IACS) včetně systému evidence půdy (LPIS), které provedl EÚD. Komise považuje systém 
IACS včetně systému LPIS za účinný při prevenci a snižování míry chyb. 

Výdaje na rozvoj venkova týkající se plochy/zvířat 

6.23 Komise by ráda zdůraznila, že obě zmíněné chyby týkající se nepřesných údajů o příjemcích

zaznamenaných v její databázi zvířat, které se vyskytly u téže platební agentury, nebyly způsobeny 
nesprávnými výkazy příjemců, ale technickým problémem v databázi zvířat, který u určitého 
omezeného počtu příjemců ovlivnil výkazy. Příslušná platební agentura zahájila postupy pro zjištění 
všech dotčených příjemců a pro zpětné získání neoprávněně vyplacených částek. Technický problém 
byl vyřešen pro rok podání žádosti 2022. 

Investiční projekty 

6.25 Komise nesouhlasí s hodnocením EÚD u dvou operací.

Kontroly prostřednictvím sledování 

6.28 Kontroly prostřednictvím sledování jsou kontrolním přístupem vymezeným v právním rámci

EU, který se opírá o návštěvy na místě (v případě nesledovatelných kritérií způsobilosti, závazků a 
povinností) a o využití nových technologií (v případě sledovatelných kritérií způsobilosti, závazků a 
povinností) jako alternativy k tradičním kontrolním přístupům u režimů a opatření podpory na 
plochu.  

Celkově se Komise domnívá, že kontroly prostřednictvím sledování jsou velmi dobrým příkladem 
toho, jak lze pro zvýšení účinnosti řídicích a kontrolních systémů využít technologii. 

V roce 2021 se pro kontroly prostřednictvím sledování rozhodlo 10 členských států a téměř 30 
platebních agentur. 

6.29 Pokud lze podmínky způsobilosti podpory na plochu považovat za „sledovatelné“ pomocí

údajů družic Sentinel (nebo jiných údajů s alespoň rovnocennou hodnotou), přístup kontrol 
prostřednictvím sledování využívá ke kontrole dodržování pravidel automatizovaných procesů. U 

1 K dispozici na adrese https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf 
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výsledků, které nejsou jednoznačné, se využívají poloautomatizované postupy. Pokud podmínky 
způsobilosti podpory na plochu nejsou a priori „sledovatelné“ pomocí údajů družic Sentinel, je třeba 
provést u vzorku příjemců návštěvy na místě. Výhoda přístupu kontrol prostřednictvím sledováním 
je tedy ve srovnání s tradičními metodami kontrol nejvyšší, pokud lze sledovat všechny podmínky 
způsobilosti. Zejména opatření pro rozvoj venkova však často zahrnují podmínky způsobilosti, které 
nelze sledovat pomocí družicových údajů z družic Sentinel. S cílem toto odstranit předpokládá návrh 
Komise týkající se budoucího systému sledování plochy v členských státech využití údajů, které 
nepocházejí z družic Sentinel, jako jsou fotografie s určenou polohou na základě přiřazování 
geografických dat (tzv. geotagging). 

6.30 V roce 2021 se využívání metody kontroly prostřednictvím sledování v členských státech ve

srovnání s rokem 2020 zdvojnásobilo, díky čemuž byl překročen průběžný plán Komise, podle něhož 
má být do roku 2022 pokryto 10 % využívané zemědělské plochy. 

6.31 Komise by ráda upozornila na skutečnost, že od roku 2023 mohou členské státy navrhovat

své systémy řízení, kontroly a sankcí v souladu se základními požadavky Unie stanovenými v 
nařízení (EU) 2021/2116. Za účelem měření výkonnosti politiky bude od roku 2023 povinný systém 
sledování plochy zahrnovat intervence vázané na plochu ve všech členských státech. Povinné 
využívání údajů z družic Sentinel programu Copernicus v nové SZP se zavádí s cílem zajistit 
spolehlivost výročních zpráv o výkonnosti členských států. Podkladové informace, které bude 
systém sledování plochy poskytovat, mohou členské státy využít k předcházení chybám, zjišťování 
nesrovnalostí a tím ke snižování rizik pro fond. 

6.35 Komise již od roku 2018 podporuje zavádění metody kontrol prostřednictvím sledování.

Kromě toho, že poskytuje bezplatný přístup k službám přístupu k datům a informacím (DIAS) 
programu Copernicus pro účely sledování SZP, Komise rovněž vypracovala pokyny a usnadňuje 
vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, například pořádáním 
specializovaných setkání, na nichž členské státy, které již kontroly prostřednictvím sledování 
používají, poskytují poznatky a sdílejí zkušenosti získané ze skutečného provádění. Kromě toho 
Komise podporuje členské státy prostřednictvím školení, dokumentace a řešení v oblasti IT v 
souvislosti s osvětovou akcí „kontroly prostřednictvím sledování“ s cílem řešit domnělé nebo 
skutečné technické překážky při využívání družicových údajů z družic Sentinel pro účely sledování 
SZP.  

V důsledku toho se v roce 2021 využívání metody kontroly prostřednictvím sledování v členských 
státech ve srovnání s rokem 2020 zdvojnásobilo, a byl tak překročen průběžný plán Komise, kterým 
je 10 % využívané zemědělské plochy do roku 2022. 

Kontroly soudržnosti kontrolních statistik a údajů o platbách členských států 

6.37 Komise vítá hodnocení EÚD, že systémy platebních agentur jsou celkově spolehlivé a

poskytují správný výpočet výše podpory. Komise provádí vlastní analýzu v podobě každoročních 
přezkumů kvality platebních a kontrolních údajů předložených platební agenturou a auditů integrity 
údajů v informačních systémech platebních agentur, které potvrzují hodnocení EÚD. 

Opatření pro rozvoj venkova M21 

6.39 Komise vítá hodnocení EÚD, že podmínky podpory byly obecně dodrženy. Záměrem bylo

vytvořit co nejjednodušší systémy pro příjemce i pro administrativu v souladu s účelem a 
myšlenkou opatření poskytnout snadno dostupnou krizovou podporu těm, kteří jsou krizí nejvíce 
postiženi. 

325



Opatření M21 nespadá do systému IACS a poskytuje paušální platby, které obvykle nejsou vázány 
na počet hektarů nebo zvířat. Podle předpisů se na něj proto nevztahují pravidla systému IACS a 
nebylo nutné systém IACS používat. 

Komise by rovněž ráda zdůraznila, že EÚD nezjistil žádné neoprávněné platby u žádné ze sedmi 
operací v rámci opatření M21, které byly auditovány pro účely prohlášení o věrohodnosti. 

6.40 Opatření M21 není součástí systému IACS a podle předpisů se na něj nevztahují pravidla

systému IACS. Nebylo tedy nutné používat systém IACS, ale bylo na členských státech, aby rozhodly 
o administrativních systémech, které budou pro provádění opatření použity.

Rámeček 4 – Příklady příjemců nesplňujících kritéria opatření M21 

V případě rumunského programu rozvoje venkova měly uvedené kategorie příjemců nárok na 

podporu, pokud byli daní příjemci „aktivními zemědělci“. V rámci tohoto opatření nebyla stanovena 

žádná kritéria výběru. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

6.42 V tomto sedmém roce vydávání stanoviska k legalitě a správnosti výdajů obsahují zprávy

certifikačních subjektů podstatné a cenné informace o legalitě a správnosti výdajů, které auditoři 
GŘ AGRI podrobně prozkoumali a zohlednili při posuzování úprav, které je třeba provést u 
chybovosti vykázané platebními agenturami. Certifikační subjekty dosáhly úrovně, kdy poskytují 
spolehlivé a podstatné výsledky v oblasti legality a správnosti výdajů pro všechny skupiny obyvatel. 
Na základě rozsáhlé práce certifikačních subjektů a zvýšeného počtu zjištění se GŘ AGRI spolehlo na 
výsledky práce certifikačních subjektů v oblasti legality a správnosti. Kromě toho na základě 
revidovaných pokynů, kdy bylo možné míru nesouladu certifikačních subjektů přímo porovnat s 
kontrolními statistikami platebních agentur, byly výsledky certifikačních orgánů základem pro 
výpočet upravené míry chyb GŘ AGRI pro rozpočtový rok 2021. 

6.44 Komise dále uvádí, že v důsledku všech nápravných opatření pro SZP (odhadovaných na 1,5

%) se odhadovaná konečná riziková částka (riziko při uzavření) pro SZP v roce 2021 odhaduje na 
0,3 % (viz výroční zpráva o činnosti za rok 2021, s. 90). 

6.46 Komise konstatuje, že riziko při platbě v rámci kapitoly „Přírodní zdroje a životní prostředí“

uvedené v její výroční zprávě o řízení a výkonnosti je na stejné úrovni jako odhadovaná míra chyb 
EÚD ve výši 1,8 %, což je pod prahem významnosti 2 %. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Závěr 

6.47 Komise vítá skutečnost, že míra chyb odhadovaná EÚD pro tuto kapitolu ve výši 1,8 % je

nižší než práh významnosti (2,0 %) a je stejná jako míra rizika odhadovaného Komisí při platbě pro 
tuto položku ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

326



Opatření v návaznosti na doporučení uvedená ve výroční zprávě za rok 2019 

6.49 Komise odkazuje na závěry a své odpovědi ve zvláštní zprávě EÚD č. 14/2022 – Reakce

Komise na podvody ve společné zemědělské politice – je načase se jimi zabývat hlouběji. Komise 
přijala opatření k řešení zjištěných problémů a bude aktualizovat analýzu rizika podvodů s ohledem 
na novou SZP. 

6.50 Viz odpověď Komise na bod 6.49.

Komise učiní nezbytné kroky k provedení doporučení vydaných ve zvláštní zprávě 14/2022. 

Doporučení 

Doporučení 6.1 – Podporovat využívání nových technologií pro předcházení 

chybám v platbách SZP 

Komise doporučení přijímá. 

Komise poskytne fórum pro usnadnění sdílení osvědčených postupů při využívání nových 
technologií. 

Od roku 2023 bude povinný systém sledování plochy zahrnovat intervence vázané na plochu ve 
všech členských státech za účelem měření výkonnosti politik se zaměřením na zemědělské činnosti. 
Úkolem systému sledování plochy je zjistit případy, kdy nejsou splněny podmínky způsobilosti. V 
těchto případech musí členské státy poskytnout příjemci možnost nápravy. 

Doporučení 6.2 – Kontroly plateb v rámci opatření M21 

Komise doporučení přijímá. 

Vzhledem k naléhavosti situace bylo opatření M21 přijato a provedeno správními orgány v rekordně 
krátkém čase. EÚD dospěl k závěru, že podmínky pro podporu stanovené v nařízení byly obecně 
dodržovány, přičemž zjistil pouze omezený počet případů, kdy příjemci, kteří nesplňovali kritéria pro 
podporu, obdrželi finanční prostředky. Toto opatření je předmětem auditů Komise i systému 
sledování a hodnocení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), přičemž 
Komise bude členské státy vybízet, aby toto opatření zahrnuly do svých hodnocení ex-post SZP. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 7 – MIGRACE A SPRÁVA HRANIC, BEZPEČNOST A 

OBRANA“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

Komise vítá připomínky EÚD a zavazuje se, že se bude zabývat oblastmi, v nichž byla zjištěna 
potřeba zlepšení, s cílem snížit do budoucna počet chyb. 

Navzdory nahlášeným případům funguje kontrolní strategie zavedená Komisí pro poskytování 
pomoci při mimořádných událostech uspokojivě. Komise se doporučeními bude zabývat a zároveň 
poukáže na obzvláště obtížné souvislosti, v nichž příjemci provádějí mimořádná opatření. 

Řízení většiny finančních prostředků fondů AMIF a ISF na období 2014–2020 je sdíleno s členskými 
státy (a zeměmi přidruženými k Schengenu). Komise vítá potvrzení, že auditní orgány navzdory 
určitým nedostatkům, z nichž některé již Komise zjistila, vypracovaly a zavedly dostatečně kvalitní 
podrobné postupy pro podávání zpráv o své práci a použily kontrolní seznamy na podporu svých 
závěrů. 

7.8 V návaznosti na příliv vysídlených osob z Ukrajiny do Unie, který byl způsoben invazí na

Ukrajinu dne 24. února 2022, bylo nařízením 2022/585 ze dne 6. dubna 2022 prodlouženo 
prováděcí období fondů pro období 2014–2020 do 30. června 2024, přičemž členským státům byla 
poskytnuta dodatečná flexibilita při využívání zbývajících finančních prostředků. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

7.10 Komise se domnívá, že v jednom případě nedošlo k pochybení na úrovni Komise.

Komise bere na vědomí chybu zjištěnou u jedné agentury v roce 2020, ale nedomnívá se, že by 
měla vliv na platbu Komise, jejíž audit byl proveden v roce 2021, pokud jde o zúčtování 
předběžného financování příspěvku EU této agentuře. K této chybě došlo na úrovni agentury, za 
kterou je odpovědná schvalující osoba agentury. Komise připomíná, že agentuře na základě její 
výsledovky platí vyrovnávací příspěvek. Komise neměla jinou možnost než předběžné financování 
související s příspěvkem EU zúčtovat, protože byly splněny všechny právní podmínky pro provedení 
zúčtování. 

Rámeček 7.1 Příklady chyb 
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Pořízení nezpůsobilých typů vozidel 

V případě schválení účetní závěrky za rozpočtový rok 2021 přijala Komise v návaznosti na audit 

EÚD preventivní opatření a pozastavila 10 % roční účetní závěrky prostřednictvím jejího částečného 

schválení, jak je uvedeno ve výroční zprávě o činnosti za rok 2021. Komise zahájí postup 

schvalování souladu s cílem určit finanční riziko u účetních závěrek z minulých období a výši čisté 

finanční opravy, která má být uplatněna. 

Nezpůsobilost vykázaných nákladů na ubytování 

Opatření bylo provedeno v mimořádné situaci ve smyslu základního aktu Azylového, migračního a 

integračního fondu (AMIF). Projekt byl realizován za výjimečných okolností, které se vyznačovaly 

stálým nárůstem počtu žadatelů o azyl. Tato mimořádná situace vznikla v důsledku nedostatečné 

kapacity pro uspokojení poptávky a rizika, že nebudou splněny vnitrostátní právní povinnosti zajistit 

žadatelům o azyl materiální podmínky přijetí. 

Komise uznává, že neexistence dokumentů neumožnila EÚD ověřit správné provedení zadávacího 

řízení. S ohledem na informace poskytnuté irskými orgány a na osvědčení o auditu, které by mělo 

vycházet z písemných dokladů, však Komise předpokládá, že postup byl proveden správně. 

Komise se domnívá, že postup zavedený irskými orgány poskytuje dostatečnou záruku, že byla 

splněna způsobilost cílové skupiny. 

