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Pravidla pro závěrečné kontroly výdajů na soudržnost a 
rozvoj venkova jsou přiměřená, ale přetrvávají určitá 
rizika, tvrdí auditoři EU 
Pokyny Evropské komise pro členské státy týkající se závěrečných kontrol výdajů na soudržnost 
a rozvoj venkova jsou přiměřené, ale stále je třeba vyřešit určitá rizika, uvádí nejnovější zpráva 
Evropského účetního dvora. Dle auditorů by se v budoucnu měla věnovat větší pozornost 
dosaženým výsledkům, měla by se dále sladit pravidla pro oblast soudržnosti a oblast rozvoje 
venkova a Evropskému parlamentu a Radě by se měly předkládat úplné zprávy o uzávěrce. 

Po konci programového období je třeba programy finančně vypořádat. Znamená to, že je nutné zjistit 
jakékoli nesprávné výdaje, které se vyskytly v podílu EU na projektech spolufinancovaných Komisí a 
členskými státy, a následně zajistit vrácení těchto prostředků do rozpočtu Unie. Tento proces je známý 
pod pojmem „uzávěrka“. Z auditů EU týkajících se období 2007–2013 pravidelně vyplývalo, že 
programy jak v oblasti soudržnosti, tak v oblasti rozvoje venkova jsou náchylné k výskytu významné 
(materiální) míry nesprávných výdajů. 

Auditoři provedli srovnání mechanismů pro obě oblasti politik a posuzovali, jak Komise získává jistotu, 
že závěrečný výkaz obsahuje výdaje, které jsou legální a správné a využité v souladu s cíli programu. 
Analyzovali též včasnost procesu závěrky a podávání zpráv o něm. 

Za období 2007–2013 zjistili, že ačkoli měly členské státy povinnost vykazovat výsledky a Komise tyto 
výsledky hodnotila, platba konečného zůstatku neměla přímou vazbu na skutečné dosažení výstupů a 
výsledků. 

„Uzávěrka představuje klíčový moment v životním cyklu programu,“ uvedl Ladislav Balko, člen 
Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Jakékoli hodnocení toho, nakolik účinně a 
efektivně byly prostředky vynaloženy, musí zároveň obsahovat analýzu dosažených výsledků.“ 

Uzávěrka se časově neshodovala s koncem programového období ani koncem období způsobilosti. 
Vzhledem k tomu, že dokončení uzávěrky si může vyžádat i několik let, představují přesahy mezi 
různými obdobími spolu s obtížemi při kontrole činností z dřívějších let riziko pro účinnost. Kromě 
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toho možnost vynakládat prostředky z rozpočtu ještě dva či tři roky po konci programu nijak 
nemotivuje k zahájení práce na dalším období. 

Další problém souvisí s podáváním zpráv: auditoři jsou toho názoru, že by Komise měla Evropskému 
parlamentu a Radě předkládat konsolidovanou zprávu o uzávěrce, která by obsahovala hlavní 
informace o nejrelevantnějších aspektech výkonnosti a souladu při plnění programů. 

Celkově byly pokyny Komise pro členské státy týkající se uzávěrky programů za období 2007–2013 
včasné a ucelené a Komise poskytovala dodatečnou podporu podle potřeb jednotlivých členských 
států. Členské státy byly s úrovní podpory spokojeny a většinou se domnívaly, že jsou na uzávěrku 
dobře připraveny.  

Auditoři zjistili určitá rizika, kterým je nutné v souvislosti se závěrkou programů za období 2007–2013 
věnovat pozornost. Jde zejména o to, že pro určité oblasti, které jsou z hlediska uzávěrky relevantní, 
neexistují závazné lhůty, což může přispět k dalším zpožděním. 

Auditoři také vyjádřili obavu, že kontroly členských států a Komise nejsou dostatečné k tomu, aby 
zajistily legalitu a správnost u uzávěrky výdajů týkajících se finančních nástrojů, smluvních záloh a 
některých velkých projektů relevantních z hlediska státní podpory. 

Aby se zaručila spolehlivost závěrky za období 2007–2013, auditoři Komisi doporučují zajistit, aby se 
velké projekty schvalovaly co nejrychleji, a členským státům, aby zavedly postupy na ověřování 
způsobilosti výdajů, zejména pro finanční nástroje a smluvní zálohy. Zároveň doporučují, aby členské 
státy příjemcům včas vyplácely plný příspěvek EU. 

Za účelem zajištění toho, aby u uzávěrky v oblasti soudržnosti a rozvoje venkova v období po roce 
2020 došlo k většímu vyvozování odpovědnosti a posílila se transparentnost, auditoři Komisi 
doporučují, aby ve svých legislativních návrzích: 

• dále sladila nařízení pro oblast soudržnosti a oblast rozvoje venkova s cílem dosáhnout 
harmonizovaného každoročního procesu poskytování jistoty, 

• zavedla postup konečného schvalování týkající se legality a správnosti výdajů a rovněž 
dosažených výstupů a výsledků při uzávěrce programů, 

• upřesnila, jak bude Evropský parlament a Radu informovat o výstupech procesu závěrky,  

• odstranila překrývání mezi obdobími způsobilosti a vyžadovala, aby byly programy uzavírány 
co nejdříve po skončení jejich období způsobilosti. 

Poznámka pro redaktory  

Na politiku soudržnosti a politiku rozvoje venkova připadá přibližně 44 % rozpočtu Evropské unie. 
Za období 2007–2013 to představovalo zhruba 430 miliard EUR.  

Zvláštní zpráva č. 36/2016: „Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů soudržnosti a rozvoje 
venkova na roky 2007–2013“ je k dispozici ve 23 oficiálních jazycích EU. 

 


