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Obecný úvod 
0.1. Tato zpráva tvoří jednu ze dvou částí naší výroční zprávy za rozpočtový rok 
2020. Pojednává o výkonnosti výdajových programů financovaných z rozpočtu EU ke 
konci roku 2020. Druhá část se týká spolehlivosti konsolidované účetní závěrky EU a 
legality a správnosti operací, na nichž se zakládá. 

0.2. Výroční zprávu jsme rozdělili na uvedené dvě části v rámci dvouletého pilotního 
projektu, započatého výroční zprávou za rozpočtový rok 2019. Hlavním účelem tohoto 
projektu bylo dát v naší výroční zprávě větší prostor výsledkům, kterých se pomocí 
rozpočtu EU dosáhlo. Rozdělení výroční zprávy nám navíc umožnilo zaměřit se v ní i na 
výroční zprávu o řízení a výkonnosti, která představuje hlavní rámcovou zprávu Komise 
o výkonnosti rozpočtu EU. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta pro její přijetí spadá na 
konec června roku n+1, v minulosti jsme ji do naší výroční zprávy, kterou obvykle 
vydáváme na začátku října, nemohli zahrnout. 

0.3. Tato zpráva je rozdělena do sedmi kapitol: 

o V kapitole 1 zkoumáme, zda a jak Komise a spolunormotvůrci využili poznatků 
získaných během minulých víceletých finančních rámců (VFR) (například 
z provedených hodnocení, posouzení dopadu a auditů), aby zlepšili koncepci a 
výsledky výdajových programů na období 2021–2027. Svou analýzu provádíme na 
vzorku legislativních návrhů Komise souvisejících s pěti ze 48 výdajových 
programů na období 2021–2027, což odpovídá přibližně 60 % celkového rozpočtu 
tohoto období. 

o V kapitolách 2 až 6 analyzujeme výsledky, kterých programy EU dosáhly v okruzích 
1a, 1b, 2, 3 a 4 víceletého finančního rámce na období 2014–2020. Naším cílem 
bylo určit, kolik relevantních informací o výkonnosti je k dispozici, a na základě 
těchto informací posoudit, jak dobře si výdajové programy EU ve skutečnosti 
vedly. Z 58 výdajových programů v období 2014–2020 jsme vybrali pět, na něž 
v úhrnu připadá přibližně pětina všech plateb uskutečněných do konce roku 2020 
na základě závazků víceletého finančního rámce na období 2014–2020. 
Navazujeme tak na hodnocení devíti dalších programů, o nichž pojednává naše 
zpráva o výkonnosti za rok 2019, které představovaly přibližně tři čtvrtiny 
celkových plateb provedených do konce roku 2019. Při posuzování jsme vycházeli 
z informací o výkonnosti poskytnutých Komisí (včetně zprávy o řízení a 
výkonnosti, ukazatelů výkonnosti a hodnocení) a tam, kde to bylo možné, také 
z posledních zjištění našich vlastních auditů a přezkumů. Ověřovali jsme, nakolik 
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jsou informace Komise věrohodné a nakolik odpovídají našim zjištěním, ale jejich 
spolehlivost jsme nekontrolovali. 

o V kapitole 7 uvádíme výsledky následné kontroly opatření přijatých v návaznosti 
na naše doporučení ze zvláštních zpráv zveřejněných v roce 2017. 

0.4. Při vypracování této zprávy jsme zvažovali, jaký dopad měl na výkonnost 
výdajových programů EU brexit a pandemie COVID-19. Většina monitorovacích údajů, 
na nichž je tato zpráva založena, však pochází z roku 2019 nebo dříve, tj. údaje 
předchází jak vystoupení Spojeného království z jednotného trhu EU a celní unie, tak 
rozšíření onemocnění COVID-19 v Evropě. 

0.5. Svou koncepci a metodiku přípravy této zprávy vysvětlujeme v dodatku. 

0.6. 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 naší internetové stránce jsme proto zveřejnili glosář1 
s definicemi a vysvětlením většiny z nich. Termíny vysvětlené v glosáři jsou při svém 
prvním výskytu v jednotlivých kapitolách vyznačeny kurzívou. 

0.7. Rádi bychom poděkovali Komisi za vynikající spolupráci při přípravě této zprávy. 
Odpovědi Komise na naše připomínky předkládáme spolu s touto zprávou. 

                                                      
1 https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=58667. 
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Úvod 
1.1. EU sleduje své politické cíle prostřednictvím kombinace výdajových programů, 
financovaných nebo spolufinancovaných z rozpočtu EU, a nevýdajových politických 
nástrojů (zejména předpisů). 

1.2. Unie provádí své výdajové programy v sedmiletých cyklech neboli v obdobích 
víceletého finančního rámce (VFR). V posledních několika letech probíhaly intenzivní 
přípravy VFR na období 2021–2027. Víceletý finanční rámec vychází z rozsáhlého 
legislativního balíčku navrženého Komisí a přijatého Parlamentem a Radou v souladu 
s postupy stanovenými ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU). Zahrnuje: 

o nařízení o víceletém finančním rámci, které stanoví celkovou výši rozpočtu EU a 
jeho základní strukturu (v rozdělení do výdajových kategorií neboli „okruhů“, 
z nichž každý má své vlastní roční výdajové limity neboli „stropy“) a pravidla 
flexibility pro převod finančních prostředků mezi okruhy a roky. Nařízení 
o víceletém finančním rámci přijímá jednomyslně Rada zvláštním legislativním 
postupem se souhlasem Parlamentu1. 

o odvětvová nařízení VFR, která poskytují právní základ pro výdajové programy a 
stanoví jejich základní pravidla. Tato nařízení jsou většinou přijímána v rámci 
řádného legislativního postupu2, v němž mají Parlament a Rada rovnocenné 
postavení jako spolutvůrci právních předpisů. 

1.3. Důležitým faktorem ovlivňujícím výkonnost výdajových programů VFR je jejich 
včasné zahájení. Při předkládání svých legislativních návrhů týkajících se VFR na období 
2021–2027 oznámila Komise svůj cíl, aby byly tyto přijaty před nadcházejícími volbami 
do Evropského parlamentu v květnu 20193. Při přezkumu4 návrhu Komise jsme tento 
cíl vyhodnotili jako příliš ambiciózní (protože vycházel z předpokladu, že legislativní 
proces by mohl být dokončen za jeden rok ve srovnání se dvěma a půl roky potřebnými 
u předchozího období víceletého finančního rámce), ale zdůraznili jsme jeho význam 
pro bezodkladné zahájení nových výdajových programů. Jak ukazuje obrázek 1.1, 
legislativní proces vedoucí k VFR na období 2021–2027 trval ve skutečnosti přes tři 

                                                      
1 Článek 312 SFEU. 

2 Článek 294 SFEU. 

3 COM(2018) 321 final, s. 28. 

4 Přezkum č. 6/2018: „Návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–
2027“, červenec 2018, bod 17. 
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roky. U právních předpisů týkajících se SZP tento proces stále v době, kdy jsme 
dokončili audit této kapitoly, probíhal a v prosinci 2020 bylo přijato nařízení 
o přechodných ustanoveních, které zajistilo kontinuitu SZP podle pravidel na období 
2014–2020 až do konce roku 2022. Část zpoždění může souviset s propuknutím 
pandemie COVID‐19, jež od počátku roku 2020 zásadně změnila priority EU a 
programování opatření Unie a která si vynutila naléhavou revizi návrhů na VFR a také 
vytvoření balíčku nástroje Next Generation EU (NGEU). 

Obrázek 1.1 – Ve srovnání s minulým obdobím trvalo téměř o rok déle, 

než byly přijaty odvětvové právní předpisy pro VFR na období 2021–2027 

 
Zdroj: EÚD na základě stránek EUR‐Lex. 
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1.4. EU vypracovala zásady, které mají pomoci zajistit vysokou kvalitu jejích 
právních předpisů (mimo jiné také právních předpisů týkajících se víceletého 
finančního rámce). V roce 2016 uzavřely Parlament, Rada a Komise interinstitucionální 
dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů a v roce 2017 vydala Komise pokyny 
ke zlepšování právní úpravy (které byly aktualizací pokynů pro zlepšování právní úpravy 
z roku 2015), k nimž byl připojen soubor podrobných poznámek s pokyny, tipy a 
osvědčenými postupy, nazývaný soubor nástrojů pro zlepšování právní úpravy. 
V dohodě i pokynech se konstatuje, že kvalita právních předpisů (které v případě 
právních předpisů týkajících se víceletého finančního rámce ovlivňují koncepci a 
budoucí výkonnost výdajových programů) závisí na několika klíčových prvcích, jimiž 
jsou: 

o hodnocení, tj. nezávislá posouzení účinnosti, efektivnosti, soudržnosti, relevance a 
evropské přidané hodnoty určité politiky nebo (v případě VFR) výdajového 
programu. Mohou být prováděna ex post, tj. po úplné realizaci politiky nebo 
programu, nebo v polovině období, tj. během prováděcího období.  

o posouzení dopadů, která analyzují pravděpodobné účinky politické iniciativy nebo 
(v případě VFR) navrhovaného výdajového programu. Ta vycházejí z poznatků 
získaných při provádění v minulosti, jak jsou uvedeny v příslušných hodnoceních. 
Mohou ale také odkazovat na závěry a doporučení z auditů provedených 
v minulosti. 
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Rozsah a koncepce 
1.5. Hlavní auditní otázkou pro tuto kapitolu bylo, zda a jak Komise a také 
Parlament a Rada využily poznatky získané z předchozích období VFR ke zlepšení 
koncepce a výkonnosti výdajových programů na období 2021–2027. Zaměřili jsme se 
na získané poznatky, které jsou relevantní pro výkonnost programů. Při zodpovídání 
této otázky jsme analyzovali, zda: 

o existuje proces, který Komisi umožňuje začlenit získané poznatky do jejích 
legislativních návrhů (body 1.9–1.23), 

o legislativní návrhy Komise zohledňují poznatky získané z hodnocení, auditů a 
posouzení dopadů (body 1.24–1.27), 

o podstatné změny, které mají vliv na výkonnost těchto navrhovaných výdajových 
programů, mohou být spojeny s posouzením dopadu (včetně posouzení 
vypracovaných Parlamentem nebo Radou) nebo s jinými zdroji získaných 
poznatků (body 1.28–1.32). 

1.6. Ze 48 výdajových programů stanovených na období 2021–2027 jsme se zaměřili 
na pět, které dohromady představují 60 % celkového rozpočtu VFR: 

o dva v rámci okruhu 2 víceletého finančního rámce „Soudržnost, odolnost a 
hodnoty“: 1) Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a 2) Fond soudržnosti (FS), 

o dva v rámci okruhu 3 víceletého finančního rámce „Přírodní zdroje a životní 
prostředí“, které tvoří dva pilíře společné zemědělské politiky (SZP): 3) Evropský 
zemědělský záruční fond (EZZF) a 4) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EZFRV), 

o jeden v rámci okruhu 6 víceletého finančního rámce „Sousedství a svět“: 5) 
Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI). 

1.7. Jak ukazuje tabulka 1.1, zkoumali jsme šest legislativních postupů týkajících se 
těchto programů a jeden týkající se celého VFR (včetně 17 souvisejících hodnocení a tří 
posouzení dopadů). 
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Tabulka 1.1 – Zaměřili jsme se na šest legislativních postupů týkajících se 
pěti programů a jeden týkající se celého víceletého finančního rámce 

Legislativní postup Nařízení Dotčené programy 

2018/0197/COD Nařízení o EFRR a FS  
EFRR a FS 

2018/0196/COD Nařízení o společných 
ustanoveních 

2018/0216/COD Nařízení o strategických 
plánech SZP* 

EZZF a EZFRV 
(SZP) 2018/0218/COD Společná organizace trhů* 

2018/0217/COD Horizontální nařízení o SZP* 

2018/0243/COD Nařízení o NDICI NDICI 

2018/0132/APP nařízení o VFR všechny 
* Legislativní návrh – v době, kdy jsme dokončili svou auditní práci, nebylo nařízení ještě přijato. 

Zdroj: EÚD. 

1.8. Komise předložila výše uvedené legislativní návrhy v květnu a červnu 2018. Při 
závěru naší auditní práce v září 2021 spolunormotvůrci ještě nepřijali právní předpisy 
o SZP. Proto jsme se nemohli v případě obou programů SZP zabývat pozměňovacími 
návrhy k legislativním návrhům Komise. Podrobný popis našeho přístupu a metodiky 
naleznete v dodatku. 
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Přístup založený na „zlepšování právní 
úpravy“ pomáhá Komisi identifikovat 
získané poznatky 
1.9.  Zlepšování právní úpravy Komisi pomáhá identifikovat získané poznatky a 
využívat je ke zlepšování výkonnosti. Kontrolovali jsme, zda Komise splnila některé 
klíčové požadavky tohoto přístupu, které podle našeho názoru přispívají k tomu, aby 
tvorba politik EU byla více založena na důkazech a byla transparentnější: 

o Poznatky získané z hodnocení minulých opatření EU by měly být k dispozici a měly 
by být od samého počátku využity při posuzování dopadů (zásada „nejprve 
hodnotit“). Při přípravě nových iniciativ by měly být k dispozici příslušné 
informace z hodnocení. 

o Hodnocení a posouzení dopadů by měla být zveřejňována. 

o V závěrech hodnocení by měly jasně označeny získané poznatky a odpovědná 
generální ředitelství (GŘ) by měla určit příslušná návazná opatření. 

o V posouzeních dopadů se musí porovnávat možná opatření na základě jejich 
hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů. Všechny relevantní 
dopady by měly být posuzovány kvalitativně a pokud možno i kvantitativně. 

o Než může Komise vydat legislativní návrh, je obecně zapotřebí kladné stanovisko 
k doprovodnému posouzení dopadů od Výboru pro kontrolu regulace (RSB), který 
Komise zřídila v roce 2016, aby hodnotil kvalitu všech posouzení dopadů a 
významných hodnocení. 

Komise většinou zásadu „nejprve hodnotit“ dodržovala, 
přičemž omezení byla dána hlavně cyklem víceletého 
finančního rámce 

1.10. U výdajových programů EU je v důsledku nejen doby potřebné k tomu, aby 
programy přinesly výstupy a výsledky, ale také doby potřebné k jejich vyhodnocení 
obtížné uplatňovat zásadu „nejprve hodnotit“. Není například možné, aby bylo 
hodnocení ex post programu k dispozici včas na to, aby mohlo být zohledněno 
v posouzení dopadů pro příští období víceletého finančního rámce. Nejlepším možným 
postupem je založit posouzení dopadů pro příští období VFR na hodnoceních 
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v polovině období stávajícího víceletého finančního rámce (jež mohou, jsou-li 
dostupná5, poskytnout pouze předběžné posouzení výkonnosti programu) a 
hodnoceních ex post předchozího VFR. Tento účinek ještě zhoršuje „pravidlo n+3“, 
které u některých programů umožňuje provádět platby až do tří let po odpovídajícím 
rozpočtovém závazku (viz obrázek 1.2). 

Obrázek 1.2 – Posouzení dopadů související s VFR v nejlepším případě 
využívá hodnocení v polovině období z předchozího období a hodnocení 
ex post z období před ním 

 
Zdroj: EÚD. 

1.11. Pokud jde o legislativní postupy v našem vzorku, dospěl Výbor pro kontrolu 
regulace k závěru6, že Komise obecně dodržela zásadu „nejprve hodnotit“. Jedinou 
výjimkou byl balíček legislativních návrhů pro SZP. I když v tomto případě Komise 
mohla využít některá nedávná hodnocení SZP, komplexní soubor takovýchto 
hodnocení (buď hodnocení ex post VFR na období 2007–2013 nebo hodnocení VFR 
2014–2020 v polovině období), který by obsáhl všechny důležité aspekty SZP, jako 
zdroj pro posouzení dopadu včas dispozici nebyl. Při zohlednění omezení popsaných 
v bodě 1.10 naše posouzení zásady „nejprve hodnotit“ potvrzuje posouzení Výboru pro 
kontrolu regulace. 

1.12. Komise neprovedla posouzení dopadů svého návrhu nařízení o společných 
ustanoveních, které obsahuje důležitá horizontální pravidla platná pro EFRR, FS a šest 
dalších programů. Ve svém stanovisku7 k návrhu jsme upozornili, že se tak Komise 
odchýlila od postupu uplatněného v roce 2011 pro období 2014–2020. Vzhledem 

                                                      
5 Viz též bod 2.31 naší výroční zprávy za rok 2020. 

6 Výroční zpráva Výboru pro kontrolu regulace za rok 2018 , příloha: Impact assessments and 
evaluations. 

7 Stanovisko č. 6/2018 k nařízení o společných ustanoveních, body 5, 81 a 113. 

VFR 2021–2027

Hodnocení v polovině období

Posouzení dopadů

VFR 2014–2020Posouzení dopadů Hodnocení ex post

VFR 2007–2013 Hodnocení ex post

Hodnocení v polovině období
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k tomu, že nebylo provedeno posouzení dopadů, nebylo dostatečně doloženo, že 
Komise ve svém návrhu optimálně rozhodla o některých klíčových parametrech a 
opatřeních ovlivňujících provádění dotčených programů. 

Hodnocení a posouzení dopadů jsou zveřejňována, ale může je 
být obtížné nalézt 

1.13. Pokyny pro zlepšování právní úpravy z roku 2015 zavedly změnu ve způsobu, 
jakým byla hodnocení prováděna. Komise předtím na provedení hodnocení najímala 
externí odborníky. Díky novým pokynům začala Komise hodnocení připravovat interně, 
a to v podobě pracovních dokumentů útvarů Komise vypracovávaných příslušnými 
generálními ředitelstvími. Hodnoticí studie externích odborníků jsou však i nadále 
využívány jako jeden z klíčových vstupů. Pro informování o výsledcích hodnocení a 
souvisejících studií jsou využívány různé kanály. Externí hodnoticí studie jsou 
k dispozici na stránkách EU Bookshop, zatímco SWD týkající se hodnocení a posouzení 
dopadů lze získat na stránkách EUR-Lex, z oficiálního rejstříku dokumentů Komise a na 
portálu Podělte se o svůj názor. Příslušné dokumenty lze často nalézt také na 
internetových stránkách příslušných generálních ředitelství8. 

1.14. Zveřejnění hodnocení a posouzení dopadů je klíčovou příležitostí ke 
spolupráci se zúčastněnými stranami a širokou veřejností. Šíření výsledků hodnocení je 
předpokladem pro aktivní diskusi. V zájmu maximální transparentnosti a usnadnění 
přístupu upřesňují pokyny Komise, že konečné pracovní dokumenty útvarů Komise 
s hodnocením musí být zveřejněny centrálně spolu s příslušnou externí studií a 
stanoviskem Výboru pro kontrolu regulace (v příslušných případech)9. 

1.15. Ke všem zveřejněným, probíhajícím a plánovaným hodnocením a posouzením 
dopadů však neexistuje jednotný přístupový bod. Nalézt příslušné informace je 
náročné. Sdělení Komise z dubna 2021 o zlepšování právní úpravy předpokládá 
propojení různých rejstříků podkladů a portálů a také spolupráci s Evropským 
parlamentem a Radou s cílem zřídit společný rejstřík podkladů, tzv. společný 

                                                      
8 Evaluation in the European Commission, Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020, 

Výzkumná služba Evropského parlamentu, listopad 2017. 

9 Pokyny pro zlepšování právní úpravy, Chapter VI – Guidelines on evaluation (including 
fitness checks), Evropská komise. 
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legislativní portál. To v budoucnu umožní každému, kdo se zajímá o tvorbu politik EU, 
snadno nalézt všechny podklady, z nichž daná iniciativa vychází10. 

V hodnoceních se formulují získané poznatky, ale návazná 
opatření nejsou jasně stanovena 

1.16. Podle pokynů pro zlepšování právní úpravy musí závěry hodnocení určit 
získané poznatky, a poskytnout tak podklady pro vypracování budoucích opatření. 
Obecně lze říci, že v hodnoceních, která jsme kontrolovali, byly získané poznatky jasně 
formulovány a prezentovány ve zvláštní části, díky čemuž je bylo snadné nalézt. 

1.17. V pokynech pro zlepšování právní úpravy se rovněž uvádí, že by měly být 
výsledky hodnocení posouzeny a v příslušných případech by měly být doplněny 
návaznými opatřeními. Pokyny vyžadují, aby byla v ročních plánech řízení 
zveřejňovaných příslušnými generálními ředitelstvími Komise identifikována návazná 
opatření vyplývající z výsledků hodnocení. V pokynech se rovněž uvádí, že stanovení 
plánovaných návazných opatření a informování o nich je součástí odpovědnosti za 
opatření EU a že zajišťuje transparentnost. 

1.18. Analyzovali jsme plány řízení Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj 
venkova (GŘ AGRI), Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ 
REGIO), Generálního ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření (GŘ NEAR) 
a Generálního ředitelství pro mezinárodní partnerství (GŘ INTPA) na období 2018–
2021. Zjistili jsme, že plány jasně nestanovovaly návazná opatření související s výsledky 
hodnocení výdajových programů EU. V 17 hodnoceních, která jsme prověřovali, jsme 
kromě toho zjistili dva případy akčních plánů návazných opatření, které jsou interními 
dokumenty Komise, a nejsou proto veřejně dostupné. Prověřovali jsme také interní 
pokyny Komise pro vypracování takových plánů řízení na stejné období. Zjistili jsme, že 
pokyny k plánům řízení na roky 2018 a 2019 požadovaly, aby plány obsahovaly návazná 
opatření z hodnocení, ale v případě verzí pokynů z let 2020 a 2021 tomu tak již nebylo. 

                                                      
10 Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů, Evropská 

komise. 
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Posouzení dopadů uvádějí různé možnosti, avšak s omezenými 
kvantitativními analýzami 

1.19. Pokyny pro zlepšování právní úpravy stanoví, že posouzení dopadů by měla 
porovnávat možnosti politiky na základě jejich hospodářských, sociálních a 
environmentálních dopadů, a to za použití vyčíslených nákladů a přínosů, kdykoli je to 
možné. Posouzení dopadů, která jsme prověřovali, představila různé možnosti, ale ne 
vždy se jednalo o komplexní alternativní scénáře zahrnující všechny důležité aspekty 
programu. U aspektů, na něž se vztahovaly, byly různé možnosti srovnatelné, a to 
většinou na základě kvalitativních informací, jelikož kvantitativní informace, jako je 
analýza nákladů a přínosů nebo analýza nákladové efektivnosti, byly omezené (viz 
tabulka 1.2). Příslušná kvantitativní analýza může čtenářům pomoci lépe posoudit 
relativní výhody možnosti doporučené v posouzení dopadů. 

Tabulka 1.2 – Posouzení dopadů uvádějí různé možnosti, které jsou 
kvalitativně srovnatelné, ale obsahují jen omezenou kvantitativní 
analýzu 

EFRR a Fond soudržnosti EZZF a EZFRV NDICI 

Prezentace několika možností 

Posouzení dopadů 
představuje základní 
scénář a tři možnosti, jak 
realizovat plánované 10% 
snížení výdajů: 1) rovné 
celkové snížení, 2) 
zeměpisné soustředění 
(žádné škrty pro méně 
rozvinuté země) a 3) 
tematické zaměření 
(priorita pro inovace, malé 
a střední podniky a životní 
prostředí). 

Posouzení dopadů 
představuje výchozí 
scénář a tři možnosti. Tyto 
možnosti se vzájemně 
nevylučují, ale představují 
řadu různých priorit, na 
něž se členské státy 
mohou přednostně 
zaměřit. 

Možnosti uvedené 
v posouzení dopadů jsou 
spíše variantami v rámci 
jedné možnosti, neboť 
celá srovnávací analýza je 
omezena na otázku, které 
vnější nástroje a 
rozpočtové záruky mají 
být sloučeny do nástroje 
NDICI. 

Srovnatelnost 

Analýza výhod a nevýhod 
jednotlivých možností se 
zaměřením na 
odhadovaný dopad na 
HDP EU. 

Analýza očekávané 
účinnosti při dosahování 
cílů SZP v rámci každé 
možnosti. 

Analýza výhod a nevýhod 
sloučení samostatných 
nástrojů vnější činnosti do 
NDICI, po níž následují 
závěry pro každý nástroj. 
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EFRR a Fond soudržnosti EZZF a EZFRV NDICI 

Kvantifikace 

Posouzení dopadů 
postrádá podrobnou 
analýzu nákladů a přínosů 
nebo nákladové 
efektivnosti. 

Posouzení dopadů 
zahrnuje kvantifikovanou 
analýzu 
environmentálních a 
hospodářských aspektů, 
jako je distribuční dopad, 
ale postrádá podrobnou 
analýzu nákladů a přínosů 
nebo nákladové 
efektivnosti. 

Posouzení dopadů se 
zaměřuje především na 
podobné cíle a aspekty 
soudržnosti, bez 
kvantifikace. 

Určení upřednostňované možnosti 

Ano, výslovně (možnost 
č. 3, tj. tematické 
zaměření). 

Ne, z posouzení dopadů 
vyplývá, že nejlepší volbou 
by mohla být kombinace 
různých předložených 
možností. 

Ano, posouzení dopadů 
uvádí závěr, které nástroje 
by měly být sloučeny 
s NDICI. 

Zdroj: EÚD. 

Výbor pro kontrolu regulace přispívá ke zlepšení kvality 
hodnocení a posouzení dopadů 

1.20. V souladu s pokyny pro zlepšování právní úpravy posuzuje Výbor pro kontrolu 
regulace kvalitu všech posouzení dopadů a vybraných hodnocení, která považuje za 
důležitá. Jak ukazuje obrázek 1.3, pracovní zátěž Výboru pro kontrolu regulace je 
značná: v letech 2017–2020 prověřoval 171 posouzení dopadů a 58 hodnocení – 
celkem tedy 229 případů. Z toho 42 (18 %) se týkalo VFR přímo. Pracovní zátěž Výboru 
pro kontrolu regulace se v průměru pohybuje kolem 60 případů ročně, ale značně 
kolísá v návaznosti na víceletý finanční rámec i širší politický cyklus EU. 

1.21. U každého případu vydává Výbor pro kontrolu regulace stanovisko, které 
může být záporné nebo kladné (nebo v případě posouzení dopadů také „kladné 
s výhradami“). Posouzení dopadů, která při prvním předložení obdrží záporné 
stanovisko Výboru pro kontrolu regulace, musí být přepracována s přihlédnutím k jeho 
připomínkám a znovu předložena k novému přezkumu. Toto druhé předložení je 
obvykle konečné. Pokud Výbor pro kontrolu regulace trvá na svém záporném 
stanovisku, může zahájení konzultací mezi útvary před tím, než kolegium komisařů 
rozhodne, zda iniciativu zahájit, či nikoli, schválit pouze místopředseda Komise pro 
interinstitucionální vztahy a strategický výhled. Pokud jde o hodnocení, záporné 
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stanovisko Výboru pro kontrolu regulace nebrání jejich zveřejnění, ale ve většině 
případů příslušná GŘ návrh opraví a usilují o kladné stanovisko ke druhému podání. 

1.22. Kromě toho Výbor pro kontrolu regulace posuzuje kvalitu každého návrhu 
hodnocení a posouzení dopadů po každém předložení a příslušné konečné verzi před 
zveřejněním, přičemž používá bodové hodnocení u řady kritérií. Výbor pro kontrolu 
regulace v průměru hodnotil kvalitu konečných posouzení dopadů a hodnocení o 15 % 
výše než první návrhy, které přezkoumával. Toto zlepšení bylo výraznější v případech 
s počátečním negativním hodnocením (29 %), ale bylo možné jej pozorovat 
i v případech s počátečním kladným stanoviskem (10 %), v nichž Výbor pro kontrolu 
regulace důvěřoval dotčeným generálním ředitelstvím, že jeho připomínky vyplývající 
z přezkumu zapracují bez opětovného předložení. Zlepšení byla podobná mezi 
hodnoceními a posouzeními dopadů a mezi případy týkajícími se VFR a jiných oblastí 
než VFR. 

22



   

 

Obrázek 1.3 – Výbor pro kontrolu regulace pomáhá zlepšovat kvalitu 

posouzení dopadů a hodnocení 

 
Zdroj: EÚD. 
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1.23. Přezkoumali jsme šest případů souvisejících s VFR: tři posouzení dopadů a tři 
hodnocení. Byli jsme schopni identifikovat konkrétní zlepšení kvality, která lze přičíst 
přezkumu Výboru pro kontrolu regulace. Rovněž jsme zjistili, že posouzení kvality 
těchto spisů ze strany Výboru pro kontrolu regulace je přiměřené jak u původních, tak 
u konečných verzí. 
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Komise připravovala své legislativní 
návrhy s ohledem na získané poznatky 
1.24. Zjistili jsme, že v sedmi legislativních návrzích, které jsme prověřovali, Komise 
obecně zohlednila poznatky získané z příslušných hodnocení a auditů, i když ne vždy 
plně a v některých případech pouze v omezené míře. Legislativní návrh základního 
právního aktu předložený Komisí upravující daný program je navíc pouze prvním 
krokem v jeho koncepci a sám o sobě nemůže zaručit zlepšení výkonnosti programu. 
Zaprvé, právní předpisy přijaté na základě takového návrhu jsou výsledkem 
legislativních jednání mezi Evropským parlamentem a Radou, která často přinášejí 
podstatné změny. Zadruhé je ještě třeba stanovit některé klíčové požadavky a 
mechanismy v prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci nižší úrovně. 
Komise přijímá prováděcí akty po konzultaci s výbory, v nichž jsou zástupci členských 
států, a přijímá akty v přenesené pravomoci – jejichž vstup v platnost podléhá právu 
námitky Parlamentu a Rady – při zohlednění stanovisek odborníků z členských států. 
V rámci sdíleného řízení bude výkonnost programů do značné míry záviset na 
konkrétních ustanoveních různých operačních programů, strategických plánů SZP a 
podobných programových dokumentů, které musí členské státy navrhnout a Komise 
schválit předtím, než bude provádění programů skutečně zahájeno. 

1.25. V této části uvádíme tři případy získaných poznatků a zkoumáme, jak je 
Komise zohlednila ve svých legislativních návrzích. První z nich se týká celkové 
struktury vnější činnosti EU, kterou Komise radikálně změnila v reakci na dřívější 
diagnózy a doporučení (viz rámeček 1.1). 

Rámeček 1.1 

Získaný poznatek: měly by být konsolidovány různé nástroje vnější 
činnosti 

Jaký byl problém a jaký poznatek byl získán? 

Ve VFR na období 2014–2020 existoval v rámci okruhu Globální Evropa současně 
velký počet nástrojů financování vnější činnosti. Z hodnocení v polovině období, 
která se týkala těchto nástrojů, vyplynulo, že velké množství programů vede 
k riziku překrývání činností, chybějící součinnosti a násobení prováděcích 
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opatření11. V hodnoceních se zdůraznilo, že je třeba zjednodušit způsoby práce a 
zvýšit konzistentnost. 

Zastávali jsme názor, že existence více nástrojů, jako je ERF, mimo rozpočet EU 
zvyšuje složitost operačních mechanismů a oslabuje vyvozování odpovědnosti12. 
Komise tento bod uznala ve svém diskusním dokumentu o budoucnosti financí EU 
z roku 2017, v němž se uvádí: „Využívání dalších nástrojů mimo rozpočet EU by se 
mělo omezit na minimum, jelikož tyto nástroje zamlžují porozumění rozpočtu a 
ohrožují demokratickou kontrolu, transparentnost a řádné řízení.“ 

Jak Komise uplatnila získaný poznatek ve svém legislativním návrhu? 

Tento získaný poznatek přiměl Komisi k tomu, aby navrhla revidovanou strukturu 
nástrojů financování vnější činnosti s cílem zvýšit konzistentnost mezi regionálními 
a tematickými programy a zefektivnit postupy13. Přijetí nařízení o Nástroji pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci v červnu 202114 výrazně snížilo 
počet nástrojů vnější činnosti a sloučilo osm dříve samostatných nástrojů (včetně 
ERF, nyní začleněného do rozpočtu) do jediného nástroje pro financování vnější 
činnosti. 

Domníváme se však, že je příliš brzy na to, aby bylo možné plně posoudit, do jaké 
míry v praxi nástroj NDICI dosáhne zjednodušení a větší ucelenosti. Nakolik se 
těchto cílů podaří dosáhnout, prokáže nadcházející programování a následné 
provádění nástroje. 

1.26. Další příklad se týká monitorování a měření výkonnosti v oblasti soudržnosti. 
V tomto případě Komise použila získané poznatky a definovala soubor společných 
ukazatelů výsledků pro EFRR, FS a související programy (viz rámeček 1.2). Tím však 
došlo ke zvýšení celkového počtu ukazatelů na úrovni EU, což představuje kompromis 
s ohledem na další získaný poznatek, a sice že by Komise měla i na úrovni EU používat 

                                                      
11 Viz COM(2017) 720 final, s. 20 a SWD(2017) 601 final, s. 22. 

12 Viz přezkum č. 1/2018: „Budoucnost financí EU: reforma fungování rozpočtu EU“, 
informační dokument, únor 2018, body 26–30 a 40 a kapitola 2 naší výroční zprávy za rok 
2016, body 2.29–2.31 a rámeček 2.8. 

13 Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument, s. 19. 

14 Nástroj pro rozvojovou spolupráci, evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR), 
evropský nástroj sousedství, nástroj přispívající ke stabilitě a míru, nástroj pro spolupráci 
v oblasti jaderné bezpečnosti, nástroj partnerství (PI), společné prováděcí nařízení a 
Evropský rozvojový fond (ERF). 
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méně ukazatelů, ale zato ukazatele relevantnější. Takovéto kompromisy jsou často při 
navrhování výdajových programů nevyhnutelné. 

Rámeček 1.2 

Získaný poznatek: EFRR a FS by měly mít společné ukazatele výsledků 

Jaký byl problém a jaký poznatek byl získán? 

Právní předpisy týkající se VFR na období 2014–2020 pro EFRR a FS stanovily 
seznam společných ukazatelů výstupů. Pro tyto dva fondy však nebyly stanoveny 
žádné společné ukazatele výsledků. 

Namísto toho byly pro každý operační program určeny odlišné soubory ukazatelů 
výsledků zvlášť, což zvýšilo administrativní zátěž a znemožnilo smysluplnou 
agregaci výsledků na úrovni EU. Doporučili jsme, aby Komise pro VFR na období 
2021–2027 navrhla soubor společných ukazatelů výsledků15. 

Jak Komise uplatnila získaný poznatek ve svém legislativním návrhu? 