Ubytované hosty přiděluje do hotelů irský úřad pro mezinárodní ochranu. Existují interní postupy pro 

analýzu žádostí o mezinárodní ochranu a pro přidělování žadatelů do různých ubytovacích zařízení. 

Poskytování služeb, ubytování a stravování není zpochybňováno a Komise je s provozními výsledky 

tohoto projektu mimořádné pomoci spokojena. 

Na základě těchto zjištění bude uspořádána mise do Irska, aby se zajistilo zavedení vhodných 

postupů k odstranění zjištěných nedostatků, přičemž Komise přistoupí ke stanovení částky, která má 

být příjemcem vrácena. 

PROVĚRKA PRVKŮ SYSTÉMŮ VNITŘNÍ KONTROLY 

Práce auditních orgánů 

7.13 Komise bere na vědomí potvrzení EÚD o kvalitě základní auditní práce vnitrostátních

auditních orgánů, jak je uvedeno ve výroční kontrolní zprávě pro účely schválení účetní závěrky za 
rozpočtový rok 2020.  

Jak EÚD uznal, Komise již určila všechny nedostatky, které EÚD zjistil během auditu prohlášení o 
věrohodnosti účtů za rok 2021, a v rámci rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rozpočtový rok 
2020 přijala příslušná zmírňující opatření. 

Rámeček 7.2 Nedostatky ve výročních kontrolních zprávách 

Pokud jde o neexistenci náhodného výběru vzorků pro audity výdajů na Maltě, Komise tento 

nedostatek zjistila již při analýze výroční kontrolní zprávy za rozpočtový rok 2020.  Podle názoru 
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Komise může způsob výběru vzorků na základě rizik vést k nadhodnocení celkové míry chybovosti, 

čímž se sníží rizika pro rozpočet EU.  Bez ohledu na to Komise ve zpětné vazbě adresované 

auditnímu orgánu ze dne 23. června 2021 připomněla členským státům, aby auditní vzorek vybíraly 

náhodně v souladu s nařízením v přenesené pravomoci, a pokud to auditní orgán považuje za 

nezbytné pro pokrytí určitých rizik, aby vybraly doplňkový vzorek na základě rizik. 

Pokud jde o předložení návrhu účetní závěrky auditnímu orgánu předtím, než odpovědný orgán 

dokončil vlastní kontroly (Malta), Komise tento nedostatek zjistila již v analýze výroční kontrolní 

zprávy za rozpočtový rok 2020 a v písemném oznámení o částečném schválení účetní závěrky ze 

dne 14. června 2021 adresovaném odpovědnému a auditnímu orgánu, jakož i v písemném 

oznámení o zpětné vazbě auditnímu orgánu ze dne 23. června 2021, bylo členskému státu vydáno 

doporučení. 

Pokud jde o neexistující vysvětlení rozdílů mezi předběžnou a konečnou účetní závěrkou (Švédsko), 

Komise tento nedostatek zjistila již v analýze výroční kontrolní zprávy za rozpočtový rok 2020 a v 

písemném oznámení o zpětné vazbě zaslaném auditnímu orgánu dne 3. června 2021 bylo vydáno 

doporučení, aby byly do výroční kontrolní zprávy zahrnuty veškeré relevantní informace, které by 

útvarům Komise pomohly sladit částky zahrnuté do konečné účetní závěrky a auditem ověřitelný 

soubor (předběžnou účetní závěrku) uvedený v tabulce 10.2 sloupci B. 

Pokud jde o nepřesnou prezentaci zbytkové chybovosti a nesprávný výrok auditora (Malta), Komise 

tento nedostatek zjistila již v analýze výroční kontrolní zprávy za rozpočtový rok 2020 a byla 

provedena opatření ke zmírnění.  Komise přistoupila k částečnému zúčtování a následnému zrušení 

částky 16 398,70 EUR v rozhodnutí o schválení, jak bylo členským státům sděleno písemným 

oznámením dne 22. prosince 2021, čímž zajistila, že celková míra zbytkových chyb byla pod 

prahem významnosti. 

Pokud jde o neúplné vykazování auditů výdajů týkajících se záporných plateb nebo plateb za účelem 

vyúčtování záloh vykázaných v účetnictví za předchozí rok (Bulharsko), Komise tento nedostatek 

zjistila již ve výroční kontrolní zprávě za rozpočtový rok 2020.  Bulharský auditní orgán tyto 

informace ve výroční kontrolní zprávě poskytl, ale nesprávně je prezentoval.  Po vyjasnění mezi 

Komisí a auditním orgánem během schvalování účetní závěrky za rozpočtový rok 2020 mohla 

Komise dospět ke správným závěrům.  Auditní orgán byl v písemném oznámení poskytujícím 

zpětnou vazbu ze dne 3. června 2021 požádán, aby zajistil zlepšení vykazování ve správných 

tabulkách pro příští výroční kontrolní zprávu. 

7.14 Celkově se Komise domnívá, že nedostatky mají omezený dopad na věrohodnost účtů,

protože buď nebyly významné, nebo (jako v případě nedostatků bulharského fondu ISF) Komise 
přijala okamžitá opatření k řešení rizik pro rozpočet EU, která vyplývala z typu nedostatků zjištěných 
EÚD a zohlednila je při schvalování účetní závěrky za rok 2021. 

Rámeček 7.3 Nedostatky v práci auditních orgánů 

Pokud jde o kontrolu procesu výběru projektů (Švédsko), Komise považuje riziko za omezené s 

ohledem na to, že švédský auditní orgán potvrdil, že byl proveden systémový audit klíčového 

požadavku 2 – „proces výběru“ pro rok 2019 a nebyly zjištěny žádné významné nedostatky. Kromě 

toho byl standardní kontrolní seznam neprodleně aktualizován tak, aby řešil zjištěné nedostatky. 
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Pokud jde o kontrolu zadávacího řízení (Bulharsko), Komise bere na vědomí zjištění EÚD. Pro 

schválení účetní závěrky za rozpočtový rok 2021 přijala Komise preventivní opatření a pozastavila 

10 % roční účetní závěrky prostřednictvím částečného schválení účetní závěrky, jak je uvedeno ve 

výroční zprávě o činnosti za rok 2021. Komise zahájí postup schvalování souladu s cílem určit 

finanční riziko u účetních závěrek z minulých období a výši čisté finanční opravy, která má být 

uplatněna. 

Pokud jde o testování způsobilosti výdajů ve Švédsku a Bulharsku, Komise považuje riziko 

nezpůsobilých výdajů ve Švédsku za omezené, neboť auditní orgán provedl příslušné kontroly, i když 

se v jejich dokumentaci vyskytly drobné nedostatky. Při ověřování variabilního prvku se auditní 

orgán rozhodl vycházet z jedné z oficiálních databází a zdá se, že ačkoli tento přístup může mít 

určité nedostatky, jsou zde jen malé rozdíly oproti jiným databázím. 

V případě Bulharska, jak je uvedeno výše, Komise zahájí postup schvalování souladu, aby určila 

finanční riziko u minulých účtů a výši čisté finanční opravy, která má být uplatněna. 

Pokud jde o auditní stopu a dokumentaci kontrolní činnosti a výsledků ve Švédsku a Bulharsku: 

V případě Švédska se Komise domnívá, že se tak odhalily drobné nedostatky v dokumentaci 

konkrétních kontrol a/nebo auditů. Tyto případy navíc v žádném případě nezpochybňují kontrolní 

činnost provedenou auditními orgány ani spolehlivost jejich závěrů. 

V případě Bulharska se Komise domnívá, že se tak odhalily nedostatky v dokumentaci konkrétních 

kontrol a/nebo auditů. 

V reakci na předchozí zjištění a doporučení EÚD sdílelo GŘ HOME s auditními orgány pro fondy GŘ 

HOME „Poučení k auditní dokumentaci – osvědčené postupy od auditorů a pro auditory“ („Reflection 

paper on audit documentation – Good practices from and for auditors“) s cílem do budoucna 

napravit nedostatky zjištěné v obou zemích. Tento dokument je výsledkem práce pracovní skupiny 

auditorských útvarů Komise pro sdílené řízení a národních auditorských orgánů členských států, 

jejímž cílem bylo určit a vypracovat osvědčené postupy ke zlepšení dokumentace jejich kontrolní 

činnosti. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

7.16 Komise připomíná, že prohlášení generálního ředitele o věrohodnosti je založeno na

přezkoumání několika informací z různých zdrojů (sebehodnocení, kontroly ex post, zprávy Útvaru 
interního auditu a EÚD), které zajišťují jejich spolehlivost. 
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Doporučení 

Doporučení 1 – Auditní stopa a zadávání zakázek 

Komise toto doporučení přijímá, má za to, že je již prováděno, a bude pokračovat v přijímání 
opatření. 

Ve vztahu k příjemcům finančních prostředků v oblasti vnitřních věcí a orgánům členských států 
odpovědným za jejich provádění Komise neustále poskytuje pokyny a podporu v souvislosti s 
pravidly pro zadávání veřejných zakázek a auditní stopou.  

Svědčí o tom i opatření, která Komise přijala v rámci provádění doporučení vydaných EÚD v roce 
2018 (tj. v souvislosti se zadáváním zakázek v rámci přímého i sdíleného řízení). 

Doporučení 2 – Způsobilost projektových nákladů u opatření v rámci přímého 

řízení GŘ HOME 

Komise doporučení částečně přijímá. 

Komise přijímá doporučení v rozsahu, v jakém se týká pomoci při mimořádných událostech. Komise 
nepřijímá část doporučení týkající se opatření Unie, která již byla posílena v návaznosti na provádění 
doporučení z roku 2018.  

Metodika pro analýzu konečných žádostí o platby v souvislosti s opatřeními Unie a mimořádnou 
pomocí i speciální kontrolní seznamy již existují. Před provedením závěrečných plateb se podle 
potřeby uplatní kontroly ex ante.  

V návaznosti na zjištění EÚD bude stávající kontrolní strategie pro mimořádnou pomoc z prosince 
2017 dále rozpracována a kontroly způsobilosti výdajů ex ante budou podle potřeby posíleny i s 
ohledem na aktualizace požadované novým víceletým finančním rámcem. 

Vzorové grantové dohody definují požadavky na osvědčení o účetní závěrce a metodiku auditu, 
kterou mají auditoři používat. 

Osvědčení o auditu je pouze jedním z prvků ex ante ověření věrohodnosti ze strany Komise při 
provádění opatření Unie a mimořádné pomoci. Před provedením závěrečných plateb se podle 
potřeby uplatňují další kontroly ex ante.   
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 8 – SOUSEDSTVÍ A SVĚT“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

Komise vítá zjištění EÚD týkající se této kapitoly a je odhodlána v případě potřeby provést vhodná 
nápravná opatření.  V reakci na některé připomínky týkající se studie míry zbytkových chyb GŘ NEAR 
Komise vysvětluje prvky studie a její příspěvek k vytvoření ročního prohlášení o věrohodnosti spolu s 
ostatními prvky rámce vnitřní kontroly. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Rámeček 1 - Výdaje, které částečně dosud nevznikly 

GŘ NEAR 

Vzhledem k tomu, že konečná částka k tíži rozpočtu EU bude stanovena až po obdržení závěrečné 

zprávy vydané příjemcem, považuje Komise chybu za dočasnou. Po konečném zúčtování již nebude 

existovat. 

GŘ INTPA 

Kontext země v té době umožnil delegaci EU, aby se ucházela o přímé zadání zakázky, pokud si to 

přála, vzhledem k tomu, že tato země měla prospěch z vyhlášení krize, a tudíž i z uplatnění 

pružných postupů. Delegace EU však usilovala o co nejrychlejší otevření soutěže prostřednictvím 

jednacího řízení. 

Sedm z těchto společností uvedlo, že mají uzavřenou rámcovou smlouvu v oblastech požadovaných 

v zakázce. Osmá společnost měla rovněž podobné zkušenosti s předchozími zakázkami v této 

oblasti a byla vybrána po vyjádření zájmu. Na tomto základě měla Komise za to, že všech osm 

subjektů má způsobilost účastnit se soutěžního jednacího řízení. Komise uznává, že to mohlo být 

lépe zdokumentováno. 

8.9 Komise důkladně přezkoumala případy zjištěné Účetním dvorem a je odhodlána v případě

potřeby přijmout vhodná nápravná opatření.   

Pokud však jde o případy nesouladu týkající se výběru projektů a uplatňování pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, Komise se domnívá, že příjemci uplatňovali příslušná pravidla správně, v souladu 
se svými vlastními pravidly a postupy, jak je stanoveno ve smluvních ustanoveních dohody. 

Rámeček 2 – Podmínky pro splátky rozpočtové podpory 
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Komise se domnívá, že její pokyny pro rozpočtovou podporu jsou, pokud jde o požadavky na 

bankovní účty a směnný kurz, velmi jasné. 

Kontroly týkající se vypracovávání dohod o financování budou posíleny přezkumem příslušného 

kontrolního seznamu s cílem zajistit plný soulad a sladění se stávajícími pokyny pro rozpočtovou 

podporu. 

8.12 Podle nominálního přístupu jsou požadavky EU na způsobilost nákladů splněny, pokud

opatření zahrnuje částku způsobilých nákladů podle pravidel EU odpovídající příspěvku EU a částka, 
kterou poskytli jiní dárci, postačuje k pokrytí nákladů, které nejsou způsobilé podle pravidel EU 
(čl. 155 odst. 5 finančního nařízení). To umožňuje EU přispívat na akce financované větším počtem 
dárců bez vyčlenění finančních prostředků (tj. společně spolufinancovaných akcí). Komise nemá 
žádné právní povinnosti podávat samostatné zprávy o podílu finančních prostředků svěřených 
prováděcím partnerům, na který se vztahuje nominální přístup.  

8.14 Komise si je vědoma případů zjištěných Účetním dvorem, kdy byl přístup k dokumentům

možný pouze ve formátu pro čtení, a průběžně upozorňuje příslušné mezinárodní organizace v 
rámci OSN na nutnost poskytovat auditorům potřebné informace. 

Komise úzce spolupracuje s příslušnými mezinárodními organizacemi a s EÚD na nalezení 
přijatelných řešení otázky přístupu k dokumentům. 

Komise zjistila, že omezený přístup k dokumentům se týkal tří projektů prováděných organizacemi 
OSN. Když byla Komise na tyto případy upozorněna, pracovníci Komise v ústředí i v terénu reagovali 
rychle a posílili dialog s dotčenými organizacemi OSN a jejich ústředím s cílem usnadnit probíhající 
práci a urychlit poskytování odpovědí/dokumentů. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

Studie míry zbytkových chyb (RER) 

8.20 Studie míry zbytkových chyb (RER) je důležitým prvkem, o který se opírá prohlášení

generálního ředitele, i když není jediným zdrojem jistoty. GŘ NEAR disponuje komplexním rámcem 
vnitřní kontroly a kontrolní strategií, které pokrývají celý prováděcí cyklus. Všechny prvky kontrolního 
rámce slouží jako základní kameny jeho jistoty. 

