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SHRNUTÍ (I–IX) 

Odpovědi Komise:  

I. Údaje o hrubém národním důchodu (HND) a zdroje a metody používané členskými státy k jejich 

výpočtu ověřuje Eurostat ve víceletých cyklech a také na ročním základě. Cílem je zajistit, aby údaje 
o HND byly spolehlivé, úplné a srovnatelné mezi členskými státy. Poslední ukončený ověřovací 
cyklus, který je předmětem tohoto auditu EÚD, proběhl v letech 2016–2019. Ověřování je založeno 
na modelu, který vytvořila Komise (Eurostat) v úzké spolupráci s odborníky z národních statistických 
úřadů členských států. Eurostatu je při ověřování nápomocna odborná skupina pro HND, která 
sdružuje odborníky Eurostatu a národních statistických úřadů (NSÚ). Celý proces ověřování podléhá 
přezkumu ze strany členů odborné skupiny pro HND. Odborná skupina pro HND každoročně vydává 
stanovisko k vhodnosti údajů o HND, které pak GŘ pro rozpočet používá pro účely příspěvků 
členských států do rozpočtu EU v rámci vlastního zdroje z HND. 

III. Ověřovací cyklus Eurostatu zahrnuje důkladnou analýzu soupisů zdrojů a metod k HND 

členských států a podrobnou analýzu údajů o HND vykázaných členskými státy, která případně vede 
k vypracování akčních bodů nebo výhrad, aby byla zajištěna srovnatelnost, spolehlivost a úplnost 
těchto údajů. Výsledky tohoto ověřování se zohledňují pro rozpočtové účely. Přestože Eurostat 
společně s členskými státy již zkrátil délku ověřovacího cyklu HND, vyžaduje tato práce dostatek 
času, aby nebyl ohrožen její rozsah a kvalita. 

VI. Komise vítá závěry Účetního dvora, že proces ověřování byl účinný. Zjištěné vysoce rizikové 

problémy byly řešeny prostřednictvím srovnání mezi jednotlivými zeměmi a vyjádření průřezových 
výhrad. Všech 16 srovnání mezi jednotlivými zeměmi během cyklu 2016–2019 provedl Eurostat 
včas a Komise tuto skutečnost považuje za velký úspěch. Pět průřezových výhrad bylo vzneseno na 
konci cyklu, současně s výhradami týkajícími se jednotlivých operací. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem se Komise domnívá, že vysoce rizikové problémy zjištěné během cyklu ověřování 
HND za období 2016–2019 byly celkově řešeny včas. 

VII. Práce na vysoce rizikových průřezových otázkách odrážela výsledky příslušného stanovení 

priorit, které provedl Eurostat. V důsledku tohoto procesu byly vypuštěny dvě otázky s nižším 
potenciálním dopadem a u dalších tří otázek byl rozsah analýzy zúžen. Zbývající otázky byly 
vyhodnoceny tak, že si zaslouží stejně vysokou úroveň kontroly. O výsledcích a důsledcích stanovení 
priorit byl informován Výbor pro HND, který je i schválil. 

Komise se domnívá, že všechny iniciativy, o nichž Účetní dvůr informoval v bodě 69, spolu s prací 
členských států v rámci výhrady k HND týkající se globalizace, zajistily odpovídající reakci na tuto 
otázku. 

VIII. Eurostat vítá, že Účetní dvůr potvrdil včasné dokončení cyklu ověřování HND a včasné 

poskytování informací členským státům o úpravách jejich příspěvků vyplývajících z tohoto 
ověřování. Rozsah kontrol Eurostatu byl určen modelem ověřování HND, který byl navržen v úzké 
spolupráci s Výborem pro HND, jímž byl i schválen. Během cyklu 2016–2019 bylo nutné provádět 
zvýšenou kontrolu v důsledku zavedení nového národního účetního standardu ESA 2010.  