Komise provedla analýzu ukazatelů na období 2014–2020, aby posoudila možnost 
rozšíření seznamu společných ukazatelů výstupů a proveditelnost vypracování 
seznamu společných ukazatelů přímých výsledků pro činnosti EFRR a FS po roce 
2020. 

Součástí legislativního balíčku na programové období 2021–2027 je seznam 
společných ukazatelů výsledků pro EFRR a FS. Tyto ukazatele výsledků budou měřit 
účinky podpořených činností na příjemce (včetně krátkodobých účinků). 

 

1.27. V některých případech legislativní návrhy Komise odrážely získané poznatky 
pouze v omezené míře. Příkladem toho je otázka zvýšení příspěvku SZP k opatřením 
v oblasti klimatu a jeho reálného měření (viz rámeček 1.3). 

                                                      
15 Viz zvláštní zpráva č. 2/2017: „Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech 

v oblasti soudržnosti na období 2014–2020: výdaje jsou více zaměřeny na priority strategie 
Evropa 2020, avšak mechanismy měření výkonnosti jsou stále složitější“ a zvláštní zpráva 
č. 21/2018: „Výběr a monitorování projektů EFRR a ESF v programovém období 2014–2020 
se stále zaměřují převážně na výstupy“. 
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Rámeček 1.3 

Získaný poznatek: způsob hodnocení příspěvku SZP k opatřením 
v oblasti klimatu by měl lépe odrážet skutečný stav 

Jaký byl problém a jaký poznatek byl získán? 

V zájmu zmírnění změny klimatu si EU stanovila řadu cílů v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů: pro rok 2020 (o 20 % ve srovnání s úrovní z roku 1990), 2030 
(o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990) a 2050 (nulové čisté emise). Do všech 
těchto tří hlavních cílů je zahrnuto i zemědělské odvětví, avšak pro zemědělství 
dosud nebyl dohodnut žádný samostatný odvětvový cíl16. 

Příspěvek SZP k opatřením v oblasti klimatu se měří jako součást závazku EU 
vynaložit konkrétní podíl svého rozpočtu (20 % v průběhu VFR na období 2014–
2020 a 25 % v průběhu VFR na období 2021–2027) na činnosti související se 
zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně. Ve zprávě z roku 
201617 jsme však zjistili, že způsob, jakým byla metoda sledování použita, 
nadhodnocoval příspěvek SZP téměř o třetinu. Zjistili jsme rovněž, že informace 
o očekávaných výsledcích výdajů v oblasti klimatu (například u snížení emisí) byly 
omezené. Doporučili jsme uplatnit zásadu konzervativnosti a opravit 
nadhodnocené částky výdajů na oblast klimatu ze SZP. Ve zprávě z roku 202118 
jsme konstatovali, že zatímco SZP představuje polovinu výdajů EU v oblasti 
klimatu, objem emisí ze zemědělství se od roku 2010 změnil jen málo. 

Jak Komise uplatnila získaný poznatek ve svém legislativním návrhu? 

V přezkumu č. 1/202019 jsme zjistili, že metodika používaná Komisí pro sledování 
výdajů EU na opatření v oblasti klimatu zůstala z velké části nezměněna. Ačkoli 
Komise snížila v souladu s naším doporučením odhadovaný příspěvek plateb na 
oblasti s přírodními omezeními, výrazně zvýšila odhadovaný příspěvek „základních 
plateb“, tj. nové hlavní formy přímých plateb zemědělcům, a to z toho důvodu, že 
tyto platby podléhají „posílené podmíněnosti“, která zahrnovala dřívější postupy 

                                                      
16 Zvláštní zpráva č. 18/2019: „Emise skleníkových plynů v EU: jsou řádně vykazované, ale je 

zapotřebí lepších informací o jejich snižování v budoucnosti“, rámeček 6. 

17 Zvláštní zpráva č. 31/2016: „Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na 
opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že 
nebude splněn.“ 

18 Zvláštní zpráva č. 16/2021: „Společná zemědělská politika a klima: Polovina výdajů EU 
v oblasti klimatu, avšak emise ze zemědělských podniků neklesají“. 

19 Přezkum č. 1/2020: „Sledování výdajů v oblasti klimatu v rozpočtu EU“. 
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tzv. ekologizace. Jak jsme však uvedli ve stanovisku20 z roku 2018, bylo by 
realističtější odhadnout příspěvek přímých plateb na opatření v oblasti klimatu 
zohledněním pouze podpory vyplácené na plochy, kde zemědělci skutečně 
postupy ke zmírnění změny klimatu uplatňují. 

                                                      
20 Stanovisko č. 7/2018 k návrhům Komise na nařízení týkající se společné zemědělské politiky 

v období po roce 2020, body 37–38. 
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Pozměňovací návrhy k návrhům 
právních předpisů týkajících se VFR 
jsou částečně podporovány 
posouzeními dopadů vypracovanými 
Komisí, avšak žádnými dalšími 
vypracovanými Parlamentem nebo 
Radou 
1.28. SFEU vymezuje legislativní pravomoci Evropského parlamentu a Rady. Oba 
orgány mají demokratický mandát a v mezích stanovených Smlouvou mohou tyto 
legislativní pravomoci vykonávat tak, jak považují za vhodné. Interinstitucionální 
dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů, jíž jsou oba orgány strany, poskytuje 
určité pokyny k osvědčeným legislativním postupům a zavazuje orgány, aby se jimi 
řídily. Článek 15 stanoví, že „jestliže to budou považovat z hlediska legislativního 
procesu za přiměřené a potřebné“, oba orgány „provedou posouzení dopadů ohledně 
svých podstatných změn návrhu Komise“. Obecně platí, že „východiskem pro další 
práci Evropského parlamentu a Rady bude posouzení dopadů provedené Komisí“. 
Vymezení toho, co představuje „podstatnou změnu“ podle článku 15, „je na každém 
orgánu“. 

1.29. Změny provedené spolunormotvůrci v odvětvových legislativních postupech, 
které jsme přezkoumávali, a změny provedené Radou na základě souhlasu Parlamentu 
v nařízení o VFR byly četné a řadu z nich považujeme z hlediska výkonnosti za 
významné. Ve většině případů bylo možné tyto změny alespoň do určité míry spojit 
s poznatky získanými z hodnocení a auditů a s posouzením dopadů provedeným 
Komisí. Obecně tomu tak bylo v případě poznatků získaných v souvislosti se zvýšením 
flexibility začleněných do nařízení o VFR (viz rámeček 1.4). 
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Rámeček 1.4 

Získaný poznatek: víceletý finanční rámec by měl být flexibilnější, aby 
mohl lépe reagovat na měnící se okolnosti 

Jaký byl problém a jaký poznatek byl získán? 

Ve svém diskusním dokumentu o budoucnosti financí EU z roku 2017 Komise 
prosazovala rozpočet EU s „větší flexibilitou ve stabilním rámci“, přičemž uvedla, 
že pro reakci na krize a nepředvídané události je nezbytná větší flexibilita. Ve svém 
přezkumu z roku 2018 jsme s analýzou Komise obecně souhlasili a dodali, že 
nástroje pružnosti v rámci VFR na období 2014–2020 byly z velké části využívány k 
řešení rozpočtových důsledků neočekávaných zpoždění při provádění programů, 
což ponechává jen malou flexibilitu pro řešení jakýchkoli dalších nepředvídaných 
událostí. 

Jak Komise uplatnila získaný poznatek 
ve svém legislativním návrhu? 

Jak Rada na základě souhlasu 
Parlamentu pozměnila návrh 

Komise? 

V přezkumu č. 6/2018 týkajícím se 
návrhu VFR na období 2021–2027 
předloženého Komisí jsme navrhli 
řadu prvků, které významně zvyšují 
celkovou rozpočtovou flexibilitu. Patří 
mezi ně následující: 

Rada se souhlasem Parlamentu 
zachovala některé hlavní prvky 
návrhu Komise, ale v některých 
důležitých ohledech jej změnila. K nim 
patřilo například jasnější rozčlenění 
různých zvláštních nástrojů na 
tematické a netematické a také: 

o odstranění limitů pro převod do 
budoucích let (prostřednictvím 
mechanismu tzv. celkového 
rozpětí pro platby) u nevyužitých 
prostředků na platby, tj. rozdílu 
mezi maximální povolenou 
částkou, kterou EU mohla 
v daném roce vyplatit (roční strop 
prostředků na platby), a částkou, 
kterou skutečně vyplatila. To by 
mohlo pomoci zajistit, aby byly 
k dispozici finanční prostředky na 
platby v případě zpoždění při 
provádění programu; 

o konsolidace „celkového rozpětí 
pro platby“ do „nástroje 
jediného rozpětí“ a opětovné 
zavedení limitů pro přenos 
nevyužitých prostředků na platby 
z daného roku do příštího roku. 
Podobně jako u víceletého 
finančního rámce na období 
2014–2020 jsou tyto limity 
stanoveny pro poslední tři roky 
daného období, ale celkově jsou 
přibližně o 20 % vyšší; 

o zvýšení velikosti a oblasti 
působnosti čtyř zvláštních 
nástrojů mimo VFR21 na 2,4 
miliardy EUR ročně (nárůst o 34 

o mírné snížení celkové hodnoty 
těchto zvláštních nástrojů (o 4 %) 
na 2,3 miliardy EUR ročně, což je 
stále o 28 % více než 
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% oproti předchozímu VFR) a 
vyjasnění toho, že veškeré částky 
vynaložené z těchto nástrojů jdou 
nad rámec ročního stropu 
prostředků na platby; 

v předchozím období. Kromě 
toho byl zřízen nový tematický 
zvláštní nástroj: „rezerva na 
vyrovnání se s důsledky brexitu“ 
se stropem ve výši 5 miliard EUR 
na celou dobu její platnosti; 

o rozšíření možnosti převést 
nevyužité prostředky na závazky 
do budoucích let prostřednictvím 
„rezervy Unie“ tím, že se umožní 
jejich přidělení do jakékoli oblasti 
politiky (a nikoli pouze do oblastí 
souvisejících s růstem, 
zaměstnaností, migrací a 
bezpečností, jak tomu bylo 
v případě VFR na období 2014–
2020); 

o konsolidace „rezervy Unie“ do 
„nástroje jediného rozpětí“. 
Ačkoli chybějící tematická 
omezení týkající se používání 
mechanismu byla zachována, byl 
zaveden roční limit pro 
převáděné částky: 0,04 % 
kombinovaného hrubého 
národního důchodu členských 
států EU; 

o vytvoření možnosti opětovně 
použít zrušené závazky („zrušené 
závazky k prostředkům“) jejich 
doplněním do „rezervy Unie“. 
V minulosti činily zrušené závazky 
k prostředkům 2 až 5 miliard EUR 
ročně. 

o vyloučení možnosti opětovného 
použití zrušených závazků 
k prostředkům tímto způsobem. 

 

1.30. V jiných případech se změny zavedené spolunormotvůrci výrazně odchylovaly 
od návrhu Komise, který byl založen na poznatcích, které Komise získala. To lze 
ilustrovat na příkladu toho, že spolunormotvůrci odmítli návrh Komise zkrátit (ze tří na 
dva roky) období, během něhož by mohly být platby v rámci víceletých programů 
prováděny i po rozpočtovém závazku (viz rámeček 1.5). 

Rámeček 1.5 

Získaný poznatek: pravidlo „n+3“ by mělo být nahrazeno pravidlem 
„n+2“. 

EU vynakládá značnou část svého rozpočtu prostřednictvím víceletých programů, 
jako je EFRR a FS. V rámci VFR na období 2014–2020 pravidlo n+3 umožňovalo, 
aby výdaje na tyto programy pokračovaly až do roku 2023, tj. po dobu tří let po 

                                                      
21 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond solidarity Evropské unie, rezerva na 

pomoc při mimořádných událostech a nástroj pružnosti. 
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nominálním konci období (viz též bod 1.10). Jednalo se o změnu oproti 
předchozím obdobím (2000–2006 a 2007–2013), kdy platilo pravidlo n+2. 

Pravidlo n+3 bylo zavedeno s cílem poskytnout více času na vyrovnání pomalého 
zavádění programů a slabého čerpání finančních prostředků na začátku období. 
Jak jsme však zjistili22, způsobilo problémy pro rozpočtové řízení a výkonnost tím, 
že: 

o přispělo k růstu zbývajících závazků, tj. částek, které se Komise zavázala 
vyplatit z rozpočtu EU, ale dosud nebyly vyplaceny; 

o vedlo ke zvýšení administrativní zátěže prodloužením období, během něhož 
se dvě období VFR, se dvěma odlišnými soubory pravidel, překrývají, na tři 
roky; 

o oslabilo motivace vytvářet výstupy – a následné výsledky – dříve, což je 
v některých případech ve srovnání s pravidlem n+2 fakticky oddaluje o jeden 
rok. 

Jak Komise uplatnila získaný poznatek 
ve svém legislativním návrhu? 

Jak spolunormotvůrci pozměnili 
návrh Komise? 

Pro období 2021–2027 se Komise ve 
svém návrhu nařízení o společných 
ustanoveních vrátila k pravidlu n+223. 
Komise tuto změnu navrhla, „aby se 
podpořilo řádné finanční řízení a včasné 
provádění“, a uvedla, že by měla být 
změna proveditelná, protože „bude díky 
zjednodušení snazší zkracovat při 
programech prodlevy“24. 
 
Jak je však uvedeno v bodě 1.12, 
Komise na podporu tohoto 
horizontálního legislativního návrhu 
nevypracovala posouzení dopadů. 

Spolunormotvůrci rozhodli 
pokračovat s pravidlem +3 
i v období 2021–2026 a návrh 
Komise odpovídajícím způsobem 
pozměnili. 
 

 

                                                      
22 Přezkum č. 5/2019: „Rychlý přezkum. Zbývající závazky v rozpočtu EU – bližší pohled“, 

duben 2019, body 34–39 a zvláštní zpráva č. 36/2016: „Posouzení mechanismů pro 
uzávěrky programů soudržnosti a rozvoje venkova na roky 2007–2013“, body 58–68. 

23 Článek 99 návrhu nařízení o společných ustanoveních a článek 36 návrhu nařízení 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky. 

24 Důvodová zpráva připojená k legislativnímu návrhu Komise. Viz též diskusní dokument 
o budoucnosti financí EU vypracovaný Komisí v roce 2017, oddíl 4.1.3. 
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1.31. Ani Parlament, ani Rada nevypracovaly posouzení dopadů legislativního 
návrhu Komise na víceletý finanční rámec a jeho výdajových programů. Vzali jsme na 
vědomí kritiku Parlamentu vůči Radě za to, že pro podstatné změny, které navrhla, 
taková posouzení dopadů nevypracovala25. Zjistili jsme, že oba orgány vypracovaly pro 
posouzení dopadu interní pokyny. V souladu s interinstitucionální dohodou 
zdokonalení tvorby právních předpisů oba orgány ve svých pokynech zdůrazňují, že 
budou plně zohledňovat hodnocení dopadů vypracovaná Komisí. Oba orgány kromě 
toho uvádějí určité podmínky, které musí být splněny, aby vypracovaly svá vlastní 
hodnocení dopadu. Jakékoli nové hodnocení dopadu od těchto dvou orgánů by muselo 
mít širokou politickou podporu a nesmělo by zbytečně zdržovat legislativní proces. 
V pokynech obou orgánů se rovněž stanoví, že nové hodnocení dopadu může být 
považováno za potřebné pouze pro „podstatné“ změny v legislativním návrhu Komise. 
Ani jeden z orgánů však nedefinuje, kdy je změna „podstatná“ ani pro to nestanovuje 
kritéria. V pokynech Parlamentu se uvádí, že „je obtížné stanovit definici pojmu 
„podstatná“, která by platila ve všech oblastech – jedná se o posouzení, které musí být 
prováděno případ od případu“. V pokynech Rady se zastává také podobný přístup 
„případ od případu“. Přestože souhlasíme s tím, že zřejmě není možné vypracovat 
jednotnou, všeobecně použitelnou definici, nedostatek kritérií pro posouzení toho, co 
činí změnu podstatnou, vytváří riziko, že by různé výbory obou orgánů mohly přijmout 
odlišné výklady a postupy. 

1.32. Kontrolovali jsme, zda spolunormotvůrci zohlednili naše stanoviska26 
k legislativním návrhům, které jsme prověřovali. Zjistili jsme, že se některými z našich 
návrhů řídili (viz rámeček 1.6). 

  

                                                      
25 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2021 obsahující připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie za rozpočtový rok 2019, oddíl II – Evropská rada a Rada (2020/2142(DEC), 
bod 12. 

26 Stanovisko č. 6/2018 k nařízení o společných ustanoveních, stanovisko č. 7/2018  
k legislativnímu balíčku pro SZP a stanovisko č. 10/2018 k nařízení o Nástroji pro sousedství 
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. 
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Rámeček 1.6 

V některých případech se spolunormotvůrci řídili našimi stanovisky 
k legislativním návrhům Komise 

o Spolunormotvůrci sladili navrhovanou definici ukazatelů výsledků v nařízení 
o společných ustanoveních a v nařízeních pro jednotlivé fondy (včetně 
nařízení o EFRR/FS)27. 

o Rozšířili zásadu programování založenou na výsledcích, která se již vztahuje 
na zeměpisné programy, i na všechny programy v rámci NDICI28. 

                                                      
27 Stanovisko č. 6/2018 k nařízení o společných ustanoveních, bod 60. 

28 Stanovisko č. 10/2018 k nařízení o Nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci, bod 23. 
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Závěry a doporučení 
1.33. Přístup založený na zlepšování právní úpravy pomáhá Komisi identifikovat 
poznatky získané při provádění politik a programů v minulosti a využívat je ke zlepšení 
budoucí výkonnosti (viz bod 1.9). 

1.34. Zjistili jsme, že při zohlednění omezení spojených s cyklem VFR Komise ve 
většině legislativních postupů, které jsme prověřovali, zásadu „nejprve hodnotit“ 
dodržela. Neprovedla však posouzení dopadů nařízení o společných ustanoveních, 
které obsahovalo důležitá ustanovení týkající se výkonnosti pro EFRR, FS a šesti dalších 
programů. Kromě toho v případě legislativních návrhů týkajících se SZP hodnocení 
dostatečně neobsáhla všechny tematické aspekty dané politiky v době, kdy bylo 
posouzení dopadů vypracováváno (viz body 1.10–1.12). 

Doporučení 1.1 

Při přípravě příštího víceletého finančního rámce by Komise měla: 

a) zajistit, aby se v posouzení dopadů analyzovaly klíčové věcné (tj. ne pouze 
procedurální) aspekty právních předpisů týkajících se více programů, jako je 
například nařízení o společných ustanoveních; 

b) plánovat svá hodnocení všech výdajových programů, včetně hodnocení 
zahrnujících jejich konkrétní tematické aspekty, tak, aby jejich výsledky byly 
k dispozici pro účely příslušných posouzení dopadů. 

Časový rámec: během příprav VFR na období po roce 2027 

1.35. Posouzení dopadů a hodnocení a jejich podpůrné studie jsou zveřejňovány, 
ale může být obtížné je nalézt a neexistuje jednotné místo přístupu k nim (viz 
body 1.13–1.15). 
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Doporučení 1.2 

Komise by měla prosazovat a provádět své plány na vytvoření uživatelsky vstřícného 
přístupového místa pro všechna posouzení dopadů, hodnocení a podkladové studie. 
Toho by bylo možné dosáhnout propojením jejích příslušných rejstříků podkladů a 
portálů a ve spolupráci s dalšími orgány zřízením společného rejstříku podkladů, 
tzv. společného legislativního portálu. 

Časový rámec: konec roku 2023 

1.36. Získané poznatky byly obecně v hodnoceních, která jsme prověřovali, jasně 
identifikovány. Komise však ve svých plánech řízení, které zveřejnila, jasně nestanovila 
příslušná související návazná opatření (viz body 1.16–1.18). 

Doporučení 1.3 

Komise by měla jasně stanovit relevantní návazná opatření vyplývající z hodnocení, a 
to tím, že je uvede ve svých ročních plánech řízení nebo v jiných veřejně dostupných 
dokumentech rovnocenného významu. 

Časový rámec: konec roku 2022 

1.37. V posouzeních dopadů, která jsme prověřovali, byla předložena řada 
možností pro koncepci dotčených výdajových programů. Posouzení obsahovala však 
jen málo kvantifikovaných informací, které by srovnání nabízených možností usnadnily 
(viz bod 1.19). 

Doporučení 1.4 

Při předkládání možností v posouzeních dopadů by Komise měla uvádět více 
kvantitativních informací, zejména analýzy nákladů a přínosů a analýzy nákladové 
efektivnosti. 

Časový rámec: během vypracovávání posouzení dopadů pro VFR na období po roce 
2027 

1.38. Výbor pro kontrolu regulace vykonává důležitou práci. Přezkoumává všechna 
posouzení dopadů a výběr hodnocení a konkrétně přispívá ke zlepšení jejich kvality (viz 
body 1.20–1.23). 
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1.39. Legislativní návrhy týkající se víceletého finančního rámce, které jsme 
prověřovali, prokazují, že Komise obecně alespoň částečně zohlednila relevantní 
poznatky získané z hodnocení a auditů. Základní právní akt je však jen prvním krokem 
k zajištění lepší výkonnosti: mnoho závisí na klíčových požadavcích a mechanismech, 
které je ještě třeba stanovit v prováděcích aktech na nižší úrovni a v aktech 
v přenesené pravomoci, jakož i v programových dokumentech (viz body 1.24–1.27). 

1.40. Přijetí právních předpisů pro VFR na období 2021–2027 trvalo déle než 
v předchozím období, což zpozdilo zavádění výdajových programů. Parlament a Rada 
zavedly řadu změn legislativních návrhů Komise, které jsme prověřovali, z nichž 
některé jsme z hlediska výkonnosti programů považovali za významné. Většinu těchto 
pozměňovacích návrhů lze spojit s poznatky získanými prostřednictvím hodnocení 
nebo posouzení dopadů. Parlament i Rada se rozhodly nevyužít možnosti stanovené v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů provést vlastní 
posouzení dopadů (viz body 1.28–1.32). 
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Přílohy 

Příloha 1.1 Kontrola opatření přijatých v návaznosti na doporučení z kapitoly 3 výroční zprávy za rok 2017 

Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2017 

Doporučení 1: V nadcházejícím období VFR by Komise měla 
navrhnout opatření, která zefektivní a zjednoduší strategické 
rámce upravující provádění rozpočtu EU, a tím posílit 
odpovědnost za výsledky a zvýšit jasnost a transparentnost pro 
všechny zúčastněné strany. To vyžaduje spolupráci se 
zúčastněnými stranami umožňující vytvořit ucelený soubor 
rámcových měřitelných cílů, jímž se bude možno řídit při 
provádění opatření k dosažení výsledků stanovených pro celý 
rozpočet víceletého finančního rámce po celou dobu jeho 
plnění. 

X 

2017 
Doporučení 2: Komise by při vykazování výkonnosti, včetně 
výroční zprávy o řízení a výkonnosti, měla uvádět aktuální 
informace o výkonnosti. 

X 
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2017 

Doporučení 3: Komise by měla zefektivnit ukazatele výkonnosti 
rozpočtu EU a zlepšit sladění obecných rámcových cílů a 
specifických cílů programů a opatření. Za tímto účelem by měla 
přijmout následující opatření. 

a) Měla by přímo provázat konkrétní cíle v právním základu 
každého výdajového programu s obecnými cíli.

X 

2017 

Doporučení 3: Komise by měla zefektivnit ukazatele výkonnosti 
rozpočtu EU a zlepšit sladění obecných rámcových cílů a 
specifických cílů programů a opatření. Za tímto účelem by měla 
přijmout následující opatření. 

b) Měla by přezkoumat ukazatele výkonnosti používané pro
rozpočet EU na všech úrovních, vést záznamy o informacích,
např. kdo je zamýšlený uživatel každého ukazatele a jaký je jeho
zamýšlený účel. Pokud nelze tyto informace prokázat, mělo by
se zvážit odstranění ukazatele.

X 

2017 

Doporučení 3: Komise by měla zefektivnit ukazatele výkonnosti 
rozpočtu EU a zlepšit sladění obecných rámcových cílů a 
specifických cílů programů a opatření. Za tímto účelem by měla 
přijmout následující opatření. 

c) Měla by zajistit, aby informace používané v rámci běžného
řízení programů a opatření v generálních ředitelstvích byly 
sladěny se souhrnnými informacemi o výkonnosti obsaženými
v hlavních zprávách o výkonnosti.

X X 

40



Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2017 

Doporučení 4: Komise by měla v hlavních zprávách o výkonnosti 
informovat o tom, jak informace o výkonnosti využívá. Měla by 
co možná nejsystematičtěji a s ohledem na dobu nutnou pro 
získání informací uvádět, jak byly informace o výkonnosti 
týkající se rozpočtu EU využity v rámci jejího rozhodovacího 
procesu. 

X 

2017 

Doporučení 5: Komise by měla v návaznosti na dosažený pokrok 
zavést nebo zlepšit opatření a pobídky, jež podpoří větší 
zaměření její vnitřní kultury na výkonnost. Za tímto účelem by 
měla: 

a) poskytovat svým řídícím pracovníkům více informací a
pokynů týkajících se řízení výkonnosti a využívání informací
o výkonnosti pro rozhodování.

X 

2017 

Doporučení 5: Komise by měla v návaznosti na dosažený pokrok 
zavést nebo zlepšit opatření a pobídky, jež podpoří větší 
zaměření její vnitřní kultury na výkonnost. Za tímto účelem by 
měla: 

b) sdílet osvědčené postupy při využívání informací o výkonnosti 
jak v rámci Komise, tak s klíčovými zúčastněnými stranami, jako
jsou členské státy

X 
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2017 

Doporučení 5: Komise by měla v návaznosti na dosažený pokrok 
zavést nebo zlepšit opatření a pobídky, jež podpoří větší 
zaměření její vnitřní kultury na výkonnost. Za tímto účelem by 
měla: 

c) dále zlepšit svou vnitřní kulturu tak, aby dosáhla většího
zaměření na výkonnost s přihlédnutím k výzvám uvedeným 
generálními ředitelstvími a k možnostem pokroku, jak je uvedli
respondenti v průzkumu, a k příležitostem, které nabízí 
revidované finanční nařízení, iniciativa Rozpočet Unie zaměřený
na výsledky, vykazování výkonnosti u probíhajících projektů a
další zdroje.

X 
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Kapitola 2 

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 
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Úvod 

Stručná charakteristika oblasti „Konkurenceschopnost pro růst 
a zaměstnanost“ 

2.1. Programy financované v rámci podokruhu víceletého finančního rámce 1a 
(VFR 1a) „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ jsou různorodé a mají 
pomáhat rozvoji společnosti podporující začlenění, stimulovat růst, podporovat 
výzkum, vývoj a inovace a vytvářet pracovní místa v EU. Hlavním programem v oblasti 
výzkumu a inovací je program Horizont 2020 (H2020) a v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu program Erasmus+. Dále tento podokruh zahrnuje vesmírné 
programy, jako je Galileo a EGNOS, a rovněž Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Do 
podokruhu VFR 1a spadají také finanční nástroje, jako například Evropský fond pro 
strategické investice (EFSI). 

2.2. Celkové plánované výdaje v tomto podokruhu víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020 činí 142 miliard EUR, z čehož bylo do konce roku 2020 vyplaceno 
104,6 miliardy EUR (viz obrázek 2.1). 
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Obrázek 2.1 – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost: platby 
provedené v období 2014–2020 v souvislosti se závazky tohoto období 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

Rozsah a koncepce 

2.3. Z 23 programů pod hlavičkou „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ 
jsme vybrali jeden, a to Erasmus+, na nějž připadá 13,3 % celkových plateb, které byly 
do konce roku 2020 v tomto okruhu víceletého finančního rámce učiněny. Naším cílem 
bylo určit, jaké relevantní informace o výkonnosti jsou k dispozici, a na základě těchto 
informací posoudit, jak dobře si výdajové programy EU vedly. Navazujeme na svá 
zjištění o programu Horizont 2020 a fondu EFSI uvedená ve zprávě o výkonnosti za rok 
2019, na něž připadalo 57,4 % celkových plateb do konce roku 2019. 

2.4. Tuto kapitolu jsme vypracovali s použitím informací Evropské komise 
o výkonnosti, včetně výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2020, programových 
prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022, klíčových hodnocení a dalších zpráv 
uvedených na obrázku 2.2. Kontrolovali jsme, nakolik jsou tyto informace věrohodné, 
a porovnali je s našimi zjištěními, ale neověřovali jsme jejich spolehlivost. Dále jsme 
čerpali z vlastních nedávných auditů a přezkumů, jejichž výsledky jsme předložili v řadě 

Konkurenceschopnost
104,6 
13,6 %

Ostatní programy
15,7 (15,0 %)

Galileo and EGNOS
5,8 (5,6 %)

Nástroj pro propojení Evropy
7,6 (7,3 %)

Evropský fond pro strategické 
investice (EFSI) 
7,6 (7,3 %)

Erasmus+ 
13,9 (13,3 %)

Horizont 2020
53,8 (51,5 %)

766,9
miliardy EUR

(v mld. EUR)

i) jako podíl na všech okruzích VFR  ii) v členění podle jednotlivých programů
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zpráv, na něž odkazujeme v textu. Metodiku použitou při vypracování této kapitoly 
podrobně popisujeme v dodatku. 

Obrázek 2.2 – Harmonogram hlavních hodnocení a dalších zpráv a 
hodnocená období 

 
Zdroj: EÚD. 

2.5. Právní předpisy, jimiž se zřizují výdajové programy EU, obsahují řadu cílů, které 
se označují buď jako obecné (obvykle širší a strategičtější), nebo specifické (obvykle 
úžeji zaměřené a operativnější). Erasmus+ má 14 cílů (jeden obecný a 13 specifických), 
přičemž v této kapitole se zaměřujeme na jeho obecný cíl a čtyři specifické 
(viz příloha 2.1). 

Účel programu Erasmus+ a způsob jeho fungování 

2.6. Obrázek 2.3 podává základní informace a koncepční souvislosti programu 
Erasmus+ včetně toho, na jaké potřeby se program zaměřuje, cílů programu a 
očekávaných výstupů a výsledků. 

VFR 
2021–2027

VFR 
2014–2020

VFR 
2007–2013

Posouzení dopadů

Hodnocené období  Publikace 

Hodnocení v polovině období, včetně 
hodnocení ex post předcházejících 
programů

Posouzení dopadů

Studie Evropského parlamentu –
Erasmus+: cesta k nové generaci 
programů 

Studie dopadů ve vysokoškolském 
vzdělávání v rámci programu 
Erasmus+ 

Hodnocení ex post
programu Erasmus+

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014
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Obrázek 2.3 – Přehled programu Erasmus+ 

 
Zdroj: EÚD na základě intervenční logiky, jak je uvedena v dokumentu SWD(2018) 40 final, a dále na 
základě nařízení č. 1288/2013, a COM(2020) 300 final (programové výkazy operačních výdajů). 

Potřeby
Výzvy
• Potřeba spolupráce a 

mobility v oblasti 
vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže

• Hospodářské oživení, 
nezaměstnanost mladých

• Nesoulad mezi nabízenými 
a požadovanými 
dovednostmi

• Globální konkurence 
v oblasti získávání talentů

• Digitální gramotnost
• Sociální vyloučení 
• Rizika pro integritu ve 

sportu 

Očekávané efekty
Dopady
• Vyšší vzdělání a lepší 

pracovní uplatnění
• Lepší kvalita výuky a 

mládežnických a 
sportovních aktivit a trvalá 
partnerství

• Reformy a využití nástrojů 
EU

Výsledky
Na úrovni jednotlivců:
• Lepší dovednosti a 

kompetence
• Osobní rozvoj
Na úrovni organizací:
• Větší uznání znalostí a 

schopností
• Nové metody výuky, práce 

s mládeží a ve sportu
Na systémové úrovni:
• Lepší vhled do úskalí dané 

problematiky a lepší 
porozumění politikám EU

Procesy
Způsob řízení
• Nepřímé řízení 

(asi ¾ rozpočtu)
• Přímé řízení
• Nepřímé řízení 

prostřednictvím 
Evropského investičního 
fondu 

Aktéři
• Evropská komise
• Členské státy: národní 

agentury
• Školy, univerzity, 

organizace mládeže a 
sportu

• Jednotliví účastníci 
vzdělávání a aplikující 
odborníci (studenti, 
vyučující, zaměstnanci)

Činnosti
• Klíčová akce 1: mobilita ve 

vzdělávání jednotlivců
• Klíčová akce 2: spolupráce

na inovacích
• Klíčová akce 3: podpora 

reformy politiky
• Činnosti programu Jean 

Monnet
• Sportovní projekty

Kontext a vnější faktory
Kontext EU
• Několik dalších politik a 

programů EU, jako 
například ESIF
(„strukturální fondy“), 
zejména Evropský sociální 
fond

Kontext v členských státech
• Politika, legislativa anebo 

regulační rámec členského 
státu v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy, mládeže 
a sport

Vnější faktory
• Digitalizace
• Globalizace
• Makroekonomické trendy
• Vývoj na trhu práce 

Vstupy
Financování různých akcí 
s rozpočtem 14,9 miliardy 
EUR na období 2014–2020.
Až 91 % finančních 
prostředků směřuje na 
plnění čtyř vybraných cílů 
(na základě rozpočtu na rok 
2020).
Komise zajišťuje také 
systémy a struktury řízení a 
podporuje sdílení znalostí.

Cíle
Obecným cílem programu 
Erasmus+ je přispět k plnění 
strategických priorit v oblasti 
1) vzdělávání a odborné 
přípravy, 2) mládeže a 
3) sportu, jak je uvedeno 
v klíčových dokumentech EU.
Program má 13 specifických 
cílů (SC) (viz také příloha 2.1), 
z nichž jsme vybrali čtyři:
• mobilita v oblasti 

vzdělávání a odborné 
přípravy

• spolupráce v oblasti 
vzdělávání a odborné 
přípravy

• vnější činnost v oblasti 
vzdělávání a odborné 
přípravy

• mobilita mládeže

Očekávané výstupy
Na úrovni jednotlivců:
• Příležitosti k mobilitě pro 

účastníky vzdělávání 
i aplikující odborníky

Na úrovni organizací:
• Malé i rozsáhlé projekty 

spolupráce v oblasti 
výměny osvědčených 
postupů, inovací a nových 
osnov

Na systémové úrovni:
• Vzájemné učení
• Experimentování 
• Podpora pro nástroje EU a 

agendu EU v příslušné 
oblasti

• Financování organizací na 
úrovni EU

• Informační kampaně a 
akce 

• Dialog mezi mladými lidmi 
a tvůrci politik
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2.7. Erasmus+ je program EU na podporu 1) vzdělávání a odborné přípravy, 2) 
mládeže a 3) sportu. Členské státy mají v těchto oblastech výlučnou pravomoc, což 
znamená, že rozhodují například o svém vzdělávacím systému nebo sociální politice 
pro mládež. EU však může opatření členských států různými způsoby podpořit, 
koordinovat nebo je doplňovat. Program Erasmus+ vznikl v roce 2014 jako nástupce 
programu Erasmus, což byl program studentské mobility zahájený v roce 1987, a šesti 
dalších programů v uvedených oblastech, jako Leonardo da Vinci, Comenius a Mládež 
v akci. Z programu Erasmus+ byly během sedmi let (2014–2020) poskytnuty finanční 
prostředky ve výši přibližně 14,9 miliardy EUR.  