8.21 Komise poznamenává, že dodatečná chybovost u grantů vychází z dodatečného vzorku 64

transakcí. Míra chybovosti vyplývající z dodatečného vzorku grantů poskytuje podpůrné a lepší 
informace o řízení grantů, které doplňují informace týkající se grantů zařazených do hlavního vzorku 
Míra chybovosti ve všech třech případech (celkově, pokud jde o „nepřímé řízení ze strany 
přijímajících zemí“ a granty) podléhá přezkumu a GŘ NEAR bere v úvahu výsledky všech následných 
kontrol, aby posoudilo svou vnitřní kontrolu, prohlášení o věrohodnosti podepsané generálním 
ředitelem a výroční zprávu o činnosti. 

8.22 Komise neklasifikuje studii o míře zbytkových chyb jako ověřovací nebo auditorskou zakázku.

Studie slouží zvláštnímu účelu a je založena na odlišné metodice. 
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Studie míry zbytkových chyb a výroční zpráva o činnosti GŘ NEAR toto uvádějí a úplné informace o 
řízení jsou tak předkládány ve věrné a pravdivé podobě. Komise se domnívá, že studie nepodléhá 
omezením, které by mohly vést k podhodnocení chyb. 

8.23 Ex post kontroly míry zbytkových chyb se provádějí u vzorku (reprezentanta základního

souboru) uzavřených smluv, nikoli u celého souboru. Nedílnou součástí studie je, že některé tzv. 
staré smlouvy nebudou předmětem přezkumu míry zbytkových chyb. Hlavním důvodem, proč 
Komise v souladu se svou metodikou vyjímá staré smlouvy ze studie míry zbytkových chyb, je 
skutečnost, že se domnívá, že informace pocházející z následných kontrol těchto smluv by měly pro 
zlepšení rámce vnitřní kontroly malou hodnotu. Důvodem je skutečnost, že zakázky, které nebyly v 
posledních osmi letech předmětem žádné operativní činnosti a/nebo nebyly v posledních pěti letech 
předmětem žádné kontroly, byly realizovány podle již neplatných pravidel a předpisů. Po skončení 
prováděcího období jsou příjemci navíc povinni uchovávat podklady po dobu 5 až 8 let. Toto časové 
omezení by zpochybnilo možnost provádět kontroly a vedlo by k většímu počtu transakcí, které by 
nepřispěly k výpočtu chybovosti. 

8.24 Komise konstatuje, že studie míry zbytkových chyb zahrnula tyto granty do souboru

dodatečných grantů; byly proto podrobeny kontrolám ex post. Nebyly však zahrnuty do hlavního 
vzorku v souladu s dohodou o úrovni služeb uzavřenou mezi GŘ INTPA a GŘ NEAR. Poté, co v 
červenci 2021 vstoupila v platnost nová dohoda o úrovni služeb mezi oběma generálními 
ředitelstvími, budou od studie míry zbytkových chyb z roku 2022 do základního souboru, z něhož se 
odvozuje hlavní vzorek, zahrnuty. 

8.25 Komise konstatuje, že tematické granty představovaly v roce 2021 přibližně 3 % portfolia

uzavřených smluv. Tematické granty byly předmětem následných kontrol míry zbytkových chyb, 
neboť byly zahrnuty do dodatečného vzorku grantů.  „Staré smlouvy“ (zbývajících 17 %) nejsou 
součástí souboru míry zbytkových chyb podle platné metodiky míry zbytkových chyb, která 
poskytuje příslušná kritéria a odůvodnění. 

Z výše uvedených důvodů se Komise domnívá, že vyloučení starých smluv ze souboru 
nepředstavuje omezení, ale prvek studie spočívající v odstranění údajů, které nejsou pro účely studie 
relevantní, ze souboru. 

Formát výroční zprávy o činnosti neumožňuje snadno zveřejnit všechny technické prvky studie míry 
zbytkových chyb. Ty jsou podrobněji popsány v metodice a příručce míry zbytkových chyb.  S cílem 
plně reagovat na doporučení EÚD však GŘ NEAR zveřejní informace týkající se „starých smluv“ 
počínaje příští výroční zprávou o činnosti. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Opatření přijatá v návaznosti na doporučení uvedená ve výročních zprávách za 

období 2018–2020 

8.28 Pokud jde o doporučení č. 1 z let 2018 a 2020, Komise zintenzivnila komunikaci s

mezinárodními organizacemi o přístupu EÚD k dokumentům. 

Na zasedání pracovní skupiny OSN FAFA v říjnu 2021 Komise zdůraznila, že je třeba, aby OSN 
poskytla EÚD veškeré dokumenty nebo informace potřebné k provedení auditu, a také otázku 
přístupu k dokumentům ve formátu pouze pro čtení.  
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V říjnu 2021 uspořádala Komise technickou schůzku se zástupci některých subjektů OSN o přístupu 
k dokumentům. OSN se zavázala vypracovat standardní nástroj a postup s cílem usnadnit práci 
EÚD.  

Některé mezinárodní organizace však i nadále poskytovaly pouze omezený přístup k dokumentům, 
například ve formátu pouze pro čtení.  

Komise úzce spolupracuje s příslušnými mezinárodními organizacemi a s EÚD na nalezení 
přijatelných řešení této otázky. 

Doporučení 

Doporučení 1 – Před platbou nebo zúčtováním odečíst náklady, které nevznikly 

Komise doporučení přijímá.  

Bude vydána připomínka stávajících pokynů pro zúčtování s cílem zvýšit informovanost schvalujících 
osob o této záležitosti a připomenout jim, že v době zúčtování by měly mít přiměřenou jistotu, že 
vykázané náklady vznikly příjemci a mezinárodní organizace je akceptovala. 

Doporučení 2 – Posílit kontroly při navrhování dohod o financování operací 

rozpočtové podpory 

Komise doporučení přijímá. 

Komise se domnívá, že vzory dohod o financování jsou pro daný účel vhodné a že spolu s pokyny 
pro rozpočtovou podporu poskytují jasné pokyny, pokud jde o převod finančních prostředků na účet 
pokladny přijímající země a příslušný směnný kurz. Komise se domnívá, že ustanovení jsou 
využívána vhodným způsobem, ale aby zajistila, že jsou vždy jasně uvedena v dohodě o financování 
v závislosti na situaci v jednotlivých zemích, posílí kontroly přezkumem souvisejícího kontrolního 
seznamu pro dohody o financování. Komise nicméně poukazuje na to, že ve výjimečných případech 
země nemají centrální banku a v těchto případech se doporučení použije obdobně s ohledem na 
situaci v dané zemi. 

Doporučení 3 – Uvést zakázky vyloučené ze základního souboru pro stanovení 

míry zbytkových chyb 

Komise doporučení přijímá. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO
ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 KAPITOLU 9: EVROPSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

PŘIJATO PŘEDSEDNICTVEM PARLAMENTU DNE 4. ČERVENCE 2022

ODPOVĚDI NA PŘIPOMÍNKY ÚČETNÍHO DVORA TÝKAJÍCÍ SE PARLAMENTU

9.8

V souladu s článkem 1 předpisů pro používání prostředků z rozpočtové položky 400 (dále jen

„předpisy“) spravují politické skupiny finanční prostředky, které jim byly přiděleny, v souladu

se zásadami nepřímého řízení prostředků, přičemž se analogicky uplatní čl. 62 odst. 1

písm. c) finančního nařízení. Tyto předpisy nahrazují „dohody o přiznání příspěvku“ (podle

čl. 155 odst. 6 finančního nařízení), které skupiny nemohou podepsat s právně závazným

účinkem.

Správa Evropského parlamentu zastává názor, že čl. 175 odst. 1 a čl. 163 odst. 1 finančního

nařízení, které vymezují použití jednacího řízení při zadávání zakázek vysoké hodnoty, se

nevztahují na politické skupiny, neboť tato ustanovení se vztahují pouze na přímé řízení.

V návaznosti na dříve zjištěné nedostatky týkající se zadávání veřejných zakázek politickými

skupinami v letech 2015 a 2016 vypracovaly správní útvary Parlamentu pokyny týkající se

zadávání veřejných zakázek a uspořádaly školení pro politické skupiny.

Evropský parlament bere připomínky Účetního dvora na vědomí. Podle článku 1.4 předpisů

odpovídají politické skupiny Evropskému parlamentu za používání finančních prostředků

v rámci pravomocí, které jim udělilo předsednictvo v souvislosti s prováděním těchto

předpisů. Správa Parlamentu bude politické skupiny i nadále podporovat, aby byly prostředky

využívány v souladu s těmito předpisy a aby přijaly vhodná opatření, jež zabrání jakýmkoli

výdajům, které nejsou v souladu s těmito předpisy.

9.9.

V návaznosti na rozhodnutí předsednictva Parlamentu ze dne 5. října 2020 uskutečnil

Parlament za účelem pořízení budovy na ulici Wiertz v Bruselu zadávací řízení, přičemž

postupoval v souladu s finančním nařízením a všemi platnými vnitřními pravidly a postupy a

za co nejpřísnějšího dodržování zásady nediskriminace vůči všem potenciálním uchazečům.

Cílem tohoto řízení bylo „pořízení budov v prostoru, kde se nacházejí jeho centrální,

vzájemně propojené hlavní budovy, nebo v jejich bezprostřední blízkosti“, jak je uvedeno

v příslušném sdělení předsednictva.

337



Informační oznámení o postupu, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie

dne 28. října 2020 (2020/S210–511911), výslovně uvádělo cíl hledat kancelářské prostory

pro poslance, parlamentní asistenty a zaměstnance Evropského parlamentu. V zájmu

zajištění rovného zacházení s poslanci, pokud jde o blízkost jejich kanceláří k jednacímu sálu,

hrálo v rámci kritérií kvality významnou úlohu kritérium vzdálenosti. Váhový faktor kritéria

vzdálenosti byl stanoven na 20 z 50 kvalitativních bodů. Dodatečný váhový faktor ve výši 4

z 50 kvalitativních bodů navíc získala možnost propojení s centrálními budovami, aby se

dosáhlo co nejvyššího možného sladění s cílem stanoveným předsednictvem Parlamentu.

Podobný váhový faktor pro blízkost použily při pořizování budov i jiné orgány Unie. Na

základě judikatury evropských soudů je zadavatel nadán širokou posuzovací pravomocí,

pokud jde o volbu, obsah a provedení relevantních kritérií pro zadání spojených s dotčenou

zakázkou, včetně těch k určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky1. Parlament se domnívá,

že budova na ulici Wiertz je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou s ohledem na cenu a

stanovené potřeby a cíle, které zadavatel sleduje a které jsou v souladu se strategií

Parlamentu v oblasti budov přijaté předsednictvem.

Dále je třeba vzít v úvahu situaci, která by nastala, kdyby Parlament budovu nezískal.

Smlouva o užívání budovy na ulici Wiertz, kterou Parlament podepsal v roce 2009,

neobsahovala žádné ustanovení, které by umožnilo nájem ukončit před vypršením smlouvy.

Pokud by Parlament budovu nezískal, byl by i tak povinen hradit roční platby za užívání po

zbývající smluvní období až do 31. května 2027. Kromě toho by Parlament přišel o již

realizované investice do modernizace, bezpečnosti a propojení této budovy.

ODPOVĚĎ NA DOPORUČENÍ ÚČETNÍHO DVORA TÝKAJÍCÍ SE PARLAMENTU

Doporučení 9.1.

Evropský parlament přijímá doporučení Účetního dvora.

Parlament bude i nadále pomáhat politickým skupinám s cílem zlepšit jejich vnitřní finanční

řízení. Zejména dále upřesní pokyny pro zadávání veřejných zakázek politickými skupinami

a navrhne lepší sladění předpisů pro využívání prostředků z rozpočtové položky 400

s finančním nařízením.

1 Rozsudek Tribunálu ve věci T-556/11, bod 215.
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 9 – EVROPSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 

Komise vítá celkový závěr Účetní dvora, že míra chyb ve výdajích na okruh „Evropská veřejná 
správa“ nebyla významná (materiální). 

Pokud jde o připomínky týkající se důchodových plateb (odstavec 9.10), Komise by ráda poukázala 
na to, že rozhodnutí pozastavit povinnost ohledně prohlášení o žití bylo účinné mezi červnem 2020 
a listopadem 2021. Ode všech pracovníků je nebo bude požadováno, aby zaslali dosud nezaslaná 
prohlášení stejně jako dříve. 

Pokud jde o připomínky týkající se následného přezkumu doporučení z roku 2018 k rodinným 
přídavkům (odstavec 9.19), monitorování přídavků obdržených z jiných zdrojů je náročné, jak Účetní 
dvůr potvrdil.  Vzhledem k tomu, že k regularizaci přídavků obdržených z jiných zdrojů může dojít 
pouze na základě prohlášení pracovníků, je možno provést aktualizaci příslušných souborů až 
později, a nikoli v reálném čase. Komise posílila kontroly souladu a částky, které byly vyplaceny v 
nadměrné výši, se podařilo vymoci téměř bez zpoždění. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„KAPITOLA 10 – NÁSTROJ PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

V roce 2021 Komise posoudila a schválila 22 plánů pro oživení a odolnost, které následně schválila 
Rada. Po podpisu dohod o financování a půjčce vyplatila Komise předběžnou platbu až do výše 13 
% finančního příspěvku 21 členským státům, které o ni požádaly (z toho 20 tak učinilo v roce 
2021). Na konci roku Komise provedla posouzení první žádosti o platbu předložené Španělskem a v 
prosinci 2021 provedla příslušnou platbu.  

V roce 2021 Komise vytvořila a začala provádět auditní a kontrolní strategie pro Nástroj pro oživení 
a odolnost (dále jen „nástroj“); jsou prováděny systematické kontroly ex ante všech milníků a cílů 
zahrnutých v každé žádosti o platbu a zavádí se strategie auditu nástroje.  

Strategie auditu zahrnuje audit žádostí o platbu založený na posouzení rizik a systémové audity i) 
systémů provádějících milníky a cíle a ii) systémů, které jsou základem ochrany finančních zájmů 
Evropské unie. V případě auditů žádostí o platbu hodlá Komise provést audit všech milníků a cílů, 
které jsou považovány za vysoce rizikové. V případě auditů systémů se do konce roku 2023 plánuje 
alespoň jeden audit v každém členském státě.  

V případě, že je uspokojivě splněna pouze část milníků a cílů žádosti o platbu, poskytuje právní 
rámec nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost Komisi flexibilitu při rozhodování o výši splátky, 
která má být pozastavena. Komise vyvíjí metodiku pro zajištění rovného zacházení. V roce 2021 ji 
však Komise nepotřebovala, protože všechny milníky obsažené v první žádosti o platbu předložené 
Španělskem vyhodnotila jako uspokojivě splněné. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Posouzení kritérií spojených s milníky a cíli 

10.22 Komise založila své posouzení uspokojivého plnění milníků na jeho popisu a na příslušných

prvcích obsažených v popisu souvisejících opatření, které byly uvedeny v souvisejícím prováděcím 
rozhodnutí Rady, a na mechanismu ověřování stanoveném v provozních ujednáních. 