Pokud jde o výhrady, které zůstávají v platnosti po ukončení ověřovacího cyklu, Komise konstatuje, 
že se v rámci procesu ověřování HND jedná o běžný jev. 



 

3 

Komise uznává, že použití prahu významnosti při ověřování HND má svá omezení, neboť v mnoha 
případech není v době zjištění znám potenciální dopad zjištěných nedostatků na HND. 

IX. Komise přijímá všechna doporučení s výjimkou dílčího doporučení 2b, které přijímá částečně.  

ÚVOD (body 1–26) 

Komise neodpověděla.  

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU (body 27–35)  

Komise neodpověděla.  

PŘIPOMÍNKY (body 36–104) 

Odpovědi Komise: 

39. Komise vítá, že Účetní dvůr uznal model posuzování rizik HND a jeho úlohu při odpovídající 

identifikaci všech vysoce rizikových problémů. Je třeba poznamenat, že kromě důsledků pro přímé 
ověřování mělo zařazení členských států do tří kategorií rizik v rámci modelu posuzování rizik další 
důsledky pro strukturování cyklu ověřování HND. Mezi ně patřilo pořadí/priorita ověřování 
jednotlivých zemí, jeho rozsah a také minimální počet informačních návštěv souvisejících s HND v 
každé zemi. 

44. Eurostat využil informace shromážděné při prvotních ověřeních k přehodnocení úrovně rizika 

a k odhadu potenciálního dopadu 18 průřezových otázek zjištěných v roce 2016. Komise považuje 
přehodnocení úrovně rizika provedené v roce 2017 za důležitý důkaz stanovení priorit, po němž byla 
méně rizikovým průřezovým otázkám věnována při následném ověřování menší pozornost. Zbývající 
otázky byly vyhodnoceny jako otázky, které si zaslouží stejně vysokou úroveň kontroly, což podle 
názoru Komise pozitivně přispělo k ujištění o vhodnosti údajů o HND pro účely vlastních zdrojů. 

45. Důležitým důsledkem stanovení priorit vysoce rizikových průřezových otázek bylo také 

potvrzení, že velká většina otázek, které byly původně určeny pro srovnání mezi jednotlivými 
zeměmi, by měla být skutečně sledována prostřednictvím podrobných kontrol v jednotlivých zemích.  
Eurostat v průběhu cyklu včas dokončil všechna srovnání mezi jednotlivými zeměmi, což vedlo k 
následnému zlepšení v těchto oblastech prostřednictvím akčních bodů a/nebo výhrad, které členské 
státy řešily.   

Společná odpověď na body 46 a 47: Komise konstatuje, že analýza EÚD 

týkající se akčních bodů „A“ zohlednila pouze dopady akčních bodů, které členské státy uspokojivě 
vyřešily. Nebyl zohledněn dopad výhrad, které byly vzneseny, když nebyly uspokojivě vyřešeny akční 
body, protože tyto informace nebyly v době auditu k dispozici. Lze předpokládat, že dopady 
příslušných výhrad budou vyšší než v případě akčních bodů. 
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Komise konstatuje, že na vybrané členské státy připadá čtvrtina akčních bodů vyplývajících ze 
srovnání mezi jednotlivými zeměmi. 

48. V návaznosti na stanovení priorit pro průřezové problémy v roce 2017 bylo celé posouzení 

rizik v roce 2018 podrobeno dalšímu přezkumu v souladu s přístupem dohodnutým ve Výboru pro 
HND. Pro každý členský stát bylo hodnocení jednotlivých kritérií případně aktualizováno, jakmile byly 
k dispozici nové informace. Z této aktualizace nevyplynula potřeba změnit seznam průřezových 
otázek ani dalšího stanovení priorit pro tyto otázky. 