2.8. Obecný cíl programu Erasmus+ je formulován tak, aby zřetelně odkazoval na 
několik rámcových cílů a strategií, k jejichž plnění má přispívat. Jeho 13 specifických 
cílů se týká všech tří výše zmíněných oblastí. Většina činností v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy spadá do jedné z těchto oblastí: klíčová akce 1: mobilita ve 
vzdělávání jednotlivců; klíčová akce 2: spolupráce na inovacích a výměně osvědčených 
postupů; klíčová akce 3: podpora reformy politiky.  
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Posouzení výkonnosti programu 
Erasmus+ na základě zveřejněných 
informací 

Obecné připomínky 

2.9. Přehled všech ukazatelů programu Erasmus+ obsažených v programovém 
prohlášení uvádí obrázek 2.4. Ukazatele vztahující se k obecnému cíli znázorňuje 
obrázek 2.5. Podrobné přehledy k vybraným specifickým cílům jsou uvedeny na 
obrázku 2.6, obrázku 2.7, obrázku 2.8 a obrázku 2.9. O některých obecných 
omezeních, která se uplatňují při interpretaci těchto ukazatelů, pojednává zpráva 
o výkonnosti za rok 20191. Naše hodnocení toho, zda je splnění ukazatele „na dobré 
cestě“, se týká pravděpodobnosti, že cílové hodnoty ukazatele bude dosaženo. 
V tomto konkrétním hodnocení se neodráží, zda a jak úzce daný ukazatel souvisí 
s opatřeními a cíli programu Erasmus+ ani zda je cílová hodnota, která byla pro 
ukazatel stanovena, dostatečně ambiciózní. Jedná se tedy pouze o první krok analýzy 
výkonnosti programu. Nekontrolovali jsme ani spolehlivost souvisejících údajů 
(věnovali jsme se jí však ve zprávě o výkonnosti za rok 20192). 

                                                      
1 Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019, bod 1.24. 

2 Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019, body 1.13–1.24. 
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Obrázek 2.4 – Přehled všech ukazatelů programu Erasmus+ 
v programovém prohlášení 

 
Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.10. Obecným cílem programu Erasmus+ je přispívat k dosahování „cílů strategie 
Evropa 2020, včetně hlavního cíle v oblasti vzdělávání; cílů strategického rámce 
evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), včetně 
odpovídajících referenčních hodnot; udržitelného rozvoje partnerských zemí v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání; celkových cílů obnoveného rámce pro evropskou 
spolupráci v oblasti mládeže (2010–2018); cíle rozvoje evropského rozměru ve sportu, 
zejména v sportu na základní úrovni, v souladu s pracovním plánem Unie pro sport; 
prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii“3. 
Související ukazatele uvádí obrázek 2.5. 

                                                      
3 Článek 4 nařízení (EU) č. 1288/2013. 

Cíl (*) Celkem
Všechny Všechny Všechny

OC 1 15 11 5 6 4 1 1 2
SC 1 3 2 1 1 1 1
SC 2 2 1 1 1 1
SC 3 2 2 2
SC 4 3 3 2 1
SC 5 2 2 1 1
SC 6 1 1 1
SC 7 3 1 1 2 2
SC 8 1 1 1
SC 9 1 1 1

SC 10 1 1 1
SC 11 1 1 1
SC 12 1 1 1
SC 13 2 1 1 1 1
Celkem 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Výstup Výsledek Dopad

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo neprůkazné údajeAno Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům 
a dosavadnímu pokroku)?

LEGENDA

(*) Úplný seznam cílů je uveden v příloze 2.1
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Obrázek 2.5 – Přehled ukazatelů souvisejících s obecným cílem

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Podrobnosti o vybraných jednotlivých ukazatelích

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 5 1 1 6

Ne 1 1

Nejasné 1 6 1 2 8

CELKEM

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

11 4 15

Milník
71 % (2016)

Milník
73 % (2016)

Milník
75 % (2016)

Milník
60 % (2016)

Milník
84 % (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Zaměstnanci vysokých škol 
podporovaní v rámci programu 

Zaměstnanci v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy 

podporovaní v rámci programu

Zaměstnanci škol 
podporovaní v rámci programu

Pracovníci z řad mládeže 
podporovaní v rámci programu

Dospělí zaměstnanci škol 
podporovaní v rámci programu

Výstup

Výstup

Výstup

Výstup

Výstup

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo 
neprůkazné údajeAno Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům 
a dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne
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2.11. K obecnému cíli se vztahuje sedm ukazatelů vymezených v nařízení 
o programu Erasmus+, přičemž některé z nich měří více než jeden aspekt. Celkem se 
tedy jedná o 15 různých ukazatelů. Jedním z příkladů je ukazatel zvýrazněný na 
obrázku 2.5, který zaznamenává počet zaměstnanců podporovaných z programu v pěti 
různých kategoriích. Jedná se o typický ukazatel výstupů, přestože Komise jej 
v programovém prohlášení klasifikuje jako ukazatel výsledků. Domníváme se, že 
stanovená cílová hodnota byla splněna. 

Oblíbený program přínosný zejména pro účastníky z řad jednotlivců 

2.12. Zúčastněné strany a veřejnost oceňují program Erasmus+ jako užitečný 
program, který dosahuje svých cílů4. Komise při hodnocení v polovině období však 
zjistila, že na některé zásadní společenské výzvy se prověřované projekty zaměřují jen 
okrajově5. Účastníci akcí Erasmus+ obecně hovoří o pozitivním vlivu na jejich 
dovednosti a kompetence (účastníci vzdělávání) a na osobní a profesní růst (aplikující 
odborníci). Program má konkrétní dopad i na organizace, protože díky němu vznikají 
silnější a širší mezinárodní sítě, nicméně o zásadních změnách institucionálních nebo 
pedagogických postupů není k dispozici tolik dokladů6. 

2.13. Atraktivita programu Erasmus+ je zřejmá z toho, že zájem o něj je vyšší, než 
jaký lze uspokojit, což je však zároveň spojeno s nevýhodou, že i kvalitní žádosti jsou 
kvůli nedostatku dostupných rozpočtových prostředků zamítnuty7. 

Rozsah a působnost programu Erasmus+ vytvářejí přidanou hodnotu 

2.14. Erasmus+ sdružuje 33 programových zemí a dalších zemí z celého světa, které 
se mohou účastnit jako partnerské země. Spojené království se programu Erasmus+ 
účastnilo jako programová země do konce roku 2020 (viz rámeček 2.1). Taková úroveň 
mezinárodní spolupráce přináší výraznou přidanou hodnotu, neboť žádný vnitrostátní 

                                                      
4 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 

Evropský parlament, s. 73. 

5 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 11. 

6 Tamtéž, s. 14. 

7 Tamtéž, s. 16. 
Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Evropský parlament, s. 9. 
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program ji nemůže v podobných oblastech zajistit ve srovnatelné míře. Vedle 
zeměpisné působnosti přináší další přidanou hodnotu i rozsah programu, jeho procesy 
a přeshraniční spolupráce8. O jeho přidané hodnotě svědčí také finanční příspěvky 
poskytnuté řadou třetích zemí výměnou za pokročilou účast v programu (viz 
rámeček 2.2). Celkovou pozitivní přidanou hodnotu potvrzuje i naše vlastní auditní 
práce9 a stanoviska zainteresovaných stran10. 

Rámeček 2.1 

Erasmus+ a brexit  

Dne 1. února 2020 přestalo být Spojené království členským státem EU. Dohoda 
o vystoupení11 mezi EU a Spojeným královstvím však stanovila přechodné období 
končící dnem 31. prosince 2020. Spojené království se proto až do té doby nadále 
programu Erasmus+ účastnilo jako programová země a poté se stalo 
nepřidruženou třetí zemí. 

Spojené království hrálo v rámci programu Erasmus+ významnou roli jako 
destinace pro mobilitu, a mělo více příchozích než odchozích účastníků. Například 
podle údajů o vysokoškolských studentech, na něž se vztahovaly dohody uzavřené 
v roce výzev 2018, bylo evidováno 18 099 období mobility směřující ze Spojeného 
království do jiných programových zemí oproti 29 797 obdobím mobility 
v opačném směru12. 

                                                      
8 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), s. 11. 

9 Zvláštní zpráva č. 22/2018: „Mobilita v programu Erasmus+: miliony účastníků a různorodá 
evropská přidaná hodnota, avšak je třeba dále zlepšovat měření výkonnosti“. 

10 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Evropský parlament, s. 9. 

11 Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 
a Evropského společenství pro atomovou energii. 

12 Statistická příloha k výroční zprávě programu Erasmus+ za rok 2019, s. 38–39. 
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2.15. Efektivita programu Erasmus+ se zlepšila díky jeho zjednodušení13 ve 
srovnání s předchozími programy14, což zainteresované strany obecně vítají. Stále však 
vidí prostor pro zlepšení, například formou menšího počtu nástrojů IT, větší 
srozumitelnosti programové příručky15a jednoduššího postupu podávání žádostí16. 

Rámeček 2.2 

Náš přezkum finančních příspěvků třetích zemí 

Ve svém přezkumu č. 3/202117 jsme se zabývali finančními příspěvky třetích zemí 
ve prospěch EU a členských států. Kontrolovali jsme několik druhů příspěvků a 
příspěvky vyčleněné na dva konkrétní programy, a to Horizont 2020 a Erasmus+. 

Příspěvky nečlenských zemí do programu Erasmus+ tvoří druhé nejvyšší příspěvky 
na jednotlivý program po programu Horizont 2020 a v roce 2020 dosahovaly 
přibližně 227,9 milionu EUR. Na program Erasmus+ finančně přispívá deset třetích 
zemí: 

o země Evropského hospodářského prostoru, které nejsou členy EU, Island, 
Lichtenštejnsko a Norsko, poskytly na Erasmus+ v roce 2020 celkem 
75,5 milionu EUR, což jim umožnilo účastnit se jako programové země,  

o dalších sedm zemí mimo EU přispělo v roce 2020 částkou 152,4 milionu EUR. 
Severní Makedonie, Turecko a Srbsko mají status programové země. Albánie, 
Bosna a Hercegovina, Kosovo* a Černá Hora jsou partnerskými zeměmi a 
mohou se v programu účastnit vybraných činností.  

Náš přezkum poukázal na klíčové problémy spojené se správou příspěvků třetích 
zemí, z nichž mnohé se týkají i programu Erasmus+: 

o pokud budou nadále platit současné vzorce pro výpočet příspěvků, může se 
v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU stát, že třetí země 
budou požádány o placení vyšších příspěvků, 

                                                      
13 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), s. 12. 

14 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Evropský parlament, s. 10, s. 31, s. 113. 

15 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Evropský parlament, s. 75. 

16 Tamtéž, s. 79. 

17 Přezkum č. 3/2021. 
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o příspěvky z programu Erasmus+ se vypočítávají na základě vzorce 
používaného Komisí. V případě kandidátských zemí a potenciálních 
kandidátských zemí se však výsledné příspěvky upravují případ od případu.  

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je 
v souladu s rezolucí RB OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního 
dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 

Koncepce programu byla zjednodušena, ale genderová rovnost v ní není 
zohledněna 

2.16. Díky spojení předchozích programů do jednoho na sebe mohou jednotlivé 
činnosti lépe navazovat na základě konzistentních cílů, aniž by v zásadě docházelo 
k překrývání. Zjednodušila se tím také koncepce programu. Obecně Erasmus+ doplňuje 
ostatní unijní programy v oblastech, jako je soudržnost, výzkum a inovace a zdraví, 
avšak podle hodnocení, které provedla Komise v polovině období, o jeho součinnosti 
s těmito programy chybí dostatek zřetelných důkazů18. 

2.17. Ve své zvláštní zprávě č. 10/202119 jsme analyzovali, jak Komise zohledňuje 
otázku začleňování genderové problematiky v rozpočtu EU, a z tohoto hlediska jsme 
posuzovali také program Erasmus+. Dospěli jsme k závěru, že Komise nezohlednila 
rovnost žen a mužů ve všech aspektech programu Erasmus+, a kritizovali jsme úroveň 
genderové analýzy v posouzení dopadů20. Studie Komise zaměřená na vysokoškolské 
vzdělávání poukázala na genderovou nerovnováhu, neboť programu Erasmus+ se 
účastní více žen než mužů, čemuž ale neodpovídají rozdíly v míře účasti na 
vysokoškolském vzdělávání21. Dále jsme zjistili, že programové prohlášení programu 
Erasmus+ neobsahovalo finanční odhad příspěvků programu na rovnost žen a mužů22. 

                                                      
18 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), s. 12. 

19 Zvláštní zpráva č. 10/2021: „Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU: čas 
změnit slova v činy“. 

20 Tamtéž, body 94–100. 

21 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Evropská komise, s. 42. 

22 Zvláštní zpráva č. 10/2021, bod 69. 
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Mobilita v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

2.18. Obrázek 2.6 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení, které
souvisí se specifickým cílem 1, jímž je mobilita v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Obrázek 2.6 – Přehled ukazatelů souvisejících s cílem „Mobilita v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy“

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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a dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu?
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2.19. V rámci specifického cíle 1, kterým je podpora mobility v oblasti vzdělávání a
odborné přípravy, se financuje mobilita jednotlivých studentů, stážistů a zaměstnanců. 
Na tento cíl je přiděleno zdaleka nejvíce finančních prostředků – na rok 2020 to bylo 
1 630,7 milionu EUR, tedy 54,1 % celkového rozpočtu programu. Pod tento cíl spadá 
rovněž nástroj programu Erasmus+ pro záruky za půjčky na magisterské studium, jehož 
účelem je motivovat finanční zprostředkovatele (například banky nebo agentury 
poskytující studentské půjčky) k tomu, aby studentům, kteří chtějí studovat 
v magisterském studiu v zahraničí, poskytovali úvěry zaručené EU. 

2.20. Z programového prohlášení vyplývá, že program Erasmus+ nepatrně zaostává
v plnění cílové hodnoty pro počet vysokoškolských účastníků, avšak u účastníků 
odborného vzdělávání a přípravy je jí dosaženo (viz obrázek 2.6). Zdůvodněno je to 
dopadem pandemie COVID-19. Komise tento ukazatel v programovém prohlášení 
klasifikuje jako ukazatel výsledků, s čímž nesouhlasíme a domníváme se, že se jedná 
spíše o ukazatel výstupů. 

Zájem o mobilitu ve vzdělávání roste 

2.21. Otázka financí zůstává hlavní překážkou účasti jednotlivců na mobilitě ve
vzdělávání, nicméně zájem o tuto vzdělávací příležitost od zahájení programu 
Erasmus+ v roce 2014 každoročně roste o 10 %, přičemž většinu účastníků tvoří 
vysokoškolští studenti23. Na fyzickou mobilitu měla dopad pandemie COVID-19 a s ní 
související cestovní omezení (viz rámeček 2.3). Využití nástroje pro záruky za půjčky na 
magisterské studium nesplnilo očekávání24. Z nástroje měly být do roku 2020 
poskytnuty půjčky 200 000 studentů magisterského studia v hodnotě 3 miliardy EUR, 
avšak do konce roku 2017 půjčku obdrželo pouze 358 studentů, takže Komise se 
rozhodla dané finanční prostředky přerozdělit25. 

23 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Evropský parlament, s. 23. 

24 Zvláštní zpráva č. 22/2018, COM(2018) 050 final, Evropská komise, s. 4. 

25 Zvláštní zpráva č. 22/2018, bod 118. 
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Rámeček 2.3 

Dopad pandemie COVID-19 

Pandemie COVID-19 začala vážně narušovat život v Evropě od března 2020. 
Negativně se podepsala také na řadě činností programu Erasmus+, zejména 
jednotlivých projektech v oblasti mobility souvisejících se specifickými cíli 1 a 7, 
které jsme vybrali pro tuto zprávu. Kvůli cestovním omezením se řada plánovaných 
činností nemohla uskutečnit. 

Z počáteční analýzy počtu jednotlivých činností spojených s mobilitou ve vzdělání, 
vypracované GŘ EAC, vyplývá, že v roce 2020 jich bylo ve srovnání s průměrem za 
období 2016–2019 asi o 500 000 méně, což je pokles o přibližně 60 %. 

V důsledku opatření omezujících volný pohyb osob navíc nebylo možné 
pokračovat v prezenčním vzdělávání, odborné přípravě a aktivitách pro mládež, 
včetně budování sociálních vazeb a kontaktů, které také často mají přínos 
z hlediska získávání zkušeností. 

Pokud jde o program Erasmus+, Evropská komise reagovala na pandemii COVID-19 
různými způsoby, například prodloužením lhůt, což organizacím umožnilo činnosti 
v oblasti mobility odložit, a formou pokynů pro účastníky a příjemce. Kromě toho 
byly vyhlášeny dvě mimořádné výzvy na podporu připravenosti v oblasti 
digitálního vzdělávání a kreativních dovedností. Proběhly také průzkumy mezi 
účastníky projektů mobility a vysokoškolskými institucemi o dopadu onemocnění 
COVID-19 na jejich činnost. 

Mobilita přináší různorodou evropskou přidanou hodnotu 

2.22. Existuje velké množství důkazů o tom, že účastníci projektů mobility jsou
s programem spokojeni a zlepšují díky němu své dovednosti26. Všichni vysokoškolští 
studenti obdrží formální osvědčení o své účasti v programu mobility a – což je ještě 
důležitější – 80 % získá úplné akademické uznání výsledků studia. Umožňuje to 
evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS)27. 

2.23. Významnost programu je jednoznačná a dopad na vysokoškolské studenty je
pozitivní, zejména v případě studentů ze zemí s dlouhodobou nezaměstnaností 

26  Výzkum pro Výbor pro kulturu a vzdělávání – Erasmus+: Towards a New Programme 
Generation, Evropský parlament, s. 23. 

27 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Evropská komise, s. 11. 
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mladých lidí v jižní Evropě a z partnerských zemí28. Mobilita má značný dlouhodobý 
dopad na profesní budoucnost příjemců, neboť podporuje dovednosti a 
zaměstnatelnost, především v odvětví odborného vzdělávání a přípravy29, a většině 
těchto studentů umožňuje najít si práci. Má také výrazný vliv na univerzity a jejich 
zaměstnance. Ve svých předchozích zprávách jsme zdůraznili mnoho forem přidané 
hodnoty, kterou program přináší (viz rámeček 2.4). 

Rámeček 2.4 

Erasmus+ má větší přínosy, než s jakými počítá nařízení 

Ve své zvláštní zprávě o mobilitě v rámci programu Erasmus+30 jsme popsali 
několik způsobů, jimiž mobilita vytváří evropskou přidanou hodnotu nad rámec 
toho, s čím počítá nařízení o programu Erasmus+, například: 

o mobilita účastníků a studium v zahraničí zvyšují vědomí evropské identity,
čehož by nebylo dosaženo, pokud by země jednaly samostatně;

o vznikl systém listin, podobný záruce kvality, které zvyšují renomé a atraktivitu
institucí,

o mobilita pomohla vytvořit síť pro spolupráci a harmonizaci vysokoškolských
osnov a výukových programů,

o funguje strategický přístup k mobilitě, který napomáhá tomu, aby vedení
přijalo cíle projektů za své, a také dlouhodobějšímu udržení kontaktů a know-
how,

o je patrný vliv mobility vyučujících, kteří ve svých domovských institucích
uplatňují to, co se během mobility naučili,

o mobilita podporuje mnohojazyčnost, která je jedním ze specifických cílů
programu. Jazykové znalosti přispívají k mobilitě, zaměstnatelnosti a
osobnímu rozvoji evropských občanů,

o Erasmus+ přispívá k přeshraniční a mezinárodní mobilitě, které jsou
důležitou součástí vzdělávací strategie ve většině zemí,

28 Tamtéž, s. 17. 

29 Zvláštní zpráva č. 22/2018, bod 22. 

30 Zvláštní zpráva č. 22/2018. 
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o podporou vzdělávací mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi
přispívá Erasmus+ k „měkké“ diplomacii a působí jako součást politiky
sousedství a rozvojové politiky,

o po začlenění odborného vzdělávání a přípravy do programu může Erasmus+
oslovit širší skupinu občanů. Program nabízí doplnění omezených
vnitrostátních finančních prostředků na vzdělávací mobilitu a díky své pověsti
přispívá ke zvýšení významu a prestiže odborného vzdělávání a přípravy.

Spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

2.24. Obrázek 2.7 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení
souvisejících se specifickým cílem 2, jímž je spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy. 
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Obrázek 2.7 – Přehled ukazatelů souvisejících s cílem „Spolupráce 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy“

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.25. Specifický cíl 2 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je zaměřen na
spolupráci mezi příjemci z řad organizací, která má zvyšovat kvalitu, úspěšně rozvíjet 
inovativní přístupy ke vzdělávání a odborné přípravě a podporovat internacionalizaci 
v této oblasti. Je také významný z hlediska rozpočtu: na rok 2020 na něj bylo vyčleněno 
782,4 milionu EUR, což je 26,0 % celkové částky programu. Téměř všechny projekty 
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financované v rámci tohoto cíle mají podobu partnerství mezi organizacemi, jako jsou 
vysokoškolské instituce anebo podniky, ze tří nebo více programových zemí. 

2.26. K tomuto specifickému cíli se vztahují dva ukazatele související se sítí 
Euroguidance (viz obrázek 2.7), která prostřednictvím své internetové stránky nabízí 
podporu odborníkům v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Kvůli nedostatku údajů od 
roku 2016 není možné posoudit, zda je splnění těchto ukazatelů na dobré cestě. 
Domníváme se, že pro tento specifický cíl by bylo možné použít ukazatele, které jej 
měří lépe. 

V činnostech a jejich dopadu jsou mezi regiony a institucemi rozdíly 

2.27. Dopad opatření v oblasti spolupráce se může lišit v závislosti na dotčeném 
evropském regionu31. Studie také například poukázala v této souvislosti na silnou 
konkurenci. Země a instituce, které mají více zkušeností nebo prostředků, mají určitou 
výhodu a také lepší šanci stát se příjemci. Větší instituce mohou také využít své 
zavedené kontakty32. 

2.28. Projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ přispívají k rozvoji a 
posilování spolupráce mezi organizacemi, které jsou příjemci prostředků. V případě 
spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání přibližně devět z deseti institucí uvedlo, že 
program Erasmus+ je pro ně velmi důležitý nebo zásadní. Důvody internacionalizace se 
v jednotlivých institucích a regionech liší a využití programu závisí na strategických 
cílech, jichž chtějí účastníci dosáhnout. Těmi může být přilákání zahraničních 
pracovníků nebo zapojení zaměstnavatelů33.  

Nízká míra inovací ze strany strategických partnerství 

2.29. Opatření financovaná z programu Erasmus+ k posílení spolupráce mají vést 
k inovativním postupům na úrovni organizace nebo na místní, regionální, vnitrostátní 
nebo evropské úrovni34. V rámci programu se mezi lety 2014 a 2020 více než 36 000 

                                                      
31 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Evropská komise, s. 7. 

32 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 135, s. 164. 

33 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Evropská komise, s. 7. 

34 Klíčová akce 2: spolupráce mezi organizacemi a institucemi, Evropská komise. 
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škol účastnilo strategických partnerství35. Při hodnocení v polovině období se však 
zjistilo, že míra inovací dosažená strategickými partnerstvími je ve srovnání 
s předchozími opatřeními relativně nízká36. U financovaných projektů často nestačí 
k tomu, aby měla jakýkoli dopad vně organizace, která je příjemcem prostředků37. 

Virtuální formáty umožňují úspory 

2.30. Podle výzkumu Evropského parlamentu jsou virtuální formáty jednou z 
účinných možností, jak řešit otázky v oblasti mezikulturní spolupráce a průřezových či 
sociálních dovedností38. Přístup k internacionalizaci usnadňuje rostoucí počet 
otevřených vzdělávacích zdrojů, jako jsou „hromadné otevřené on-line kurzy“39. Díky 
možnostem nových technologií lze navíc například ušetřit čas na cestování nebo 
dosáhnout úspor nákladů a nižších emisí, přičemž nižší emise jsou v souladu s cíli 
Zelené dohody40. 

Vnější činnost v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

2.31. Obrázek 2.8 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení, které 
souvisí se specifickým cílem 4, jímž je vnější činnost v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy. 

                                                      
35 Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie, Evropská komise, s. 604. 

36 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 18. 

37 Tamtéž, s. 514. 

38 Výzkum pro Výbor pro kulturu a vzdělávání – Virtual formats versus physical mobility, 
Evropský parlament, s. 4. 

39 Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Evropská komise, s. 180. 

40 Výzkum pro Výbor pro kulturu a vzdělávání – Virtual formats versus physical mobility, 
Evropský parlament, s. 1. 
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Obrázek 2.8 – Přehled ukazatelů souvisejících s cílem „Vnější činnost 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy“

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.32. Specifický cíl 4 se zaměřuje na mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné
přípravy, přičemž „mezinárodní“ znamená činnosti, do nichž jsou zapojeny partnerské 
země. Projekty v těchto zemích spočívají například v budování kapacit v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání s cílem modernizovat a na mezinárodní úrovni rozvíjet 
jejich instituce a systémy, přičemž zvláštní důraz je kladen na partnerské země 
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sousedící s EU. Podporována je také mobilita studentů a zaměstnanců z partnerských 
zemí i do partnerských zemí. Pokud jde o rozpočet, jedná se o třetí největší specifický 
cíl: na rok 2020 na něj bylo vyčleněno 233,8 milionu EUR, což je 7,8 % rozpočtu 
programu Erasmus+. 

2.33. Z ukazatelů na obrázku 2.8 vyplývá, že pokud jde o počet studentů a
zaměstnanců přicházejících z partnerských zemí a odcházejících do partnerských zemí, 
je splnění tohoto specifického cíle na dobré cestě. Domníváme se, že se jedná 
o ukazatele výstupů a nikoliv výsledků, jak je uvedeno v programovém prohlášení.

Měkká diplomacie prostřednictvím globálního rozměru 

2.34. Díky specifickému cíli zaměřenému na partnerské země přispívá program
Erasmus+ ke globálnímu dosahu EU, mimo jiné tím, že napomáhá vzájemnému 
uznávání kvalifikací mezi EU a partnerskými zeměmi41. Na měkkou diplomacii 
uskutečňovanou prostřednictvím tohoto programu jsme upozornili také ve zvláštní 
zprávě o mobilitě v rámci programu Erasmus+42 (viz rámeček 2.4). 

Mobilita mládeže 

2.35. Obrázek 2.9 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení, které
souvisí se specifickým cílem 7, jímž je mobilita mládeže. 

41 COM(2018) 050 final, Evropská Komise, s. 3. 

42 Zvláštní zpráva č. 22/2018, bod 46.  
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Obrázek 2.9 – Přehled ukazatelů souvisejících s cílem „Mobilita mládeže“

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.36. Specifický cíl 7 je zaměřen na mobilitu mládeže a pracovníků s mládeží.
Projekty financované v rámci mobility mládeže mají organizacím umožnit pořádat 
výměnné pobyty, při nichž mladí lidé vycestují do zahraničí na dobu až 21 dnů v rámci 
setkávání mládeže z jedné nebo více jiných zemí. Jedná se o výměny spojené 
s informálním vzděláváním, jejichž smyslem je posílit kompetence účastníků a 
prosazovat hodnoty jako začleňování, solidarita a přátelství. Tento cíl v oblasti práce 
s mládeží je srovnatelný se specifickým cílem 1 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Podrobnosti o vybraných jednotlivých ukazatelích

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 1 1 2 3

Ne

Nejasné 1 1

CELKEM

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

1 2 3

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo 
neprůkazné údajeAno Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům 
a dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne

Milník
40 % (2016)

Milník
80 % (2019)

2012

2012

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

Účastníci, kteří deklarují zvýšení svých 
klíčových kompetencí

Mladí lidé zapojení do akcí mobility 
podporovaných z programu 

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Výsledek

Výstup

67



  

 

Rozdíl je však v rozpočtu, neboť na specifický cíl 7 je přiděleno pouze 91,8 milionu EUR 
na rok 2020, tj. 3 % celkové částky programu. 

2.37. První ukazatel znázorněný na obrázku 2.9 se týká nárůstu klíčových 
kompetencí, které účastníci deklarují, a jeho splnění je na dobré cestě. Podle našeho 
názoru se jedná o ukazatel výsledků, zatímco Komise jej klasifikuje jako ukazatel 
výstupů. Druhý zvolený ukazatel měří počet mladých lidí zapojených do 
podporovaných opatření v oblasti mobility a i jeho splnění je na dobré cestě. Na rozdíl 
od Komise, podle níž jde o ukazatel výsledků, jej považujeme za měřítko výstupů. Tento 
ukazatel jsme posuzovali na základě hodnocení jeho výkonnosti souhrnně za období 
2014–2020, a nikoli pouze na základě výsledků za rok 2020, jak je tomu 
v programovém prohlášení.  

Příznivý efekt na účastníky a lepší vnitřní soudržnost 

2.38. Komise ve svém hodnocení v polovině období označila podporu programu 
Erasmus+ v oblasti mládeže za účinnou43. Zjistila povětšinou příznivé efekty programu 
pro většinu účastníků, například výrazný vliv na znalost cizích jazyků, posílení klíčových 
kompetencí a mírný vliv na setrvání ve vzdělávání a odborné přípravě. Dopad na 
zaměstnatelnost mládeže byl nejasný44, nicméně v průzkumech 69 % účastníků uvedlo, 
že po účasti v programu mobility se jejich zaměstnatelnost zvýšila. 

2.39. Přidaná hodnota programu v oblasti mládeže je vysoká, protože národních 
programů financování v této oblasti je málo45. Začlenění problematiky mládeže do 
programu Erasmus+ zlepšilo vnitřní soudržnost, a projekty pro mládež se tak lépe 
vzájemně doplňují a navazují na ostatní dvě oblasti programu. Zároveň však 
zainteresované strany v této oblasti pro různé národní agentury uvedly, že tímto 
začleněním se ve srovnání s předchozím programem pro mládež zmenšil soulad 
programu Erasmus+ s postupy v oblasti práce s mládeží46. Viditelnost programu zvýšilo 
také použití názvu „Erasmus“ jako značky47. 

                                                      
43 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), s. 339. 

44 Tamtéž, s. 340. 

45 Tamtéž, s. 481. 

46 Tamtéž, s. 159. 

47 Tamtéž, s. 39. 
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Malý rozpočet a silná konkurence projektů 

2.40. Financování určené na oblast mládeže je výrazně nižší než na vzdělávání a 
odbornou přípravu a zejména vysokoškolské vzdělávání. Konkurence projektů je 
poměrně vysoká48 a program je vnímán jako vhodnější pro větší organizace působící 
v oblasti práce s mládeží, protože ty mívají zkušenosti a zdroje pro podání úspěšné 
žádosti49. 

                                                      
48 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), s. 137. 

49 Tamtéž, s. 95. 
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Závěry 
2.41. Celkově je pro program Erasmus+ charakteristická vysoká přidaná hodnota 
EU (viz bod 2.14). Zainteresované strany oceňují zjednodušení programu v době jeho 
zavedení, stále však existuje prostor pro další zlepšení (viz bod 2.15). Program 
Erasmus+ sdružuje předchozí programy do jednoho, čímž se zjednodušila jeho 
koncepce a zvýšila vnitřní soudržnost (viz bod 2.16). Řešení problematiky rovnosti žen 
a mužů by bylo možné zlepšit, a to jak v souvislosti s plánováním, tak v předkládaných 
zprávách (viz bod 2.17). Program Erasmus+ oceňuje veřejnost i samotní účastníci (viz 
bod 2.12). Je o něj větší zájem, než jaký je možné uspokojit, což svědčí o jeho 
popularitě, ovšem nevýhodou je, že ne všechny návrhy lze financovat (viz bod 2.13). 

2.42. Program Erasmus+ má 13 specifických cílů. Zkoumali jsme čtyři z nich, na něž 
připadá největší objem financování: 

o Většina prostředků je věnována na mobilitu v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy, která spadá pod specifický cíl 1 (viz bod 2.19) a která zaznamenala 
zvýšení účasti (viz bod 2.21). Omezení cestování a prezenčního vzdělávání v reakci 
na pandemii COVID-19 však vedla k výraznému poklesu mobility v roce 2020 (viz 
rámeček 2.3). Mobilita podporovaná programem poskytuje mnoho typů přidané 
hodnoty nad rámec toho, s čím počítá nařízení o programu Erasmus+ (viz bod 2.23 
a rámeček 2.4). 

o Specifický cíl 2 podporuje spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a 
organizace, které jsou příjemcem prostředků, ji považují za vysoce důležitou. 
Proto je konkurence o získání finančních prostředků silná (viz body 2.27 a 2.28). 
Uskutečňované akce podporují inovativní postupy (viz bod 2.30), ale jen zřídka 
mají inovativní účinek nad rámec organizací, které jsou příjemcem financování (viz 
bod 2.29). 

o Specifický cíl 4 se zaměřuje na vnější činnost v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy. Erasmus+ přispívá k tomu, aby EU měla globální dosah, a je nástrojem 
měkké diplomacie (viz bod 2.34). 

o Na mobilitu mladých lidí se vztahuje specifický cíl 7. Opatření v této oblasti 
přinášejí účastníkům značné pozitivní efekty (viz bod 2.38) a vysokou přidanou 
hodnotu (viz bod 2.39).  
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Přílohy 

Příloha 2.1 – Cíle programu Erasmus+ 

Obecný cíl 

Cíl Celý název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem 
vzorku 

Obecný cíl 
1 

Program přispívá k dosažení [1] cílů 
strategie Evropa 2020, včetně 
hlavního cíle v oblasti vzdělávání; [2] 
cílů strategického rámce evropské 
spolupráce v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy („ET 2020“), 
včetně odpovídajících referenčních 
hodnot; [3] udržitelného rozvoje 
partnerských zemí v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání; [4] 
celkových cílů obnoveného rámce 
pro evropskou spolupráci v oblasti 
mládeže (2010–2018); [5] cíle 
rozvoje evropského rozměru ve 
sportu, zejména v sportu na základní 
úrovni, v souladu s pracovním 
plánem Unie pro sport, a [6]  
prosazování evropských hodnot 
v souladu s článkem 2 Smlouvy 
o Evropské unii.
(Číslování doplněno EÚD)

Přispívat k cílům 
EU v oblasti 
vzdělávání a 
odborné 
přípravy, 
mládeže a 
sportu (OC 1) 

Ano 
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Specifické cíle 

Cíl Celý název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem 
vzorku 

Oblast: vzdělávání a odborná příprava 

Specifický 
cíl 1 

Zlepšit úroveň klíčových kompetencí 
a dovedností se zvláštním ohledem 
na jejich význam pro trh práce 
a přispění k soudržné společnosti, 
především prostřednictvím větších 
příležitostí pro vzdělávací mobilitu 
a prostřednictvím prohloubené 
spolupráce mezi oblastí vzdělávání 
a odborné přípravy a světem práce. 