10.23 Původní verze interních pokynů, která platila v době podání španělské žádosti o platbu,

kromě požadavku, aby byly „jako pravidlo“ plně dodrženy všechny prvky obsažené v popisu 
milníku/cíle v prováděcím rozhodnutí Rady, jakož i prvky obsažené v popisu opatření v prováděcím 
rozhodnutí Rady, stanovila rovněž výjimky, kdy tomu tak být nemusí. Je to v souladu s koncepcí 
dohodnutou spolunormotvůrci v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, kdy Komise posuzuje 
„uspokojivé“ plnění, což jí ponechává určitou míru volnosti při analýze jednotlivých prvků. 

10.24–10.25 a Rámeček 1 (milník 395 „Změny daně z příjmu právnických 

osob v roce 2021“) 
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Pokud jde o milník 395, Komise v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
posuzuje, „zda byly příslušné milníky a cíle stanovené v prováděcím rozhodnutí Rady […] uspokojivě 
splněny“. Prvek, který EÚD označil za nehodnocený (a považuje jej za nesplněný), není uveden v 
milníku, ale je obsažen v popisu opatření. Podle čl. 20 odst. 5 písm. c) nařízení o Nástroji pro oživení 
a odolnost je popis opatření samostatnou částí prováděcího rozhodnutí Rady ve srovnání s milníky a 
cíli, které jsou obsaženy v čl. 20 odst. 5 písm. e) a f). Komise se proto domnívá, že ne všechny prvky 
tohoto popisu jsou vždy relevantní pro posouzení ze strany Komise, zda jsou milníky a cíle 
uspokojivě plněny. 

Komise uznala, že její interní pokyny pro hodnocení milníků a cílů nebyly dostatečně jasné, a přijala 
opatření k nápravě. Komise se domnívá, že prvek popisu opatření, na který se EÚD odvolává, není 
přímo ani nepřímo uveden v milníku ani není přímo či nepřímo relevantní pro splnění tohoto milníku. 
Komise proto nevidí důvod, proč by bylo nutné tento prvek posuzovat, a zpochybňuje, že by to bylo 
důvodem pro hodnocení, že milník není uspokojivě splněn.  

Španělsko a Komise vždy považovaly za střednědobý cíl zejména prvek, který určil EÚD. Potvrzuje to 
samotný španělský plán pro oživení a odolnost (který jej výslovně označuje za střednědobý cíl) a 
název reformy v prováděcím rozhodnutí Rady, který používá pojem „krátkodobý“, jakož i skutečnost, 
že reforma daňového systému, která má zajistit minimální zdanění právnických osob, byla řešena v 
jiných částech plánu pro živení a odolnost a prováděcího rozhodnutí Rady (C28.R3 a milník 388) s 
odlišnými časovými harmonogramy.  

Podporuje to i skutečnost, že orientační harmonogram dokončení této reformy (31. března 2021) 
podle prováděcího rozhodnutí Rady předchází datu, kdy se OECD dohodla na opatřeních, která je 
třeba provést k dosažení této minimální 15% daňové sazby (8. října 2021). Na základě dohody s 
OECD zveřejnila Komise dne 22. prosince 2021 návrh směrnice Rady o zajištění globální minimální 
úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii, na němž se Rada nedohodla.  

Komise se rovněž domnívá, že v popisu milníku je jednoznačně uvedeno, že cílem, kterého má být 
dosaženo do doby, než vstoupí v platnost změny zavedené zákonem o rozpočtu na rok 2021 a 
rozvojovými nařízeními, které se týkají daně z příjmů právnických osob, je zvýšení příjmů z této 
daně. Jde o krátkodobý cíl této reformy uvedený ve španělském plánu pro oživení a odolnost, který 
byl reformou dosažen, což se odráží v předběžném hodnocení Komise. Vzhledem k výše uvedenému 
se Komise domnívá, že dosažení této minimální 15% daňové sazby nebylo pro posouzení tohoto 
milníku relevantní. V předběžném posouzení milníku, které provedla Komise, proto nebylo zmíněno. 

10.26 Komise odkazuje na své argumenty k bodu 10.24 a potvrzuje, že minimální sazbu daně lze

vykládat pouze jako střednědobý cíl. Vzhledem k tomu, že zákon byl přijat ještě před přijetím 
prováděcího rozhodnutí Rady, je zřejmé, že ani Komise, ani Španělsko či Rada by neschválily milník, 
který by byl z definice nesplnitelný. Proto se jen předpokládá, že tato otázka nebude zmíněna v 
dokumentaci členského státu ani v posouzení Komise. 

10.28 Částku, kterou členský stát obdrží za uspokojivé splnění daného souboru milníků a cílů,

stanoví Rada v příslušném prováděcím rozhodnutí Rady. Platby se provádějí za uspokojivé splnění 
příslušných dohodnutých milníků a cílů. Jelikož Nástroj pro oživení a odolnost je nástrojem striktně 
založeným na výkonnosti, spojuje platby s výkonností, a nikoli s konkrétně vzniklými náklady. 
Finanční příspěvek v rámci plánu pro oživení a odolnost je stanoven na základě maximálního 
finančního příspěvku vypočteného pro každý členský stát a s ohledem na odhadované celkové 
náklady na plán pro oživení a odolnost. V souladu s tímto pojetím sui generis je vyloučeno odvodit 
„kompenzaci na základě dosažení jednotlivého milníku nebo cíle“. 

Právní rámec nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost vyžaduje, aby Komise rozhodla o výši 
splátky, která má být pozastavena, pokud je uspokojivě splněna pouze část milníků a cílů žádosti o 
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platbu, a poskytuje Komisi flexibilitu při rozhodování o výši platby. Komise zahájila práce na 
vytvoření metodiky, která by zajistila rovné zacházení, pokud jde o způsob, jakým Komise tuto 
flexibilitu uplatňuje. Vzhledem k právnímu rámci nástroje však tato metodika nemůže být navržena 
tak, aby z ní bylo možné odvodit „kompenzaci na základě dosažení jednotlivého milníku nebo cíle“. 
Komise tuto metodiku stále vyvíjí, přičemž je třeba konstatovat, že v roce 2021 to nebylo nutné, 
neboť Komise vyhodnotila všechny milníky zahrnuté v první žádosti o platbu předložené 
Španělskem jako uspokojivě splněné. 

Milníky související s kontrolním systémem členského státu 

10.29 Komise jasně stanovila své hodnocení pro každý plán pro oživení a odolnost, včetně kritéria

kontrolního systému. Všechny schválené plány pro oživení a odolnost obsahují odpovídající kontrolní 
systémy, přičemž pokud by Komise nepovažovala navrhovaný kontrolní systém za odpovídající, plán 
by nebyl Komisí kladně posouzen.  

Komise zdůrazňuje, že pokud prováděcí rozhodnutí Rady ponechává prostor pro výklad, nezpůsobuje 
to rizika pro posouzení uspokojivého plnění ze strany Komise, ale spíše poskytuje prostor pro 
kvalitativní hodnocení. 

10.31–10.32 Pokud jde o milník 173, Komise svou prací potvrdila, že španělský kontrolní

systém byl schopen splnit požadavky článku 22 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, pokud jde 
o prvky, na které se tento milník vztahuje. Komise zejména posoudila úplnost systémů
shromažďování údajů a ověřila, že 100 % smluv bylo řádně zaevidováno.

Komise se domnívá, že zjištění oblastí, které by mohly být zlepšeny nebo zefektivněny, není 
dostatečně dobrým důvodem pro zpochybnění jejího posouzení, a proto nemohla odůvodnit 
zamítnutí žádosti o platbu a neprovedení platby. Komise při posuzování milníků nebo cílů v oblasti 
kontroly a auditu musí a bude i nadále určovat oblasti, které je třeba zlepšit, a sdělovat tyto 
poznatky členským státům.  

Komise bude i nadále spolupracovat s členskými státy na zlepšení kontrolních systémů používaných 
pro plány pro oživení a odolnost, přičemž ve svém hodnocení zajistí, aby byly zachovány minimální 
právní normy. 

Dokumentace procesu posuzování 

10.35 Pokud jde o dva milníky uvedené v bodě 10.35, Komise se domnívá, že důkazy, které

poskytla auditorům, plně prokazují, že měla k dispozici potřebnou dokumentaci na podporu svých 
zjištění, ale uznává, že v jednom případě bylo možné zlepšit vedení záznamů. 

Pokud jde o milník 215, vycházelo posouzení Komise z důkladné analýzy obsahu internetových 
stránek DATAESTUR. Komise shromáždila snímky obrazovky internetových stránek DATAESTUR z 
října a listopadu 2021, které dokládají závěry posouzení Komise.  Komise nicméně uznává, že 
registrace těchto snímků obrazovky neproběhla v souladu s interními pokyny. 

Pokud jde o milník 303, Komise se domnívá, že zachovala auditní stopu různých výměn se 
Španělskem a interních konzultací mezi útvary Komise, které podporují závěr o uspokojivém plnění. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

10.41 Komise se domnívá, že v situaci, kdy jsou platby založeny na kvalitativním posouzení plnění

milníků a cílů, přičemž tyto milníky a cíle nemají přiřazenou individuální hodnotu a tyto milníky a cíle 
jsou velmi různorodé, nelze stanovit smysluplnou míru chyb. 

10.42 Komise poznamenává, že Nástroj pro oživení a odolnost není součástí VFR a že, jak bylo

vysvětleno v odpovědi na bod 10.41, nelze pro nástroj stanovit smysluplnou míru chyb, na rozdíl od 
jiných programů financování v rámci VFR – proto je ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti uvedeno 
samostatné prohlášení. Komise bere na vědomí, že EÚD uplatňuje podobný přístup ve své výroční 
zprávě, kde je Nástroji pro oživení a odolnost věnována samostatná kapitola. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Závěry 

10.44 Jak je vysvětleno v odpovědi na bod 10.27, Komise na základě dostupných důkazů a

důkladných kontrol ex ante nesouhlasí se závěrem EÚD a domnívá se, že milník byl splněn 
uspokojivě. Komise bere na vědomí, že EÚD na základě svého odborného posouzení usuzuje, že 
chyba není významná. Kromě toho, jak je uvedeno v bodě 10.41, se Komise domnívá, že není 
možné stanovit smysluplnou míru chyb. 

10.45 Jak bylo vysvětleno v odpovědi na bod 10.35, v jednom případě byla Komise schopna

poskytnout dostatečnou dokumentaci, ale nebyla schopna prokázat její registraci. V druhém případě 
Komise nemá za to, že dokumentace, kterou EÚD požadoval, souvisí s uspokojivým splněním 
milníku nebo cíle. 

Doporučení 1 – Odůvodnit nerelevantní prvky pro posouzení milníků a cílů 

Komise doporučení částečně přijímá.  

Zatímco Komise přijímá doporučení, které se týká prováděcího rozhodnutí Rady, stejně jako v 
případě provozních ujednání Komise odůvodní prvky, které jsou uvedeny v další specifikaci milníků a 
cílů. Ostatní prvky, například kroky při sledování, nelze z povahy věci považovat za relevantní a 
nebudou v jednotlivých případech odůvodněny. Komise dále konstatuje, že konečné rozhodnutí o 
tom, které prvky nejsou relevantní, podléhá stanovisku Hospodářského a finančního výboru a 
schválení členskými státy v rámci postupu projednávání ve výborech. 

Doporučení 2 – Vypracovat metodiku pro (částečné) pozastavení platby 

Komise doporučení přijímá. 

Doporučení 3 – Zlepšit dokumentaci posuzování milníků a cílů 

Komise doporučení přijímá. 
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Úvod 
01 V této výroční zprávě předkládáme svá zjištění týkající se osmého, devátého, 
desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu (ERF). Přehled činností a 
výdajů v této oblasti v roce 2021 uvádí obrázek 1. 

Obrázek 1 – Evropské rozvojové fondy: finanční přehled za rok 2021 

 
(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 12). 

Zdroj: EÚD na základě roční účetní závěrky 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2021. 
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Stručný popis Evropských rozvojových fondů 

02 Evropské rozvojové fondy, jejichž provoz byl zahájen v roce 1959, byly hlavními 
nástroji, jejichž prostřednictvím Evropská unie (EU) poskytovala do konce roku 2020 
pomoc na rozvojovou spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a 
zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ), přičemž 11. (a poslední) ERF se vztahoval na 
finanční rámec (VFR) na období 2014–2020. Rámcem upravujícím vztahy EU se zeměmi 
AKT a ZZÚ byla dohoda o partnerství, která byla podepsána v Cotonou („dohoda 
z Cotonou“) dne 23. června 2000 na období dvaceti let. Uplatňování jejích ustanovení 
bylo prodlouženo, v současné době do 30. června 2022. Jejím hlavním cílem bylo snížit 
a výhledově i vymýtit chudobu v souladu s hlavním cílem rozvojové spolupráce, který je 
stanoven v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Ve víceletém 
finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 je pomoc na rozvojovou spolupráci se 
zeměmi AKT začleněna do Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci – Globální Evropa (NDICI – Globální Evropa) a pomoc na rozvojovou 
spolupráci se ZZÚ je integrována do rozhodnutí o přidružení zámoří, včetně Grónska. 
Samotný osmý, devátý, desátý a jedenáctý ERF však do souhrnného rozpočtu EU 
začleněny nebyly a budou se až do uzávěrky provádět a vykazovat odděleně. 

03 V roce 2019 ukončila Komise zbývající nevypořádané operace související 
s projekty osmého ERF. Veškeré zůstatky a zrušené závazky k prostředkům byly 
převedeny do devátého ERF. V roce 2021 oznámila Komise finanční a operační uzavření 
osmého ERF. Byly dokončeny všechny související činnosti, byly provedeny všechny 
kontroly a prověrky a všechny smlouvy a finanční rozhodnutí jsou v účetnictví ERF 
uzavřeny. 

04 Evropské rozvojové fondy jsou specifické tím, že: 

a) byly přímo financovány z příspěvků členských států založených na kvótách neboli 
„příspěvkových klíčích“, které stanovily vlády členských států v Radě Evropské 
unie v jednotlivých vnitřních dohodách uzavřených mezi zástupci členských států 
EU zasedajících v radě; 

b) je spravuje Komise, a to mimo rámec souhrnného rozpočtu EU, spolu s Evropskou 
investiční bankou (EIB); 

c) vzhledem k mezivládní povaze evropských rozvojových fondů je úloha Evropského 
parlamentu v jejich fungování menší než u nástrojů rozvojové spolupráce 
financovaných ze souhrnného rozpočtu EU. Parlament se zejména nepodílel na 
stanovování a přidělování zdrojů ERF. Evropský parlament je nicméně orgánem 
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udělujícím absolutorium, s výjimkou investičního nástroje, který spravuje EIB, 
a který tedy nespadá do rozsahu tohoto auditu1,2; 

d) se na ně nevztahuje zásada ročního rozpočtu: dohody o ERF se obvykle uzavíraly 
na závazkové období pěti až sedmi let, přičemž platby lze uskutečňovat v průběhu 
mnohem delšího období. 