50. Pokud jde o plánování a stanovení priorit kontrol, úroveň rizika určuje začátek ověřování (a 

pořadí kontrol prováděných referenty v jednotlivých zemích). Kromě toho bylo od počátku 
plánováno, že do prosince 2019 mohou být provedena po sobě jdoucí kola návštěv zemí (kde je to 
vhodné) (dokument GNIC/332 „Ověřování HND pro účely vlastních zdrojů – nástin kontrolního 
přístupu“), což může ovlivnit načasování vydání akčních bodů u zemí, které jsou předmětem několika 
návštěv. 

51. Komise poznamenává, že tato analýza vychází z okamžiku vydání akčních bodů a 

nezohledňuje předchozí kroky, jako je vyplnění dotazníku pro hodnocení soupisů k HND, formulace 
otázek a počáteční posouzení odpovědí členských států, organizace informačních návštěv atd. Tyto 
další kroky mohou být dalším důkazem toho, že Eurostat určil priority kontrol u vysoce rizikových 
zemí. 

53. Při stanovení priorit kontrol v jednotlivých zemích vycházel Eurostat z výsledků modelu 

posuzování rizik a dalších příslušných rámcových dokumentů. Referenti v jednotlivých zemích 
celkově stanovili priority svých kontrol (včetně organizace informačních návštěv souvisejících s 
HND) podle úrovně rizika zemí ve svém portfoliu. 

Klesající trend vydávání akčních bodů navíc ukazuje, že Eurostat se snažil během celého procesu 
vydávat akční body co nejdříve. 

56. Složky HND pro přímé ověřování byly vybrány v souladu s příslušnými rámcovými dokumenty, 

konkrétně s dokumentem GNIC/333 týkajícím se modelu posuzování rizik pro ověřování HND pro 
účely vlastních zdrojů a dokumentem GNIC/334, který obsahuje pokyny pro přímé ověřování. 

Výsledky druhé části posouzení rizik nezavazují referenta pro danou zemi k tomu, aby vybral k 
přímému ověření oblasti s nejvyšším počtem bodů. Posouzení rizik (druhá část) je nástrojem, který 
usnadňuje volbu – na jeho základě vznikne soubor, z něhož se vybírá – ale v konečném důsledku ji 
neurčuje. Výběr jednotlivých oblastí přímého ověřování vycházel z platného posouzení rizik, 
kvalitativních hodnocení referenta pro danou zemi a konzultací s vedoucím týmu odpovědného za 
HND. 

58. Každý akční bod byl dohodnut mezi Eurostatem a příslušným členským státem. Součástí této 

dohody byl termín, který je třeba dodržet a který de facto představuje stanovení priorit práce s 
přihlédnutím k několika faktorům, jako je dostupnost statistických zdrojů, složitost dané 
problematiky, revize, harmonogramy, zátěž a pracovní zatížení atd.  

59. Komise se domnívá, že členské státy mají dobré předpoklady k tomu, aby posoudily složitost a 

potenciální dopad akčních bodů a aby v případě potřeby po dohodě s Eurostatem naplánovaly práci 
na těchto bodech a stanovily posloupnost pracovních činností podle priority. Tento postup byl 
dodržován po celou dobu ověřovacího cyklu. 
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62. Komise vítá, že členské státy oceňují kvalitu spolupráce a pokyny poskytované během procesu 

ověřování HND. 

63. Dvě otázky týkající se marží z obchodování s finančními aktivy a účtování denních příspěvků 

představují velmi složitá témata, na jejichž řešení potřebovali příslušní odborníci (odborníci ECB pro 
marže z obchodování s finančními aktivy a odborníci Eurostatu pro účtování denních příspěvků) čas, 
aby vypracovali jasné a operativní pokyny, které jednotlivé země potřebují k řešení výhrad. 

Komise bere na vědomí návrhy některých NSÚ, ale je toho názoru, že příslušné pokyny, např. v 
podobě doporučení GNIC/GNIG, již byly poskytnuty v rámci procesu ověřování HND a prostřednictvím 
příslušných kanálů. 