Mobilita 
v oblasti 
vzdělávání a 
odborné 
přípravy (SC 1) 

Ano 

Specifický 
cíl 2 

Podporovat zlepšování kvality, 
špičkovou kvalitu inovací a 
internacionalizaci na úrovni 
vzdělávacích institucí a institucí 
odborné přípravy, zejména 
prostřednictvím lepší nadnárodní 
spolupráce mezi poskytovateli 
vzdělávání a odborné přípravy a 
jinými zúčastněnými subjekty. 

Spolupráce 
v oblasti 
vzdělávání a 
odborné 
přípravy (SC 2) 

Ano 

Specifický 
cíl 3 

Podpořit vznik evropského prostoru 
celoživotního vzdělávání a povědomí 
o něm, chápaného jako doplněk
k reformám politik na vnitrostátní
úrovni a prosazovat modernizaci
systémů vzdělávání a odborné
přípravy, zejména na základě
prohloubené politické spolupráce,
lepšího využívání unijních nástrojů
pro transparentnost a uznávání
kvalifikací a šíření osvědčených
postupů.

Reformy 
politiky 
vzdělávání a 
odborné 
přípravy (SC 3) 

Ne 
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Specifické cíle 

Cíl Celý název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem 
vzorku 

Specifický 
cíl 4 

Rozšířit mezinárodní rozměr 
vzdělávání a odborné přípravy, 
zejména na základě spolupráce mezi 
institucemi v Unii a partnerských 
zemích v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy a v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, 
prostřednictvím zvýšení přitažlivosti 
evropských vysokoškolských institucí 
a podporou vnější činnosti Unie, 
včetně jejích rozvojových cílů, na 
základě podpory mobility a 
spolupráce mezi vysokoškolskými 
institucemi v Unii a partnerských 
zemích a cíleného budování kapacit 
v partnerských zemích. 

Vnější akce 
v oblasti 
vzdělávání a 
odborné 
přípravy (SC 4) 

Ano 

Specifický 
cíl 5 

Zlepšit výuku a studium jazyků a 
podporovat značnou jazykovou 
rozmanitost Unie a mezikulturní 
povědomí. 

Výuka a 
studium jazyků 
a mezikulturní 
povědomí (SC 5) 

Ne 

Specifický 
cíl 6 

Podporovat dosahování vynikajících 
výsledků ve výuce a výzkumu 
v oblasti evropské integrace 
prostřednictvím činností programu 
Jean Monnet po celém světě. 

Činnosti 
programu Jean 
Monnet (SC 6) 

Ne 
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Specifické cíle 

Cíl Celý název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem 
vzorku 

Oblast: mládež 

Specifický 
cíl 7 

Zlepšit úroveň klíčových kompetencí 
a dovedností mladých lidí, včetně 
mladých lidí s omezenými 
příležitostmi, a podporovat jejich 
zapojení do demokratického života 
v Evropě a trhu práce, jejich aktivní 
občanství, mezikulturní dialog, 
sociální začlenění a solidaritu, 
především prostřednictvím větších 
příležitostí mobility ve vzdělávání 
pro mládež, pro lidi, kteří jsou 
zapojeni do práce s mládeží nebo do 
činnosti mládežnických organizací, a 
pro mládežnické vedoucí a 
prohlubováním vazeb mezi oblastí 
mládeže a trhem práce. 

Mobilita 
mládeže (SC 7) Ano 

Specifický 
cíl 8 

podpořit zlepšení kvality při práci 
s mládeží, zejména prostřednictvím 
prohloubené spolupráce mezi 
organizacemi působícími v oblasti 
mládeže nebo jinými účastněnými 
subjekty. 

Spolupráce 
v oblasti 
mládeže (SC 8) 

Ne 

Specifický 
cíl 9 

Vytvořit doplněk k reformám politik 
na místní, regionální a celostátní 
úrovni a podporovat rozvoj znalostí 
a politiky mládeže, která by 
vycházela z faktických poznatků, a 
uznávání neformálního a 
informálního učení, zejména na 
základě prohloubení politické 
spolupráce, lepšího využívání 
unijních nástrojů pro 
transparentnost a uznávání 
kvalifikací a šíření osvědčených 
postupů. 

Reforma 
politiky mládeže 
(SC 9)  

Ne 
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Specifické cíle 

Cíl Celý název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem 
vzorku 

Specifický 
cíl 10 

Posilovat mezinárodní rozměr 
činností v oblasti mládeže a úlohu 
mládežnických pracovníků a 
organizací, které by měly fungovat 
jako podpůrné systémy pro mladé 
lidi, a to jako doplněk vnější činnosti 
Unie, zejména prostřednictvím 
podpory mobility a spolupráce mezi 
Unií, zúčastněnými subjekty 
z partnerských zemí a 
mezinárodními organizacemi a 
prostřednictvím cíleného budování 
kapacit v partnerských zemích. 

Vnější činnosti 
v oblasti 
mládeže (SC 10) 

Ne 

Oblast: sport 

Specifický 
cíl 11 

Vypořádat se s přeshraničními 
hrozbami narušujícími integritu 
sportu, včetně sportu na základní 
úrovni, jako je doping, manipulace 
s výsledky zápasů a násilí a jakákoli 
nesnášenlivost a diskriminace. 

integrita sportu 
(SC 11)  Ne 

Specifický 
cíl 12 

Prosazovat a podporovat řádnou 
správu ve sportu a dvojí kariéru 
sportovců. 

Řádná správa 
v oblasti sportu 
a dvojí kariéry 
(SC 12) 

Ne 

Specifický 
cíl 13 

Podporovat dobrovolnickou činnost 
ve sportu a zároveň sociální 
začleňování prostřednictvím sportu, 
rovné příležitosti a zdraví upevňující 
pohybové aktivity, a to větším 
zapojením do sportu a 
zpřístupněním sportu pro všechny. 

Začleňování a 
rovnost 
prostřednictvím 
sportu (SC 13) 

Ne 

Zdroj: EÚD s využitím programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Kapitola 3 

Hospodářská, sociální a územní soudržnost 
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Obsah 

Body 

Úvod 3.1.–3.10. 
Stručný popis okruhu „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ 3.1.–3.4. 

Rozsah a koncepce 3.5.–3.7. 

Účel ESF a zamýšlený způsob jeho fungování 3.8.–3.10. 

Posouzení výkonnosti ESF na základě zveřejněných 
informací o výkonnosti 3.11.–3.68. 
Obecné připomínky k výkonnostnímu rámci ESF 3.11.–3.24. 
Výkonnostní rámec je dobře rozpracován 3.12.–3.15. 

Komise vypracovává pro ukazatele mající cílové hodnoty „míru splnění“ 3.16. 

Výkonnostní rámec není dostatečně zaměřen na výsledky 3.17.–3.20. 

Hodnocení se týkají většiny oblastí ESF, ale k posouzení dopadu politik 
je zapotřebí většího metodického úsilí 3.21.–3.24. 

Obecné připomínky k výkonnosti ESF 3.25.–3.33. 
Z ukazatelů vyplývá, že členské státy dosahují v plnění cílových hodnot 
dobrého pokroku 3.26. 

Komise na programy ESF uvolnila 85 % výkonnostní rezervy 3.27.–3.29. 

Cílem návrhu ESF+ na období 2021–2027 je další zjednodušení a 
synergie 3.30.–3.33. 

Zaměstnanost, mobilita pracovních sil a mladí lidé, kteří 
nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy (NEET) 3.34.–3.50. 
Provádění programů je pomalejší, než se plánovalo, s výraznými rozdíly 
mezi členskými státy 3.38.–3.41. 

Míra zaměstnanosti se zvýšila, ale stále z důvodu pandemie COVID-19 
nedosahuje cíle stanoveného ve strategii Evropa 2020 3.42.–3.46. 

Míra NEET klesla, ale účast na operacích YEI je vyšší u osob, které jsou 
blíže trhu práce 3.47.–3.48. 

Novými problémy jsou adicionalita a zaměření na mobilitu pracovních 
sil 3.49.–3.50. 
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Chudoba a sociální začleňování 3.51.–3.59. 
Je nepravděpodobné, že cíle strategie Evropa 2020 v oblasti snižování 
chudoby bude dosaženo 3.53.–3.54. 

Omezení u dostupných údajů z monitorování mají vliv na posouzení 
dopadu politiky na konkrétní cílové skupiny 3.55.–3.56. 

Ačkoli jsou opatření ESF v oblasti sociálního začleňování v souladu 
s rámcem politiky, doplňkovost fondů a zacílení a udržitelnost opatření 
jsou i nadále problematické 3.57.–3.59. 

Vzdělávání a odborná příprava 3.60.–3.68. 
Pokrok při plnění hlavních cílů strategie Evropa 2020 je celkově na 
dobré cestě, ale v jednotlivých členských státech se liší 3.62.–3.63. 

Přestože se monitorování zlepšilo, omezení u údajů stále brání 
posouzení dosažených výsledků 3.64.–3.65. 

Operační programy jsou sladěny s cíli EU v oblasti vzdělávání 3.66.–3.68. 

Závěry 3.69.–3.75. 

Přílohy 
Příloha 3.1 – Cíle ESF (včetně Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí) 
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Úvod 

Stručný popis okruhu „Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost“ 

3.1. Cílem politiky soudržnosti EU je posílit hospodářskou a sociální soudržnost 
snižováním rozdílů v úrovni rozvoje mezi regiony1. Existují čtyři hlavní výdajové 
programy, všechny v rámci okruhu 1b víceletého finančního rámce (VFR) na období 
2014–2020: 

o Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) posiluje hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost v EU tím, že odstraňuje nerovnováhu mezi jejími regiony 
prostřednictvím investic v klíčových prioritních oblastech2; 

o Fond soudržnosti (FS) snižuje hospodářské a sociální nedostatky a stabilizuje 
hospodářství členských států, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele je nižší 
než 90 % průměru EU3; 

o Evropský sociální fond (ESF) podporuje zaměstnanost a sociální začleňování, 
integruje znevýhodněné osoby do společnosti a zajišťuje spravedlivější životní 
příležitosti4; 

o Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) podporuje opatření členských 
států zaměřená na poskytování potravinové a základní materiální pomoci těm, 
kteří ji nejvíce potřebují5. 

3.2. Celkové plánované výdaje v rámci tohoto okruhu ve VFR na období 2014–2020 
činí 371 miliard EUR, z čehož do konce roku 2020 bylo vyplaceno 194,8 miliardy EUR 
(viz obrázek 3.1). 

                                                      
1 Článek 174 Smlouvy o EU. 

2 Nařízení (EU) č. 1301/2013. 

3 Nařízení (EU) č. 1300/2013. 

4 Nařízení (EU) č. 1304/2013. 

5 Nařízení (EU) č. 223/2014. 
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Obrázek 3.1 – „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“: platby 
provedené v období 2014–2020 v souvislosti se závazky tohoto období 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

3.3. Politiku soudržnosti provádějí řídící orgány v členských státech prostřednictvím
přibližně 390 operačních programů (OP) pod dohledem a vedením Komise. 

3.4. Cíle politiky soudržnosti jsou silně ovlivněny širokou škálou vnějších faktorů.
Z povahy politiky soudržnosti rovněž vyplývá, že mezi programováním, výběrem 
operací, jejich prováděním a realizací výsledků a dokonce výstupů dochází k časovým 
prodlevám (viz též obrázek 3.3). 

Jiné programy 
3,4 (1,7 %)

Fond soudržnosti 
39,6 (20,3 %)

Evropský sociální fond (ESF) 
50,4 (25,9 %)

Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR) 
101,4 (52,1 %)

Soudržnost
194,8 
25,4 %

(v mld. EUR)

766,9
miliardy EUR

i) jako podíl na všech okruzích VFR ii) v členění podle jednotlivých programů
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Rozsah a koncepce 

3.5. Letos jsme pro analýzu výkonnosti vybrali Evropský sociální fond, který 
představuje 25,9 % všech plateb v rámci politiky soudržnosti v období 2014–2020 
provedených do konce roku 20206 (viz obrázek 3.1). Naším cílem bylo určit, jaké 
relevantní informace o výkonnosti jsou k dispozici, a na základě těchto informací 
posoudit, jak dobře si výdajové programy EU ve skutečnosti vedly. EFRR a FS se týkala 
zpráva o výkonnosti za rok 2019; na tyto fondy do konce roku 2019 připadalo 72,4 % 
celkových plateb. 

3.6. Tuto kapitolu jsme vypracovali s použitím informací Komise o výkonnosti, které 
byly obsaženy zejména ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2020, 
programových prohlášeních k návrhu rozpočtu na rok 2022 a klíčových hodnoceních 
Komise a také i v sedmé zprávě o soudržnosti. Obrázek 3.2 uvádí hodnocení a další 
zprávy Komise, které jsme přezkoumali. Kontrolovali jsme, nakolik jsou tyto informace 
věrohodné a nakolik odpovídají našim zjištěním, neověřovali jsme ale jejich 
spolehlivost. Čerpali jsme rovněž i z výsledků svých nedávných auditů a dalších zpráv a 
studií. Svou metodiku podrobněji popisujeme v dodatku. 

3.7. Ve svém programovém prohlášení o víceletém finančním rámci na období 
2014–2020 Komise zdůraznila pro ESF pět specifických cílů (SC) (viz příloha 3.1). Své 
posouzení specifických cílů předkládáme ve třech oddílech: 

o udržitelná zaměstnanost, kvalitní pracovní místa a mobilita pracovních sil (SC 1 a 
SC 5 odpovídající tematickému cíli (TC) 8); 

o sociální začleňování, boj proti chudobě a diskriminaci (SC 2 odpovídající TC 9);  

o vzdělávání, školení a odborná příprava k získávání dovedností a celoživotní učení 
(SC 3 odpovídající TC 10). 

Výkonností operací zaměřených na potřeby mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET – Not in Education, Employment 
or Training), jsme se zabývali v prvním oddíle. Snížení počtu osob NEET je tematickým 
cílem Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI). Operace zaměřené na 
potřeby zaměstnaných mladých lidí jsou financovány jak z ESF, tak z YEI. EU zahájila YEI 
v roce 2013 s cílem poskytnout podporu mladým lidem žijícím v regionech, kde 
nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 25 %. Naše posouzení se nevztahuje na SC 4 
„Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran“. 

                                                      
6 COM(2021) 301 final, výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2020. 
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Obrázek 3.2 – Harmonogram hlavních hodnocení a dalších zpráv a 
hodnocená období 

Zdroj: EÚD. 

Účel ESF a zamýšlený způsob jeho fungování 

3.8. Obrázek 3.3 uvádí přehled modelu intervenční logiky ESF a znázorňuje, jak pět
specifických cílů řeší potřeby, a uvádí také očekávané výstupy a efekty opatření ESF. 

3.9. Za řízení ESF sdílejí odpovědnost Komise a členské státy. Investiční priority jsou
definovány v nařízení o ESF a vybírají je členské státy v rámci operačních programů, 
které jsou dohodnuty s Komisí. Za provádění odpovídají vnitrostátní a regionální 
správní orgány, které vybírají operace pro financování. Ve většině případů získávají 
činnosti podporované prostřednictvím operačních programů kromě financování z EU 
také vnitrostátní veřejné nebo soukromé finanční prostředky. 
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3.10. Stejně jako u ostatních programů Komise sleduje provádění a výkonnost ESF 
a YEI prostřednictvím souboru ukazatelů a řady zvláštních hodnocení v průběhu celého 
období víceletého finančního rámce. 
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Obrázek 3.3 – Přehled ESF 

 
Zdroj: EÚD, výroční zpráva o řízení a výkonnosti Evropské komise za rok 2020 a hodnocení ex post 

programů ESF na období 2007–2013.  
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Posouzení výkonnosti ESF na základě 
zveřejněných informací o výkonnosti 

Obecné připomínky k výkonnostnímu rámci ESF 

3.11. Evropský parlament7, Komise8 a Evropský hospodářský a sociální výbor9 
zdůraznily přidanou hodnotu politiky soudržnosti, pokud jde o mobilizaci a koordinaci 
vnitrostátních a regionálních organizací a jejich motivaci podílet se na plnění priorit EU. 

Výkonnostní rámec je dobře rozpracován  

3.12. Výkonnostní rámce operačních programů zahrnují milníky a cílové hodnoty 
pro každou prioritní osu těchto operačních programů ESF a YEI10. Pravidla vyžadují 
monitorování operačních programů ESF a YEI pomocí tří druhů ukazatelů11: a) 
finančních ukazatelů týkající se přidělených výdajů, b) ukazatelů výstupů týkajících se 
podporovaných operací a c) ukazatelů výsledků týkajících se specifických cílů u dotyčné 
priority, kde je to vhodné a kde je úzká vazba na podporované intervence. Použití 
ukazatelů výsledků je nepovinné12. 

3.13. Ukazatele mohou být společné pro všechny programy ESF a YEI v celé EU 
nebo specifické pro jednotlivé programy. Pro ESF existuje 32 společných ukazatelů  
(23 ukazatelů výstupů / devět ukazatelů výsledků) a pro YEI 12 společných ukazatelů 
(devět ukazatelů okamžitých výsledků / tři dlouhodobější ukazatele výsledků). Pro 

                                                      
7 Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020, usnesení Evropského parlamentu ze 

dne 13. června 2017 o stavebních kamenech politiky soudržnosti EU po roce 2020, Evropský 
parlament, 2017. 

8 COM(2018) 321 final, Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání – víceletý 
finanční rámec na období 2021–2027. 

9 Efektivnost financování z ESF a FEAD v rámci činnosti občanské společnosti v oblasti boje 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení v kontextu strategie Evropa 2020, Evropský 
hospodářský a sociální výbor, 2017. 

10 Pokyny pro členské státy týkající se výkonnostního rámce, přezkumu a rezerv, Komise, 
2018. 

11 Nařízení (EU) č. 1303/2013. 

12 Čl. 5 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/201 
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každý operační program ESF a YEI členské státy vyberou příslušné společné ukazatele a 
oznámí je Komisi a definují ukazatele specifické pro jednotlivé programy. Celkově bylo 
společných 28 % ukazatelů výsledků a 32 % ukazatelů výstupů používaných členskými 
státy pro ESF.13 

3.14. Komise každoročně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o výsledcích fondů (viz bod 3.6). Výroční programová prohlášení Komise obsahují 
informace o 13 ze 44 společných ukazatelů ESF a YEI. Komise rovněž pravidelně 
informuje o pokroku na základě všech společných ukazatelů, spolu s finančními aspekty 
programů, ve své platformě veřejně přístupných údajů14, což je veřejně přístupná 
databáze. 

3.15. Hodnocení výkonnosti operačních programů ESF kromě toho provádějí jak 
členské státy, tak Komise v různých fázích životního cyklu programu: 

o Komise vypracovává jak průběžná hodnocení, tak hodnocení ex post v rámci celé 
EU. V roce 2019 provedla rovněž přezkum výkonnosti na základě milníků 
stanovených pro rok 2018 s cílem přidělit výkonnostní rezervu15. 

o Členské státy jsou povinny předkládat Komisi pro každý operační program 
hodnocení ex ante, jakož i alespoň jedno posouzení příspěvku fondů na každou 
prioritu. 

Komise vypracovává pro ukazatele mající cílové hodnoty „míru splnění“ 

3.16. Podle údajů Komise stanovily členské státy cílové hodnoty téměř pro všechny 
ukazatele pro jednotlivé programy (98 % ukazatelů výsledků a 95 % ukazatelů 
výstupů)16. Členské státy měly zároveň povinnost vykazovat monitorovací údaje za 
všech 32 společných ukazatelů výstupů a výsledků pro ESF jednotným způsobem za 
všechny investiční priority všech operačních programů (v rozčlenění podle kategorie 
regionu). Též pro tyto společné ukazatele mohly stanovit cílové hodnoty. Ve všech 
                                                      
13 The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements and 

ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020, Evropská komise, 
2016. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 COM(2021) 300, Návrh souhrnného rozpočtu EU, rozpočtový rok 2022, programové výkazy 
operačních výdajů. 

16 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, submitted 2020, Evropská 
komise, 2021 
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případech, kdy byly stanoveny cílové hodnoty, Komise vypracovala a zveřejnila 
souhrnnou „míru splnění“, aby posoudila pokrok v provádění programu jak na straně 
členských států, tak EU17. Zároveň agregovala monitorovací údaje předložené 
členskými státy za společné ukazatele výstupů a výsledků, a to včetně ukazatelů, 
u nichž nebyly stanoveny žádné cílové hodnoty. 

Výkonnostní rámec není dostatečně zaměřen na výsledky 

3.17. Uvedli jsme18, že pro operační programy byla zavedena pro období 2014–
2020 robustnější intervenční logika, ale že tato logika byla doprovázena nadměrným 
počtem ukazatelů a že členské státy měly potíže se stanovením ukazatelů výsledků. 
Rovněž jsme upozornili19, že celkově byl výkonnostní rámec na období 2014–2020 
zaměřen především na výstupy a že nedošlo k žádnému významnému posunu směrem 
k měření výsledků. Jedná se o pravidelné zjištění z hodnocení Komise v oblasti politiky 
soudržnosti20. 

3.18. Uvedli jsme21, že ukazatele, které Komise použila při přezkumu výkonnosti 
operačních programů v roce 2019, byly téměř zcela spojeny s výstupy (64 %) nebo 
finančními aspekty (35 %), ale jen velmi zřídka (1 %) s dosaženými výsledky. Míra, v níž 
byla výkonnostní rezerva uvolněna v roce 2019 (nebo přerozdělena na jiné programy a 
priority), tedy byla spíše ukazatelem schopnosti členských států vynakládat finanční 
prostředky EU a vytvářet výstupy než dosahovat výsledků. 

3.19. Podobně jsme uvedli22, že uvolnění výkonnostní rezervy pro programy 
soudržnosti na období 2014–2020 bylo dáno převážně pokrokem členských států při 
plnění programů, který se projevil dosažením výstupů a úspěchem při vynakládání 
finančních prostředků (přibližně jedna třetina všech ukazatelů byly finanční ukazatele). 
                                                      
17 Tamtéž. 

18 Přezkum č. 5/2018: „Zjednodušení provádění politiky soudržnosti po roce 2020“, bod 41. 

19 Zvláštní zpráva č. 15/2017: „Předběžné podmínky a výkonnostní rezerva v oblasti 
soudržnosti: inovativní, ale zatím neúčinné nástroje“, body 71–76, a zvláštní zpráva 
č. 21/2018: „Výběr a monitorování projektů EFRR a ESF v programovém období 2014–2020 
se stále zaměřují převážně na výstupy“, bod 71. 

20  SWD(2018) 289 final, příloha 3, Impact assessment accompanying the Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and the Council on the European Social Fund Plus. 

21 Zvláštní zpráva č. 15/2017, bod 74. 

22 Zvláštní zpráva č. 24/2021: „Financování v rámci politiky soudržnosti založené na 
výkonnosti: hodnotné ambice, ale překážky v období 2014–2020 přetrvávaly“, bod 122. 
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Bez výrazného snížení milníků u přibližně 30 % ukazatelů by navíc mohla být uvolněna 
mnohem menší část výkonnostní rezervy (pouze 56 %)23. 

3.20. Podle OECD24 lze systému EU pro sestavování rozpočtu pro výkonnost a 
výsledky dát vysoké hodnocení, avšak sledování výkonnosti má podle všeho jen malý 
přímý dopad na využívání zdrojů mezi jednotlivými lety. Pravomoc Komise pozastavit 
platby členským státům v případě významných nedostatků v kvalitě a spolehlivosti 
monitorovacích systémů považuje OECD spíše za poslední možnost než za rutinní 
nástroj kontroly řízení a úpravy programů. 

Hodnocení se týkají většiny oblastí ESF, ale k posouzení dopadu politik je 
zapotřebí většího metodického úsilí  

3.21. Cílem hodnocení ex post provedeného Komisí za období 2007–201325 bylo 
posoudit celkový dopad ESF. Nedospěla však k závěru ohledně dosažení cílů, neboť 
dostupné informace neumožnily agregovat výsledky za celou EU. Sami jsme upozornili 
na několik26 problémů týkajících se omezení údajů způsobených špatnou koncepcí 
programů, nedostatečnou definicí ukazatelů, nedostatkem údajů, chybějícími cílovými 
hodnotami atd. Analýza účinnosti provedená v hodnocení se omezila na srovnání 
různých typů intervencí ESF ve všech členských státech podle poměru nákladů a účasti. 
Výbor pro kontrolu regulace (RSB) dospěl k závěru27, že hodnocení „obsahovalo 
závažná omezení týkající se údajů, postrádalo dostatečnou srovnávací analýzu a mělo 
omezený rozsah“. Hodnocení „neposkytovalo přesvědčivé důkazy o výkonnosti a 
nepředstavovalo dostatečně spolehlivý základ pro navrhování budoucích programů“. 

3.22. V roce 2019 provedla Komise tematická hodnocení, která měla být využita při 
jednáních o programech na období 2021–2027. V období 2014–2020 měly členské 
státy provést alespoň jedno hodnocení dopadu pro každou prioritní osu svých 
operačních programů, přičemž Komise měla sledovat všechny plány hodnocení. GŘ 

                                                      
23 Tamtéž, bod 120. 

24 OECD, 2017, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in 
the context of EU budget focused on results by Ronnie Downes, Delphine Moretti and 
Scherie Nicol, OECD Journal on Budgeting, Volume 2017/1. 

25 SWD(2016) 452 final, Komise, Ex-post evaluation of the 2007–2013 ESF programmes. 

26 Zvláštní zpráva č. 16/2018: „Přezkum právních předpisů EU ex post: dobře nastavený, ale 
neúplný systém“, body 51–56. 

27 Výbor pro kontrolu regulace, stanovisko, DG Employment – Ex-post evaluation of the ESF 
2007-13, 2016. 
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REGIO a EMPL Komise zřídily společnou asistenční službu, která měla pomáhat 
s hodnocením. Členské státy plánovaly 420 hodnocení ESF a YEI a dalších 1 519 
hodnocení programů financovaných z více fondů, jejichž součástí je prvek ESF a YEI. Do 
února 2021 dokončily 745 hodnocení programů na období 2014–202028. Většina 
plánovaných hodnocení bude dokončena až po skončení prováděcího období29, a to 
zejména proto, že programová období se překrývají a může trvat několik let, než se 
realizují výsledky a dokonce i výstupy. Tato hodnocení tedy nebudou k dispozici včas, 
aby mohla být použita při přípravě programů na období 2021–2027; mohou však být 
užitečná pro přezkum v polovině období v roce 2025. 

3.23. Ze 124 hodnocení intervencí z ESF, YEI a z více fondů zveřejněných v roce 
201830 bylo 23 % zaměřeno na posouzení efektů a výsledků intervencí. Ve studii z roku 
2020 Evropský parlament31 konstatoval, že se jen zřídka používají sofistikovanější 
metody, jako je srovnávací analýza, teoreticky založené přístupy a analýza nákladů a 
přínosů. Autoři studie dospěli k závěru, že navzdory pokroku zůstává celková kvalita 
hodnocení skromná a že je obtížné promítnout zjištění z hodnocení do politického 
cyklu, a to z důvodu přísných požadavků (např. pokud jde o načasování nebo rozsah), 
nedostatečné kapacity v členských státech a slabé „kultury hodnocení“. 

3.24. Rovněž jsme již dříve konstatovali32, že ve svých hodnoceních nejsou členské 
státy ani Komise povinny zkoumat hospodárnost programu, což je zásada33, podle níž 
musí být zdroje EU k dispozici včas, v přiměřeném množství a kvalitě a za nejvýhodnější 
cenu. 

                                                      
28 COM(2021) 301 final, výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2020. 

29 COM(2019) 627 final, Strategická zpráva o provádění evropských strukturálních a 
investičních fondů pro rok 2019. 

30  Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, 
Komise, 2020. 

31 The Role of Evaluation in Cohesion Policy, tematická sekce Strukturální politika a politika 
soudržnosti, generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie, Evropský parlament, 2020. 

32 Stanovisko č. 1/2017 k návrhu revize finančního nařízení (Úř. věst. C 91, 23.3.2017), bod 88 
písmeno c), a stanovisko č. 6/2018 k návrhu Komise ze dne 29. května 2018 k nařízení 
o společných ustanoveních, COM(2018) 375 final, bod 67. 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie. 
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Obecné připomínky k výkonnosti ESF 

3.25. Obrázek 3.4 uvádí náš přehled 13 společných ukazatelů ESF vykázaných 
Komisí v programovém prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. Podrobné přehledy 
ukazatelů jsou uvedeny na obrázku 3.5 až obrázku 3.7. O některých obecných 
omezeních při výkladu těchto ukazatelů jsme se zmínili ve zprávě o výkonnosti za rok 
201934. Zejména naše posouzení toho, zda je daný ukazatel „na dobré cestě“, se týká 
pravděpodobnosti, že daný ukazatel splní svůj cíl. Toto posouzení přímo nezohledňuje, 
zda nebo jak úzce souvisí daný ukazatel s opatřeními a cíli ESF, nebo zda je cíl 
stanovený pro tento ukazatel dostatečně ambiciózní. Jedná se tedy pouze o první krok 
při analyzování výkonnosti programu. Nekontrolovali jsme ani spolehlivost 
souvisejících údajů (věnovali jsme se jí však ve zprávě o výkonnosti za rok 201935). 

Z ukazatelů vyplývá, že členské státy dosahují v plnění cílových hodnot 
dobrého pokroku 

3.26. Ukazatele odrážejí údaje vykázané členskými státy na konci roku 2019. 
Domníváme se, že 12 z 13 ukazatelů je na dobré cestě k dosažení svých cílových 
hodnot (viz dodatek o metodice). V programovém prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 
2021 však Komise ve srovnání s předchozím programovým prohlášením snížila cílové 
hodnoty u sedmi ukazatelů o 12,1 % až 52,1 %. Pět z nich je nyní na dobré cestě jen 
díky snížení cílové hodnoty. A jeden ukazatel stále není na dobré cestě ani přes snížení. 
Závěrem lze říci, že pokud by se nezměnily cílové hodnoty, sedm z 13 ukazatelů by 
nebylo na dobré cestě. Podle Komise byla tato revize nezbytná vzhledem 
k metodickým změnám ve srovnání s minulým obdobím. 

                                                      
34 Zpráva Evropského účetního dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2019, 

2020, bod 1.24. 

35 Tamtéž, body 1.13–1.23. 
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Obrázek 3.4 – Přehled všech ukazatelů ESF v programovém prohlášení  

 
Zdroj: EÚD na základě programového prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Komise na programy ESF uvolnila 85 % výkonnostní rezervy 

3.27. Komise oznámila, že do konce roku 2020 se míra výběru projektů zvýšila na 
99 %36. Míra plateb z ESF a počet účastníků v období 2014–2020 jsou však ve srovnání 
s rovnocennou fází předchozího programového období stále pozadu. Z údajů Komise 
vyplývá37, že míra čerpání (tj. provedené průběžné platby ve srovnání s přidělenými 
prostředky na období 2014–2020) činila 43 %, což je o 13 procentních bodů méně než 
v období 2007–2013. Jedním z hlavních důvodů byla nižší úroveň výdajů vykázaných 
konečnými příjemci. V roce 202038 GŘ EMPL uvedlo, že celkem 86 % operačních 
programů, které přezkoumalo, vykazovalo celkově dobré nebo přijatelné výsledky, ale 
že 25 % operačních programů vykazovalo špatné nebo horší výsledky jak z hlediska 
počtu vybraných operací, tak z hlediska objemu vykázaných způsobilých výdajů. 

3.28. Komise v roce 2020 informovala39, že u tří čtvrtin priorit programů ESF bylo 
dosaženo jejich milníků; v souvislosti s tím uvolnila 85 % příslušné výkonnostní rezervy 
ve výši 5 miliard EUR pro ESF na období 2014–2020. 

                                                      
36 COM(2021) 300. 

37 Tamtéž. 

38 GŘ EMPL, výroční zpráva o činnosti za rok 2020, Komise, 2021. 

39 Výpočty vycházejí ze zvláštní zprávy č. 24/2021: „Financování v rámci politiky soudržnosti 
založené na výkonnosti: hodnotné ambice, ale překážky v období 2014–2020 přetrvávaly“, 
obrázek 6 předběžných připomínek. 

Cíl (*) Celkem
Vše Vše Vše

SC 1 2 1 1 1 1
SC 2 3 2 2 1 1
SC 3 2 1 1 1 1
SC 4 1 1 1
SC 5 5 2 2 3 2 1

Celkem 13 7 7 6 5 1

Výstup Výsledek Dopad

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo neprůkazné údajeAno Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

LEGENDA

(*) Úplný seznam cílů je uveden v příloze 3.1
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3.29. Avšak vzhledem ke snížení hodnot milníků a cílů v letech předcházejících 
přezkumu výkonnosti (viz body 3.19 a 3.26) a také k nedostatkům v ukazatelích 
výsledků (viz bod 3.18) se nedomníváme, že to přesvědčivě dokládá uspokojivou 
výkonnost programu. 

Cílem návrhu ESF+ na období 2021–2027 je další zjednodušení a synergie 

3.30. Makroekonomické účinky současných investic v rámci ESF na období 2014–
2020 odhadované pomocí modelu Rhomolo40 Společného výzkumného střediska 
naznačují trvalý pozitivní dopad na souhrnný HDP EU-28 ve výši 0,1 % (přibližně 13 
miliard EUR) v roce 2024 a 0,15 % (přibližně 25 miliard EUR) do roku 2030. 