05 Evropské rozvojové fondy jsou téměř výhradně řízeny Generálním ředitelstvím 
Komise pro mezinárodní partnerství (GŘ INTPA)3. Malou část (0,25 %) výdajů ERF za 
rok 2021 řídilo Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (GŘ 
ECHO). 

06 Výdaje, o nichž pojednává tato zpráva, se realizují v 79 zemích pomocí celé řady 
metod, jako jsou zakázky na stavební práce, dodávky a služby, granty, rozpočtová 
podpora, programové odhady a dohody o příspěvcích a pověřovací dohody uzavřené 
se subjekty, které byly podrobeny posouzení pilířů (například mezinárodní organizace) 
(viz příloha I).  

                                                      
1 Viz články 43, 48–50 a 58 nařízení (EU) 2015/323 o finančním nařízení pro 11. Evropský 

rozvojový fond. 

2 V roce 2012 byla uzavřena trojstranná dohoda mezi EIB, Komisí a EÚD (článek 134 nařízení 
(ES) č. 215/2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond), která stanovila 
pravidla pro audit těchto operací prováděný EÚD. 

3 Z GŘ DEVCO se v lednu 2021 stalo GŘ INTPA. 
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Kapitola I – Finanční plnění 8., 9., 10. a 
11. ERF 
07 Rozpočet osmého ERF (1995–2000) činil 12,8 miliardy EUR, devátého ERF 
(2000–2007) 13,8 miliardy EUR a desátého ERF (2008–2013) 22,7 miliardy EUR. 

08 Vnitřní dohoda o zřízení 11. ERF (2015–2020) vstoupila v platnost 1. března 2015. 
Mezi lety 2013 a 2015 se prostředky na závazky přidělovaly prostřednictvím 
překlenovacího nástroje, aby byla zajištěna kontinuita do doby, než bude ratifikován 
11. ERF. Prostředky v 11. ERF činí celkem 30,5 miliardy EUR, z čehož bylo 29,1 
miliardy EUR vyčleněno pro země AKT, 0,4 miliardy EUR pro zámořské země a území a 
1,1 miliardy na správní náklady. 

09 Obrázek 2 zobrazuje čerpání zdrojů ERF jak v roce 2021, tak souhrnně pro 8., 9., 
10. a 11. ERF. 
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Obrázek 2 – Čerpání zdrojů ERF k 31. prosinci 2021* 

(v mil. EUR) 

 

 Stav na konci roku 2020  Plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2021 (čistá výše)6  Stav na konci roku 2021 

 

Celková 
částka Míra plnění2  8. ERF3 9. ERF3 10. ERF 11. ERF3 Celková 

částka 
 8. ERF 9. ERF 10. ERF 11. ERF Celková 

částka Míra plnění2 
 

A – ZDROJE1  75 959   0 -14 -113 213 86  10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
         
B – ČERPÁNÍ  

               

1. Souhrnné závazky4  75 929 100,0 %  0 -18 -172 -16 -206  10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6 % 
2. Individuální závazky5  71 304 93,9 %  0 -8 33 2 085 2 110  10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5 % 
3. Platby  62 018 81,6 %  0 8 311 3 082 3 401  10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0 %  
C – Zbývající závazky (B1 – B3)  13 911 18,3 %   0 34 850 9 419 10 303 13,5 %  
D – Disponibilní zůstatek (A – B1)7  30 0,0 %   1 16 142 163 322 0,4 % 
 

* Zaokrouhlené údaje. 
1 Zahrnují původní příděly do 8., 9., 10. a 11. ERF, spolufinancování, úroky, různé zdroje a převody z předchozích ERF. 
2 Jako procento zdrojů. 
3 Záporné částky odpovídají zrušeným závazkům k prostředkům. 
4 Souhrnné závazky se vztahují k rozhodnutím o financování. 
5 Individuální závazky se vztahují k jednotlivým zakázkám. 
6 Čisté závazky po zrušení závazků k prostředkům. Čisté platby po zpětném získání částek. 
7 Disponibilní zůstatek zahrnuje „nečerpatelnou rezervu“ (nelze použít bez jednomyslného souhlasu Rady). 

Zdroj: EÚD na základě roční účetní závěrky 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2021. Uvedené údaje se netýkají části ERF, kterou řídí EIB. 
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10 GŘ INTPA si každoročně stanovuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro řádné
finanční řízení a efektivní využívání zdrojů. Z těchto ukazatelů vyplývá, že GŘ INTPA 
navzdory obtížím souvisejícím s krizí COVID-19 v roce 2021 dosáhlo svého cíle snížit 
staré objemy předběžného financování a neuhrazených závazků o 35 % ve srovnání 
s rokem 2020 a udržet podíl otevřených smluv se skončenou platností (tj. smluv dosud 
neuzavřených po konci příslušných operačních činností) ve svém portfoliu pod 15 %. 
Stalo se tak díky zlepšeným postupům v posledních letech (viz rámeček 1). Oba cíle 
obsahovaly jednak celkový cíl pro celou oblast působnosti GŘ INTPA a jednak zvláštní 
cíl pro ERF. 

Rámeček 1 

Klíčové ukazatele výkonnosti týkající se snížení objemu starého 
předběžného financování, neuhrazených závazků a podílu 
otevřených smluv se skončenou platností 

V roce 2021 DG INTPA zachovalo cíl z předchozího roku ve výši 35 % ve svých 
klíčových ukazatelích výkonnosti, pokud jde o snižování starého předběžného 
financování (ukazatel 10) a neuhrazených závazků (ukazatel 12). Tyto cíle u obou 
ukazatelů překročilo, když výrazně snížilo staré předběžné financování jak u ERF 
(46 %), tak v celé oblasti své působnosti (50 %). Neuhrazené závazky snížilo o 39 % 
jak u ERF, tak v celé oblasti své působnosti. 

GŘ INTPA rovněž splnilo svůj cíl nemít v systému otevřeno více než 15 % smluv se 
skončenou platností (ukazatel 11): u ERF (13 %) a v celé oblasti své působnosti 
(10 %). Klíčové ukazatele výkonnosti pro ERF se po zavedení nových postupů 
v roce 2017 postupně zlepšovaly (19 % v roce 2017, 17 % v roce 2018, 15 % v roce 
2019 a 14 % v roce 2020). 
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Kapitola II – Prohlášení Účetního dvora 
o věrohodnosti týkající se Evropských
rozvojových fondů

Prohlášení Účetního dvora o věrohodnosti týkající se osmého, 
devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového 
fondu (ERF) předkládané Evropskému parlamentu a Radě – 
zpráva nezávislého auditora 

Výrok 

I. Provedli jsme audit:

a) schválené roční účetní závěrky osmého, devátého, desátého a jedenáctého
Evropského rozvojového fondu, jež obsahuje rozvahu, výkaz o finanční
výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn čistých aktiv a zprávu
o finančním plnění za rozpočtový rok 2021;

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá a za
jejichž finanční řízení odpovídá Komise4.

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

II. Podle našeho názoru roční účetní závěrka osmého, devátého, desátého a
jedenáctého ERF za rozpočtový rok 2021 ve všech významných (materiálních)
ohledech věrně zobrazuje finanční situaci Evropských rozvojových fondů
k 31. prosinci 2021, výsledky jejich hospodaření, jejich peněžní toky a změny jejich
čistých aktiv za daný rok v souladu s ustanoveními finančního nařízení pro ERF a
účetními pravidly vycházejícími z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro
veřejný sektor.

4 Podle článků 43, 48–50 a 58 finančního nařízení pro jedenáctý ERF se toto prohlášení 
o věrohodnosti nevztahuje na zdroje ERF, které spravuje EIB.
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka 

Příjmy 

Výrok o legalitě a správnosti příjmů  

III. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2021, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Výdaje 

Záporný výrok o legalitě a správnosti výdajů 

IV. Vzhledem k významnosti skutečnosti popsané v bodu „Východisko pro 
vyjádření záporného výroku o legalitě a správnosti výdajů“ se domníváme, že 
výdaje schválené v účetní závěrce za rozpočtový rok 2021 jsou zatíženy 
významnou (materiální) mírou chyb. 

Východisko pro vyjádření výroku 

V. Audit jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a 
etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními 
standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) vydanými Mezinárodní organizací 
nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Naše odpovědnost vymezená těmito 
standardy a etickými kodexy je podrobněji popsána v oddílu naší zprávy 
Odpovědnost auditora. Splnili jsme rovněž požadavky na nezávislost a dodrželi 
etické požadavky stanovené Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce 
vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních. Domníváme se, že 
důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření výroku. 

Východisko pro vyjádření záporného výroku o legalitě a správnosti výdajů 

VI. Výdaje vykázané v roce 2021 v rámci 8., 9., 10. a 11. ERF jsou ve významném 
(materiálním) rozsahu zatíženy chybami. Naše odhadovaná míra chyb pro výdaje 
schválené v účetní závěrce činí 4,6 %. 

Hlavní záležitosti auditu 

VII. Hlavní záležitosti auditu jsou skutečnosti, které byly podle našeho 
odborného úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. 
Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu účetní závěrky jako celku a 
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v souvislosti s formulací souvisejícího výroku, ale samostatný výrok k těmto 
záležitostem nevyjadřujeme. 

Výdaje příštích období 

VIII. Posuzovali jsme výdaje příštích období zaúčtované v účetní závěrce, jež 
jsou ve velké míře založeny na odhadu. Na konci roku 2021 Komise odhadovala, že 
způsobilé výdaje, které již vznikly, ale příjemci je zatím nevykázali, činily 
5 381 milionů EUR (konec roku 2020: 5 452 milionů EUR). 

IX. Prověřili jsme výpočet těchto odhadů časově rozlišených částek a provedli 
jsme přezkum vzorku 30 jednotlivých předběžných financování a 27 faktur v kroku 
1, abychom zjistili, jaké bylo riziko zkreslení časově rozlišených částek. Na základě 
provedené práce jsme došli k závěru, že výdaje příštích období zaúčtované 
v konečné účetní závěrce jsou náležité. 

Možný dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie na účetní závěrku 
ERF za rok 2021 

X. Dne 1. února 2020 přestalo být Spojené království členským státem EU. 
Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii („dohoda 
o vystoupení“) uzavřenou mezi těmito dvěma stranami se Spojené království 
zavázalo zůstat smluvní stranou ERF až do uzavření 11. ERF a všech předchozích 
neuzavřených ERF. Spojené království převezme tytéž závazky jako členské státy 
podle interní dohody, kterou byl 11. ERF zřízen, a rovněž závazky plynoucí 
z předchozích ERF až do jejich uzavření. 

XI. V dohodě o vystoupení se rovněž uvádí, že pokud částky z projektů v rámci 
10. ERF nebo částky z předchozích ERF nebyly přiděleny nebo byly uvolněny ke dni 
vstupu této dohody v platnost, podíl Spojeného království na těchto částkách se 
znovu nepoužije. Totéž se použije na podíl Spojeného království na finančních 
prostředcích nepřidělených nebo uvolněných v rámci 11. ERF po dni 
31. prosince 2021.  

XII. Proto zatím nelze informovat o finančním dopadu na účetní závěrku ERF za 
rok 2021. Dospěli jsme k závěru, že účetní závěrka ERF sestavená 
k 31. prosinci 2021 správně odráží stav procesu vystoupení k tomuto datu. 

355



Odpovědnost vedení 

XIII. Podle článků 310 až 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a podle
finančního nařízení pro 11. ERF je vedení odpovědné za vypracování a prezentaci
roční účetní závěrky Evropských rozvojových fondů na základě mezinárodně
uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a správnost
operací, na nichž se tato roční účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti
vedení je navrhnout, zavést a provádět vnitřní kontrolní systém relevantní pro
sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Konečnou odpovědnost za
legalitu a správnost operací, na nichž se účetní závěrka ERF zakládá, nese Komise.

XIV. Při sestavování účetní závěrky ERF je Komise povinna posoudit schopnost
ERF pokračovat ve své činnosti a v příslušných případech zveřejnit záležitosti
související s jejich schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím účetnictví
založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky s výjimkou
případu, kdy má v úmyslu subjekt zrušit nebo ukončit svou činnost, resp. kdy nemá
jinou reálnou možnost než tak učinit.

XV. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ERF je zodpovědná Komise.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky ERF a uskutečněných operací 

XVI. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka ERF neobsahuje
významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a
správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému parlamentu a Radě
prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a
správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota je
velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit ve všech případech odhalí
existenci případné významné (materiální) nesprávnosti nebo případu nesouladu.
K těm může docházet v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí přijatá na základě této účetní závěrky ERF.

XVII. Při provádění auditu v souladu se standardy ISA a ISSAI je naší povinností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní
skepticismus. Dále je naší povinností:

o Identifikovat a vyhodnotit rizika významných (materiálních) nesprávností
v účetní závěrce ERF a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve významné
(materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky
právního rámce ERF. Navrhujeme a provádíme auditorské postupy reagující
na tato rizika a získáváme dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Případy významných (materiálních)
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nesprávností nebo nesouladu, k nimž došlo v důsledku podvodu, se odhalují 
obtížněji než případy způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou 
být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol. U takových případů tudíž hrozí vyšší riziko, že 
nebudou odhaleny. 

o Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout vhodné auditorské 
postupy, ale nikoli abychom mohli vyjádřit výrok o účinnosti vnitřního 
kontrolního systému. 

o Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a vysvětlující a popisné informace, které v této souvislosti 
vedení účetní jednotky uvedlo v účetní závěrce. 

o Posoudit, zda je vhodné, že vedení použilo účetnictví založené na 
předpokladu stálého trvání účetní jednotky, a zda s ohledem na získané 
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota související 
s událostmi nebo podmínkami, které mohou zásadním způsobem zpochybnit 
schopnost ERF nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností ve zprávě 
upozornit na vysvětlující a popisné informace uvedené v této souvislosti 
v účetní závěrce ERF, a pokud tyto vysvětlující a popisné informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry vycházejí z důkazních 
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události a 
podmínky mohou vést k tomu, že subjekt přestane nepřetržitě trvat. 

o Vyhodnocovat celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní 
závěrky, včetně vysvětlujících a popisných informací, a posoudit, zda 
konsolidovaná účetní závěrka věrně prezentuje podkladové operace a 
události. 