66. Otázkami souvisejícími s globalizací se Eurostat zabývá již řadu let z hlediska podnikové 

statistiky (např. zaměřením na asymetrie v obchodních tocích a propojení mikrodat), což přispělo ke 
zlepšení základní infrastruktury pro měření globalizace v rámci národních účtů. Největší dopady na 
HND však měly náhlé a rozsáhlé změny v obchodních modelech nadnárodních podniků po 
regulačních/daňových změnách EU v polovině dekády 2010–2020, které se dotkly zejména 
některých členských států, jako například přesun celých rozvah, jak ukazuje irský případ uvedený v 
bodě 68 zprávy EÚD. 

67. Obchodní modely nadnárodních podniků v EU se po mnoho let pomalu vyvíjely, až došlo k 

poměrně velkým změnám v několika velkých nadnárodních podnicích v období od roku 2014. 
Zejména zrušení některých režimů minimalizace daní a změny v režimu DPH v EU vedly k rychlým 
změnám obchodních modelů některých nadnárodních podniků. 

70. Uplatnění výhrady týkající se globalizace bylo projednáno s členskými státy na schůzkách 

odborné skupiny pro HND. Během těchto diskusí byl jako možný výchozí referenční rok navržen rok 
2016. Několik členských států však proti tomuto řešení vzneslo námitky s tím, že se jedná o příliš 
vzdálenou minulost, a zdůraznilo praktickou nemožnost získat od nadnárodních podniků 
požadované dodatečné informace za rok 2016, a to s ohledem na jejich zkušenosti z pilotního 
projektu HND. S ohledem na tuto situaci, příslušné důkazy z pilotního projektu HND pro nadnárodní 
podniky, potenciální problémy s pokrytím a spolehlivostí a zátěž pro nadnárodní podniky a NSÚ se 
Komise rozhodla jako výchozí referenční rok použít rok 2018. 

71. Komise se domnívá, že načasování výhrady týkající se globalizace, tj. na období od roku 2018, 

je vhodné. Útvary Komise znovu zdůrazňují, že podle jejich názoru jsou přístup a načasování, které 
byly důkladně projednány na specializovaných schůzkách s NSÚ, správné a přiměřené, jsou 
založeny na vyhodnocených rizicích a jsou plně v souladu s již získanými ujištěními. Komise 
nepřijala související část doporučení Účetního dvora ve zprávě o prohlášení o věrohodnosti za rok 
2020 a trvá na svém stanovisku v tomto ohledu. 

72. Potenciální dopad průřezového problému globalizace na HND byl posouzen v rámci analýzy 

rizik průřezových problémů s cílem stanovit priority práce na těchto problémech (a proto byla práci 
na globalizaci dána vysoká priorita). Hlavním faktorem, který se v té době bral v úvahu, byl rozsah 
fenoménu globalizace, protože nebyly k dispozici žádné důkazy ze specializovaných analýz o 
možných zkresleních přidané hodnoty a HND v důsledku možného nedostatečného zohlednění 
globalizace v národních účtech.  

V době vydání průřezové výhrady však byly tyto důkazy k dispozici a byly zohledněny. Podle zjištění 
„Zprávy o pilotním projektu HND pro nadnárodní podniky“ (listopad 2019) nebyly na základě 
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kontroly nadnárodních podniků zjištěny žádné důkazy o významném zkreslení přidané hodnoty 
(rokem, z něhož vycházel přístup uplatňovaný v pilotních projektech pro nadnárodní podniky, byl rok 
2016). 

73. „Podstatný dopad globalizace na národní účty“ nemusí nutně vést ke zkreslení HND, které je 

třeba řešit výhradou. 

Z dosud provedených prací, např. v rámci pilotního projektu HND pro nadnárodní podniky, 
nevyplývají žádné důkazy o významném zkreslení HND v důsledku možného nedostatečného 
zohlednění těchto otázek v národních účtech.  

Je třeba poznamenat, že samotný „irský případ“ byl správně zpracován v souladu s koncepčními 
pokyny (což znamená, že zavedený systém sestavování správně zachytil a zohlednil existenci 
daného jevu v údajích o HND).  