3.31. Hodnocení ESF ex post a čtyři tematická hodnocení v období 2014–2020 
poukázala na potřebu zjednodušit strukturu financování a provádění fondu41. V období 
2014–2020 byly na cíle ESF a YEI (viz obrázek 3.3) částečně zaměřeny i další fondy 
(zejména FEAD, program EU pro zaměstnanost a sociální inovace a program EU pro 
zdraví). Rozdíly v pravidlech, jimiž se řídí využívání těchto fondů, vedly k riziku 
překrývání a omezené součinnosti. Pro řešení těchto rizik navrhla Komise pro období 
2021–2027 sloučení všech příslušných fondů do jediného programu „ESF+“, čímž se 
zefektivní přístup k financování a posílí součinnost42. 

3.32. Potřeba integrovaného přístupu k financování byla podpořena akademickým 
přezkumem z roku 201943, který obsahoval zjištění, že výsledky se v jednotlivých 
zemích a regionech EU liší. Další studie44 zdůraznila potřebu dále zlepšit analýzu 
faktorů, které podmiňují úspěch nebo neúspěch politiky, a jasně určit její čistý dopad 
porovnáním skutečných výsledků s tím, co by se stalo s příjemci bez intervence. 

                                                      
40 SWD(2018) 289 final. 

41 Viz též SWD(2018) 289 final a COM(2021) 300. 

42 SWD(2018) 289 final. 

43 Darvas, Z. a kol., 2019, How to improve European Union cohesion policy for the next decade, 
Bruegel, Policy Contribution, č. 8, květen 2019. 

44 Crescenzi, R., Giua M., 2017, Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy, 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy, 
editoři Bachtler, J. a kol., Routledge, Oxon. 
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3.33. A konečně ve studii45 mapující doporučení pro jednotlivé země, která jsou 
součástí procesu evropského semestru, bylo zdůrazněno, že doporučení je možno ještě 
úžeji sladit s prováděním programů v členských státech. Například doporučení pro 
jednotlivé země jsou často formulována široce, bez prováděcích cílových hodnot a 
milníků a příspěvek operačních programů není systematicky monitorován. Ve studii 
bylo nicméně také uvedeno, že předběžné podmínky a budování správních kapacit 
financované z fondů ESI byly užitečné při podpoře strukturálních reforem. 

Zaměstnanost, mobilita pracovních sil a mladí lidé, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET) 

3.34. Jedním z cílů ESF je podporovat udržitelnou a kvalitní zaměstnanost a 
mobilitu pracovních sil, a tím přispět k jednomu z hlavních cílů strategie Evropa 2020, 
jímž je zvýšit do roku 2020 míru zaměstnanosti obyvatelstva ve věku 20–64 let alespoň 
na 75 %. 

3.35. Obrázek 3.5 uvádí přehled ukazatelů programového prohlášení pro cíl 
zaměstnanosti a dva specifické cíle ESF a YEI: a) podpora udržitelné a kvalitní 
zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a b) prosazování zvláštní podpory 
mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy. 

3.36. Po posouzení informací uvedených v programovém prohlášení k návrhu 
rozpočtu na rok 2022 se domníváme, že šest ze sedmi ukazatelů je na dobré cestě ke 
splnění svých cílových hodnot. 

3.37. V případě čtyř ukazatelů Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
byly cílové hodnoty původně stanoveny pro rok 2018, ale následně byly přesunuty na 
rok 2020 spolu s následným navýšením financování a prodloužením programového 
období. Bez takovéto úpravy by tyto ukazatele YEI svých cílových hodnoty nedosáhly. 

                                                      
45 Ciffolilli, A. a kol., 2018, Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific 

Recommendations and to structural reforms in Member States, zveřejnilo GŘ EMPL. 
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Obrázek 3.5 a – Přehled ukazatelů souvisejících se zaměstnaností 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 1 1 1 2

Ne

Nejasné 1 1

CELKEM

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

1 1 2

Podrobnosti o jednotlivých ukazatelích

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo neprůkazné údajeAno Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne

Milník
84 % (2018)

Milník
100 % (2018)

2013

2013

2023

2023

81 % (2019)

92 % (2019)

Účastníci využívající ESF v rámci 
tohoto tematického cíle

Zaměstnaní účastníci 
(nezaměstnaní či neaktivní) po 

ukončení své účasti

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Výstup

Výsledek
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Obrázek 3.5 b – Přehled ukazatelů týkajících se mladých NEET 

Zdroj: EÚD na základě programového prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 2 1 2 4

Ne 1 1

Nejasné 1 1

CELKEM 2 3 5

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo neprůkazné údajeAno Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne

Podrobnosti o jednotlivých ukazatelích

Milník
76 % (2018)

Milník
36 % (2016)

Milník
32 % (2016)

Milník
41 % (2016)

Milník
41 % (2016)

2013

2013

2013

2013

2013

2023

2020

2020

2020

2020

81 % (2019)

80 % (2019)

100 % (2019)

68 % (2019)

94 % (2019)

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Účastníci ve věku 15–24 využívající ESF

Nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili 
program podporovaný 

iniciativou YEI

Nezaměstnaní účastníci v procesu vzdělávání 
/ odborné přípravy, kteří po ukončení své 

účasti v intervenci financované z YEI získali 
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní

Neaktivní účastníci v procesu vzdělávání / 
odborné přípravy, kteří po ukončení své 

účasti v intervence financované z YEI získali 
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní

Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu 
vzdělávání či odborné přípravy, kteří 

dokončili program podporovaný 
iniciativou YEI

Výstup

Výstup

Výsledek

Výsledek

Výsledek
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Provádění programů je pomalejší, než se plánovalo, s výraznými rozdíly 
mezi členskými státy  

3.38. Na období 2014–2020 činily příděly z ESF a členských států na cíl 
zaměstnanosti 39,8 miliardy EUR; ke konci roku 2019 byly přijaty závazky k 83 % 
prostředků46. Podle platformy veřejně přístupných údajů47 vynaložily členské státy k 
červnu 2021 průměrně 54 % dostupných finančních prostředků, od 24 % na Maltě po 
90 % na Kypru. 

3.39. Na konci roku 2019 představovala iniciativa YEI a vnitrostátní příděly částku 
10,4 miliardy EUR. Všechny členské státy s výjimkou osmi přijaly závazky 
k prostředkům v plné výši48. Podle platformy veřejně přístupných údajů49 vynaložily 
členské státy od června 2021 průměrně 66 % dostupných finančních prostředků, a to 
od 2 % v Rumunsku po 100 % v Lotyšsku a Litvě. 

3.40. V dubnu 2020 studie Komise50 potvrdila, že provádění YEI postupuje, ale 
pomaleji, než se plánovalo. Iniciativa YEI byla zřízena jako mimořádná reakce na 
nezaměstnanost mladých lidí a zaměřuje se na jednotlivce, zatímco ESF může rovněž 
přispět ke strukturálním opatřením, jako je institucionální kapacita a podpora systémů 
(viz také bod 3.37). 

3.41. Komise51 a členské státy52 uvedly, že provádění operací YEI ovlivnilo zlepšení 
sociálně-ekonomických podmínek, požadavky na programování a monitorování, 

                                                      
46 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, 

Komise, 2020. 

47 Platforma veřejně přístupných údajů, nejnovější aktualizace Komise ze dne 6.6.2021, výpis 
údajů ze dne 29.6.2021. 

48 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, 
Komise, 2020. 

49 Platforma veřejně přístupných údajů, nejnovější aktualizace Komise ze dne 6.6.2021, výpis 
údajů ze dne 29.6.2021. 

50 Study on the Evaluation of ESF support to Youth Employment, závěrečná zpráva, Komise, 
2020. 

51 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, závěrečná 
zpráva, Komise, 2020. 

52 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, 
Komise. 
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administrativní zátěž pro příjemce a slabé správní kapacity. I my jsme uvedli53, že na 
provádění YEI měly dopad nedostatečné správní a monitorovací mechanismy členských 
států. 

Míra zaměstnanosti se zvýšila, ale stále z důvodu pandemie COVID-19 
nedosahuje cíle stanoveného ve strategii Evropa 2020 

3.42. V jedné z předchozích zpráv54 jsme konstatovali, že je pokrok při plnění cílů
strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti pozitivní a že cíle budou pravděpodobně 
splněny. K tomu však – hlavně vinou pandemie – nedošlo. 

Podle Eurostatu byla v roce 2019 míra zaměstnanosti v EU-27 ve věkové skupině 20–64 
let nejvyšší (73,1 %) od zahájení strategie Evropa 2020 v roce 201055. V následujícím 
roce mírně poklesla na 72,4 %56 – tj. nedosáhla cíle strategie Evropa 2020 ve výši 75 %. 
Komise informovala57 o jasných rozdílech mezi členskými státy, pokud jde o míru 
zaměstnanosti u této věkové skupiny. Ta činí 80,4 % ve Švédsku a 61,2 % v Řecku. 

3.43. Rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen se v posledním desetiletí snížil, neboť na
trh práce vstoupilo více žen58: rozdíl v míře zaměstnanosti mužů a žen klesl z 13,5 % 
v roce 2010 na 11,3 % v roce 2021. Nejvyšší míra zaměstnanosti žen byla ve Švédsku 
(78,3 %) a nejnižší míra zaměstnanosti byla zaznamenána v Itálii (52,7 %) a Řecku 
(51,8 %)59. 

53 Zvláštní zpráva č. 5/2017: „Zaměstnanost mladých lidí - vedla politika EU ke změnám? 
Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí „, body 
139, 145 a 179. 

54 Zvláštní zpráva č. 16/2020: „Evropský semestr: doporučení pro jednotlivé země řeší důležité 
problémy, je však nutno je lépe provádět“, bod 21. 

55 Eurostat, tisková zpráva č. 64/2020, Komise. 
56 Employment and Social Developments in Europe, čtvrtletní přezkum, březen 2021, Komise. 
57 Výroční zpráva o činnosti GŘ EMPL za rok 2020, Komise, 2021. 
58 Employment and Social Developments in Europe, čtvrtletní přezkum, září 2021, Komise. 
59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-

_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Výpis údajů ze dne 
25. 6. 2021, Komise.
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3.44. Komise uvedla, že vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti na začátku 
období se členské státy zaměřily na nejběžnější a nejrozšířenější potřeby60. Na jiná 
strukturální opatření, jako je rovnost žen a mužů, aktivní stárnutí a modernizace 
institucí trhu práce, bylo přiděleno málo prostředků (5 %, 2 % a 3 % v uvedeném pořadí 
opatření) a jejich provádění bylo pomalé. Autoři studie dospěli k závěru, že zaměření 
na tyto investiční priority je vzhledem k výzvám, které je třeba řešit, nedostatečné. 

3.45. Naše analýza údajů vykázaných členskými státy61 ukázala následující 
rozdělení podle kategorie účastníků operací na podporu zaměstnanosti v rámci ESF: 
nezaměstnaní 40 %, zaměstnaní 26 %, dlouhodobě nezaměstnaní 22 %, neaktivní 12 %. 
Účast byla tudíž nejvyšší u jednotlivců, kteří jsou buď aktivní, nebo nezaměstnaní, 
avšak jsou blíže trhu práce. 

3.46. V roce 2020 bylo přibližně 33 % nezaměstnaných v EU dlouhodobě 
nezaměstnaných62. V roce 2016 Rada doporučila63, aby registrovaným dlouhodobě 
nezaměstnaným byla nabídnuta podrobná individuální posouzení a pokyny předtím, 
než dosáhnou 18 měsíců bez práce. V roce 2019 Komise oznámila64, že členské státy 
zavedly opatření v souladu s tímto doporučením, ale na posouzení plného účinku je 
příliš brzy. Navzdory zlepšení míry zaměstnanosti byla míra hledání zaměstnání 
u dlouhodobě nezaměstnaných i nadále nízká. V současné době provádíme audit 
dlouhodobé nezaměstnanosti, jehož výsledky plánujeme zveřejnit koncem roku 2021. 

                                                      
60 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, závěrečná 

zpráva, Komise, 2020. 

61 Údaje vykazované členskými státy ve výroční zprávě o provádění za rok 2019, zpráva vyňata 
z databáze Launchpad v dubnu 2021, Komise. 

62 Employment and Social Developments in Europe, čtvrtletní přezkum, březen 2021, Komise. 

63 Doporučení Rady (2016/C 67/01) o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh 
práce. 

64 COM(2019) 169 final, zpráva Komise Radě, Hodnocení týkající se doporučení Rady 
o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. 
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Míra NEET klesla, ale účast na operacích YEI je vyšší u osob, které jsou 
blíže trhu práce 

3.47. Ze studie Komise z roku 202065 vyplývá, že v letech 2014 až 2018 klesla míra 
NEET (podíl nezaměstnaných a neaktivních NEET v populaci mladých lidí) v EU z 12,5 % 
na 10,4 %. Podíl neaktivních NEET však zůstal konstantní, a to na úrovni 6 %. To 
poukazuje na to, že je tuto část populace NEET obtížné oslovit a mobilizovat. 
V minulosti jsme informovali66 o členských státech, které nevytvořily odpovídající 
strategie s jasnými milníky a cíli pro oslovení všech NEET. Kromě toho byla koncepce 
operačních programů YEI oslabena nedostatečnými informacemi o populaci NEET, 
takže operační programy nemusí definovat, které cílové skupiny podporu potřebují 
nejvíce, ani vysvětlit, proč jsou opatření, která navrhují, nejvhodnější. 

3.48. V roce 2020 vydala Rada nové doporučení týkající se záruky pro mladé lidi67, 
v němž vyzvala členské státy, aby zvýšily úsilí o oslovení zranitelných mladých lidí v celé 
EU prostřednictvím lepšího systému sledování a včasného varování a zlepšily kvalitu 
nabídek. 

Novými problémy jsou adicionalita a zaměření na mobilitu pracovních sil  

3.49.  Autoři dvou studií Komise68 z roku 2020 dospěli k závěru, že financování 
v rámci ESF a YEI vykazuje značnou přidanou hodnotu EU. Ve své zprávě o záruce pro 
mladé lidi a YEI jsme však uvedli69, že existuje riziko, že zdroje iniciativy YEI a ESF 
nepovedou k čistému nárůstu dostupného financování pro NEET, protože některé 
operace, které byly dříve financovány z národních rozpočtů, budou nyní financovány 
EU. Komise také ve zmíněných studiích poukázala na podobnou obavu ohledně 
adicionality, a to vzhledem k přílišné závislosti na financování z ESF. 

                                                      
65 Study on the Evaluation of ESF support to Youth Employment, závěrečná zpráva, Komise, 

2020. 

66 Zvláštní zpráva EÚD č. 5/2017, body 61–72, 109 a 165. 

67 Doporučení Rady (2020/C 372/01) o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro mladé 
lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi. 

68 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Komise, 2020, 
a Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, Komise, 2020 

69 Zvláštní zpráva č. 5/2017, bod 176. 
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3.50. Ve výroční zprávě Komise o mobilitě v rámci EU70 za rok 2020 se uvádí, že 
mobilita v rámci EU-27 nadále roste o 3 % (přibližně stejně jako v letech 2014–2018). 
Uvedli jsme však71, že programování opatření v oblasti mobility pracovních sil v rámci 
ESF není pro členské státy nutně prioritou. To nedávno potvrdila Komise72, jež uvádí, že 
výdaje z ESF na geografickou mobilitu pracovních sil jsou nízké a že je kvůli nedostatku 
příslušných ukazatelů málo důkazních informací. 

Chudoba a sociální začleňování 

3.51. ESF rovněž doplňuje úsilí členských států o dosažení jednoho z hlavních cílů 
strategie Evropa 2020, kterým je snižování chudoby. Podporuje sociální začleňování a 
bojuje proti chudobě a diskriminaci tím, že se zaměřuje na řadu skupin, například na 
dospělé s nízkou kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnané, starší osoby, osoby se 
zdravotním postižením, marginalizované komunity a migranty nebo cizince. Aby byly 
k dispozici dostatečné zdroje, vyžaduje nařízení o ESF, aby členské státy na tento 
tematický cíl přidělily alespoň 20 % celkových finančních prostředků ESF. 

3.52. Obrázek 3.7 uvádí přehled ukazatelů vykázaných v rámci tohoto specifického 
cíle v programovém prohlášení Komise k návrhu rozpočtu na rok 2022. Po posouzení 
programového prohlášení se domníváme, že všechny tři ukazatele jsou na dobré cestě 
ke splnění svých cílových hodnot. 

                                                      
70 The Annual Report 2020 on EU intra-mobility, Komise, 2021. 

71 Zvláštní zpráva č. 6/2018: „Volný pohyb pracovníků – základní svoboda je sice zajištěna, 
avšak lepší zaměření prostředků EU by napomohlo mobilitě pracovníků“, bod 42. 

72 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Komise, 2020. 
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Rámeček 3.6 – Přehled ukazatelů spojených s chudobou a sociálním 
začleňováním 

Zdroj: EÚD na základě programového prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Je nepravděpodobné, že cíle strategie Evropa 2020 v oblasti snižování 
chudoby bude dosaženo 

3.53. Příděly z ESF a členských států73 pro tuto oblast činí 33,3 miliardy EUR, což 
představuje přibližně 27 % celkového rozpočtu ESF. To je výrazně nad 20% 
požadavkem stanoveným v nařízení o společných ustanoveních. 

3.54. Ve zprávě z roku 2020 jsme dospěli k závěru74, že je nepravděpodobné, že by 
bylo dosaženo cíle strategie Evropa 2020 vymanit 20 milionů lidí z chudoby. Podle 
nejnovějších dostupných údajů, které předcházely krizi COVID-1975, bylo v zemích 
EU-27 ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, jak je stanovuje strategie 
Evropa 2020, 104 milionů osob (včetně Spojeného království, s výjimkou Chorvatska). 
Vzhledem k riziku hospodářských důsledků pandemie Komise očekává76, že počet osob 
ohrožených chudobou místo poklesu spíše poroste a že cíl strategie Evropa 2020 
nebude splněn77. 

Omezení u dostupných údajů z monitorování mají vliv na posouzení 
dopadu politiky na konkrétní cílové skupiny 

3.55. Monitorování ESF se zaměřuje na hlavní efekty této politiky. Posouzení 
účinnosti financování ESF na období 2014–2020 pro konkrétní cílové skupiny je 
obtížné, protože chybí údaje z monitorování, jak je uvedeno v řadě našich zpráv (viz 
rámeček 3.1), jakož i v různých hodnoceních Komise78. Je tomu tak proto, že většina 
opatření má široké zaměření (tj. účastníci mohou patřit do různých skupin 
znevýhodněných osob) a neexistuje žádný právní požadavek na rozčlenění výsledků 
podle klíčových charakteristik účastníků. ESF/YEI například zahrnuje Romy a migranti 

                                                      
73  Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, submitted 2020, Komise, 

2021 

74 Zvláštní zpráva č. 20/2020: „Boj proti dětské chudobě – je nezbytné lépe zacílit podporu, 
kterou na něj poskytuje Komise“, body 48–50. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01. 

76 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, submitted 2020, Komise, 
2021 

77 Výroční zpráva o činnosti GŘ EMPL za rok 2020, Komise, 2021. 

78 Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty and 
any discrimination by the European Social Fund (TO9), Komise, 2020, SWD(2016) 452 final a 
zprávy o výkonnosti ESF a tematické zprávy: The ESF support to social innovation, Komise, 
2018. 
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patří do cílové skupiny „migranti, účastníci, kteří jsou původem cizinci, menšiny“ (pro 
vykazování výstupů) a také do skupiny „znevýhodněných účastníků“ (pro vykazování 
výsledků). Dostupné ukazatele proto nemohou poskytnout informace o efektech 
opatření konkrétně pro Romy nebo migranty. 

Rámeček 3.1 

Omezení, o nichž informoval EÚD v souvislosti s dostupností 
monitorovacích údajů o snižování chudoby  

o Výdaje na integraci migrantů nebyly známy, protože nebyly evidovány 
konkrétní údaje. Legislativní rámec ESF na období 2014–2020 nevyžadoval, 
aby členské státy konkrétně monitorovaly efekty (výsledky a dopad) opatření 
v oblasti integrace migrantů79. 

o Ve strategiích integrace Romů v několika členských státech nebylo 
upřesněno, jaká vnitrostátní a unijní finanční podpora byla k dispozici na 
opatření na podporu začleňování Romů. Zjistili jsme, že pokrok dosažený 
v rámci projektů integrace Romů je obtížné sledovat, a to zejména kvůli 
nedostatečné dostupnosti a kvalitě údajů80. 

o Vzhledem k nedostatku kvantitativních údajů nebylo možné sledovat 
úspěšnost opatření v oblasti sociálního začleňování, a proto nebylo možné 
měřit příspěvek finančních prostředků EU na sociální začleňování nejchudších 
osob81. 

o Vzhledem k tomu, že v období 2014–2020 neexistovala žádná konkrétní 
investiční priorita ani relevantní ukazatel týkající se dětské chudoby, neměla 
Komise žádné informace o tom, do jaké míry byly finanční prostředky EU 
využívány k přímému boji proti dětské chudobě nebo čeho bylo v této oblasti 
dosaženo82. Nařízení o ESF+ na období 2021–2027 stanoví, že na boj proti 
dětské chudobě mají na vnitrostátní úrovni být vyčleněny odpovídající zdroje. 

                                                      
79 Informační dokument č. 4/2018: „Integrace migrantů ze zemí mimo EU“, bod 46. 

80 Zvláštní zpráva č. 14/2016: „Politické iniciativy a finanční podpora EU v oblasti romské 
integrace: v posledním desetiletí bylo dosaženo významného pokroku, avšak je zapotřebí 
dalšího úsilí přímo v terénu“’, body 47, 51 a 133. 

81 Zvláštní zpráva č. 5/2019: „Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD): cenná 
podpora, ale její příspěvek ke snižování chudoby není ještě stanoven“, body 56 a 60. 

82 Zvláštní zpráva č. 20/2020: „Boj proti dětské chudobě – je nezbytné lépe zacílit podporu, 
kterou na něj poskytuje Komise“, body 71–74. 
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3.56. Ve studii z roku 2019 Komise83 poukázala na to, že údaje z monitorování 
sociálního začleňování jsou mezi členskými státy nejednotné. Kromě toho se společné 
ukazatele výsledků ESF zaměřily spíše na „konkrétní“ efekty zaměstnanosti, jako je 
hledání zaměstnání nebo získání nové kvalifikace, než na „měkké“ ukazatele, jako je 
překonání znevýhodnění, zlepšení životních podmínek, změny chování nebo větší 
motivace. I když je „měkké“ efekty obtížné standardizovat a jsou většinou kvalitativní, 
jsou pro monitorování operací sociálního začleňování rovněž velmi důležité. 
V návaznosti na doporučení v hodnocení ex post ESF na období 2007–201384 zavedla 
Komise čtyři dlouhodobé společné ukazatele výsledků, které měří výsledky šest měsíců 
po intervenci (např. účastníci, jejichž situace na trhu práce se o šest měsíců později 
zlepšila). 

Ačkoli jsou opatření ESF v oblasti sociálního začleňování v souladu 
s rámcem politiky, doplňkovost fondů a zacílení a udržitelnost opatření 
jsou i nadále problematické 

3.57. Opatření sociálního začleňování v členských státech financovaná z ESF jsou 
v souladu jak s celkovým rámcem příslušné politiky EU, tak s doporučeními pro 
jednotlivé země85. Komise nicméně potvrdila problémy ohledně synergií86 a rizika 
překrývání s jinými fondy EU87, na něž jsme upozornili i my. 

3.58. Zaměření se na nejpotřebnější je stále velkým problémem. Ve svém 
hodnocení z roku 202088 dospěla Komise k závěru, že o tom, že se podpora sociálního 
začleňování z ESF dostává k nejzranitelnějším skupinám obyvatel, existují jen smíšené 
důkazy. Zdůraznila také riziko, že by se programy mohly zaměřovat především na méně 
zranitelné osoby, protože potřeby takovýchto osob jsou méně složité. Ve své zprávě 
o evropské pomoci nejchudším osobám jsme rovněž doporučili, aby se Komise 
zaměřila na lepší zacílení výdajů EU v rámci ESF+89. 

                                                      
83 Studie (TC 9), Komise, 2020. 

84 SWD(2016) 452 final. 

85 Studie (TC 9), Komise, 2020. 

86 ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation, závěrečná 
zpráva, Komise, 2018. 

87 Studie (TC 9), Komise, 2020. 

88 Tamtéž. 

89 Zvláštní zpráva č. 5/2019, doporučení 1. 

104



 

 

3.59. Klíčovou výzvou, která se objevuje v řadě operačních programů, je závislost 
projektů, tvůrců projektů a konečných příjemců na budoucím pokračování podpory EU, 
což vyvolává otázky týkající se udržitelnosti projektů90. Studie Komise z roku 2018 
o romské integraci91 obsahovala zjištění, že v zemích, kde většina Romů žije, bylo 
mnoho programů a projektů vysoce závislé na financování z EU, protože tyto země 
obdržely z národních rozpočtů jen nevelké spolufinancování (přibližně 20 %). 

Vzdělávání a odborná příprava 

3.60. Investice do vzdělávání a odborné přípravy pro všechny jsou pro EU klíčovou 
prioritou. Celkové příděly z ESF a členských států na vzdělávání a odbornou přípravu 
činí 37,8 miliardy EUR. Mezi cíle strategie Evropa 2020 patřilo snížení podílu osob 
předčasně ukončujících vzdělávání nebo odbornou přípravu na méně než 10 % a 
zvýšení podílu osob ve věku 30 až 34 let, které dokončily terciární nebo rovnocenné 
vzdělání, na nejméně 40 %92. 

3.61. Obrázek 3.7 uvádí přehled ukazatelů vykázaných v rámci tohoto specifického 
cíle v programovém prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. Z těchto informací 
vyplývá, že oba ukazatele jsou na dobré cestě ke splnění svých cílových hodnot.  

                                                      
90 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, 

Komise, 2020. 

91 SWD(2018) 480 final, Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration 
Strategies up to 2020. 

92 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, submitted 2020, Komise, 
2021 
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Obrázek 3.7 – Přehled ukazatelů souvisejících se vzděláváním a 

odbornou přípravou 

Zdroj: EÚD na základě programového prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 1 1 1 2

Ne

Nejasné 1 1

CELKEM 1 1 2

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo 
neprůkazné údajeAno Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne

Podrobnosti o jednotlivých ukazatelích

Milník
88 % (2018)

2013 2023

74 % (2019)
Účastníci využívající ESF v rámci 

tohoto tematického cíle

Účastníci, kteří po ukončení své 
účasti v rámci tohoto tematického 

cíle získali kvalifikaci

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 
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Pokrok při plnění hlavních cílů strategie Evropa 2020 je celkově na dobré 
cestě, ale v jednotlivých členských státech se liší  

3.62. Celkově je EU na dobré cestě k dosažení hlavních cílů strategie Evropa 2020 
v této oblasti (viz tabulka 3.1), ale pokrok se v jednotlivých zemích a regionech značně 
liší. U obou cílů existuje značný rozdíl mezi muži a ženami, muži totiž dosahují horších 
výsledků než ženy93. 

Tabulka 3.1 - Hlavní cíle strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání 

Hlavní cíl EU 2005 2013 2018 Poznámky 

Osoby předčasně 
odcházející ze 
vzdělávání a odborné 
přípravy < 10 % a) 

15,7 % 11,9 % 10,6 % 
Jedenáct členských států ještě 
do konce roku 2019 nedosáhlo 
cíle EU 

Dosažení terciárního 
vzdělání > 40 % b) 28,0 % 37,1 % 40,7 % 

Devět členských států ještě do 
konce roku 2019 nedosáhlo 
cíle EU 

Zdroj: EÚD na základě studie Evropské komise z roku 2020, týkající se hodnocení podpory vzdělávání a 
odborné přípravy z ESF (červenec 2020) a souhrnné zprávy o výročních zprávách o provádění za rok 2019 
(předložené v roce 2020). 

a) Ukazatel osob předčasně opouštějících vzdělávací systém je vyjádřen jako 
procentní podíl osob ve věku 18–24 let, které dokončily nejvýše nižší sekundární 
vzdělání a neúčastní se dalšího vzdělávání nebo odborné přípravy. 

b) Ukazatel terciárního vzdělávání měří podíl populace ve věku 30–34 let, která 
úspěšně dokončila terciární studium. 

3.63. ESF tvoří v průměru pouze asi 1 % rozpočtů členských států na vzdělávání, a 
proto k plnění cílů strategie Evropa 2020 přispívá jen málo. Mezi členskými státy však 
existují značné rozdíly, protože nejméně ve čtyřech členských státech činí podíl ESF 
více než 3 %.94 Audit Kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí EU vedl 
k závěru, že vzhledem k významu jiných faktorů je obtížné měřit příspěvek ESF k cílům 

                                                      
93 Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (TO 10), závěrečná zpráva, 

Komise, 2020. 

94 Tamtéž. 
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v oblasti vzdělávání. Výbor doporučil, aby členské státy posílily intervenční logiku 
financování z ESF dalším vyjasněním vazeb mezi opatřeními a výsledky95. 

Přestože se monitorování zlepšilo, omezení u údajů stále brání posouzení 
dosažených výsledků 

3.64. Studie Komise z roku 202096 obsahovala závěr, že omezení u údajů 
z monitorování způsobila obtíže při posuzování výsledků dosažených v rámci členských 
států i mezi členskými státy podle cílů a skupin účastníků. 

3.65. Ve zvláštní zprávě o cílech EU v oblasti vzdělávání97jsme zaznamenali zlepšení 
monitorovacího rámce na období 2014–2020, zejména zavedení společných ukazatelů 
výsledků. Pouze u třetiny operačních programů na období 2014–2020, které jsme 
prověřovali, však byly stanoveny výchozí hodnoty a cílové hodnoty pro tři cíle v oblasti 
vzdělávání, které jsou nejvíce spojeny se zaměstnaností – odborné vzdělávání a 
příprava, celoživotní učení a dosažení terciárního vzdělání. 

                                                      
95 Nejvyšší kontrolní instituce členských států Evropské unie a EÚD, 2017, zpráva o souběžném 

auditu příspěvku strukturálních fondů ke strategii Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a 
vzdělávání. 

96 Studie (TC 10), Komise, 2020. 

97 Zvláštní zpráva č. 16/2016: „Cíle EU v oblasti vzdělávání: programy jsou sladěny, ale 
v měření výkonnosti jsou nedostatky“, body 65, 69–73 a 80. 
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Operační programy jsou sladěny s cíli EU v oblasti vzdělávání 

3.66. Při auditu v oblasti vzdělávání98 jsme zjistili, že operační programy, které jsme 
kontrolovali, byly v souladu s cíli EU v oblasti vzdělávání. Z auditu vyplynulo, že celkově 
byla v operačních programech uspokojivě popsána situace před jejich prováděním a 
bylo jasně určeno, které potřeby je třeba řešit. V operačních programech byly rovněž 
navrženy způsoby dosažení cílů a stanoveny hlavní zásady pro výběr operací a případně 
určení hlavních cílových skupin, území a typů příjemců. Souběžný audit provedený 
v roce 2017 Kontaktním výborem nejvyšších kontrolních institucí EU99 rovněž potvrdil, 
že bez ohledu na menší nedostatky byly operační programy jasně v souladu 
s vnitrostátními potřebami a doporučeními Rady. 

3.67. Studie Komise100 obsahovala závěr, že podpora vzdělávání a odborné 
přípravy z ESF je v souladu s ostatními tematickými cíli ESF (tj. vzájemně se posilující 
vytvořená doplňkovost, která přinesla pokrok při plnění stanovených cílů). Co se však 
týče souladu s ostatními fondy EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, byla situace 
méně jednoznačná: s EFRR byla součinnost dobrá, ale s Azylovým, migračním a 
integračním fondem a akcemi „Marie Curie-Skłodowska“ to už platilo méně. 
Problémem přitom nebyly právní předpisy, ale spíše kombinování různých nástrojů 
financování v praxi. 

3.68. Ve svém přezkumu digitálních dovedností101 jsme uvedli, že Komise 
definovala mezinárodně uznávaný rámec digitálních kompetencí, podpořila rozvoj 
vnitrostátních strategií a pomohla vytvořit mnoho vnitrostátních „koalic“, které spojují 
digitální dovednosti s pracovními místy. Projekty zaměřené konkrétně na digitální 
dovednosti v členských státech představovaly přibližně 2 % finančních prostředků ESF. 

                                                      
98 Tamtéž, body 66 a 67. 

99 Nejvyšší kontrolní instituce členských států Evropské unie a EÚD, 2017, zpráva o souběžném 
auditu příspěvku strukturálních fondů ke strategii Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a 
vzdělávání. 

100 Studie (TC 10), Komise, 2020. 

101 Přezkum č. 2/2021: „Opatření EU k řešení nízké úrovně digitálních dovedností“, body 57 a 
60. 
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Závěry 
3.69. Cílem ESF je vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst a 
společnosti podporující sociální začleňování, a prosazovat tak cíl strategie Evropa 2020, 
kterým je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v EU. Při posuzování 
výkonnosti v této oblasti investic je třeba vzít v úvahu širokou škálu vnějších faktorů, 
jako je celková hospodářská situace, dopad politik a také značné časové prodlevy mezi 
plánováním politik, programováním, výběrem operací, prováděním a výsledky, jichž lze 
prostřednictvím výdajů z ESF dosáhnout (body 3.1–3.10). 

3.70. Pro období 2014–2020 Komise vytvořila komplexní a inovativní výkonnostní 
rámec pro evropské strukturální a investiční fondy, mezi něž patří i ESF. Součástí 
tohoto rámce jsou milníky a cílové hodnoty pro každou prioritní osu operačních 
programů EFRR, FS a ESF. Ačkoli tento systém výrazně zvýšil dostupnost informací 
o výkonnosti, důraz je i nadále kladen spíše na finanční vstupy a výstupy než na 
výsledky. Členské státy stanovily cílové hodnoty téměř pro všechny ukazatele 
jednotlivých programů a rovněž pro některé vybrané společné ukazatele. Komise na 
tomto základě posuzovala pokrok při provádění programů tím, že vypracovala 
souhrnnou „míru splnění“ cílových hodnot. Zároveň může agregovat monitorovací 
údaje předložené členskými státy za společné ukazatele výstupů a výsledků, a to 
včetně ukazatelů, u nichž nebyly stanoveny žádné cílové hodnoty. A konečně, údaje 
o výkonnosti vykazované členskými státy nejsou vždy zcela průkazné a Komise má 
k ověření jejich přesnosti pouze omezené prostředky (body 3.11–3.24). 