XVIII. Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

XIX. U příjmů prověřujeme všechny příspěvky členských států a vzorek ostatních 
druhů příjmových operací. 

XX. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, 
byly zaznamenány a schváleny. Tato kontrola se vztahuje na všechny kategorie 
plateb (kromě záloh) v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby se 
kontrolují, když příjemce finančních prostředků poskytne podklady k jejich 
řádnému využití a orgán či subjekt tyto podklady přijme zúčtováním zálohové 
platby, k čemuž může dojít až v následujícím roce. 
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XXI. Ze záležitostí, o nichž jsme jednali s Komisí, vybíráme ty, které byly pro 
audit závěrky ERF nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti 
auditu v běžném období. Tyto záležitosti popisujeme v naší zprávě, pokud právní 
předpisy jejich zveřejnění nezakazují nebo jestliže v krajně výjimečném případě 
usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože 
lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem 
z hlediska veřejného zájmu. 

7. července 2022 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
předseda 

 

Evropský účetní dvůr 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Lucemburk 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

Rozsah a koncepce auditu 

11 Naše koncepce a metody auditu jsou popsány v příloze 1.1 naší výroční zprávy 
o plnění rozpočtu za rok 2021, která se vztahuje i na audit ERF. 

12 Naše připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky ERF vycházejí z finančních 
výkazů5 8., 9., 10. a 11. ERF schválených Komisí6, které jsme obdrželi spolu 
s prohlášením účetního k auditu dne 28. června 2022. Testovali jsme částky a 
zveřejněné skutečnosti a posuzovali jsme použité účetní zásady a rovněž podstatné 
odhady provedené Komisí a celkovou prezentaci účetní závěrky. 

                                                      
5 Viz článek 39 nařízení (EU) 2018/1877 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond. 

6 V souladu s finančním nařízením ERF, viz článek 38 nařízení (EU) 2018/1877. 
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13 Abychom zkontrolovali správnost operací, prověřili jsme vzorek 140 operací, 
které byly reprezentativních pro celé rozpětí výdajů z ERF. Skládal se z 26 operací 
souvisejících s nouzovým svěřenským fondem pro Afriku, 92 operací schválených 
17 delegacemi EU7 a 22 plateb schválených ústředím Komise8. Pokud jsme v operacích 
zjistili chyby, analyzovali jsme jejich příčiny, abychom určili potenciální nedostatky. 

14 Dále jsme v roce 2021 zkoumali: 

a) všechny příspěvky členských států a vzorek ostatních typů příjmových operací, 
jako jsou příspěvky na spolufinancování dalších zemí; 

b) některé systémy používané GŘ INTPA a delegacemi EU, které se týkají: i) kontrol 
ex ante prováděných zaměstnanci Komise a externími auditory (najatými Komisí 
nebo příjemci) před provedením plateb, ii) monitorování a dohledu, zejména 
kontrol opatření přijatých na základě externích auditů a studie míry zbytkových 
chyb; 

c) spolehlivost informací o správnosti výdajů uvedených ve výroční zprávě o činnosti 
GŘ INTPA a ucelenost metodiky odhadu rizikových částek, budoucích oprav a 
zpětně získaných prostředků a jejich uvedení ve výroční zprávě Komise o řízení a 
výkonnosti; 

d) kontrolu opatření přijatých v návaznosti na naše předchozí doporučení. 

15 Jak je uvedeno v bodě 05, většinu nástrojů vnější pomoci financovaných jak ze 
souhrnného rozpočtu EU, tak z ERF provádí GŘ INTPA. Naše připomínky k systémům a 
prezentaci informací ve výroční zprávě o činnosti se vztahují na celou oblast působnosti 
GŘ INTPA, nikoli jen na ERF. 

16 Kvůli pandemii COVID-19 nebylo možné provést návštěvy delegací EU na místě9, 
které jsme nahradili dokumentárními kontrolami. To nám znemožnilo provést určité 
auditorské postupy, zejména ověřit výkonnost zakázek u vybraných operací, což naši 
auditní práci omezilo. Museli jsme svou koncepci upravit, provést dokumentární 

                                                      
7 Botswana, Burkina Faso, Džibutsko, Východní Timor, Etiopie, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, 

Jamajka, Libérie, Malawi, Mali, Niger, Nigérie, Tanzanie, Uganda a Zambie. 

8 Všech 140 plateb provedlo GŘ INTPA. 

9 Botswana, Burkina Faso, Etiopie, Guinea-Bissau, Haiti, Libérie, Malawi, Niger, Nigérie, 
Tanzanie, Uganda a Zambie. 
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kontroly operací a projektů a s kontrolovanými subjekty komunikovat na dálku. I když 
neprovedení kontrol na místě může zvýšit zjišťovací riziko10, domníváme se, že získané 
důkazní informace nám umožnily audit dokončit a vyvodit z něj závěry. 

Spolehlivost účetní závěrky 

17 Při auditu jsme zjistili, že účetní závěrka není zatížena významnými (materiálními) 
nesprávnostmi. 

Správnost operací 
Příjmy 

18 Příjmové operace nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. 

Výdaje 

19 Ze 140 operací, které jsme kontrolovali, 54 (38,8 %) obsahovalo chyby. Na základě 
43 chyb, které jsme vyčíslili, odhadujeme míru chyb na 4,6 % (viz obrázek 3). 

Obrázek 3 – Výsledky testování operací 

 
Zdroj: EÚD. 

                                                      
10 Zjišťovací riziko je riziko, že auditor nezjistí odchylku, která nebyla napravena vnitřními 

kontrolami subjektu. 
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20 Přehled námi odhadované míry chyb za rok 2021 podle jednotlivých typů chyb 
uvádí obrázek 4. 

Obrázek 4 – Rozdělení odhadované míry chyb podle typů chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

21 Rámeček 2 uvádí příklady vyčíslitelných chyb, také podle typu chyb. 

Rámeček 2 

Chybějící právní základ vedl k nezpůsobilým výdajům 

Komise podepsala grantovou dohodu s mezinárodní organizací, jejímž cílem bylo 
zlepšit řízení likvidity v Nigeru a zavést v zemi jednotný státní účet. Celkové 
náklady na projekt činily 1,4 milionu EUR s příspěvkem EU ve výši 100 %. 

Přezkoumali jsme dohodu o financování ve výši 82 milionů EUR podepsanou mezi 
Komisí a Nigerem. Dohoda stanovila, že prostředky se vynaloží na rozpočtovou 
podporu a další projekty, avšak neobsahovala žádnou zmínku o činnosti 
v souvislosti s jednotným státním účtem. Dohoda o financování také 
nepředpokládala udělení související zakázky dotčené organizaci nebo jinému 
subjektu, přestože byla citována jako právní základ pro udělení příslušné zakázky. 
Celá hodnota zakázky (1,4 milionu EUR) je zatížena chybou. 

Chybějící základní dokumentace 

Komise uzavřela s mezinárodní organizací pověřovací dohodu v hodnotě 
16 milionů EUR (s financováním EU ve výši 99,75 %) o podpoře soukromých 
investic do komerčních dřevařských plantáží v podobě grantů a technické podpory. 
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Jedna z operací vybraných k auditu se týkala nákladů na mzdu zaměstnance ve výši 
9 000 EUR za práci na projektu. Podle pracovní smlouvy měl tento zaměstnanec 
pracovat na jiných projektech, než byl kontrolovaný projekt. 

Mezinárodní organizace nebyla schopna doložit, že zaměstnanec na 
kontrolovaném projektu skutečně pracoval. Výdaje tedy považujeme za 
nezpůsobilé. 

Část výdajů, které nevznikly, vedla k nezpůsobilým nákladům 
účtovaným na projekt 

Komise podepsala s mezinárodní organizací pověřovací dohodu, jejímž cílem bylo 
podpořit a usnadnit přístup zranitelných dětí ke vzdělání. Celkové náklady na 
opatření byly odhadnuty na 24,5 milionu EUR, přičemž EU přispěla částkou 
19,5 milionu EUR (79,6 %). 

Když jsme ověřovali rozpis výdajů, zjistili jsme, že mezinárodní organizace vykázala 
a Komise schválila výdaje ve výši 7,4 milionu EUR. Při naší kontrole vyšlo najevo, že 
skutečné výdaje za dané období činily 6,9 milionu EUR. Rozdíl 0,5 milionu EUR 
představoval částku, kterou organizace přidělila na závazky, ale která nebyla ještě 
čerpána. Komise tedy nesprávně schválila 6,2 % kontrolované částky. 

Závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek: 
neodůvodněné rozhodnutí národní schvalující osoby 

Národní schvalující osoba pro ERF v Mali udělila konzultantské společnosti zakázku 
na poskytování technické pomoci s cílem zlepšit údržbu silnic v zemi. Tato pomoc 
byla financována z 11. ERF a měla hodnotu 1,2 milionu EUR. 

Národní schvalující osoba služby pořídila na základě omezené výzvy k podávání 
nabídek. Do závěrečné fáze hodnocení postoupili dva uchazeči. První uchazeč 
dosáhl nejlepšího bodového hodnocení podle kritéria „hospodářsky nejvýhodnější 
nabídka“, avšak schvalující osoba jej zamítla na doporučení hodnoticí komise, 
která jeho nabídku považovala za mimořádně nízkou (1 milion EUR, přičemž strop 
pro zakázku činil 1,2 milionu EUR). Národní schvalující osoba zakázku udělila 
druhému uchazeči. 

První uchazeč se dvakrát odvolal k maliskému výboru pro řešení sporů, který jeho 
argumenty shledal platnými a nařídil schvalující osobě, aby původní rozhodnutí 
zrušila. Schvalující osoba to však odmítla učinit. 

Udělení této zakázky tedy bylo neodůvodněné a celá její hodnota je zatížena 
chybou. 
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22 Podobně jako v roce 2020 se Komise a její prováděcí partneři dopustili více chyb 
v operacích týkajících se grantů a dohod o příspěvcích a pověřovacích dohod 
uzavřených s mezinárodními organizacemi a agenturami členských států než u jiných 
forem podpory (například u dohod na stavební práce, dodávky a služby). 
Z 92 kontrolovaných operací tohoto typu bylo 39 zatíženo vyčíslitelnými chybami, 
které představovaly 81 % odhadované míry chyb. 

23 V 15 případech vyčíslitelných chyb a osmi případech nevyčíslitelných chyb měla 
Komise dostatek informací k tomu, aby těmto chybám předešla, odhalila je a napravila 
ještě před tím, než příslušné výdaje schválila. Pokud by Komise řádně využila všechny 
informace, které měla k dispozici, odhadovaná míra chyb by byla o 2,4 procentního 
bodu nižší. 

24 Kromě toho 25 operací obsahujících vyčíslitelné chyby, které k odhadované míře 
chyb přispěly 1,9 procentního bodu, bylo předmětem auditu nebo ověření výdajů. 
Kontrolní systém GŘ INTPA je založen na kontrolách ex ante11. Informace týkající se 
skutečně provedené práce, které jsou uvedeny v příslušných auditních zprávách či 
zprávách o ověření, nám však neumožnily posoudit, zda mohly být chyby při těchto 
kontrolách ex ante zjištěny a opraveny12. 

25 Stejně jako v předchozích letech ukazuje četnost chyb, které jsme zjistili, včetně 
některých chyb v konečných žádostech o úhradu výdajů, které byly předmětem 
externích auditů ex post a ověřování výdajů, na nedostatky těchto kontrol. 

26 Zjistili jsme, že ve dvou výdajových oblastech jsou operace díky zvláštním 
platebním podmínkám méně náchylné k chybám. Jsou jimi i) rozpočtová podpora a ii) 
projekty financované více dárci a realizované mezinárodními organizacemi, u nichž se 
uplatňuje „nominální přístup“. V roce 2021 jsme kontrolovali čtyři operace rozpočtové 

                                                      
11 Kontrolní systém obecně sestává z kontrol ex ante a ex post. Při kontrolách ex ante se 

posuzuje způsobilost výdajů před uzavřením smluv a před schválením výdajů, zatímco 
kontroly ex post se provádějí po schválení výdajů. Například externí audit lze provést buď 
ex ante (před schválením platby), nebo ex post (po dokončení projektu). Oba typy auditů 
mohou vést ke zpětnému získání prostředků vyplacených příjemci. V případě kontrol 
ex ante se takto zpětně získané prostředky týkají uhrazeného předběžného financování. 

12 Zprávy nezahrnují 100 % vykázaných výdajů; neposkytují ani dostatečně podrobné údaje, 
které by potvrzovaly, zda položky, u kterých jsme zjistili chyby, byly součástí jejich vzorku. 
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podpory a osm projektů s „nominálním přístupem“ řízených mezinárodními 
organizacemi13. 

27 Stejně jako v předchozích letech některé mezinárodní organizace poskytly jen 
omezený přístup k dokumentům (například ve formátu určeném pouze ke čtení), takže 
jsme nemohli pořizovat jejich kopie. Tyto problémy brzdily plánování a provádění 
našeho auditu a vedly ke zpožděním při poskytování požadované dokumentace 
auditnímu týmu i při jeho práci. Související doporučení jsme předložili ve výročních 
zprávách za roky 2018 a 2020. Přestože Komise zintenzívnila svou komunikaci 
s mezinárodními organizacemi, získat nutnou dokumentaci od některých z nich je pro 
nás stále obtížné. 

Výroční zpráva o činnosti a jiné správní mechanismy 

28 GŘ INTPA vyjádřilo výhrady ke správnosti uskutečněných operací ve všech svých 
výročních zprávách o činnosti z let 2012 až 2018. V letech 2019, 2020 ani 2021 výhrady 
nevyjádřilo. Nicméně podobně jako v předchozích letech přijalo akční plány zaměřené 
na nedostatky zjištěné při provádění svého kontrolního systému. 

29 V roce 2019 a 2020 jsme informovali o uspokojivém pokroku při plnění akčních 
plánů na rok 2018 a 2019. V dubnu 2021 bylo z devíti opatření dokončeno sedm a dvě 
probíhala. Také v akčním plánu na rok 2020 GŘ INTPA jako v předchozích letech 
upravilo počet opatření, tentokrát na sedm. Pět z nich převedlo z předchozích let a 
přidalo dvě nová: 
i) omezit nadměrné zúčtování předběžného financování a ii) vyhodnotit používání 
nového zadání pro ověřování výdajů. V dubnu 2022 byla dokončena čtyři opatření a tři 
probíhala. 

30 Do akčního plánu na rok 2021 bylo přidáno jedno nové opatření: vyřešit zjištění 
ohledně vysokého rizika z auditu, který provedl Útvar interního auditu Komise (IAS) 
v souvislosti s hodnocením pilířů v oblasti vnější činnosti (GŘ BUDG, GŘ ECHO, 
GŘ INTPA, GŘ NEAR a FPI jako generální ředitelství a útvary zodpovědné za vnější 
činnost). Dvě ze sedmi dalších opatření jsou průběžná a zbývajících pět bylo převedeno 
do dalšího období (viz příloha II). 