Pokud jde o výsledky práce na jejich výhradách, které jeden členský stát předal v září 2021, 
příslušné zprávy analyzuje Eurostat. 

75. Komise opakuje, že rozsah a období, na které se vztahuje výhrada týkající se globalizace, byly 

důkladně projednány s členskými státy na zasedáních odborné skupiny pro HND a že odrážejí 
názory vyjádřené během těchto diskusí. 

77. Komise dokončila všechna ověření podle plánu, tj. do konce roku 2019. V konkrétním případě 

Francie nebylo možné dokončit ověřování do konce roku 2019 z důvodu nedostupnosti 
francouzského soupisu k HND v dostatečné kvalitě, který byl veden s obecnou výhradou. 
Francouzský soupis k HND byl předán v březnu 2020, zkontrolován a obecná výhrada byla zrušena 
v roce 2021. 

Pokud jde o výhrady, které zůstávají v platnosti po ukončení ověřovacího cyklu, Komise konstatuje, 
že se v rámci procesu ověřování HND jedná o běžný jev. 

83. Pokud jde o práh významnosti, Výbor pro HND schválil práh významnosti ve výši 0,1 % HND 

navržený Eurostatem v říjnu 2014. Jak potvrzuje průzkum Účetního dvora mezi NSÚ (viz bod 86), 
velká většina členských států považuje tuto hranici za přiměřenou. 

85. Jak uvádí rámcový dokument o prahu významnosti (GNIC/283) v odstavci 5: „V zásadě by 

mohl být práh stanoven jako hodnota nebo jako procento. Ze dvou možných variant dává Eurostat 
jednoznačně přednost procentuálnímu vyjádření, protože použití hodnoty by u malých zemí mohlo 
vést k závěru o nevýznamnosti téměř všech otázek.“ 

89. NSÚ vypracovaly své soupisy k HND podle příručky k soupisu HND, jednoho z rámcových 

dokumentů vypracovaných Eurostatem a odsouhlasených odbornou skupinou pro HND. Je 
ponecháno na uvážení členských států, zda využijí možnosti vynechat popis dané položky za 
podmínek uvedených ve zmíněné příručce. 

90. Při formulaci otázek pro NSÚ postupovali referenti Eurostatu podle dotazníku pro hodnocení 

soupisů k HND, který je jedním z rámcových dokumentů vypracovaných Eurostatem a 
odsouhlasených odbornou skupinou pro HND. 
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91. V souladu s „nástinem kontrolního přístupu“ (GNIC 332) bylo při vydávání akčních bodů a 

výhrad postupováno následujícím způsobem: pokud existovaly důkazy o tom, že možný dopad 
zjištěného nedostatku je pod prahem významnosti, nebyl k tomuto nedostatku vydán žádný akční 
bod ani výhrada. Eurostat se tímto postupem řídil během celého cyklu ověřování HND za období 
2016–2019 u všech svých hlavních ověřovacích nástrojů (dotazník pro hodnocení soupisů k HND, 
informační návštěvy, přímé ověřování, srovnání mezi jednotlivými zeměmi).  

U většiny vydaných akčních bodů nebyl v okamžiku vydání k dispozici odhad potenciálního dopadu 
daného problému na HND, což znamená, že nebylo možné vyloučit významný dopad.  

Komise se domnívá, že členské státy mají nejlepší předpoklady k tomu, aby poskytovaly informace 
o nevýznamnosti. Pokud byly vydány akční body, znamená to, že úplné důkazy o nevýznamnosti 
nebyly snadno dostupné. 

Stávající akční bod nebo výhrada k HND, u nichž nebyl v době vydání znám (možný) dopad na HND, 
by mohly být zrušeny, pokud by byl předložen důkaz o nevýznamnosti. 