3.71. Prověřovali jsme informace o výkonnosti předložené členskými státy do 
konce roku 2019 a dospěli jsme k závěru, že 12 z 13 společných ukazatelů ESF a YEI 
vykázaných v programovém prohlášení Komise k návrhu rozpočtu na rok 2022 bylo na 
dobré cestě k dosažení svých cílových hodnot. Výsledky se v jednotlivých členských 
státech a regionech ale značně lišily. Je důležité poznamenat, že v roce 2018 byla řada 
cílových hodnot společných ukazatelů výkonnosti ESF a YEI snížena. Díky těmto 
úpravám vykázala Komise při plnění společných ukazatelů výkonnosti větší úspěšnost. 
Bez takovýchto úprav by bylo na dobré cestě šest ze 13 ukazatelů (body 3.25–3.33). 

3.72. V období 2014–2020 se míra zaměstnanosti v EU zvýšila, ale stále nedosahuje 
cíle stanoveného ve strategii Evropa 2020. Podíl finančních prostředků ESF přidělených 
na opatření zabývající se jinými strukturálními otázkami (jako je rovnost mužů a žen, 
aktivní stárnutí a modernizace institucí trhu práce) byl poměrně nízký a provádění 
opatření bylo pomalejší, než se očekávalo. Účast na činnostech financovaných z ESF 
byla navíc nejvyšší u jednotlivců, kteří jsou buď aktivní, nebo nezaměstnaní, ale jsou 
blíže trhu práce. Ty, kteří byli odtrženi od trhu práce, jako jsou mladí lidé, kteří nejsou 
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zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, bylo obtížné oslovit 
(body 3.34–3.50). 

3.73. Ačkoli se do konce roku 2019 počet osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením v EU celkově snížil, své cíle pro rok 2020 splnila pouze přibližně 
polovina členských států. Je pravděpodobné, že se od té doby v důsledku 
ekonomických dopadů krize COVID-19 počet osob ohrožených chudobou zvýšil. Je tedy 
nepravděpodobné, že cíle strategie Evropa 2020 v oblasti snižování chudoby a většího 
sociálního začlenění bude dosaženo (body 3.51–3.59). 

3.74. Pokrok při plnění hlavních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy je celkově na dobré cestě, ale podobně se v jednotlivých členských 
státech liší. Stejně jako u ostatních hlavních cílů je vzhledem ke značnému vlivu jiných 
faktorů obtížné určit, do jaké míry ESF k cílům v oblasti vzdělávání přispěl (body 3.60–
3.68). 

3.75. Celkově je ESF v souladu se strategií Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a k realizaci této strategie přispívá. Z informací o výkonnosti 
vykázaných členskými státy a Komisí vyplývá, že značný počet občanů EU využil 
finanční prostředky z ESF na zlepšení svých dovedností, zaměstnatelnosti a kariérních 
vyhlídek. Avšak vzhledem k omezeným údajům a také ke skutečnosti, že mnoho 
operací v době našeho auditu stále probíhalo, nejsme schopni vyvodit celkový závěr 
o skutečné výkonnosti výdajů z ESF v období 2014–2020. 
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Přílohy 

Příloha 3.1 – Cíle ESF (včetně Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí) 

Specifické cíle 

Cíl Celý název 
Zkratka 

používaná 
v této kapitole 

Zastoupen 
v našem 
vzorku? 

Specifický cíl 1 
(ESF) 

Podpora udržitelné 
zaměstnanosti, kvalitních 
pracovních míst a mobility 
pracovních sil 

SC 1 Ano 

Specifický cíl 2 
(ESF) 

Podpora sociálního začleňování a 
boj proti chudobě a jakékoli 
diskriminaci 

SC 2 Ano 

Specifický cíl 3 
(ESF) 

Investice do vzdělávání, školení, 
odborné přípravy, dovedností a 
celoživotního učení 

SC 3 Ano 

Specifický cíl 4 
(ESF) 

Posilování institucionální kapacity 
orgánů veřejné správy a 
zúčastněných stran a efektivní 
veřejné správy 

SC 4 Ne 

Specifický cíl 5 
(ESF a YEI) 

Prosazování zvláštní podpory 
mladým lidem, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné 
přípravy (NEET) (15–24 let) 

SC 5 Ano 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Kapitola 4 

Přírodní zdroje 
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Obsah 

Body 

Úvod 4.1.–4.13. 
Stručný popis okruhu „Přírodní zdroje“ 4.1.–4.2. 

Rozsah a koncepce 4.3.–4.5. 

Účel ENRF a způsob jeho fungování 4.6.–4.13. 

Posouzení výkonnosti ENRF na základě zveřejněných 
informací o výkonnosti 4.14.–4.44. 
Obecné připomínky 4.14.–4.17. 
Informace Komise o výkonnosti se soustředí na vstupy, výstupy a 
finanční příspěvky, nikoli na výsledky 4.15.–4.17. 

Podpora rybolovu a akvakultury, jež jsou 
konkurenceschopné, ekologicky udržitelné, hospodářsky 
životaschopné a sociálně odpovědné 4.18.–4.29. 
Hospodářská životaschopnost rybolovu roste, ale údaje o akvakultuře 
jsou méně průkazné 4.19.–4.24. 

Komise podává zprávy o výdajích z ENRF na environmentální cíle, avšak 
souvislost mezi nimi a klíčovými ukazateli kvality životního prostředí 
není dobře vymezena 4.25.–4.29. 

Podpora provádění SRP 4.30.–4.44. 
Cíl společné rybářské politiky nebude pravděpodobně splněn 4.31.–4.40. 

Klíčovými aspekty řízení rybolovu jsou vědecká doporučení a 
shromažďování údajů 4.41.–4.42. 

Systém kontroly rybolovu se modernizuje 4.43.–4.44. 

Závěry 4.45.–4.51. 

Přílohy 
Příloha 4.1 – Cíle Evropského námořního a rybářského fondu 
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Úvod 

Stručný popis okruhu „Přírodní zdroje“ 

4.1. Okruh 2 víceletého finančního rámce (VFR) zahrnuje výdaje spojené s politikami 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, financováním společné zemědělské politiky a 
společné rybářské politiky (SRP) a opatřeními v oblasti životního prostředí a klimatu. 

4.2. Celkové výdaje plánované v tomto okruhu na období 2014–2020 činily 
420 miliard EUR (v současných cenách), přičemž do konce roku 2020 bylo vyplaceno 
367 miliard EUR (viz obrázek 4.1). 

Obrázek 4.1 – Přírodní zdroje: platby provedené v období 2014–2020 
v souvislosti se závazky tohoto období 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

  

Ostatní programy
2,9 (0,8 %)

Evropský námořní a rybářský 
fond (ENRF)
2,8 (0,8 %)

Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova (EZFRV)
63,8 (17,4 %)

Evropský zemědělský záruční 
fond (EZZF)
297,3 (81,0 %)

Přírodní zdroje
366,8
47,8 %

(v mld. EUR)

766,9 
miliardy EUR

i) jako podíl všech okruhů VFR ii) v členění podle jednotlivých programů
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Rozsah a koncepce  

4.3. Z pěti programů okruhu 2 VFR jsme vybrali Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF), na nějž připadá 0,8 % celkových plateb provedených do konce roku 2020 
v tomto okruhu VFR. Naším cílem bylo určit, jaké relevantní informace o výkonnosti 
jsou k dispozici, a na základě těchto informací v rámci možností posoudit, jak dobře si 
výdajové programy EU vedly. Rovněž se vyjadřujeme k vybraným aspektům SRP, které 
se z ENRF podporují. Navazujeme tak na svá zjištění o EZZF a EZFRV uvedená ve zprávě 
o výkonnosti za rok 2019, na něž připadalo 98,6 % celkových plateb provedených do 
konce roku 2019. 

Obrázek 4.2 – Harmonogram hlavních hodnocení a hodnocená období 

 
Zdroj: EÚD. 

4.4. Tuto kapitolu jsme vypracovali s využitím informací Komise o výkonnosti ve 
výroční zprávě o řízení a výkonnosti rozpočtu za rok 2020, programových prohlášeních 
k návrhu rozpočtu na rok 2022, výroční zprávě o provádění ENRF a klíčových 
hodnoceních uvedených na obrázku 4.2. Kontrolovali jsme, nakolik jsou tyto informace 
věrohodné a nakolik odpovídají našim zjištěním, neověřovali jsme ale jejich 

VFR 
2021–2027

VFR 
2014–2020

VFR 
2007–2013

Posouzení dopadu ENRF

Hodnocené období Zveřejnění

Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu

Posouzení dopadu ENRAF

Průběžné hodnocení složky 
přímého řízení Evropského 

námořního a rybářského fondu 
(ENRF)

Hodnocení ex post opatření 
ENRF financovaných v rámci 

přímého řízení

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Shrnutí hodnocení ex ante

Hodnocení ex post opatření 
ENRF financovaných v rámci 

sdíleného řízení
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spolehlivost. Informace jsme čerpali i z výsledků svých nedávných auditů. Metodiku 
použitou při vypracování této kapitoly popisuje dodatek.  

4.5. Právní předpisy, které upravují jednotlivé výdajové programy EU, obsahují řadu 
cílů. ENRF má šest priorit Unie spojených se čtyřmi cíli a tato kapitola pojednává 
o dvou z nich (viz příloha 4.1). Vybrané cíle odpovídají 84 % finančních prostředků 
ENRF. 

Účel ENRF a způsob jeho fungování 

4.6. Přehled cílů, priorit a ukazatelů výsledků ENRF uvádí obrázek 4.3. 

Obrázek 4.3 – Přehled ENRF 

Priority Unie 
(článek 6*) 

Cíle ENRF 
(článek 5*) 

Ukazatele výsledků v programovém 
prohlášení 

PU 1. Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech a 
účinně využívajícího zdroje  

PU 2. Podpora environmentálně 
udržitelné, inovativní a 
konkurenceschopné akvakultury 
založené na znalostech a účinně 
využívající zdroje 

PU 5. Podpora uvádění na trh a 
zpracování 

a) Podpora rybolovu a 
akvakultury, jež jsou 
konkurenceschopné, 
ekologicky udržitelné, 
hospodářsky životaschopné a 
sociálně odpovědné; 

Produktivita práce (z hlediska hrubé přidané hodnoty na 
zaměstnance) v odvětví rybolovu v EU 

Ziskovost rybářského loďstva EU podle skupin loďstva 

Efektivita spotřeby paliva při lovu ryb 

Objem výmětů komerčně využívaných druhů 

Hodnota produkce akvakultury v EU 

Relativní hodnota nebo objem produktů uváděných na trh 
organizacemi producentů 

PU 3. Podpora provádění SRP 
b) podpora provádění SRP; 
(shromažďování údajů a 
kontrola) 

Počet zjevných porušení pravidel SRP ze strany 
hospodářských subjektů zjištěných v rámci plánů 
společného nasazení vydělený počtem provedených 
inspekcí 

Počet členských států s účinným kontrolním systémem 

Podíl nebo počet populací, které jsou loveny na úrovni 
maximálního udržitelného výnosu 

Míra odpovídajících reakcí na datová volání na základě 
rámce pro shromažďování údajů 

PU 4. Zvyšování zaměstnanosti a 
územní soudržnosti 

c) podpora vyváženého a 
komplexního územního 
rozvoje rybolovných a 
akvakulturních oblastí; 
(komunitně vedený místní 
rozvoj) 

Pracovní místa vytvořená v odvětví rybolovu a akvakultury 
s podporou z ENRF 

Pracovní místa zachovaná v odvětví rybolovu a akvakultury 
s podporou z ENRF 

Počet místních strategií vybraných místními akčními 
skupinami v oblasti rybolovu 
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* Nařízení (EU) č. 508/2014. 

Zdroj: GŘ MARE. 

4.7. Z ENRF se podporuje SRP, jejímž prvotním cílem je zajistit, aby odvětví rybolovu 
a akvakultury byla dlouhodobě udržitelná z hlediska životního prostředí a byla řízena 
způsobem, jenž je v souladu dosažením přínosů v hospodářské a sociální oblasti a 
v oblasti zaměstnanosti, a přispět k dostupnosti dodávek potravin1. 

4.8. Pro analýzu informací o výkonnosti jsme vybrali specifické cíle ENRF 1 a 4, jak je 
uvádí programové prohlášení Komise a výroční zpráva o řízení a výkonnosti (viz 
příloha 4.1).  

4.9. Cíl „podporovat rybolov a akvakulturu“ (SC 1) napomáhá 
konkurenceschopnému a udržitelnějšímu rybolovu. Z ENRF se mohou kupříkladu 
proplácet náklady na vybavení zvyšujícího velikostní selektivitu ryb s cílem omezovat 
nežádoucí úlovky nebo kompenzovat trvalé zastavení rybolovných činností. Pokud jde 
o akvakulturu, lze ENRF využit k posílení konkurenceschopnosti podniků.  

4.10. Cíl „podporovat provádění SRP“ (SC 4) se zaměřuje na provádění politiky 
zachování rybolovných zdrojů zlepšováním vědeckých poznatků a kontroly rybolovu. 
Jedním z nástrojů provádění politiky SRP, které má EU k dispozici, aby bylo dosaženo 
udržitelné úrovně rybolovu, je stanovení hranice celkového přípustného odlovu 
komerčně významných rybích populací. Celkové přípustné odlovy, které se později 
rozdělí mezi členské státy, stanoví každý rok Rada na základě návrhu Komise.  

                                                      
1 Čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. 

Priority Unie 
(článek 6*) 

Cíle ENRF 
(článek 5*) 

Ukazatele výsledků v programovém 
prohlášení 

PU 6. Podpora provádění 
integrované námořní politiky 

d) posilování rozvoje a 
provádění integrované 
námořní politiky Unie, a to 
způsobem doplňujícím 
politiku soudržnosti a SRP.  

Iniciativa Znalosti v námořní oblasti 2020: míra využití 
Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat 
(EMODnet) měřená počtem uživatelů, kteří data stahují 

Námořní dohled: procentní podíl dostupných 
meziodvětvových anebo přeshraničních údajů vyjádřený 
jako procento celkového nedostatku informací zjištěného 
v posouzení dopadů CISE (společné prostředí pro sdílení 
informací) 

Procentní podíl plochy mořských vod chráněných 
opatřeními územní ochrany v souvislosti s čl. 13 odst. 4 
rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí 
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4.11. Jak vyžaduje nařízení o SRP2, Komise ve svém návrhu celkových přípustných 
odlovů zohledňuje vědecké poradenství poradních orgánů, jako je ICES (Mezinárodní 
rada pro průzkum moří) a VTHVR (Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro 
rybářství). Z ENRF se podporují opatření zaměřená na zlepšení shromažďování a 
poskytování vědeckých údajů. 

4.12. Členské státy mohou ENRF využít také k posílení systému kontroly rybolovu, 
aby se zlepšilo dodržování pravidel SRP. 

4.13. Celkový rozpočet ENRF na období 2014–2020 činí 6,4 miliardy EUR. Komise 
sdílí odpovědnost za správu ENRF s členskými státy prostřednictvím Generálního 
ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (GŘ MARE). Členské státy a Evropská 
komise sdílí správu 90 % fondu a zbývajících 10 % spravuje přímo Evropská komise.  

                                                      
2 Čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. 
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https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/european-maritime-and-fisheries-fund-emff_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:cs:PDF


Posouzení výkonnosti ENRF na základě 
zveřejněných informací o výkonnosti 

Obecné připomínky 

4.14. Přehled všech ukazatelů ENRF v programovém prohlášení a naše posouzení
toho, zda jsou na dobré cestě ke splnění, uvádí obrázek 4.4. Dostatečné údaje 
k vyvození závěrů jsme neměli u devíti z 21 ukazatelů. Jednotlivé přehledy ukazatelů 
pro dva vybrané cíle uvádíme na obrázku 4.5 a obrázku 4.7. O některých obecných 
omezeních, která se uplatňují při interpretaci těchto ukazatelů, pojednává zpráva 
o výkonnosti za rok 20193. Hodnocení toho, zda je splnění ukazatele „na dobré cestě“,
se týká pravděpodobnosti, že bude dosaženo jeho cílové hodnoty stanovené Komisí.
Zda a jak úzce daný ukazatel souvisí s ENRF nebo zda je cílová hodnota, která byla pro
ukazatel stanovena, smysluplná, se v hodnocení nezohledňuje. Jde tedy pouze o část
celkového posouzení výkonnosti. Nekontrolovali jsme ani spolehlivost souvisejících
údajů (věnovali jsme se jí však ve zprávě o výkonnosti za rok 20194).

Obrázek 4.4 – Přehled všech ukazatelů ENRF v programovém prohlášení 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

3  Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019, bod 1.24. 

4 Tamtéž, body 1.13–1.23. 

Cíl (*) Celkem
Všechny Všechny Všechny

SC 1 8 1 1 7 2 5
SC 2 4 4 3 1
SC 3 3 1 1 2 2
SC 4 6 1 1 2 2 3 3

Celkem 21 2 2 9 3 2 4 10 2 3 5

Výstup Výsledek Dopad

Ano Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným 
milníkům a dosavadnímu pokroku)?

LEGENDA

(*) Úplný seznam cílů je uveden v příloze 4.1

Nejasné: žádné údaje, zastaralé údaje nebo neprůkazné údaje
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Informace Komise o výkonnosti se soustředí na vstupy, výstupy a 
finanční příspěvky, nikoli na výsledky 

4.15. Hlavní závěr posouzení dopadů reformy SRP z roku 2011 zněl, že reforma 
nezajišťovala udržitelné využívání živých zdrojů5. Komise poukázala na řadu klíčových 
problémů, včetně nedostatečné udržitelnosti životního prostředí, špatné hospodářské 
životaschopnosti a sociální nejistoty spojené s nově se objevujícími výzvami, jako je 
změna klimatu a znečištění. 

4.16. Popisné informace o výkonnosti ENRF uvedené v programovém prohlášení 
Komise a výroční zprávě o řízení a výkonnosti se soustředí na počet příjemců a operací 
podporovaných z ENRF (výstupy) a na finanční prostředky přidělené na některé 
projekty (vstupy). Nezaměřují se však na výsledky. Komise nepředložila intervenční 
logiku, která by stanovila, jak ENRF k dosažení cílů příslušné politiky přispívá. Je tedy 
obtížné určit příčinnou souvislost mezi podporou z ENRF a výsledkem a posoudit dopad 
ENRF na celkovou výkonnost politiky.  

4.17. Komise vypracovala doplňkový soubor ukazatelů souvisejících s ENRF6 pro 
monitorování výdajů v členských státech. Informace o těchto ukazatelích vycházejí 
z finančních údajů ve výročních zprávách členských států o provádění a ve výroční 
zprávě Infosys (která poskytuje doplňující údaje o operacích vybraných členskými státy 
k financování)7. Ukazatele a údaje, shrnuté ve výroční zprávě o provádění ENRF8, se 
zaměřují spíše na finanční příspěvek z ENRF na cíle SRP než na výsledky. 

  

                                                      
5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

6 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1014/2014. 

7 Článek 114 čl. 97 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 508/2014. 

8 Zpráva o provádění ENRF, Evropská komise, 2021. 
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Podpora rybolovu a akvakultury, jež jsou konkurenceschopné, 
ekologicky udržitelné, hospodářsky životaschopné a sociálně 
odpovědné 

4.18. Obrázek 4.5 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení
souvisejících s tímto cílem. 

Obrázek 4.5 – Přehled ukazatelů souvisejících s podporou rybolovu 
a akvakultury, jež jsou konkurenceschopné, ekologicky udržitelné, 
hospodářsky životaschopné a sociálně odpovědné 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 1 2 2

Ne

Nejasné 1 1 1 5 6

CELKEM

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

1 7 8

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo 
neprůkazné údaje

Ano Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům 
a dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu posouzení?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne

Cílová hodnota: snížit

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Podrobnosti o vybraných jednotlivých ukazatelích

Milník
0 % (2018)

Milník
100 % (2020)

2012

2013

2023

2023

100 % (2018)

82 % (2018)

Ziskovost rybářského loďstva EU: 
průměr

Objem výmětů komerčně 
využívaných druhů

Hodnota produkce akvakultury v EU

Dopad

Dopad

Dopad
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Hospodářská životaschopnost rybolovu roste, ale údaje o akvakultuře 
jsou méně průkazné 

4.19. Na EU připadají přibližně 3 % celosvětové produkce rybolovu a akvakultury a 
EU je šestým největším producentem na světě9. Přibližně 80 % této produkce pochází 
z rybolovu a 20 % z akvakultury10.  

4.20. Z údajů Komise vyplývá, že odvětví živých mořských zdrojů (z nichž rybolov a 
akvakultura tvoří velkou část) je důležitou, avšak malou složkou modré ekonomiky EU. 
V roce 201811 toto odvětví včetně zpracování a distribuce vytvořilo 11 % hrubé přidané 
hodnoty modré ekonomiky EU.  

4.21. Z ukazatele použitého v programovém prohlášení na rok 2022 vyplývá, že 
v posledních letech se ziskovost rybářského loďstva EU zlepšila (viz obrázek 4.5 a 
obrázek 4.6)12. Komise dále uvádí, že loďstva, která se zaměřují na populace lovené 
udržitelným způsobem, mají pozitivní ekonomický výsledek a vyšší ziskovost a platy 
rybářů, zatímco loďstva soustřeďující se na nadměrně využívané populace mají 
výsledek opačný13. 

                                                      
9 Blue economy report, Evropská komise, 2021. 

10 Společná rybářská politika v číslech, Eurostat, 2019. 

11 Blue economy report, Evropská komise, 2021. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Tamtéž, viz též SWD(2020) 112 final.  
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Obrázek 4.6 – Trendy příjmů a zisků  

 
Zdroj: údaje od GŘ MARE obdržené dne 16. 7. 2021; včetně Spojeného království, ale bez Řecka a 
Chorvatska. 

4.22. V celosvětovém měřítku se produkce akvakultury od roku 1990 
zečtyřnásobila14. V EU výroba v letech 2008 až 2018 stagnovala15. Ve výroční zprávě 
o řízení a výkonnosti za rok 202016 Komise uvedla, že cíle roční produkce do roku 2023 
ve výši 4,89 miliardy EUR bylo dosaženo v roce 2016. Programové prohlášení na rok 
2022 však uvádí, že v letech 2017 a 2018 hodnota produkce akvakultury opět klesla 
pod cílovou hodnotu.  

4.23. Přímá podpora z ENRF určená pro odvětví rybolovu a akvakultury na celé 
období 2014–2020 činí 6,6 miliardy EUR (64 % celkového objemu ENRF)17. 
Monitorovací ukazatele ENRF obsažené v programovém prohlášení prezentují obecné 
trendy, například ziskovost rybářského loďstva EU nebo hodnotu produkce akvakultury, 
a jsou užitečné pro celkový přehled o situaci v odvětví rybolovu a akvakultury. Tyto 
ukazatele závisejí na obecných makroekonomických proměnných, jako jsou ceny paliv, 
které mají na stav obou odvětví přímější dopad. 

                                                      
14 The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020, VTHVR, 2021.  

15 Agriculture, forestry and fishery statistics, Eurostat, 2020.  

16 Výroční zpráva o řízení a výkonnosti, sv. II, bod 1.4.2. 

17 Výpočet EÚD na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí.  
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4.24. Specifické ukazatele zachycující výkonnost podpory z ENRF na provozní 
úrovni jsou k dispozici jako součást monitorovacího rámce popsaného v bodě 4.17. 
Tyto ukazatele například umožňují sledovat změnu čistého zisku příjemců 
podporovaných z ENRF (v roce 2020 dosažené výsledky již překročily cílovou hodnotu 
stanovenou na rok 2023). Umožňují rovněž zjistit počet hospodářství akvakultury 
poskytujících environmentální služby (do roku 2020 se z ENRF podpořilo 1 600 
takových hospodářství čili 19,5 % cílové hodnoty pro rok 2023) a počet založených 
podniků (86 do roku 2020 čili 10,8 % cílové hodnoty pro rok 2023)18.  

Komise podává zprávy o výdajích z ENRF na environmentální cíle, avšak 
souvislost mezi nimi a klíčovými ukazateli kvality životního prostředí 
není dobře vymezena  

4.25. ENRF by měl podporovat environmentálně udržitelný rybolov a akvakulturu. 
Rybolov vytváří hlavní tlak na mořské prostředí19. Cílem SRP je zajistit, aby byly 
nepříznivé dopady rybolovných činností na mořský ekosystém minimalizovány a aby se 
řízení rybolovu provádělo na základě ekosystémového přístupu20. Nedávno jsme 
uvedli, že i přes existenci rámce na ochranu mořského prostředí se pomocí opatření 
EU, včetně opatření členských států, nepodařilo obnovit dobrý stav mořského 
prostředí21. Nadále přetrvávají problémy, jako je negativní dopad plavidel lovících 
pomocí vlečných sítí pro lov při dně na mořské prostředí a vedlejší úlovky chráněných 
druhů22. 

                                                      
18 Údaje poskytla Evropská komise. 

19 Marine environmental pressures, EEA, 2018, Ecosystem Effects of Fishing in the 
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine Habits, FAO, 2004, Marine messages II, EEA, 2019, Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019, The economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021. 

20 Čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013. 

21 Zvláštní zpráva č. 26/2020, bod V. 

22 Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal 
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Evropská komise, 2021, Bycatch of 
protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national reports under 
Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES, 2019. 
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4.26. Do konce roku 2020 Komise zaúčtovala závazky z ENRF ve výši 20,1 milionu
EUR na financování 1 364 operací v rámci opatření, jejichž cílem je omezit dopad 
rybolovu na mořské prostředí a přizpůsobit rybolov ochraně druhů23.  

4.27. Za činitel, který stojí za nedostatečnou environmentální udržitelností SRP,
označuje Komise výměty24. V roce 2011 GŘ MARE odhadovalo, že ve vodách EU 
každoročně skončí jako výměty přibližně 23 % celkových úlovků. Aby tato praxe 
skončila a rybáři lovili selektivněji, a zabránili tak nežádoucím úlovkům, současná SRP 
výměty s výhradou určitých odchylek zakazuje. Ustanovení, které je zakazuje, 
tzv. povinnost vykládky25, bylo zavedeno v roce 2015. Plně v platnosti je od roku 2019. 
Financování z ENRF může přispět k provádění povinnosti vykládky například tím, že 
rybářům pomůže nakupovat selektivnější lovná zařízení. 

4.28. Specifickým cílem nařízení o ENRF26 je snížit dopad rybolovu na mořské
prostředí včetně předcházení nežádoucím úlovkům a jejich co nejvýraznějšího 
možného omezení. V nejnovějších publikacích se konstatuje, že praxe výmětů 
nežádoucích úlovků pokračuje27. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) ve 
svých zprávách28 informovala o rozsáhlém nedodržování povinnosti vykládky 
v některých skupinách loďstva v Severním moři a v severozápadních vodách. Jak 
programové prohlášení o ENRF, tak výroční zpráva o provádění ENRF29 obsahují 
ukazatel objemu výmětů. Komise však k tomuto ukazateli v programovém prohlášení 
neuvádí žádné údaje. Ve výroční zprávě o provádění ENRF Komise určité údaje uvádí, 
považuje je však za nespolehlivé. 

4.29. EU se na mezinárodní úrovni zavázala využívat chráněné mořské oblasti
k ochraně mořského života. Ke splnění těchto závazků může provádět různá opatření, 
včetně omezení rybolovu. V roce 2018 agentura EEA oznámila, že EU splnila cíl z Aiči 
v oblasti biologické rozmanitosti, kterým je stanovit do roku 2020 nejméně 10 % svých 

23 Zpráva o provádění ENRF, Evropská komise, 2021. 

24 SEC(2011) 891 final.  

25 Článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. 

26 Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 508/2014. 

27 SWD(2021) 122 final, zpráva EP o zajištění plnění cílů týkajících se povinnosti vykládky podle 
článku 15 společné rybářské politiky, studie EP EU fisheries policy – latest developments and 
future challenges. 

28 Zprávy o hodnocení souladu, EFCA, 2019. 

29 Zpráva o provádění ENRF, Evropská komise, 2021. 
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vod jako chráněné mořské oblasti30. Příslušný ukazatel v programovém prohlášení 
Komise o ENRF to potvrzuje. Ve zvláštní zprávě o ochraně mořského prostředí jsme 
uvedli závěr, že chráněné mořské oblasti chrání biologickou rozmanitost moří 
nedostatečně31. 

Podpora provádění SRP  

4.30. Obrázek 4.7 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení, které 
souvisí s tímto cílem. 

                                                      
30 EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas, EEA, 2018. 

31 Zvláštní zpráva č. 26/2020, body 31–39. 
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Obrázek 4.7 – Přehled ukazatelů souvisejících s podporou provádění SRP 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Cíl společné rybářské politiky nebude pravděpodobně splněn 

4.31. Článek 3 SFEU uděluje EU výlučnou pravomoc v oblasti zachování 
biologických mořských zdrojů. V roce 2011 Komise oznámila32, že 78,5 % populací 
Společenství, o nichž byly k dispozici vědecké údaje, je loveno neudržitelným 
způsobem. Klíčovým cílem SRP je zajišťovat udržitelnost rybolovu, včetně obnovy 
a zachování rybích populací. Do konce roku 2020 vybraly členské státy téměř 
6 180 operací s celkovým financováním z ENRF ve výši 695 milionů EUR a na tento účel 
vynaložily 374 milionů EUR33. 

4.32. V rámci plnění cíle v oblasti 
ochrany informuje Komise o pokroku při 
dosahovaného maximálního 
udržitelného výnosu získávaného při 
udržitelné míře využívání nebo pod její 
úrovní (FMSY). Těchto bezpečných úrovní 
rybolovu na základě vědeckého 
doporučení mělo být pokud možno 
dosaženo do roku 2015 a pro všechny 
populace ryb nejpozději do roku 
202034. Ukazatelem, který Komise 
v programovém prohlášení o ENRF uvádí, je „podíl nebo počet populací, které jsou 
loveny na úrovni maximálního udržitelného výnosu“. Uvádí se samostatně pro 
severovýchodní Atlantik (ICES), Středozemní moře a Černé moře. Výchozí hodnota 
59 %, kterou Komise nesprávně použila pro všechna moře, se ve skutečnosti vztahuje 
pouze na severovýchodní Atlantik. 

4.33. Programové prohlášení o ENRF k návrhu rozpočtu na rok 2022 neuvádí 
skutečné kvantitativní výsledky při plnění cíle společné rybářské politiky v oblasti 
ochrany, ačkoli tyto informace jsou k dispozici. V popisném oddíle poukazuje Komise 
na vysoký podíl očekávaných vykládek pocházejících z rybolovných kvót stanovených 
v souladu s FMSY, aniž by rovněž upozornila na velký podíl rybích populací, u nichž 
dosud nebylo dosaženo rybolovu na bezpečné úrovni. Zjistili jsme, že toto zaměření na 
vykládku místo na populace ryb vyvolává příliš pozitivní dojem, pokud jde o vyhlídky na 
dosažení cíle, kterým je rybolov na úrovni FMSY. 

                                                      
32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 Zpráva o provádění ENRF, Evropská komise, 2021. 

34 Čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. 

©Getty Images / Monty Rakusen. 
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4.34. Komise v programovém prohlášení o ENRF rovněž uvádí, že 
v severovýchodním Atlantiku se rybolovný tlak stabilizoval na udržitelné úrovni, 
zatímco v případě Středozemního a Černého moře je rybolovný tlak více než dvakrát 
vyšší než cíl FMSY. 

4.35. Celkově se Komise v programovém prohlášení o ENRF k návrhu rozpočtu na 
rok 2022 domnívá, že při dosahování cíle v oblasti ochrany dosáhla mírného pokroku. 
Z nejnovějších oficiálních hodnocení vyplývá, že je nepravděpodobné, že by EU tohoto 
cíle do roku 2020 dosáhla35. Z nejnovějších vědeckých údajů36 plyne, že podíl 
nadměrně lovených populací v severovýchodním Atlantiku se sice v posledním 
desetiletí výrazně snížil, ale blíží se 40 %. Ve Středozemním a Černém moři bylo navíc 
83 % posuzovaných populací ryb loveno nadměrně (výpočet na základě neúplných 
údajů).  

4.36. Činiteli přispívajícími k těmto neuspokojivým výsledkům v oblasti ochrany 
jsme se zabývali ve své nedávné zprávě o ochraně mořského prostředí37. Zjistili jsme, 
že opatření EU sice vedla k měřitelnému pokroku v Atlantiku, kde je řízení rybolovu 
spojeno s omezením přípustných odlovů, ale ve Středozemním moři nadále dochází 
k nadměrnému rybolovu a nedošlo tam k žádnému zásadnímu zlepšení.  

4.37. Komise se domnívá38, že hlavní příčinou nadměrného rybolovu je nadměrná 
kapacita rybářského loďstva. Rybolovná kapacita příliš mnoha skupin loďstva přesahuje 
rybolovná práva. Cíl snížení rybolovné kapacity je proto dalším zásadním prvkem 
udržitelného řízení rybolovu v EU. Do konce roku 2020 vybraly členské státy 
24 958 operací s celkovým financováním z ENRF ve výši 260 milionů EUR a na opatření 
podporující přizpůsobení kapacity rybářského loďstva rybolovným právům vynaložily 
199 milionů EUR39.  

4.38. Z nejnovějších údajů40 vyplývá, že kapacita loďstva v EU pomalu klesá (viz 
obrázek 4.8). Z ukazatele udržitelné míry odlovu však vyplývá, že ve většině členských 
států je rybolovná kapacita významného počtu skupin loďstva stále ve výrazném 

                                                      
35 Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, EEA, 2021. 

36 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, VTHVR, 2021. 

37 Zvláštní zpráva č. 26/2020, bod 84. 

38 SEC(2011) 891 final. 

39 Zpráva o provádění ENRF, Evropská komise, 2021. 

40 Rejstřík rybářského loďstva EU, údaje z prosince 2020. 
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nepoměru k jejich rybolovným právům (v roce 2018 to bylo 145 ze 182 posuzovaných 
skupin loďstva)41. 

Obrázek 4.8 – Přehled kapacity rybářského loďstva EU 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů z rejstříku loďstva EU spravovaného Evropskou komisí, prosinec 2020. 

4.39. Kapacita rybářského plavidla se měří podle jeho objemu (hrubá prostornost 
(GT)) a výkonu motoru (kW). Ve zprávě o kontrole rybolovu v EU z roku 2017 jsme 
konstatovali, že některé členské státy kapacitu svého loďstva podle těchto dvou kritérií 
řádně neověřovaly42.  

                                                      
41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 

42 Zvláštní zpráva č. 8/2017. 
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4.40. Nařízení o ENRF stanoví, že podpora z ENRF nesmí vést ke zvyšování 
rybolovné kapacity loďstva EU43. Otázka škodlivých subvencí v odvětví rybolovu je 
zdůrazněna v cílech udržitelného rozvoje (cíl 14.6) , které vyzývají k ukončení těchto 
praktik do roku 2020. Tato otázka je předmětem intenzivních jednání WTO. 