                                                      
13 O rozpočtové podpoře a nominálním přístupu podrobněji pojednávají body 8.10–8.12 

kapitoly 8 naší výroční zprávy o plnění rozpočtu za rok 2021. 
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Studie míry zbytkových chyb za rok 2021 

31 V roce 2021 vypracoval externí dodavatel pro GŘ INTPA desátou studii míry 
zbytkových chyb. Účelem studie je odhadnout míru chyb, které nebyly odhaleny po 
provedení všech řídicích kontrol GŘ INTPA, jež mají chybám předcházet, odhalovat je a 
napravovat v celé oblasti, za niž toto GŘ odpovídá, a dospět tak k závěru o účinnosti 
těchto kontrol. Jedná se o důležitý prvek pro prohlášení o věrohodnosti generálního 
ředitele a jeden ze zdrojů informací o správnosti v souvislosti s vnější činností, které se 
zveřejňují ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

32 Pro studii míry zbytkových chyb za rok 2021 použilo GŘ INTPA vzorek 48014 
operací (stejný počet jako v roce 2020 a 2019). To mu umožnilo vykázat samostatné 
míry chyb pro výdaje financované ze souhrnného rozpočtu EU a pro výdaje 
financované z ERF a také celkovou míry chyb pro oba typy výdajů dohromady. Podle 
odhadu uvedeného ve studii zůstává celková míra zbytkových chyb již šestým rokem 
pod 2% prahem významnosti (materiality) stanoveným Komisí (2021: 1,14 %). 

33 Studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Vychází 
z metodiky pro výpočet míry zbytkových chyb a manuálu, který poskytlo GŘ INTPA. Již 
v předchozích výročních zprávách15 o ERF jsme popsali omezení ve studiích, která 
mohla přispět k podhodnocení míry zbytkových chyb. 

34 Jedním aspektem studie míry zbytkových chyb je míra spoléhání se na práci jiných 
auditorů. Jsou možné tři scénáře: i) žádné spoléhání se na práci jiných auditorů s plným 
testování detailních údajů, ii) částečné spoléhání se na práci jiných auditorů 
s omezeným testováním detailních údajů, iii) plné spoléhání se na práci jiných auditorů 
bez dalšího testování. Míra plného spoléhání se vzrostla z 15 % operací v roce 2020 na 
34 % operací v roce 2021. Nadále zastáváme stanovisko, že takto rozsáhlé spoléhání se 
na práci jiných auditorů je v rozporu s účelem studie míry zbytkových chyb, jímž je 
odhadnout míru chyb, které unikly všem řídicím kontrolám GŘ INTPA, jež mají takovým 
chybám předcházet, odhalovat je a napravovat. 

                                                      
14 Některé operace zařazené do vzorku však mají hodnotu vyšší, než je výběrový interval. 

Konečná velikost vzorku tedy byla 412 operací. 

15 Viz naše výroční zprávy o ERF za rok 2017, 2018, 2019 a 2020. 
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Přezkum výroční zprávy o činnosti za rok 2021 

35 Prohlášení generálního ředitele ve výroční zprávě o činnosti za rok 2021 
neobsahuje žádné výhrady. Od roku 2018 GŘ INTPA rozsah výhrad (tj. podíl výdajů, na 
něž se výhrady vztahují) výrazně snížilo. Rozsah výhrad, které jsou uvedeny ve 
výročních zprávách o činnosti od roku 2011 do roku 2021, je uveden na obrázku 5. 

Obrázek 5 – Výhrady ve výročních zprávách o činnosti GŘ INTPA za roky 
2011–2021 

 
Zdroj: EÚD. 

36 Domníváme se, že neuvedení výhrad ve výroční zprávě o činnosti za rok 2021 není 
opodstatněné, a máme za to, že částečně vyplývá z omezení studie míry zbytkových 
chyb, neboť naše zjištění týkající se této studie se vztahují rovněž na odhady rizikových 
částek, které jsou na ní založeny. GŘ INTPA odhaduje celkovou rizikovou částku při 
platbě na 79,65 milionu EUR16 (1,41 % výdajů roku 2021) a celkovou rizikovou částku 
při uzávěrce na 66,03 milionu EUR17. Podle odhadu GŘ INTPA bude z rizikové částky při 
platbě v příštích letech kontrolami opraveno 13,62 milionu EUR (24 %) (tato částka se 
označuje jako nápravná kapacita). 

                                                      
16 Jedná se o nejlepší střízlivý odhad Komise, pokud jde o výši příslušných výdajů vzniklých 

v průběhu roku, které nebyly v souladu s legislativními a smluvními ustanoveními platnými 
v době uskutečnění platby. 

17 Viz výroční zpráva o činnosti GŘ INTPA za rok 2021, s. 34. 
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37 GŘ INTPA pracuje na zlepšení kvality svých údajů pro výpočet nápravné kapacity. 
V roce 2021 pokračovalo v odborné přípravě a zvyšování povědomí o zpětném 
získávání prostředků a o kvalitě účetních údajů18. Stejně jako v předchozích letech 
provádělo cílené kontroly inkasních příkazů k nápravě zjištěných nesrovnalostí. 
Provedli jsme přezkum výpočtu nápravné kapacity za rok 2021. Testovali jsme 35 % 
celkového základního souboru zpětně získaných částek (z hlediska hodnoty) a ve 
vzorku jsme nezjistili žádné chyby. 

38 Aby se zvýšila jednotnost finančního výkaznictví generálních ředitelství Komise, 
byl v roce 2020 vytvořen soubor finančních ukazatelů, který obsahuje šest ukazatelů19. 
V roce 2021 byly přidány další čtyři20. Na ERF a svěřenské fondy se v roce 2021 
vztahovalo šest z těchto deseti ukazatelů. Pokud jde o souhrnné čerpání závazků, 
GŘ INTPA dosáhlo 99 % u rozpočtu EU a 97 % u ERF ve srovnání s 95 % a 94 % v roce 
2020. V případě „včasných plateb“ dosáhlo GŘ INTPA 97 % u rozpočtu EU a 95 % u ERF 
ve srovnání s 98 % a 97 % v roce 2020. 

  

                                                      
18 Zvláštní školení místních zaměstnanců delegací EU k pokynům pro zadávání inkasních 

příkazů. 

19 Soubor finančních ukazatelů je soubor šesti standardních finančních ukazatelů pro 
Evropskou komisi jako celek. Má fungovat jako srovnávací základ pro všechna generální 
ředitelství a útvary Komise. Ukazatele jsou následující: 1) provádění prostředků na závazky, 
2) provádění prognóz prostředků na závazky, 3) provádění prostředků na platby, 
4) provádění prognóz prostředků na platby, 5) souhrnné čerpání závazků, 6) včasné platby. 

20 Dalšími čtyřmi ukazateli jsou: 7) včasné zrušení závazků k prostředkům, 8) doba registrace 
faktury, 9) kvalita účetních údajů, 10) kvalita řídicích údajů. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

39 Z důkazních informací celkově vyplývá, že účetní závěrka Evropských rozvojových 
fondů za rozpočtový rok 2021 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje finanční situaci evropských rozvojových fondů a výsledky jejich hospodaření, 
jejich peněžní toky a změny čistého kapitálu za daný rok v souladu s ustanoveními 
finančního nařízení a s účetními pravidly, která přijal účetní. 

40 Z důkazních informací celkově vyplývá, že v rozpočtovém roce 2021: 

a) nebyla míra chyb v příjmech ERF významná (materiální); 

b) platební operace ERF byly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami 
(viz body 19–25). Na základě našeho testování operací odhadujeme míru chyb na 
4,6 %. 

Doporučení 

41 Zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti na dvě doporučení 
vyjádřená ve výroční zprávě o ERF za rok 2018 uvádí příloha III. GŘ INTPA z těchto 
doporučení realizovalo21 jedno ve většině ohledů a jedno v některých ohledech. 

42 Přezkoumali jsme rovněž doporučení z výročních zpráv o ERF za roky 2019 a 2020, 
která vyžadovala okamžité kroky nebo měla být provedena během roku 2021 
(viz příloha III). Z doporučení za rok 2019 i za rok 2020 považujeme dvě za realizovaná 
v některých ohledech a jedno za zatím nerealizované. 

43 Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 2021 doporučujeme Komisi 
(viz rámeček 2): 

                                                      
21 Cílem této následné kontroly bylo ověřit, že v reakci na naše doporučení byla přijata 

nápravná opatření, nikoliv však hodnotit účinnost jejich realizace. 
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Doporučení 1 – Posílit kontrolu právního základu před 
podpisem smluv 

Posílit vnitřní kontrolu, aby žádné smlouvy nebyly podepsány bez existence platného 
právního základu. 

Cílové datum provedení: konec roku 2023 

Doporučení 2 – Před platbou nebo zúčtováním odečíst náklady, 
které nevznikly 

Přijmout vhodná opatření, aby veškeré závazky nebo zálohové platby, které příjemci ve 
svých finančních zprávách vykázali jako vzniklé náklady, byly před provedením platby 
nebo zúčtování odečteny. 

Cílové datum provedení: konec roku 2023 
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Přílohy 

Příloha I – Platby z ERF v roce 2021 podle hlavních regionů 

 
Zdroj: vytvořil EÚD pomocí platformy Tableau, mapový podklad © Mapbox a © OpenStreetMap, 
povolení uděleno na základě licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).  

Platby z Evropského rozvojového fondu – Afrika

Přijímající země
Deset největších příjemců (v mil. EUR)

1. Somálsko 219
2. Demokratická republika Kongo 109
3. Tanzanie 101
4. Uganda 84
5. Niger 81
6. Malawi 79
7. Mosambik 74
8. Súdán 70
9. Nigérie 66

10. Keňa 65
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Zdroj: vytvořil EÚD pomocí platformy Tableau, mapový podklad © Mapbox a © OpenStreetMap, 
povolení uděleno na základě licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

  

Platby z Evropského rozvojového fondu – Karibik a Tichomoří

Přijímající země
Pět největších příjemců (v mil. EUR)

1. Papua-Nová Guinea 29
2. Východní Timor 9
3. Vanuatu 6
4. Fidži 5
5. Marshallovy ostrovy 3

Přijímající země
Pět největších příjemců (v mil. EUR)

1. Haiti 47
2. Jamajka 11
3. Guyana 8
4. Belize 7
5. Dominikánská republika 6
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Příloha II – Stav provádění národních akčních plánů 

Akční plán na rok 2019  

A.1 Zjednodušit a vyjasnit postupy a smluvní podmínky pro 
granty  Probíhá 

A.2 
Udržovat povědomí o často se vyskytujících chybách ve 
finančním řízení a správě dokumentů týkajících se realizace 
grantových zakázek 

 Realizováno 

B.1 
Vytvořit strategii pro omezení používání programového 
odhadu a podpořit alternativy za účelem zjednodušení a 
nákladové účinnosti 

 Realizováno 

C.1 

Pracovat na používání zadání pro ověřování výdajů 
(Ares (2018) 1722717) přijatá v roce 2017 při ověřování 
výdajů, které vznikly mezinárodním organizacím v rámci 
nepřímého řízení 

 Realizováno 

C.2 Pokračovat v posilování spolupráce s mezinárodními 
organizacemi za účelem udržitelného omezování chyb  Realizováno 

D.1 Zvýšit konzistentnost a koherentnost fungování auditních a 
ověřovacích úkolů  Realizováno 

D.2 Vyjasnit a podporovat uplatňování možností 
zjednodušeného vykazování nákladů  Realizováno 

D.3 Vyjasnit a podporovat uplatňování financování založeného 
na výsledcích  Probíhá 

D.4 Zlepšit metodiku a manuál pro studii míry zbytkových chyb 
(nové opatření 2019)  Realizováno 

372



 

Akční plán na rok 2020  

A.1 Zjednodušit a vyjasnit postupy a smluvní podmínky pro 
granty  Probíhá 

A.2 
Udržovat povědomí o často se vyskytujících chybách ve 
finančním řízení a správě dokumentů týkajících se realizace 
grantových zakázek 

 Realizováno 

B.1 Pokračovat v posilování spolupráce s mezinárodními 
organizacemi za účelem udržitelného omezování chyb  Realizováno 

C.1 Vyjasnit a podporovat uplatňování financování založeného 
na výsledcích  Probíhá 

C.2 Zlepšit metodiku a manuál pro studii míry zbytkových chyb 
(nové opatření na základě akčního plánu 2019/D4)  Realizováno 

C.3 Omezit nadměrné zúčtování předběžného financování (nové 
opatření)  Probíhá 

C.4 Provést hodnocení používání zadání při ověřování výdajů 
(nové opatření)  Realizováno 
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Akční plán na rok 2021  

A.1 Zjednodušit a vyjasnit postupy a smluvní podmínky pro 
granty  Probíhá 

B.1 Pokračovat v posilování spolupráce s mezinárodními 
organizacemi za účelem udržitelného omezování chyb  Realizováno 

B.2 
Zabývat se zjištěními ohledně vysokého rizika z auditu, který 
provedl IAS v souvislosti s hodnocením pilířů v oblasti vnější 
činnosti (nové opatření) 

 Realizováno 

C.1 Vyjasnit a podporovat uplatňování financování založeného 
na výsledcích  Probíhá 

C.2 Zlepšit metodiku a manuál pro studii míry zbytkových chyb 
(nové opatření na základě akčního plánu 2019/D4)  Realizováno 

C.3 Řešit slabá místa v souvislosti s nadměrným zúčtováním 
předběžného financování  Probíhá 

C.4 Provést hodnocení používání zadání při ověřování výdajů  Realizováno 

C.5 
Sdílet informace o často se vyskytujících chybách 
s příslušnými zúčastněnými stranami v oblasti kontroly (nové 
opatření) 

 Probíhá 

Zdroj: akční plány Evropské komise na roky 2019, 2020 a 2021. 
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Příloha III – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na předchozí doporučení 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Doporučení 1: 

Podniknout kroky k posílení povinnosti 
mezinárodních organizací poskytovat EÚD 
na jeho žádost jakékoliv dokumenty nebo 
informace, které potřebuje k provedení 
svého úkolu, jak stanoví SFEU. 

  X22    

Doporučení 2: 

Zlepšit metodiku a manuál pro 
vypracování studie míry zbytkových chyb 
tak, aby poskytovaly ucelenější pokyny 
k záležitostem, které jsme uvedli v této 
zprávě, a náležitě tak napomáhaly 
GŘ DEVCO vypracovat posouzení rizik pro 
vyjádření výhrad. 