92. Komise poznamenává, že výsledky analýzy Účetního dvora popsané v bodě 92 znamenají, že 

až u 25 % zkoumaných případů akčních bodů, u nichž se původně země domnívaly, že jejich dopad 
není významný, se ukázalo, že konečný dopad významný je. 

93. Komise opakuje svůj postoj, že k uplatnění prahu významnosti docházelo během celého cyklu 

ověřování HND za období 2016–2019, a to i v rané fázi ověřování, v případech, kdy byly snadno 
dostupné úplné důkazy. 

94. Když byl mezi Eurostatem a dotčeným členským státem dohodnut akční bod A, bylo nutné 

případně zlepšit metodiku. V době uzavření takové dohody členské státy zpravidla buď nemohly 
poskytnout úplné důkazy, které by umožnily vyloučit významnost dotčených otázek, nebo daly 
přednost tomu, aby se nejprve vyjasnila příslušná metodika. 

V souvislosti s ověřováním HND mají členské státy (v kterékoli fázi procesu ověřování) nejlepší 
předpoklady k tomu, aby poskytly důkazy a prokázaly, že daný problém není významný. Na tomto 
základě pak Eurostat posuzuje spolehlivost důkazů. Během cyklu ověřování HND za období 2016–
2019, kdy členské státy poskytly úplné důkazy o tom, že dopad nedostatku není významný, nebyly 
vydány žádné akční body ani výhrady. 

95. V roce 2014 byl do národních účtů členských států zaveden nový účetní standard ESA 2010. 

Proto byl cyklus 2016–2019 obzvláště náročný a zahrnoval řadu nových prvků, jako je posouzení 
rizik, analýzy některých horizontálních otázek napříč zeměmi, rozšířené využívání přímého ověřování 
atd. Výsledkem této zesílené kontroly byl vysoký počet akčních bodů a výhrad a s tím související 
vysoká pracovní zátěž pro Eurostat i jednotlivé země. [Podle názoru Komise bylo toto úsilí nezbytné 
k dosažení konečného cíle procesu ověřování HND, kterým je poskytnout přiměřenou jistotu, pokud 
jde o kvalitu údajů o HND používaných pro účely vlastních zdrojů.] 

96. Databáze výhrad Eurostatu obsahuje hrubé hodnocení dopadu / potenciálního dopadu výhrad 

na HND, pokud je k dispozici. Přesný konečný dopad na HND a jeho složky je součástí technického 
stanoviska ke zrušení výhrad pro všechny roky, na které se vztahují výhrady. Ve většině případů 
nejsou v době kódování výhrady k dispozici žádné podrobné informace o dopadu na HND, 
soubory/databáze výhrad pro jednotlivé země jsou průběžně aktualizovány a konečný dopad je 
zakódován v technickém stanovisku. 
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Eurostat však podnikl kroky k usnadnění přehledu o tom, jaký mají na HND dopad akční body a 
výhrady, které byly vzneseny a řešeny během cyklu 2020–2024. 

97. Vysoký počet výhrad vyplývajících z analyzovaných akčních bodů (24 ze 130 akčních bodů) 

znamená, že konečný průměrný/mediánový/maximální dopad otázek, jichž se akční body 
analyzované pro šest zemí týkají, bude pravděpodobně vyšší (a podíl bodů bez dopadu bude nižší). 
Lze předpokládat, že body přeměněné na výhrady se týkají složitějších a/nebo větších problémů než 
body, které by mohly být řešeny a uzavřeny, a proto povedou k větším revizím. 

99. V době auditu byla zrušena pouze malá část výhrad. Vysoký počet dosud nevyřešených 

výhrad znamená, že konečný průměrný/mediánový/maximální dopad otázek, jichž se výhrady týkají, 
bude pravděpodobně ještě vyšší (a podíl výhrad bez dopadu bude nižší). Lze předpokládat, že dosud 
nevyřešené výhrady se týkají složitějších a/nebo větších problémů než ty, které by mohly být řešeny 
a uzavřeny rychle, a mohou proto vést k větším revizím. 