Klíčovými aspekty řízení rybolovu jsou vědecká doporučení a 
shromažďování údajů  

4.41. Významná rozhodnutí o SRP týkající se například kvót pro úlovky by měla 
zohledňovat vědecká doporučení. Dostupnost vědeckých údajů je proto zásadní. 
Z ENRF se podporuje shromažďování a správa údajů v členských státech. Do konce roku 
2020 na tento účel vyčlenily 482 milionů EUR a z nich vynaložily 379 milionů EUR44.  

4.42. Ve zvláštní zprávě o ochraně mořského prostředí45 jsme uvedli, že v roce 
2017 kvůli omezením údajů nemohla rada ICES poskytnout vědecké doporučení k více 
než polovině populací. V roce 2019 tomu tak bylo u 62 % (omezené údaje byly 
u 159 z 256 populací46). Ve Středozemním a Černém moři bylo v roce 2016 posouzeno 
47 populací ryb, ale v roce 2018 byly informace k dispozici pouze u 21 populací47.  

                                                      
43 Článek 5 nařízení (EU) č. 508/2014. 

44 Zpráva o provádění ENRF, Evropská komise, 2021.  

45 Zvláštní zpráva č. 26/2020. 

46 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, VTHVR, 2021. 

47 SWD(2020) 112 final. 
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Systém kontroly rybolovu se modernizuje 

4.43. Úspěch SRP úzce souvisí s účinností systému kontroly rybolovu. V roce 2017 
jsme upozornili na problémy s kontrolním systémem48. V roce 2018 navrhla Komise 
revidované nařízení o kontrole rybolovu49. Spolunormotvůrci legislativní návrh nepřijali 
a nedostatky v kontrolním systému přetrvávají50.  

4.44. ENRF poskytuje finanční prostředky na zlepšení účinnosti vnitrostátních 
kontrolních systémů, které jsou pro prosazování pravidel nezbytné. Opatření ENRF 
přispívající k tomuto procesu jsou dosud největší, pokud jde o prostředky přidělené na 
závazky (440 milionů EUR do roku 202051); neexistují však žádné ukazatele, které by 
poskytovaly informace o tom, jak ENRF přispívá k dosažení cíle účinného kontrolního 
systému. 

  

                                                      
48 Zvláštní zpráva č. 8/2017. 

49 COM(2018) 368 final. 

50  Zpráva o uplatňování nařízení o kontrolním režimu, Evropská komise, 2021. 

51 Zpráva o provádění ENRF, Evropská komise, 2021. 
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Závěry 
4.45. SRP by měla řešit výzvy, jako je neudržitelný rybolov, zhoršování mořského 
prostředí a transformace odvětví rybolovu a akvakultury v EU. Tyto cíle by měl 
podporovat ENRF. Informace o výkonnosti, které Komise vytváří či získává, by měly 
odrážet výsledky dosažené prostřednictvím intervence ENRF, vyzdvihovat neuspokojivý 
pokrok a vést k nápravným opatřením.  

4.46. Zjistili jsme, že informace Komise o výkonnosti se z větší části zaměřují spíše 
na finanční příspěvek z fondu na cíle SRP než na výsledky.  

4.47. Programové prohlášení a výroční zpráva o řízení a výkonnosti se většinou 
skládají z obecných makroukazatelů. Ty jsou užitečné tím, že poskytují celkový přehled 
o stavu odvětví rybolovu a akvakultury. Mezi příspěvkem z ENRF a deklarovanými 
výsledky však neexistuje jasná vazba (viz bod 4.16). Ta je nezbytná, aby bylo možné 
posoudit, s jakou účinností ENRF plní cíle SRP, a odůvodnit rozpočtové požadavky. 
Specifické ukazatele ENRF a údaje o něm, které jsou stanoveny mimo rámec 
programového prohlášení a výroční zprávy o řízení a výkonnosti a shrnuty ve výroční 
zprávě o provádění ENRF, umožňují získat o provádění ENRF úplnější přehled, avšak 
také ony se zaměřují na výdaje spíše než na výsledky (viz bod 4.17). 

4.48. Zjistili jsme, že Komise poskytuje v programovém prohlášení o ENRF a ve 
výroční zprávě o řízení a výkonnosti jen málo informací o výkonnosti, které se týkají 
výsledků ENRF, pokud jde o podporu environmentálních cílů SRP. Cíl SRP dosáhnout 
požadovaného stavu všech rybích populací z hlediska ochrany do roku 2020 
pravděpodobně nebyl splněn. Klíčový ukazatel určený ke sledování pokroku v této 
oblasti (rybolov na úrovni maximálního udržitelného výnosu) neobsahuje dostatek 
informací, z nichž by bylo možné usoudit na míru pokroku při jeho plnění (viz 
body 4.32–4.36). Rovněž jsme zaznamenali, že přetrvávají negativní dopady 
rybolovných činností na mořský ekosystém, pokračuje škodlivá praxe spočívající ve 
výmětech nežádoucích úlovků a ukazatele, které mají informovat o účinnosti ochrany 
mořských oblastí, mají závažné nedostatky (viz body 4.25–4.29). 

4.49. Dostupné informace naznačují, že rybářské loďstvo EU je celkově ziskové a že 
udržitelný rybolov je pro rybáře přínosný. Pokrok v podpoře produkce akvakultury v EU 
je menší, neboť v poslední době stagnoval (viz body 4.20–4.24). 

4.50. Z ENRF se financuje shromažďování a správa údajů, aby bylo možné 
poskytovat nezbytné vědecké poradenství. Kvůli omezeným údajům však vědecké 
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poradenství není k dispozici pro mnoho populací ryb, zejména ve Středozemním a 
Černém moři (viz body 4.41–4.42). 

4.51. Systém kontroly rybolovu je klíčovým faktorem při plnění cílů SRP. Komise 
přijala nápravná opatření, která by mohla vést ke zlepšení vnitrostátních kontrolních 
systémů; problémy však přetrvávají (viz bod 4.43). 
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Přílohy 

Příloha 4.1 – Cíle Evropského námořního a rybářského fondu 

Specifické cíle 

Cíl Celý název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem vzorku 

Specifický 
cíl 1 

Podpora rybolovu a 
akvakultury, jež jsou 
konkurenceschopné, 
ekologicky udržitelné, 
hospodářsky životaschopné a 
sociálně odpovědné 

Podpora 
rybolovu a 
akvakultury 
(SC 1) 

Ano 

Specifický 
cíl 2 

Posilování rozvoje a provádění 
integrované námořní politiky 
Unie, a to způsobem 
doplňujícím politiku 
soudržnosti a SRP 

Posilování 
integrované 
námořní 
politiky (SC 2) 

Ne 

Specifický 
cíl 3 

Podpora vyváženého a 
komplexního územního rozvoje 
rybolovných a akvakulturních 
oblastí 

Podpora 
územního 
rozvoje (SC 3) 

Ne 

Specifický 
cíl 4 Podpora provádění SRP Podpora SRP 

(SC 4) Ano 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Kapitola 5 

Bezpečnost a občanství 
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Obsah
Body 

Úvod 5.1.–5.9.

Stručný popis okruhu „Bezpečnost a občanství“ 5.1.–5.2. 

Rozsah a koncepce 5.3.–5.5. 

Účel Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza a způsob 
jeho fungování 5.6.–5.9. 

Posouzení výkonnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – 
hranice a víza 5.10.–5.31.

Obecné připomínky 5.10.–5.17. 
V provádění národních programů jsou výrazné rozdíly 5.11. 

Informace o výkonnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza 
vykazují určité nedostatky 5.12.–5.14. 

Ukazatele výkonnosti zveřejněné ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti prezentují výkonnost Fondu pro vnitřní bezpečnost – 
hranice a víza optimisticky 5.15.–5.16. 

Ukazatel pro obecný cíl Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza je 
na dobré cestě, je však ovlivňován několika vnějšími faktory 5.17. 

Podpora společné vízové politiky 5.18.–5.21. 
ISF – hranice a víza přispěl k efektivnosti vyřizování víz, nemotivuje 
však k jednotnému uplatňování acquis prostřednictvím odborné 
přípravy 5.20.–5.21. 

Podpora integrované správy hranic 5.22.–5.31. 
ISF – hranice a víza dosahuje lepších výsledků v oblasti modernizace IT 
systémů a vybavení než v oblasti odborné přípravy příslušníků 
pohraniční stráže, kteří je využívají 5.23.–5.26. 

ISF – hranice a víza umožnil vývoj nezbytných systémů pro 
integrovanou správu hranic 5.27.–5.30. 

Příspěvek Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza k účinné správě 
hranic závisí na tom, zda budou členské státy do informačních systémů 
vkládat spolehlivé, relevantní a aktuální informace 5.31. 

Závěry 5.32.–5.36.
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Přílohy 
Příloha 5.1 – Cíle Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a 
víza 
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Úvod 

Stručný popis okruhu „Bezpečnost a občanství“ 

5.1. Okruh 3 víceletého finančního rámce (VFR) zahrnuje výdaje související
s politikami, jejichž cílem je posílit koncept evropského občanství vytvořením prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. Zajišťuje financování pro: 

o azyl a migraci,

o vnitřní bezpečnost, což se týká harmonizovaných opatření správy hranic, rozvoje
společné vízové politiky, spolupráce donucovacích orgánů a zlepšování kapacity
řídit bezpečnostní rizika a krize,

o migraci a bezpečnost a oblast justiční spolupráce,

o lidské zdraví a zdraví zvířat a rostlin,

o kulturu a audiovizuální oblast,

o spravedlnost, práva spotřebitelů, rovnost a občanství.

5.2. Celkové výdaje plánované v tomto okruhu na období VFR 2014–2020 činily
22,4 miliardy EUR, přičemž do konce roku 2020 bylo vyplaceno 17,5 miliardy EUR 
(viz obrázek 5.1). Nejvýznamnější oblast výdajů se týká dvou vzájemně souvisejících 
oblastí politiky, kterými jsou migrace a bezpečnost. 
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Obrázek 5.1 – Bezpečnost a občanství: platby provedené v období 
2014–2020 v souvislosti se závazky tohoto období 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

Rozsah a koncepce 

5.3. Z 11 programů v rámci okruhu „Bezpečnost a občanství“ jsme vybrali Fond pro
vnitřní bezpečnost – hranice a víza (dále také „ISF – hranice a víza“), na který připadá 
8,1 % celkových plateb provedených do konce roku 2020 z tohoto okruhu víceletého 
finančního rámce. Naším cílem bylo určit, nakolik jsou relevantní informace 
o výkonnosti dostupné, a na základě těchto informací posoudit, jaké měly výdajové
programy EU reálné výsledky. Vycházíme ze své práce týkající se Azylového,
migračního a integračního fondu (AMIF), na nějž do konce roku 2019 připadalo 23,9 %
celkových plateb; její výsledky jsme uvedli ve zprávě o výkonnosti rozpočtu EU za rok
2019.

5.4. Tuto kapitolu jsme vypracovali s využitím informací o výkonnosti Komise
uvedených ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2020, programových 
prohlášeních k návrhu rozpočtu na rok 2022, klíčových hodnoceních a dalších zprávách 
uvedených na obrázku 5.2. Kontrolovali jsme, nakolik jsou tyto informace věrohodné a 
nakolik odpovídají našim zjištěním, neověřovali jsme ale jejich spolehlivost. Čerpali 

Ostatní programy
8,3 (47,7 %)

Fond pro vnitřní bezpečnost –
policie (ISF P)
0,7 (4,0 %)

Kreativní Evropa
1,2 (6,9 %)

Potraviny a krmiva
1,4 (8,0 %)

Fond pro vnitřní bezpečnost –
hranice a víza (ISF BV)
1,4 (8,1 %)

Azylový, migrační a integrační fond 
(AMIF)
4,4 (25,3 %)







Bezpečnost a občanství 
17,5 
2,3 %

(v mld. EUR)

174,3
miliardy EUR

i) jako podíl všech okruhů VFR ii) v členění podle jednotlivých programů
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jsme ale i z výsledků našich auditů a přezkumů z nedávné doby. Metodiku použitou při 
přípravě této kapitoly podrobně popisujeme v dodatku. 

Obrázek 5.2 – Harmonogram hlavních hodnocení a dalších zpráv 
a hodnocená období 

* SIS: Schengenský informační systém, VIS: Vízový informační systém, FRA: Agentura pro základní práva,
Eurosur: Evropský systém ostrahy hranic.

Zdroj: EÚD. 

5.5. Právní předpisy, kterými se zřizují výdajové programy EU, obsahují řadu cílů,
které jsou klasifikovány buď jako obecné (obvykle širší a strategičtější), nebo specifické 

VFR 
2021–2027

VFR 
2014–2020

VFR 
2007–2013

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Hodnocené období Publikace

Průběžné hodnocení ISF
2014–2017

Posouzení dopadů regulace IBMF –
hranice a víza, IBMF-CCE

Hodnocení EBF za období 2007–2013 
ex post

Hodnocení ISF za období 
2014–2020 ex post

Hodnocení systému Eurosur*

Zpráva o fungování 
schengenského hodnoticího 

a monitorovacího mechanismu

Hodnocení schengenského 
informačního systému (SIS II) 

Zpráva o využívání SIS*

Posouzení dopadů modernizace VISA

Kontrola účelnosti VIS*

FRA* o systému Eurosur* 
a základních právech
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(obvykle úzce zaměřené a operativnější). Tato kapitola se zabývá jedním obecným 
cílem a dvěma specifickými cíli týkajícími se Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a 
víza. Právní předpisy Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza stanoví rovněž 
operativní cíle financování (viz příloha 5.1)1. 

Účel Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza a způsob 
jeho fungování 

5.6. Fond pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza poskytuje podporu (závazky na 
období 2014–2020 v hodnotě 2,4 miliardy2) na harmonizovaná opatření v oblasti 
správy hranic, která umožňují jednotnou a vysokou úroveň ochrany hranic, a na rozvoj 
společné vízové politiky3 v souladu se závazkem Unie v oblasti základních svobod a 
lidských práv. Základní informace o Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza a 
související koncepční přehled jsou prezentovány na obrázku 5.3, kde uvádíme potřeby, 
které fond řeší, jeho cíle a očekávané výstupy a výsledky. 

                                                      
1 Článek 3 nařízení (EU) č. 515/2014, kterým se zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti 

vnějších hranic a víz. 

2 Pouze sdílené řízení, nezahrnuje mimořádnou pomoc (414 milionů EUR) a akce Unie. 

3 Článek 3 nařízení (EU) č. 515/2014. 
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Obrázek 5.3 – Přehled Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza 

 
Zdroj: EÚD, na základě nařízení (EU) č. 515/2014. 

Potřeby
• Vytvoření prostoru 

svobody, bezpečnosti a 
práva bez vnitřních hranic

• Volný pohyb občanů EU a 
legitimních cestujících 
(krátkodobě pobývajících) 
na území Unie 

• Vysoká a jednotná 
ochrana vnějších hranic

Očekávané efekty
Dopady
• Hladký přechod hranice
• Volný pohyb v rámci Unie

pro občany EU a legitimní 
návštěvníky

• Zvýšená kapacita zvládat 
tlaky na vnějších hranicích

• Omezení nelegálního 
přistěhovalectví

• Podpora migrantů v souladu 
se závazky v oblasti lidských 
práv

Výsledky
• Správné, jednotné a 

efektivní hraniční kontroly
• Jednotné zacházení s 

legitimními (krátkodobě 
pobývajícími) návštěvníky, 
kteří jsou občany třetích 
zemí

• Lepší komunikace a posílená 
konzulární spolupráce mezi 
zeměmi

• Renovace a modernizace
konzulárních prostor a 
stanovišť správy hranic

Procesy

Způsob řízení
81 % v rámci sdíleného řízení
s členskými státy a zeměmi 
přidruženými k Schengenu

Účastníci
Komise, Frontex, eu-LISA, 
orgány členských států a 
přidružených zemí, včetně 
konzulárních pracovníků, 
pohraniční stráže a celních 
úředníků

Činnosti
Odborná příprava, nákup 
nového, modernizovaného a 
náhradního vybavení, 
renovace prostor, investice do 
modernizace, rozšíření a 
údržby IT systémů / 
interoperability

Souvislosti a vnější faktory
Kontext na úrovni EU
• SFEU o svobodě, 

spravedlnosti a 
bezpečnosti

• Strategie bezpečnostní 
unie EU

• Schengenské acquis a 
schengenský hraniční 
kodex

Situace v členských státech
• Rozdíly v kapacitách pro 

vyřizování víz, zvládání 
bezpečnostních hrozeb a 
uplatňování přísných 
společných norem ochrany 
hranic 

• Dočasná uzavření hranic
Vnější faktory
• Migrační tlak, geopolitická 

situace
• Nástroj ISF – policie
• Bezpečnostní hrozby ze 

strany EU a jiných státních 
příslušníků

• COVID-19

Vstupy

• 2014–2020: 
2,4 miliardy EUR*

• Vyplaceno: 50 %

• Zaměstnanci Komise, 
agentury Frontex, 
agentury eu-LISA, 
konzulárních služeb a 
služeb správy hranic 
zúčastněných zemí

• Informační systémy pro 
správu hranic

* bez opatření Unie

Cíle

• OC 1: Cílem fondu ISF je 
dosáhnout vysoké míry 
bezpečnosti v EU

ISF – hranice:

• SC 1: společná vízová
politika

• SC 2: integrovaná správa 
hranic

(Viz též příloha 5.1)

Očekávané výstupy
• Kurzy odborné přípravy

v oblasti acquis týkající se 
víz, Schengenu a 
hraničního kodexu

• Infrastruktura, budovy, 
nákup vybavení pro 
konzulární prostory a 
stanoviště správy hranic

• Interoperabilní 
informační systémy pro 
integrovanou správu 
hranic se spolehlivými, 
relevantními a včasnými 
údaji 

• Vybavení a kontrolní 
střediska pro ostrahu 
hranic, rovněž pro 
společné operace systému 
Eurosur a agentury 
Frontex
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5.7. Většina finančních prostředků z Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza 
(81 %) je řízena prostřednictvím národních programů zúčastněných členských států EU 
(všechny s výjimkou Irska) a čtyř zemí přidružených k Schengenu (Islandu, 
Lichtenštejnska, Švýcarska a Norska) spolu s Generálním ředitelstvím Komise pro 
migraci a vnitřní věci (GŘ HOME). Generální ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci 
rovněž přímo či nepřímo řídí zbývající opatření EU a mimořádnou pomoc. Přehled 
skutečných výdajů vykázaných jednotlivými zeměmi v jejich národních programech na 
období 2014–2020 uvádí obrázek 5.4. 

Obrázek 5.4 – Přehled výdajů národních programů 

 
Zdroj: EÚD na základě výročních zpráv členských států o provádění za rok 2020. 

SC 1 – Provozní podpora společné vízové politiky: zlepšení schopnosti členských států 
uplatňovat společnou vízovou politiku s cílem usnadnit legální cestování (schengenská 
víza), zajistit rovné zacházení se státními příslušníky třetích zemí a bojovat proti 
nedovolenému přistěhovalectví

2,5 %

SC 1 – NC 1 – Národní kapacita: rozvoj národních složek VIS a dalších nástrojů 
informačních technologií pro vydávání víz, rekonstrukce / nové vybavení vízových 
oddělení, otevření nových vízových oddělení ve třetích zemích 

4,6 %

SC 1 – NC 2 – Acquis  Unie: odborná příprava v oblasti společné vízové politiky, 
provádění konkrétních doporučení schengenského hodnotícího mechanismu 0,2 %

SC 1 – NC 3 – Zvyšování konzulární spolupráce: zřizování společných středisek pro 
žádosti o víza, ujednání o zastupování, rozvoj a modernizace konzulátů, vybavení a 
podpory specializovaných pracovních míst ve třetích zemích, jako jsou styční úředníci 
pro přistěhovalectví 

0,7 %

SA 1 – Konzulární spolupráce: podle konkrétních opatření 0,3 %
SC 2 – NC 1 – Eurosur: zavedení složek systému Eurosur členských států (včetně 
budov, vybavení a informačních a komunikačních technologií pro národní koordinační 
centra, vývoje situace v zemi, výměny informací), investice do vybavení pro ochranu 
hranic a systémů ostrahy, včetně vybavení, které má být sdíleno s agenturou Frontex 
pro společné operace na hranicích

8 %

SC 2 – NC 2 – Výměna informací: komunikační systémy, kurzy odborné přípravy, 
setkání odborníků a semináře mezi různými agenturami s cílem zlepšit spolupráci 2 %

SC 2 – NC 3 – Společné unijní normy: zřízení bezpečných a interoperabilních systémů 
správy hranic, jako jsou SIS, VIS, ETIAS a Eurosur, rozvoj a modernizace infrastruktury 
hraniční kontroly (jako jsou brány automatizované hraniční kontroly)  

2 %

SC 2 – NC 4 Unie: odborná příprava týkající se hranic (Schengenský hraniční kodex), 
provádění konkrétních doporučení schengenského hodnotícího mechanismu 1 %

SC 2 – NC 5 – Budoucí výzvy: činnosti v oblasti analýzy hranic iniciované agenturou 1 %
SC 2 – NC 6 – Národní kapacita: investice do rozvoje a údržby infrastruktury na 
hraničních přechodech 30 %

SC 2 – SA 2 – Vybavení agentury Frontex: zvláštní opatření členských států na nákup 
vybavení, které má Frontex k dispozici pro společné operace 11 %

SC 2 – Technická pomoc na hranicích: poskytovat členským státům technickou pomoc 2 %
SC 2 – Operační hraniční podpora: náklady na údržbu hmotného majetku a mobilních 
zařízení pro ochranu hranic 25 %

STS – Zvláštní režim průjezdu: zvláštní ujednání pro režim průjezdu mezi Litvou a 
Ruskem 10 %

8 % 82 % 10 %

Národní cíle pro Fond pro vnitřní bezpečnost – hranice

Výdaje na národní programy vykázané členskými státy (2014–2020): 1 320 milionů EUR

% plateb podle druhu výdajů

SC 1 
Podpora společné 

vízové politiky

SC 2 
Integrovaná správa 

hranic

STS 
Zvláštní režim 

průjezdu
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5.8. Provádění politik a výdajů Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza 
vyžaduje úzkou koordinaci a spolupráci Komise, agentur EU (zejména agentury 
Frontex) a vnitrostátních celních orgánů (při plnění úkolů souvisejících s hranicemi) a 
orgánů odpovědných za víza, přistěhovalectví a správu hranic. Agenturu Frontex je 
nutno konzultovat zejména ohledně národních programů, výdajů souvisejících 
s integrovanou správou hranic a nákupu vozidel a vybavení pro společné operace4. 

5.9. Hraniční kontroly a provádění činností ISF mohou být ovlivněny událostmi, 
které vlády členských států nejsou schopny ovlivnit, jako jsou zdravotní dopady 
pandemie onemocnění COVID-19, bezpečnostní hrozby související s terorismem a 
nepředvídané přesuny migrantů ze zemí mimo EU. 

  

                                                      
4 Čl. 9 odst. 2 písm. f) a odstavec 2 přílohy II, nařízení (EU) č. 514/2014. 
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Posouzení výkonnosti Fondu pro 
vnitřní bezpečnost – hranice a víza 

Obecné připomínky 

5.10. Přehled všech ukazatelů Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza 
obsažených v programovém prohlášení uvádí obrázek 5.5, ukazatel pro obecný cíl ISF – 
hranice a víza obrázek 5.6 a naše zvláštní přehledy ukazatelů pro dva specifické cíle ISF 
– hranice a víza jsou prezentovány na obrázku 5.8 a obrázku 5.9. O některých 
obecných omezeních, která se uplatňují při interpretaci těchto ukazatelů, pojednává 
zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 20195. Naše hodnocení toho, zda je splnění 
ukazatele „na dobré cestě“, konkrétně odkazuje na pravděpodobnost, že cílové 
hodnoty ukazatele bude dosaženo. V tomto konkrétním hodnocení se neodráží, zda a 
jak úzce daný ukazatel souvisí s opatřeními a cíli ISF – hranice a víza, ani zda je cílová 
hodnota, která byla pro ukazatel stanovena, dostatečně ambiciózní. Jde tedy pouze 
o první krok analýzy výkonnosti programu. Nekontrolovali jsme ani spolehlivost údajů, 
z nichž monitorování vychází (o této problematice nicméně pojednáváme ve zprávě 
o výkonnosti za rok 20196. 

Obrázek 5.5 – Přehled všech ukazatelů programu v programovém 
prohlášení ISF – hranice a víza 

 
Zdroj: EÚD s využitím programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

                                                      
5 Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019, bod 1.24. 

6 Tamtéž, body 1.13–1.23. 

Cíl (*) Celkem
Dohromady Dohromady Všechny

OC.01 1 1 1
SC.01 5 3 1 2 2 2
SC.02 6 4 2 1 1 1 1 1 1
Celkem 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Výstup Výsledek Dopad

Nejasné: žádné údaje, zastaralé údaje nebo neprůkazné údajeAno Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a dosavadnímu 
pokroku)?

LEGENDA

(*) Úplný seznam cílů viz příloha 5.1
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V provádění národních programů jsou výrazné rozdíly 

5.11. Finanční informace zveřejněné ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti a 
v programových výkazech uvádějí u národních programů členských států velmi rozdílné 
míry přidělování a čerpání: 

o Na základě kritéria pro přidělování uvedených v nařízení bylo 43 % 
(1 miliarda EUR) prostředků na financování z tohoto nástroje v rámci 
sdíleného řízení (2,4 miliardy EUR) přiděleno čtyřem členským státům 
(Řecku, Itálii, Španělsku, Litvě). 

o Do konce roku 2020 bylo vyplaceno pouze 55 % prostředků přidělených na 
národní programy7. Výdaje jednotlivých zemí byly nerovnoměrné a pohybovaly 
se mezi 18 % a 79 % jim přidělených prostředků. Členské státy informovaly o níže 
uvedených problémech, které čerpání finančních prostředků zpožďovaly8: 

o Zpoždění při zadávání zakázek způsobená faktory, jako je omezený počet 
žadatelů, složité podmínky zadávacích řízení a minimální technické normy, 
kvůli kterým bylo potřeba vypracovat nové technické specifikace, a rušení 
zakázek. 

o Nepružnost právních předpisů, která ztěžovala přesměrování národních 
přídělů tak, aby se zvýšil objem financování na projekty týkající se 
informačních systémů, což vedlo k nižší míře čerpání finančních prostředků. 

o Nečinnost některých členských států ohledně koordinace při zřizování 
konzulátů ve třetích zemích (např. zřízení společného schengenského úřadu 
ve třetích zemích). 

o Mezi další faktory, které prováděcí orgány nemohou ovlivnit, patří COVID-19, 
návaznost na další projekty, které mají zpoždění, vyšší počet odvolání 
týkajících se zadávání veřejných zakázek a politické a správní překážky 
v zemích mimo EU. 

                                                      
7 Programová prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022, s. 1006: 

8 Výroční zprávy členských států o provádění za rok 2020. 
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Informace o výkonnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza 
vykazují určité nedostatky 

5.12. Výkonnostní rámec se nevztahuje na opatření na úrovni EU (dále jen 
„opatření Unie“) a mimořádnou pomoc, na něž připadá 19 % přídělů z ISF – hranice a 
víza. Komise pro tato opatření dosud nevypracovala rámec pro sledování výkonnosti, 
protože právní předpisy jí nestanoví povinnost tak učinit. Souhrnné informace 
o výkonnosti výdajů v celkové výši 553 milionů EUR jsou proto omezené. 

5.13. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti a programová prohlášení poskytují jen 
málo informací o hospodárnosti a efektivnosti provádění fondu či o nákladové 
efektivnosti opatření ISF – hranice a víza. 

5.14. Více než polovina (7 z 12) ukazatelů ISF – hranice a víza zveřejněných ve 
výroční zprávě o řízení a výkonnosti a programových prohlášeních jsou ukazatele 
výstupů, a měří tedy operační provádění programu, které úzce souvisí s mírou čerpání 
rozpočtu. Kromě informací uvedených v průběžném hodnocení ISF z roku 2018 (viz 
obrázek 5.2), vypracovaném v době, kdy provádění probíhalo pomalu, nebyly 
o dosažení operačních cílů předloženy žádné informace (viz příloha 5.1). Mezi 
uskutečněním výdajů na víceletý program a okamžikem, kdy se projeví jejich efekt, je 
nevyhnutelná časová prodleva. Na konci roku 2020 zbývalo členským státům vyplatit 
z ISF – hranice a víza 45 % prostředků, což znamená, že mnoho výsledků se 
pravděpodobně projeví až po roce 2020. Členské státy předloží Komisi hodnocení 
ex post do konce roku 2023. 

Ukazatele výkonnosti zveřejněné ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti 
prezentují výkonnost Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza 
optimisticky 

5.15. Klíčové ukazatele výkonnosti vybrané ke zveřejnění ve výroční zprávě o řízení 
a výkonnosti za rok 2020 vykazují významný pokrok ISF – hranice a víza při plnění jeho 
cílových hodnot s více než 100% úspěšností (k tomu, jak výjimečné výstupy omezeného 
počtu zemí mohou změnit celkovou výkonnost specifických cílů 2.2 a 1.4, viz bod 5.16). 
Spolu s popisem činností financovaných z ISF – hranice a víza prezentují dosažený 
pokrok optimisticky. Méně povzbudivé ukazatele týkající se odborné přípravy a 
budování kapacit pro konzuláty a příslušníky pohraniční stráže členských států se 
neuvádějí. 
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5.16. Jelikož jsou zveřejněné ukazatele výkonnosti souhrnem výsledků vykázaných 
členskými státy, vede výjimečná výkonnost omezeného počtu zemí celkově 
k pozitivnímu obrazu: 

o Za nahlášeným vytvořením 2 680 konzulátů v rámci specifického cíle 1.4 (cíl 923 
do roku 2020) jsou především čtyři země, z nichž každá vykázala více než 500 
konzulátů (Německo, Španělsko, Řecko, Itálie). Bez těchto zemí se celkový cíl 
snižuje na 641 konzulátů a datová hodnota dosavadního pokroku klesá z 290 % na 
85 %. 

o Francie oznámila mimořádné výsledky v rámci specifického cíle 2.2 v souvislosti 
s modernizací nebo rozvojem infrastruktury hraniční kontroly (14 735 položek ve 
srovnání s cílem 4 000), což přispělo k překročení celkové cílové hodnoty ve výši 
19 902 položek o 33 516 položek modernizace nebo rozvoje infrastruktury. Bez 
Francie by celkový výsledek činil 18 781 položek; cíl byl 15 902 položek. 

o Pokud tři země (Francie, Slovinsko, Norsko), které vykázaly výjimečný rozvoj 
činností konzulární spolupráce v rámci specifického cíle 1.1, vyloučíme, datová 
hodnota dosavadního pokroku se sníží z 294 % (430; cíl 146) na 121 %. 

o Ze 759 specializovaných pracovních míst konzulárních pracovníků ve třetích 
zemích vykázaných v rámci specifického cíle 1.3 (cíl 395) bylo 679 vykázáno pouze 
čtyřmi zeměmi (Rakousko, Německo, Řecko, Nizozemsko). Bez těchto čtyř zemí se 
hodnota dosavadního pokroku sníží ze 192 % na 28 %. 
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Ukazatel pro obecný cíl Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza je 
na dobré cestě, je však ovlivňován několika vnějšími faktory 

Obrázek 5.6 – Přehled ukazatele souvisejícího s obecným cílem 

 
Zdroj: EÚD s využitím programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

5.17. Obecným cílem ISF – hranice a víza je „přispívat k zajištění vysoké úrovně 
bezpečnosti v Unii“. Migrační krize vytvořila obrovský tlak na vnější hranice EU a 
některé členské státy podnítila k opětovnému zavedení kontrol na vnitřních hranicích a 
k zintenzivnění dalších iniciativ v oblasti reakce na vzniklou situaci. ISF – hranice a víza 
členské státy v tomto úsilí podpořil navýšením finančních prostředků. Účinnost 
programu při dosahování tohoto cíle, který je ovlivněn také řadou vnějších faktorů, je 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 1 1 1

Ne

Nejasný 1 1

CELKEM 1 1

Výstup Výsledky Dopad CELKEM

Podrobnosti o vybraných jednotlivých ukazatelích

Bez milníku

2012 2022

100 % (2020)

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty

Nelegální migranti zadržení na 
vnějších hranicích EU

Dopad

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, zastaralé údaje nebo 
neprůkazné údaje

Ano Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu posouzení?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne
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však obtížné oddělit a posoudit. Totéž platí pro obecný ukazatel dopadu stanovený pro 
posouzení míry plnění obecného cíle (viz obrázek 5.6). Přestože výdaje a činnosti ISF – 
hranice a víza mohou k zadržování nelegálních migrantů na vnějších hranicích EU 
přispívat, počet migrantů závisí na vysoce nestálých vnějších faktorech, které jsou 
mimo kontrolu EU. 

Podpora společné vízové politiky 

5.18. Cílem ISF – hranice a víza je podpořit rozvoj společné politiky, která umožní 
státním příslušníkům členských států EU i státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají 
vízum, cestovat v schengenském prostoru bez kontrol (obrázek 5.7). Přehled ukazatelů 
programového prohlášení spojených se specifickým cílem 1: „Podpora společné vízové 
politiky“ uvádí obrázek 5.8. 

Obrázek 5.7 – Mapa schengenského prostoru 

 
Zdroj: EÚD, na základě údajů Evropského parlamentu – Study PE 658.699 – The State of Play of Schengen 
Governance, listopad 2020, s. 16. 