 X     

                                                      
22 Komise zintenzivnila komunikaci s mezinárodními organizacemi ohledně našeho přístupu k dokumentům. Některé organizace, jako je Skupina Světové 

banky, svou spolupráci s námi zlepšily, jiné nikoli. Některé organizace OSN, jako je Dětský fond OSN (UNICEF), Mezinárodní úřad pro migraci a Rozvojový 
program OSN (UNDP), nadále poskytují přístup k dokumentaci ve formátu určeném pouze ke čtení. 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2019 

Doporučení 1: 

Dále zlepšit metodiku a manuál pro studii 
míry zbytkových chyb tak, aby se vyřešily 
problémy, které jsme uvedli v této zprávě, 
a míra chyb uváděná ve studii byla 
spolehlivější. 

Časový rámec: do konce roku 2021. 

  X    

2020 

Doporučení 1: 

Podniknout kroky, jimiž zajistí, aby 
mezinárodní organizace poskytovaly 
Účetnímu dvoru úplný, neomezený a 
včasný přístup k dokumentům, které jsou 
nezbytné k plnění našeho úkolu podle 
SFEU, tedy nikoliv jen ve formátu určeném 
pouze ke čtení. 

Časový rámec: do konce roku 2021. 

  X23    

                                                      
23 Viz doporučení 1 z roku 2018. 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

Doporučení 2: 

Vydávat výhrady ke všem oblastem, 
u nichž byla zjištěna vysoká míra rizika, a 
to bez ohledu na jejich podíl na celkových 
výdajích a jejich finanční dopad. 

Časový rámec: do zveřejnění výroční 
zprávy o činnosti za rok 2021 

   X   

Zdroj: EÚD. 
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Odpovědi Evropské komise na výroční 
zprávu o činnostech financovaných 

z osmého, devátého, desátého a 
jedenáctého Evropského rozvojového 

fondu za rozpočtový rok 2021 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2021 

„VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH FINANCOVANÝCH Z 

OSMÉHO, DEVÁTÉHO, DESÁTÉHO A JEDENÁCTÉHO 

EVROPSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

Komise zdůrazňuje, že provádění Evropského rozvojového fondu (ERF) probíhá v rizikovém, složitém 
a rychle se vyvíjejícím prostředí. Vyznačuje se rozmanitostí:  

— z hlediska geografického rozptylu pokrývajícího řadu různých delegací po celém světě, 

— z hlediska prováděcích subjektů a partnerských zemí s jejich různými řídícími a kontrolními 
možnostmi, od malých místních nevládních organizací až po mezinárodní organizace, 

— z hlediska metod poskytování pomoci, včetně tradičních projektů, rozpočtové podpory, 
programů na podporu odvětvové politiky, příspěvků do globálních nástrojů, kombinování 
zdrojů, rozpočtových záruk a dalších.  

V roce 2021 navíc probíhala realizace činností financovaných z fondu ERF na pozadí výzev 
spojených s pandemií COVID-19 a rychlých politických změn v některých našich partnerských 
zemích. 

Komise se domnívá, že v těchto náročných souvislostech je scénář nulové míry chyb 
nepravděpodobný. Přijímá však veškerá nezbytná opatření, aby zajistila úplné a účinné provádění 
fondu ERF v souladu se stávajícím právním a finančním rámcem. Komise pokračuje v úpravách a 
zdokonalování svých postupů s cílem dále snížit riziko chyb, přičemž zohledňuje výsledky prohlášení 
EÚD o věrohodnosti. Akční plán, který každoročně přijímá GŘ INTPA, zahrnuje mimo jiné opatření 
zaměřená na snížení počtu chyb, například zjednodušení postupů, poradenství, školení a kampaně 
za účelem zvyšování povědomí. V reakci na doporučení EÚD z roku 2021 týkající se fondu ERF 
přijme Komise další opatření k posílení svého systému vnitřní kontroly, která považuje za vhodná i s 
ohledem na efektivitu nákladů. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Rámeček 2 – Příklady chyb 

Chybějící právní základ vedl k nezpůsobilým výdajům 

Pokud jde o druh chyby, k níž došlo při zadávání grantové smlouvy s mezinárodní organizací v 

Nigeru, přijme Komise vhodná opatření ke zmírnění. Komise však zdůrazňuje, že tento projekt 

významně přispěl ke zlepšení kvality řízení veřejných financí.  Zajistil vymáhání finančních 

prostředků veřejnými orgány, ale také omezil narušení fungování veřejných služeb. 
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Chybějící základní dokumentace 

Pokud jde o náklady na mzdu zaměstnance přiděleného na jiný projekt, Komise poukazuje na to, že 

tyto nezpůsobilé náklady nebylo možné zjistit z dokumentace, kterou měla mezinárodní organizace 

doložit pro uvolnění platby v souladu s podepsanou dohodou. Je třeba zdůraznit, že se jedná o 

velmi úspěšně realizovaný projekt, který byl průkopníkem v propagaci a rozvoji komerčního 

lesnického hodnotového řetězce v Ugandě a také prokázal přímé zapojení do stimulace investic 

soukromého sektoru. 

Část výdajů, které nevznikly, vedla k nezpůsobilým nákladům účtovaným na projekt 

Pokud jde o částky, které byly přiděleny, ale byly vykázány jako uskutečněné výdaje, Komise 

zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že konečná způsobilá částka bude stanovena až po obdržení 

závěrečné zprávy vydané příjemcem, považuje tuto chybu za dočasnou. Přidělené částky budou 

nadále vynakládány až do konce realizace projektu. 

Komise zvyšuje informovanost a kontroly, aby zabránila problému nadměrného zúčtování, a 

požaduje od dotčených subjektů jasnější výkaznictví. 

Závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek: neodůvodněné rozhodnutí 

národní schvalující osoby 

Pokud jde o zjištění týkající se rozhodnutí národní schvalující osoby o zadání veřejné zakázky, 

Komise zdůrazňuje, že navzdory obtížím, s nimiž se potýkala ve fázi zadávání veřejné zakázky, byla 

požadovaná služba úspěšně poskytnuta. Bylo uspořádáno restituční jednání za účasti ministerstev 

dopravy a zahraničních věcí a poskytnutá doporučení byla schválena jako velmi užitečná pro 

zlepšení řízení údržby silnic v Mali. 

22. Komise působí ve třetích zemích ve složitých politických a technických podmínkách a

spolupracuje s řadou partnerů, například s partnerskými zeměmi, mezinárodními organizacemi nebo
agenturami členských států. Přestože jsou akční plány pravidelně prováděny s cílem udržet co
nejnižší míru chyb, Komise považuje scénář nulového počtu chyb v této souvislosti za
nepravděpodobný.

23. Komise konstatuje, že většina vyčíslitelných chyb, kterým bylo možné předejít, byla způsobena

nadměrným zúčtováním (deset případů) a že probíhá několik opatření, která mají tomuto druhu
chyb zabránit. Pokud jde o osm případů nevyčíslitelných chyb, Komise nesouhlasila se dvěma z nich
a čtyři další se týkaly téže smlouvy, která byla čtyřikrát vybrána do vzorku za různé transakce, ale
se stejnou jednou chybou u záruky za řádné provedení. Komise poznamenává, že chyba v transakci
se nemusí nutně rovnat neoprávněně vyplacené částce, která musí být vrácena.

24. Komise v roce 2022 dokončila hodnocení zadávacích podmínek pro ověřování výdajů platných

od roku 2018. Závěr byl, že jsou účinné, pokud jde o sledování nezpůsobilých výdajů (šablona
zprávy o ověření výdajů obsahuje přílohu se seznamem transakcí a chyb).

25. V září 2021 a v květnu 2022 Komise revidovala mandát pro ověřování výdajů. Komise

předpokládá, že dále prohloubí analýzy a bude se zabývat dalšími aspekty, například výběrem
vzorků, a že to této činnosti zahrne poznatky a odpovědi získané z průzkumu provedeného v únoru
2022 mezi uživateli rámcové smlouvy o auditu.
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27. Komise si je vědoma případů přístupu k dokumentům ve formátu pouze pro čtení, které zjistil

EÚD, a nadále upozorňuje příslušné mezinárodní organizace OSN na nutnost poskytnout auditorům
potřebné informace.

Komise úzce spolupracuje s dotčenými mezinárodními organizacemi a EÚD na nalezení přijatelného 
řešení otázky přístupu k dokumentům. 

Když byla Komise na tyto případy týkající se tří organizací OSN upozorněna, reagovala rychle a 
posílila s dotčenými organizacemi OSN dialog s cílem usnadnit probíhající práci Účetního dvora. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI 

28. Stálé pokyny Komise stanoví, že pokud míra zbytkových chyb přesahuje 2% práh významnosti,

musí být vydána výhrada.

Kromě toho pravidlo de minimis, které bylo zavedeno s výročními zprávami o činnosti za rok 2019, 
stanoví, že případné výhrady se nepovažují za podstatné v případě činností, které představují méně 
než 5 % celkových plateb GŘ a mají finanční dopad nižší než 5 milionů EUR. Komisi to umožňuje 
podávat zprávy pouze o významných otázkách ovlivňujících řízení finančních prostředků EU. Plná 
transparentnost zpráv o řízení je i nadále zajištěna: všechny případy, na které se toto pravidlo 
vztahuje, jsou řádně uvedeny ve výroční zprávě o činnosti a jsou pečlivě sledovány.  

Pro roky 2019 a 2020 vedlo pravidlo de minimis k tomu, že nedošlo k žádným výhradám, zatímco 
pro rok 2021 byly všechny orientační míry zbytkových chyb pod 2% prahem významnosti. 

Studie míry zbytkových chyb za rok 2021 

31. Komise souhlasí, že studie míry zbytkových chyb je důležitým prvkem, o který se opírá

prohlášení generálního ředitele, není však jediným zdrojem věrohodnosti. GŘ INTPA disponuje
komplexním rámcem vnitřní kontroly a kontrolní strategií, které pokrývají celý prováděcí cyklus.
Všechny prvky kontrolního rámce slouží jako stavební kameny pro zajištění jeho věrohodnosti, což je
uvedeno v jeho výroční zprávě o činnosti. Tato zpráva je základem pro informace o správnosti ve
výroční zprávě o řízení a výkonnosti.

32. Kromě celkové zbytkové míry chyb odhaduje studie míry zbytkových chyb také míru chyb pro

dva finanční toky fondu ERF a rozpočtu EU, přičemž riziko je znázorněno diferencovaně (viz tabulka
na straně 34 a příloha 9 výroční zprávy o činnosti GŘ INTPA za rok 2021, která ukazuje riziko při
platbě podle příslušného kontrolního systému).

33. Komise necharakterizuje studii míry zbytkových chyb jako ověřovací zakázku nebo audit.

Studie slouží zvláštnímu účelu a je založena na odlišné metodice.

Výroční zpráva o činnosti GŘ INTPA toto uvádí a úplné informace o řízení jsou tak předkládány ve 
věrné a pravdivé podobě.  Komise se nedomnívá, že by studie podléhala omezením, která by mohla 
vést k podhodnocení chyb. 

34. V metodice míry zbytkových chyb se vždy počítalo s tím, že se bude spoléhat na výsledky

studie míry zbytkových chyb. Úplné opakování ověření auditorem, například Evropským účetním
dvorem nebo rámcovým dodavatelem, by pro příjemce představovalo velkou a zbytečnou
administrativní zátěž a bylo by v rozporu se zásadou jednotného auditu. Míru spoléhání nelze
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předem určit, protože závisí na počtu případů, kdy je spolehnutí možné a vhodné. Komise však 
souhlasí s tím, že míra spoléhání by v zásadě neměla výrazně překračovat historické průměry, 
pokud pro to neexistuje zvláštní odůvodnění. 

Přezkum výroční zprávy o činnosti za rok 2021 

35. Viz odpovědi Komise na body 28 a 31.

36. Komise se domnívá, že neexistence výhrady je dobře odůvodněna v souladu se stálými pokyny

Komise pro vydávání výhrad. Je výsledkem komplexního posouzení různých stavebních prvků, které
podporují prohlášení generálního ředitele o věrohodnosti uvedené ve výroční zprávě o činnosti.

Komise se domnívá, že by studie míry zbytkových chyb podléhala omezením, která by mohla přispět 
k podhodnocení chyb. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Závěry 

40. b) Komise uznává, že v transakcích se vyskytují určité chyby, a průběžně pracuje na

preventivních a nápravných opatřeních, aby je odstranila.

Komise konstatuje, že chyba v transakci nemusí nutně znamenat neoprávněně vyplacenou částku, 
která musí být vrácena. 

Doporučení 

Doporučení 1 – Posílit kontroly právních základů před podpisem smluv 

Komise doporučení přijímá.  

Doporučení 2 – Před platbou nebo zúčtováním odečíst náklady, které nevznikly 

Komise doporučení přijímá a považuje je za částečně provedené. V návaznosti na předchozí 
doporučení EÚD přijala Komise opatření, například vydání pokynů, zavedení dalšího kontrolního 
seznamu a zvyšování povědomí, přičemž pokračuje v práci na prevenci nadměrného zúčtování. 
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AUTORSKÁ PRÁVA 

© Evropská unie, 2022 

Politiku opakovaného použití dokumentů Evropského účetního dvora (EÚD) upravuje 
rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 6-2019 o politice týkající se veřejně 
přístupných dat a opakovaném použití dokumentů. 

Pokud není uvedeno jinak (například v jednotlivých upozorněních o ochraně 
autorských práv), je obsah EÚD vlastněný EU předmětem licence Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Je proto pravidlem, že opakované použití je 
povoleno za podmínky, že je uveden zdroj a případné změny jsou označeny. Osoby 
opakovaně používající obsah EÚD nesmí zkreslit původní význam nebo sdělení. EÚD 
nenese za jakékoli důsledky opakovaného použití odpovědnost. 

Pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné fyzické osoby, například na 
obrázcích zaměstnanců EÚD, nebo zahrnuje díla třetích stran, je nutno získat další 
povolení. 

Je-li povolení poskytnuto, toto povolení ruší a nahrazuje výše uvedené obecné 
povolení a musí jasně uvádět veškerá omezení týkající se použití. 

K použití nebo reprodukci obsahu, který není ve vlastnictví EU, může být nezbytné 
požádat o svolení přímo držitele autorských práv. 

Kapitola 6: 
• Obrázek 6.4: vytvořeno pomocí platformy Tableau, mapový podklad

©Mapbox a ©OpenStreetMap, povolení uděleno na základě licence 
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA).

• Rámeček 6.3: snímky vlevo z družice Copernicus Sentinel (2021) 
zpracované úložištěm Sentinel a andaluskou platební agenturou.

Kapitola 8 – příloha 8.1, ERF – příloha I: 

vytvořeno pomocí platformy Tableau, mapový podklad ©Mapbox a 
©OpenStreetMap, povolení uděleno na základě licence Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA). 

Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového 
vlastnictví, jako patenty, ochranné známky, zapsané (průmyslové) vzory, loga a názvy, 
jsou z politiky EÚD pro opakované použití vyloučeny. 

Internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu 
obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá EÚD 
žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami 
ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv. 
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