102. Komise by ráda zdůraznila, že ověřování HND je velmi složitý proces a jeho dokumentace 

tuto složitost odráží. Eurostat definoval dokumentační standardy pro tento proces v „Pokynech pro 
dokumentaci (GNIC/335)“, které schválil Výbor pro HND s cílem řádně zdokumentovat každou fázi 
ověřování. Komise se domnívá, že navzdory uznávané složitosti dokumentace byly pokyny týkající 
se dokumentace dodrženy a že dokumentace dobře plnila svůj účel (např. zajišťovala provozní 
kontinuitu v čase a umožňovala vedení plnit jeho dohledové funkce). 

104. Eurostat podnikl kroky k dalšímu zlepšení a standardizaci dokumentace týkající se 

ověřování HND během cyklu 2020–2024 (např. revizí pokynů k dokumentaci, doplněním pokynů k 
vyplňování dotazníku pro hodnocení soupisů k HND, návrhem společné šablony pro soubory 
protokolu s cílem dále zvýšit homogenitu dokumentace, začleněním informací o akčních bodech, 
výhradách a nevýznamných otázkách pro následná opatření, včetně dopadů na HND, do souborů 
protokolu atd.). 

ZÁVĚRY (body 105–109) 

106. Komise se domnívá, že celkově došlo ke stanovení priorit ohledně pořadí a rozsahu kontrol 

v jednotlivých zemích na základě výsledků posouzení rizik a že práce na průřezových otázkách jasně 
odrážela výsledky příslušného stanovení priorit (viz také odpovědi na body 44–48, 50, 51 a 53). 

Výběr jednotlivých oblastí přímého ověřování vycházel z platného posouzení rizik, kvalitativních 
hodnocení referenta pro danou zemi a konzultací s vedoucím týmu odpovědného za HND v 
Eurostatu, jak je stanoveno v příslušných rámcových dokumentech. Komise se domnívá, že 
dokumentace procesu ověřování HND je v tomto ohledu již velmi obsáhlá (viz také odpovědi k bodu 
56).  

I když během ověřovacího cyklu 2016–2019 nebyly formálně stanoveny úrovně priorit týkajících se 
akčních bodů (kromě rozlišení mezi akčními body A a B), prioritizace práce na akčních bodech byla 
vynucena stanovením různých termínů pro jednotlivé body po dohodě mezi členskými státy a 
Eurostatem. Součástí této dohody byl termín, který je třeba dodržet a který de facto představuje 
stanovení priorit práce s přihlédnutím k několika faktorům, jako je dostupnost statistických zdrojů, 
složitost dané problematiky, revize, harmonogramy, zátěž a pracovní zatížení atd. (viz také odpovědi 
na body 58 a 59). 



 

9 

Doporučení 1 – Důrazněji upřednostňovat vysoce rizikové 

otázky 

Komise přijímá doporučení 1 písm. a). 

Komise přijímá doporučení 1 písm. b). Komise bude v tomto ohledu v souladu s doporučeními 
Účetního dvora usilovat o další stanovení priorit a zefektivnění budoucích cyklů HND.  

Komise přijímá doporučení 1 písm. c). Komise bude nadále sledovat a zlepšovat svou dokumentaci 
týkající se výběru oblastí pro přímé ověřování, přičemž zohlední také doporučení Účetního dvora 
týkající se dokumentace. 

Komise přijímá doporučení 1 písm. d). Komise ve spolupráci s členskými státy prozkoumá možné 
způsoby dalšího zlepšení, pokud jde o stanovování priorit při práci na akčních bodech. 

107. Komise bere na vědomí spokojenost zemí s přiměřeností a včasností pokynů Eurostatu k 

průřezovým otázkám, jak je uvedl EÚD (viz body 61 a 62).  

Eurostat společně s členskými státy vyvinul velké úsilí, aby se vypořádal s problematikou 
globalizace. Komise se domnívá, že všechny iniciativy, o nichž Účetní dvůr informoval v bodě 69, 
zajistily zemím v této otázce včasnou a přiměřenou podporu (viz také odpovědi na body 66 a 67).  

Pokud jde o dopad globalizace na HND, Komise se domnívá, že uplatnění výhrady týkající se 
globalizace na období od roku 2018 je vhodné. Podle názoru Komise jsou přístup a načasování, 
které byly důkladně projednány na specializovaných schůzkách s NSÚ, správné a přiměřené; jsou 
založeny na vyhodnocených rizicích a jsou plně v souladu s již získanými ujištěními. Z dosud 
provedených prací, např. v rámci pilotního projektu HND pro nadnárodní podniky, nevyplývají žádné 
důkazy o významných zkresleních HND v důsledku možného nedostatečného zohlednění těchto 
otázek v národních účtech (rokem, z něhož vycházel přístup uplatňovaný v pilotních projektech pro 
nadnárodní podniky, byl rok 2016). 

Doporučení 2 – Zlepšit včasnost podpory poskytované 

členským státům a lépe odůvodňovat rozhodnutí o omezení 

lhůty pro uplatnění výhrad 

Komise přijímá doporučení 2 písm. a). Komise bere na vědomí spokojenost zemí s přiměřeností a 
včasností pokynů Eurostatu k vysoce rizikovým otázkám a bude usilovat o další poskytování této 
podpory tím, že zváží doporučení Účetního dvora.  

Komise částečně přijímá doporučení 2 písm. b). Komise souhlasí s tím, že v případě potřeby 
poskytne odpovídající odůvodnění pro období, na něž se vztahují budoucí výhrady. Komise se 
domnívá, že v případě výhrady týkající se globalizace, která je základem tohoto doporučení Účetního 
dvora, byla poskytnuta odpovídající analýza a odůvodnění. Komise sice souhlasí s tím, že období, na 
něž se výhrady vztahují, by měla být náležitě odůvodněna, domnívá se však, že provádění ještě 
hlubších analýz (než v uváděném případě globalizace) by v této souvislosti nevedlo k 
hospodárnému využívání zdrojů. Komise proto odmítá tu část dílčího doporučení, která požaduje 
takto dalekosáhlé analýzy. 

109. Pokud jde o výhrady, které zůstávají v platnosti po ukončení ověřovacího cyklu, Komise 

konstatuje, že se v rámci procesu ověřování HND jedná o běžný jev. 
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Rozsah kontrol Eurostatu byl určen modelem ověřování HND, který byl navržen v úzké spolupráci s 
Výborem pro HND, jímž byl i schválen. Během cyklu 2016–2019 bylo nutné provádět zvýšenou 
kontrolu v důsledku zavedení nového národního účetního standardu ESA 2010.  

Komise uznává, že použití prahu významnosti při ověřování HND má svá omezení, neboť v mnoha 
případech není v době zjištění znám potenciální dopad zjištěných nedostatků na HND. 

Doporučení 3 – Dále zlepšit efektivnost ověřovacího cyklu 

Komise přijímá doporučení 3 písm. a). Komise bere na vědomí kladné stanovisko členských států 
vyjádřené v průzkumu Účetního dvora ohledně současné úrovně prahu významnosti. Komise však 
bude v úzké spolupráci s odbornou skupinou pro HND usilovat o další zlepšení efektivnosti 
ověřovacího cyklu, a to analýzou vhodnosti současné úrovně prahu významnosti. 

Komise přijímá doporučení 3 písm. b). Komise bude s členskými státy diskutovat o možných 
způsobech lepšího začlenění konceptu významnosti do ověřovací činnosti v budoucích cyklech. 

Komise přijímá doporučení 3 písm. c). Eurostat již podnikl některé kroky ke zlepšení a standardizaci 
dokumentace pro ověřování HND v cyklu 2020–2024, které jdou směrem doporučeným Účetním 
dvorem, a bude analyzovat možnosti dalších zlepšení v tomto ohledu. 
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