Země schengenského prostoru EU

Země schengenského prostoru mimo EU 

Země EU, které nejsou součástí 
schengenského prostoru*

* Spojené království se na těchto programech podílelo do doby, než 
vystoupilo z EU k 31. lednu 2020.
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Obrázek 5.8 – Přehled ukazatelů pro společnou vízovou politikou 

Zdroj: EÚD s využitím programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 1 1 2 3

Ne 2 2

Nejasný (*) 1 1

CELKEM 3 2 5

Výstup Výsledky Dopad CELKEM

Podrobnosti o jednotlivých ukazatelích

Milník
50 % (2017)

Milník
50 % (2017)

Milník
50 % (2017)

Milník
50 % (2017)

Milník
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100 % (2020)

38 % (2020)

7 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Činnosti v rámci konzulární 
spolupráce rozvíjené 

s podporou ISF

Vyškolení zaměstnanců v oblasti 
společné vízové politiky 

financované z ISF

Kurzy odborné přípravy týkající se 
společné vízové politiky 

financované z ISF

Konzuláty vytvořené nebo 
modernizované s pomocí ISF

Specializovaná pracovní místa ve 
třetích zemích podporovaná z ISF

Výsledky

Výstup

Výstup

Výsledky

Výstup

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, zastaralé údaje nebo 
neprůkazné údaje

Ano Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu posouzení?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne
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5.19. Společná vízová politika se týká pouze krátkodobých víz. Dlouhodobá víza a 
povolení k pobytu zůstávají v pravomoci členských států, které nejsou povinny sdílet 
související informace s ostatními zeměmi (viz bod 5.31). Země schengenského prostoru 
například stále používají více než 200 různých druhů národních víz a povolení k pobytu 
umožňujících státním příslušníkům třetích zemí vstoupit do schengenského prostoru a 
v jeho rámci cestovat. Ve zvláštní zprávě o hraničních informačních systémech EU 
uvádíme, že jen v roce 2017 bylo vydáno téměř 2,7 milionu takových povolení9. ISF – 
hranice a víza proto může přispět k jednotnému a efektivnímu zpracování pouze 
některých povolení používaných pro vstup do EU. 

ISF – hranice a víza přispěl k efektivnosti vyřizování víz, nemotivuje však 
k jednotnému uplatňování acquis prostřednictvím odborné přípravy 

5.20. Díky financování modernizace 2 680 konzulátů (290 % cíle do roku 2020) 
pomohl ISF – hranice a víza vytvořit bezpečnější a účinnější střediska pro vyřizování víz. 
Navzdory finančním pobídkám z ISF – hranice a víza se členské státy zpočátku zdráhaly 
vyvíjet společnou konzulární činnost a budovat vízová střediska10. Proběhlo 430 
společných konzulárních činností (295 % cíle pro rok 2020), tato hodnota je dána 
zejména výjimečnými výsledky tří členských států (viz bod 5.16). ISF – hranice a víza má 
dále zásadní význam pro rozvoj informačních systémů společné vízové politiky11 (viz 
také oddíl týkající se specifického cíle 2). 

5.21. V oblasti společné vízové politiky bylo dosud vyškoleno 4 322 zaměstnanců 
(38 % cíle pro rok 2020) a proběhlo 12 386 hodin odborné přípravy (7 % cíle pro rok 
2020). Ačkoli míra provádění odborné přípravy se v jednotlivých zemích značně lišila, 
průměr činí pouze tři hodiny absolvované odborné přípravy; plánováno bylo 16 hodin. 
Nízká míra provádění by zvýšila riziko, že žádosti o schengenská víza nebudou 
zpracovávány harmonizovaným způsobem (zejména při určování platnosti víz a 

                                                      
9 Zvláštní zpráva č. 20/2019: „Informační systémy EU na podporu ochrany hranic – důležitý 

nástroj, ale je třeba se více zaměřit na včasnost a úplnost údajů“, body 59–62, 73. 

10 SWD(2018) 340 final: SWD(2018) 340 final, Interim Evaluation of the Internal Security Fund - 
Borders and Visa 2014–2017, oddíl 5.1.1, bod 5. 

11 SWD(2018) 340 final: SWD(2018) 340 final, Interim Evaluation of the Internal Security Fund - 
Borders and Visa 2014–2017, oddíl 5.1.1, bod 1. 
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podpůrných dokladů), což povede k rozdílnému zacházení se státními příslušníky 
třetích zemí12. 

Podpora integrované správy hranic 

5.22. Přehled ukazatelů programových prohlášení pro specifický cíl 2 „Podpora 
integrované správy hranic“ je uveden na obrázku 5.9.  

                                                      
12 COM(2020) 779 final: „Zpráva o fungování schengenského hodnotícího a monitorovacího 

mechanismu“, s. 8–9. 
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Obrázek 5.9 – Přehled ukazatelů pro integrovanou správu vnějších hranic 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 2 1 2

Ne 1 1 1 3

Nejasný 1 1 1 1

CELKEM

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

4 1 1 6

Podrobnosti o jednotlivých ukazatelích

Milník
50 % (2017)

Milník
50 % (2017)

Milník
53 % (2017)

Bez milníku

Milník
100 % (2017)

Milník
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

neuvedeno

2013

2022

2022

2022

2022

2022

2022

86 % (2020)

39 % (2020)

100 % (2020)

30 % (2020)

100 % (2020)

60 % (2020)

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Pracovníci vyškolení v oblasti správy 
hranic s pomocí ISF

Kurzy odborné přípravy v oblasti správy 
hranic s pomocí ISF

Infrastruktura pro ochranu hranic a 
prostředky vyvinuté nebo modernizované 

s pomocí ISF

Vnitrostátní infrastruktura ostrahy hranic 
zřízená/dále rozvinutá v rámci EUROSUR

Překračování vnějších hranic 
prostřednictvím bran automatizované 

hraniční kontroly financované z ISF

Incidenty nahlášené členskými státy 
v rámci evropského situačního obrazu

Výstup

Výstup

Výstup

Výstup

Výsledek

Dopad

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, zastaralé údaje nebo 
neprůkazné údaje

Ano Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu posouzení?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne
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ISF – hranice a víza dosahuje lepších výsledků v oblasti modernizace IT 
systémů a vybavení než v oblasti odborné přípravy příslušníků 
pohraniční stráže, kteří je využívají 

5.23. Modernizace informačních systémů, vybavení a infrastruktury pro víza a 
hraniční kontroly má skutečnou přidanou hodnotu EU. Modernizace, která zlepší 
efektivnost a účinnost hraničních kontrol, může usnadnit přechod hranice legálním 
cestujícím. Vzhledem k tomu, že její přínosy závisí na řádné odborné přípravě 
příslušníků pohraniční stráže13, může nedostatečná odborná příprava vést k tomu, že 
potenciál modernizace nebude plně využit. Z vlastního hodnocení SIS II14 provedeného 
Komisí vyplynulo, že navzdory mimořádnému provoznímu a technickému úspěchu 
systému není využívána jeho plná kapacita. 

5.24. Do konce roku 2020 bylo s podporou ISF – hranice a víza vyvinuto nebo 
modernizováno 33 516 položek infrastruktury a vybavení pro ochranu hranic, což je 
výrazně více než stanoví cíl pro rok 2020 ve výši 19 902. K témuž datu absolvovalo 
29 903 zaměstnanců (86 % cíle pro rok 2020) v průměru o něco více než čtyři hodiny 
školení o aspektech správy hranic, míra odborné přípravy se však mezi jednotlivými 
zeměmi značně lišila. Některé členské státy vykazovaly v rámci tohoto ukazatele 
hodiny odborné přípravy, dny odborné přípravy a počet kurzů odborné přípravy, a 
souhrnné hodnoty proto nejsou srovnatelné. 

5.25. Automatické brány hraniční kontroly, označované také jako „elektronické 
brány“, zvyšují efektivnost hraničních přechodů (obvykle na letištích) tím, že umožňují 
kontrolu velkého počtu cestujících bez lidského zásahu, čímž uvolňují kapacity 
pohraniční stráže, která se v případě nutnosti může zaměřit na podrobnější kontroly. 
Zatímco meziroční údaje o používání elektronických bran se zlepšily z 2 % cíle za rok 
2015 na 30 % v roce 2020, dosažení cíle v roce 2022 je stále nepravděpodobné. 

5.26. Skutečnost, že země mohou využívat finanční prostředky ISF – hranice a víza 
k nákupu vybavení pro ostrahu hranic a dát je agentuře Frontex k dispozici pro 
společné operace, představuje jasnou přidanou hodnotu EU generované fondem. 
Programové prohlášení pro rok 2020 uvádí v rámci tohoto okruhu závazky ve výši 
337 milionů EUR a platby vykázané do roku 2020 ve výši 141 milionů EUR. 

                                                      
13 Zvláštní zpráva č. 20/2019, bod 23. 

14 COM(2016) 880 final o hodnocení Schengenského informačního systému druhé generace 
(SIS II), body 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9. 

157

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_20/SR_Border_control_CS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0880&qid=1632410201840&from=CS


  

 

ISF – hranice a víza umožnil vývoj nezbytných systémů pro integrovanou 
správu hranic 

5.27. ISF – hranice a víza zásadně podpořil vývoj, údržbu, rozšíření a 
interoperabilitu čtyř15 stávajících systémů správy hranic (Eurosur, SIS II, VIS a Eurodac) 
a systémů EES a ETIAS, na jejichž vývoji se stále pracuje (viz obrázek 5.10). V květnu 
2019 byl přijat balíček týkající se interoperability, který tyto systémy propojuje, 
neočekává se ale, že projekt bude dokončen do konce roku 2023. 

                                                      
15 Dále také rejstřík jmen cestujících (PNR), což je IT systém financovaný z ISF – policie, který je 

propojen se softwarem ISF – hranice. 
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Obrázek 5.10 – Informační systémy EU pro zajištění bezpečnosti hranic 

* PNR je financován výhradně z ISF – policie, o němž tato kapitola nepojedná.

Zdroj: EÚD.

5.28. Tyto systémy mají zásadní význam pro to, aby při hraničních kontrolách bylo
možné identifikovat osoby, které představují bezpečnostní hrozbu, a současně aby 
legálním cestujícím umožnily hladký přechod hranic. Frekvence využívání těchto 
databází se zvyšuje. Například SIS II byl v roce 2019 využit 6,7 miliardkrát, v roce 2016 
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to bylo 4 miliardkrát16. Zatímco počet nedovolených překročení hranic klesl z 149 000 
v roce 2018 na 142 000 v roce 2019 a poté na 125 000 v roce 2020, počet státních 
příslušníků třetích zemí, kterým byl na vnějších hranicích odepřen vstup, se stabilně 
zvyšuje, a to z 297 860 v roce 2015 na 689 065 v roce 201917, což svědčí o tom, že 
systémy správy hranic pomáhají účinně provádět hraniční kontroly. 

5.29. V době našeho auditu informačních systémů EU pro hraniční kontroly18 
v roce 2019 jsme zjistili, že země, jichž se audit týkal, vyhradily 3 % až 29 % svých 
přídělů z ISF na pět auditovaných systémů. 

5.30. Na informační systémy správy hranic byly vyčleněny významné finanční a jiné 
prostředky. Financování pocházelo z celé řady zdrojů: národních rozpočtů, národních 
programů Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza a Fondu pro vnitřní 
bezpečnost – policie, konkrétních rozpočtových položek a agentur. Neexistuje však 
komplexní přehled o tom, kolik dosud rozpočet EU stály celkem, neboť dostupné 
informace jsou rozptýleny v řadě dokumentů týkající se různých období. 

Příspěvek Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza k účinné správě 
hranic závisí na tom, zda budou členské státy do informačních systémů 
vkládat spolehlivé, relevantní a aktuální informace 

5.31. Aby bylo možné provádět efektivní a účinné vízové a hraniční kontroly, je 
nezbytné, aby informační systémy používané pro hraniční kontroly fungovaly správně a 
využívaly spolehlivé, relevantní a aktuální informace. Dopad příspěvku Fondu pro 
vnitřní bezpečnost – hranice a víza na účinnou správu hranic mohou omezit tyto 
skutečnosti: 

o SIS II je největším a nejrozšířenějším bezpečnostním systémem pro správu hranic. 
Umožňuje vnitrostátním orgánům vkládat a prohlížet záznamy o fyzických 
osobách a věcech. I když systém účinnost hraničních kontrol zvyšuje (viz 
bod 5.28), jejich efektivnost a účinnost19 ohrožují problémy s kvalitou údajů20. 

                                                      
16 Programme statements for the 2020 draft budget, s. 344 a EU-lisa SIS II – 2019 Statistics, 

s. 6. 

17 Zdroj: Eurostat. 

18 Zvláštní zpráva č. 20/2019, bod 46. 

19 COM(2016) 880 final, bod 4.3.6. 

20 Tamtéž, body 68–72. 
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Příslušníci pohraniční stráže by navíc mohli SIS II využívat systematičtěji21: při 
průzkumu z roku 2019 jsme zjistili, že kvůli časovým omezením musí zaměstnanci 
rozhodovat o povolení vstupu/výstupu, aniž by nahlédli do databáze. 

o VIS propojuje konzuláty v zemích mimo EU se všemi hraničními přechody na 
vnějších hranicích v zemích schengenského prostoru a umožňuje jim výměnu 
vízových údajů. Příslušníci pohraniční stráže jsou schopni ověřit, zda je osoba 
předkládající vízum jeho oprávněným držitelem, zda je vízum pravé a zda držitel 
víza splňuje vízové požadavky. Systém však eviduje pouze krátkodobá 
schengenská víza (viz bod 5.19); konsolidované záznamy o všech udělených a 
kontrolovaných vízech neexistují22. 

o Z programového prohlášení pro systém Eurosur na rok 2020 vyplývá, že všechna 
koordinační centra na národní a nižší úrovni, jejichž zřízení pravidla systému 
vyžadují, byla ustavena do prosince 2014. V hodnocení Komise provedeném 
o čtyři roky později se však uvádí, že několik členských států stále nesplňuje 
požadavky v plném rozsahu, a my jsme zjistili, že státy neprovedly všechny 
požadavky důsledně a v plném rozsahu23. Účinnost systému EUROSUR snižuje 
skutečnost, že země nehlásí všechny incidenty (podle počtu a druhu informací), 
neprovádí včasné aktualizace informací a nesdílí všechny informací. Ukazatel 
uvádějící počet incidentů hlášených jednotlivými zeměmi je proto pravděpodobně 
podhodnocený. Komise přijala opatření k řešení těchto problémů stanovující 
závazná pravidla týkající se vykazovacích povinností členských států24. 

  

                                                      
21 Zvláštní zpráva č. 20/2019, body 49–54, 91. 

22 Tamtéž, bod 91. 

23 Zvláštní zpráva č. 8/2021: „Podpora pro správu vnějších hranic poskytovaná agenturou 
Frontex: zatím není dostatečně účinná“, bod 29 a příloha III. 

24 Nařízení č. 2021/581 ze dne 9. dubna 2021 o situačních obrazech Evropského systému 
ostrahy hranic (EUROSUR), Úř. věst. L 124, 12.4.2021, s. 3. 
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Závěry 
5.32. V době, kdy migrační krize vyvíjela obrovský tlak na vnější hranice EU, poskytl 
ISF – hranice a víza značnou podporu (1,4 miliardy EUR) na pomoc členským státům při 
řešení výzev spojených se zřízením a provozováním rámce pro integrovanou správu 
hranic a společné vízové politiky a se souvisejícími náklady. Není jasné, do jaké míry 
program dosáhl svého obecného cíle přispět k vysoké úrovni bezpečnosti v EU, protože 
ukazatel měřící pokrok při plnění tohoto cíle ovlivňuje řada vnějších faktorů (viz 
bod 5.17). 

5.33. Do konce roku 2020 bylo vyplaceno 55 % prostředků přidělených na národní 
programy. Mezi členskými státy panovaly značné rozdíly v míře čerpání finančních 
prostředků z ISF – hranice a víza, která se pohybovala v rozmezí od 18 % do 79 %. 
Mnoho výsledků se pravděpodobně projeví až po roce 2020. Opatření Unie a 
mimořádná pomoc, které představují 19 % přídělů z ISF – hranice a víza, nejsou 
zahrnuty do výkonnostního rámce (viz body 5.11–5.12). 

5.34. Celkově je šest z 12 ukazatelů ISF – hranice a víza zveřejněných ve výroční 
zprávě o řízení a výkonnosti a programových prohlášeních na dobré cestě ke splnění 
cílových hodnot pro rok 2020. Více než polovina (sedm) jsou ukazatele výstupů, a tudíž 
jsou měřítkem operačního provádění programu. Komise ve své výroční zprávě o řízení 
a výkonnosti prezentuje ukazatele, které vypovídají o vysoké míře pokroku při plnění 
cílů ISF – hranice a víza, ale neuvádí méně povzbudivé ukazatele týkající se odborné 
přípravy a budování kapacit konzulátů a pohraniční stráže. Navíc vzhledem k tomu, že 
zveřejněné ukazatele výkonnosti agregují výsledky vykázané členskými státy, 
umožňují výjimečně dobré výsledky dosažené omezeným počtem zemí prezentovat 
celkově pozitivní obraz a optimistickou představu o dosavadním pokroku (viz 
body 5.10, 5.14–5.16). 

5.35. Pokud jde o specifický cíl podpory společné vízové politiky, ISF – hranice a 
víza pomohl modernizovat více než 2 620 konzulátů, čímž vytvořil bezpečnější a 
efektivnější střediska pro vyřizování víz. Rovněž podpořil činnosti konzulární 
spolupráce mezi členskými státy, včetně zřizování společných vízových center. 
Nicméně odborná příprava v oblasti vízové tematiky v průměrné délce tři hodiny 
vypovídá o tom, že program dostatečně nepřispěl k jednotnému uplatňování acquis 
prostřednictvím odborné přípravy (viz body 5.20–5.21). 

5.36. Pokud jde o podporu integrované správy hranic, program přináší přidanou 
hodnotu tím, že umožňuje zemím modernizovat a rozvíjet infrastrukturu ostrahy 
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hranic, včetně klíčových informačních systémů používaných pro ochranu hranic. Aby 
však byla správa hranic účinná, musí být informace v těchto systémech spolehlivé, 
relevantní a aktuální. Z důkazů vyplývá, že kvalita údajů je opakujícím se problémem a 
že systémy by mohly být využívány častěji a s větší samozřejmostí. Plné využití 
potenciálu nového vývoje a nástrojů financovaných z programu vyžaduje nezbytnou 
řádnou odbornou přípravu příslušníků pohraniční stráže. Cíle v oblasti odborné 
přípravy však nebyly splněny a souhrnné údaje vykázané členskými státy nejsou 
srovnatelné (viz body 5.23–5.31). 
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Přílohy 

Příloha 5.1 – Cíle Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza 

Obecný cíl 

Cíl Plné znění cíle Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem vzorku? 

Obecný 
cíl 1 

Přispět k zajištění vysoké úrovně 
bezpečnosti v Evropské unii a 
usnadnit legální cestování 
prostřednictvím jednotné a 
vysoké úrovně ochrany vnějších 
hranic a účinným zpracováním 
schengenských víz v souladu se 
závazky Unie v oblasti základních 
svobod a lidských práv. 

Zajištění vysoké 
úrovně 
bezpečnosti 
v Unii (OC 1) 

Ano 

Specifické cíle 

Cíl Plné znění cíle Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem vzorku? 

Specifický 
cíl 1 

Podporovat společnou vízovou 
politiku, která má usnadňovat 
legální cestování, poskytovat 
žadatelům o víza vysoce 
kvalitní služby, zajišťovat rovné 
zacházení se státními 
příslušníky třetích zemí a řešit 
nelegální přistěhovalectví. 

Podpora 
společné vízové 
politiky (SC 1) 

Ano 

Specifický 
cíl 2 

Podporovat integrovanou 
správu hranic […], aby byla 
zajištěna jednotná a vysoká 
úroveň ochrany a zabezpečení 
vnějších hranic […] na jedné 
straně a plynulý přechod přes 
vnější hranice v souladu se 
schengenským acquis na straně 
druhé, přičemž bude zajištěna 
dostupnost mezinárodní 
ochrany pro osoby, které ji 
potřebují, v souladu se závazky, 

Podpora 
integrované 
správy hranic 
(SC 2) 

Ano 
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Specifické cíle 

Cíl Plné znění cíle Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem vzorku? 

které členské státy přijaly 
v oblasti lidských práv, včetně 
zásady nenavracení. 

Operativní cíle ISF – hranice a víza 

Cíl Plné znění cíle 
Zkrácený název 

(a zkratka) 
Zastoupen 

v našem vzorku? 

a) 

Podpora rozvoje provádění a 
prosazování politik s cílem 
zajistit neprovádění kontrol 
osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost při překračování 
vnitřních hranic a provádění 
kontrol osob a efektivní 
monitorování při překračování 
vnějších hranic; 

Ano 

b) 

Postupné zavádění systému 
integrované správy vnějších 
hranic založeného na solidaritě 
a odpovědnosti, zejména 
prostřednictvím: 
i) posilování systémů kontrol a
ostrahy na vnějších hranicích a
meziagenturní spolupráce mezi
pohraničními, celními,
migračními, azylovými a
donucovacími orgány členských
států na vnějších hranicích,
včetně námořních hranic;
ii) opatření uvnitř území
souvisejících se správou
vnějších hranic a nezbytných
stěžejních opatření týkajících
se bezpečnosti dokumentů,
zjišťování a ověřování
totožnosti a interoperability

Ano 
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Operativní cíle ISF – hranice a víza 

Cíl Plné znění cíle 
Zkrácený název 

(a zkratka) 
Zastoupen 

v našem vzorku? 

získaného technického 
vybavení; 
iii) jakýchkoli opatření
přispívajících k předcházení
přeshraniční trestné činnosti na
vnějších hranicích související
s pohybem osob, včetně
obchodu s lidmi a převaděčství,
a k potírání této trestné
činnosti;

c) 

Podpora rozvoje a provádění 
společné politiky týkající se víz 
a jiných krátkodobých povolení 
k pobytu a různých forem 
konzulární spolupráce za 
účelem zajištění lepšího 
konzulárního pokrytí a 
harmonizovaných postupů při 
vydávání víz; 

Ano 

d) 

Zřizování a provozování 
informačně-technologických 
systémů, jejich komunikační 
infrastruktury a vybavení 
podporujícího společnou 
vízovou politiku, hraniční 
kontroly a ostrahu hranic na 
vnější hranici a plné dodržování 
práva na ochranu osobních 
údajů; 

Ano 

e) 

Zlepšení informovanosti 
o situaci na vnějších hranicích a
schopnosti členských států
reagovat;

Ano 

f) 

Zajišťování efektivního a 
jednotného uplatňování acquis 
Unie týkajícího se hranic a víz, 
včetně účinného fungování 
schengenského hodnotícího a 
monitorovacího mechanismu; 

Ano 
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Operativní cíle ISF – hranice a víza 

Cíl Plné znění cíle 
Zkrácený název 

(a zkratka) 
Zastoupen 

v našem vzorku? 

g) 

Posilování akcí členských států 
přispívajících ke zlepšení 
spolupráce mezi členskými 
státy působícími ve třetích 
zemích v souvislosti s toky 
státních příslušníků třetích 
zemí na území členských států, 
včetně předcházení 
nelegálnímu přistěhovalectví a 
jeho řešení, jakož i spolupráce 
s třetími zeměmi v tomto 
ohledu a v naprostém souladu 
s cíli a zásadami vnější činnosti 
Unie a její humanitární politiky. 

Ano 

Zdroj: nařízení (EU) č. 515/2014. 
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Kapitola 6 

Globální Evropa 
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Úvod 

Stručný popis okruhu „Globální Evropa“ 

6.1. Okruh 4 víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020 „Globální
Evropa“ zahrnuje výdaje na veškerou vnější činnost financovanou ze souhrnného 
rozpočtu EU. Cílem těchto politik je: 

— propagovat v zahraničí hodnoty EU, jako je demokracie, právní stát a dodržování 
lidských práv a základních svobod, 

— řešit hlavní celosvětové výzvy, jako je změna klimatu a úbytek biologické 
rozmanitosti, 

— zvyšovat dopad rozvojové spolupráce EU, a přispívat tak k vymýcení chudoby, 
podporovat udržitelný rozvoj a usilovat o prosperitu, 

— podporovat stabilitu a bezpečnost v zemích procesu rozšíření a v zemích 
evropského sousedství, 

— posilovat evropskou solidaritu po přírodních nebo člověkem způsobených 
katastrofách, 

— zlepšovat předcházení krizovým situacím a řešení konfliktů, zachovávat mír, 
posilovat mezinárodní bezpečnost a podporovat mezinárodní spolupráci, 

— prosazovat zájmy Unie a společné zájmy v zahraničí. 

6.2. Celkové výdaje plánované v tomto okruhu na období VFR 2014–2020 činily
66,3 miliardy EUR, přičemž do konce roku 2020 bylo vyplaceno 44,2 miliardy EUR (viz 
obrázek 6.1). 
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Obrázek 6.1 – „Globální Evropa“: platby provedené v období 2014–2020 
v souvislosti se závazky tohoto období 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Evropské komise. 

Rozsah a koncepce 

6.3. Z 15 programů v okruhu „Globální Evropa“ jsme vybrali jeden, totiž nástroj 
předvstupní pomoci II (NPP II), který představuje 12,6 % (5,6 miliardy EUR) celkových 
plateb provedených do konce roku 2020 v tomto okruhu VFR. Naším cílem bylo určit, 
jaké relevantní informace o výkonnosti jsou k dispozici, a na základě těchto informací 
posoudit, jak dobře si výdajové programy EU vedly. Navazujeme na svá zjištění 
o nástroji pro rozvojovou spolupráci a evropském nástroji sousedství uvedená ve 
zprávě o výkonnosti za rok 2019, na něž připadalo 44,8 % celkových plateb do konce 
roku 2019. 







Globální Evropa
44,2
5,8 % Jiné programy

7,6 (17,2 %)

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II)
5,6 (12,6 %)

Evropský nástroj sousedství
9,8 (22,2 %)

Humanitární pomoc
10,3 (23,3 %)

Nástroj pro rozvojovou spolupráci
10,9 (24,7 %)

(v mld. EUR)

766,9 
miliardy EUR

i) jako podíl na všech okruzích VFR ii) v členění podle jednotlivých 
programů
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6.4. Toto kapitolu jsme vypracovali s použitím informací Evropské komise 
o výkonnosti, včetně výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2020, programových 
prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022 a výroční zprávy o činnosti za rok 2020 
Generálního ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření (GŘ NEAR) a 
klíčových hodnocení a dalších zpráv uvedených na obrázku 6.2. Přezkoumávali jsme 
rovněž výroční zprávu o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti. 
Informuje se v ní o tom, jak EU plní své globální závazky, mimo jiné na základě 
ukazatelů rámce EU pro výsledky mezinárodní spolupráce a rozvoje a ukazatelů 
výkonnostního rámce NPP. Kontrolovali jsme, nakolik jsou tyto informace věrohodné a 
nakolik odpovídají našim zjištěním, nekontrolovali jsme ale jejich spolehlivost. Pro 
účely této kapitoly a celé této zprávy odpovídá výraz „výsledek“ (result) výrazu „efekt“ 
(outcome) v glosáři oficiální rozvojové pomoci1. 

6.5. Informace jsme čerpali i z výsledků svých nedávných auditů a přezkumů. 
Metodiku použitou při vypracování této kapitoly podrobně popisujeme v dodatku. 

                                                      
1 OECD, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. 
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Obrázek 6.2 – Harmonogram hlavních hodnocení a dalších zpráv a 
hodnocená období 

 
Zdroj: EÚD. 

6.6. Každý výdajový program EU má řadu cílů, které jsou klasifikovány jako obecné 
nebo specifické a které jsou definovány v jeho zakládajících právních předpisech2. NPP 
II má pět cílů (jeden obecný a čtyři specifické) a tato kapitola se zabývá čtyřmi z nich 
(viz příloha 6.1). 

                                                      
2 Nařízení (EU) č. 231/2014 o nástroji předvstupní pomoci (NPP II). 

VFR 
2021–2027

VFR 
2014–2020

VFR 
2007–2013

Hodnocené období Zveřejnění

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Přezkum NPP II v polovině období

SWD – přezkum výdajů

SWD – přezkum NPP II v polovině 
období

Monitorování NPP II 

Správa ekonomických záležitostí

Konkurenceschopnost MSP

SWD – konkurenceschopnost MSP + 
správa ekonomických záležitostí

Twinning

Právní stát (sousedství a rozšíření)

Odvětvový přístup

Občanská společnost

Rovnost žen a mužů

Místní orgány

Spolupráce EU se Srbskem

SWD – hodnocení dopadu NPP III

173

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&from=CS


  

 

Účel NPP II a způsob jeho fungování 

6.7. Proces přistoupení je založen na splnění tří souborů kodaňských kritérií 
(politických kritérií, ekonomických kritérií a správní a institucionální schopnosti účinně 
zavádět legislativu EU (která se souhrnně označuje jako acquis)3. Některé prvky těchto 
kritérií, totiž právní stát, základní práva, posílení demokratických institucí, reforma 
veřejné správy a správa ekonomických záležitostí, jsou přednostní; tento přístup se 
označuje jako „základní zásady na prvním místě“. NPP II je hlavním zdrojem 
financování EU pro pět kandidátských zemí (Albánii, Černou Horu, Severní Makedonii, 
Srbsko a Turecko) a dva potenciální kandidáty (Bosnu a Hercegovinu a Kosovo*4), které 
dále označujeme jako příjemce NPP II. NPP II, který řídí GŘ NEAR a Generální ředitelství 
pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI), podporuje provádění politiky rozšíření EU. 
Koncepční přehled NPP II a jeho souvislostí je uveden na obrázku 6.3, který ukazuje 
potřeby, které má řešit, cíle, jichž má dosáhnout, a výstupy a efekty, které by měl 
přinést. 

                                                      
3 Závěry předsednictví, zasedání Evropské rady v Kodani, 21.–22. června 1993. 

4 * Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu 
s rezolucí RB OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení 
nezávislosti Kosova. 
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Obrázek 6.3 – Přehled NPP II 

Zdroj: EÚD na základě nařízení o NPP II č. 231/2014, programových prohlášení Komise, výroční zprávy 
o řízení a výkonnosti a hodnocení NPP II (SWD(2017) 463 final).

6.8. NPP, který byl poprvé zřízen pro programové období 2007–2013, pomáhá
příjemcům (viz mapa na obrázku 6.4) na jejich evropské cestě. Nahradil řadu programů 
a finančních nástrojů, které tuto úlohu plnily před rokem 2007. NPP II se vztahuje na 
období 2014–2020. 

Potřeby
• Mír, demokracie a stabilita

v Evropě

• Příprava zemí procesu rozšíření na
členství v EU 

Očekávané efekty
Dopady
• Země procesu rozšíření

dodržují hodnoty EU a 
přizpůsobily se pravidlům,
normám, politikám a 
postupům EU

• Země procesu rozšíření jsou 
připravené podle politických a
ekonomických přístupových 
kritérií

• Země procesu rozšíření jsou 
připravené prosazovat acquis
EU

Výsledky
• Provádění politických reforem

• Hospodářský, sociální a územní 
rozvoj

• Uplatňování a prosazování 
acquis

• Posílená regionální integrace a
spolupráce

Procesy
Způsob řízení
Převážně přímé a nepřímé

Aktéři
Delegace EU, několik generálních 
ředitelství Komise, ESVČ, 
Frontex, Evropský parlament, 
orgány členských států, orgány 
partnerských zemí a občanská 
společnost

Činnosti
• Víceleté plánování –

strategické dokumenty, 
programy pro jednotlivé
země

• Provádění opatření různými 
metodami

• Monitorování a vykazování
dosažených výsledků

Kontext a vnější faktory
Kontext EU
• Strategie rozšíření
• Další výdajové programy EU –

nástroj přispívající ke 
stabilitě a míru, EIDHR

• Relevantní nevýdajové 
nástroje EU: dialog 
o politikách

Vnější faktory
• Politická nestabilita
• Míra politické vůle,

institucionální odpor vůči 
reformám

• Priority a opatření ostatních 
aktérů

• Pandemie COVID-19 a další 
krize (migrace, záplavy atd.)

Vstupy

• 2014–2020: 12,9 miliardy EUR

• V období 2014–2020: 99 % 
přiděleno na závazky a 44 % 
vyčerpáno 

• Zaměstnanci Komise, Evropské
služby pro vnější činnost (ESVČ) a
delegací EU

Cíle

• OC 1: podpora reforem, které jsou 
zapotřebí k dosažení souladu 
s pravidly a hodnotami EU
s ohledem na členství v EU

• SC 1: politické reformy

• SC 2: hospodářský, sociální a
územní rozvoj

• SC 3: sbližování s acquis a řízení 
fondů EU

• SC4: regionální integrace

(viz též příloha 6.1)

Očekávané výstupy
• Projekty prováděné v oblasti 

politických reforem

• Projekty prováděné v oblasti 
reforem hospodářského, 
sociálního a územního rozvoje

• Právní předpisy 
přijaté/pozměněné v souladu 
s acquis EU

• Zavedené programy
přeshraniční spolupráce

• % finančních prostředků 
vyčerpáno 
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Obrázek 6.4 – Příjemci NPP II 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

6.9. NPP II pomáhá příjemcům přijímat a provádět reformy potřebné ke sblížení 
s normami a politikami EU a s acquis. Připravuje je na jednání o přistoupení k EU, která 
jsou rozdělena do 35 kapitol jednání, které se vztahují na jednotlivé oblasti acquis. 
V souladu s revidovanou metodikou rozšíření schválenou Radou v březnu 2020 budou 
nyní kapitoly jednání rozděleny do šesti tematických okruhů5. 

                                                      
5 COM(2020) 57 final. 

Černá Hora
Kandidátská země
od r. 2010

Albánie
Kandidátská země
od r. 2014

Srbsko
Kandidátská země
od r. 2012

Bosna a 
Hercegovina
Požádala o členství 
v EU v únoru 2016

Kosovo
Dohoda o stabilizaci a 
přidružení s Kosovem 
vstoupila v platnost 
v dubnu 2016

Severní Makedonie
Kandidátská země
od r. 2005

Potenciální kandidátské 
země

Kandidátské země bez 
současných přístupových 
rozhovorů

Kandidátské země vedoucí 
rozhovory o členství

Turecko
Kandidátská země
od r. 1999
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6.10. Do konce roku 2020 byly uzavřeny smlouvy k 97 % rozpočtu NPP II na období 
2014–2020, zejména v rámci přímého nebo nepřímého řízení. Sdílené řízení, při kterém 
je provádění přeneseno na členské státy EU, se používá pouze pro programy 
přeshraniční spolupráce se zeměmi EU (až do výše 4 % rozpočtu NPP II).  
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Posouzení výkonnosti NPP II na základě 
zveřejněných informací o výkonnosti 

Obecné připomínky 

6.11. Přehled všech ukazatelů NPP II obsažených v programovém prohlášení uvádí 
obrázek 6.5. Podrobné přehledy ukazatelů jsou uvedeny na obrázku 6.6, obrázku 6.7 a 
obrázku 6.8. O některých obecných omezeních, která se uplatňují při interpretaci 
těchto ukazatelů, pojednává zpráva o výkonnosti za rok 20196. Naše hodnocení toho, 
zda je splnění ukazatele „na dobré cestě“, se týká pravděpodobnosti, že cílové hodnoty 
ukazatele bude dosaženo. V tomto konkrétním hodnocení se neodráží, zda a jak úzce 
daný ukazatel souvisí s opatřeními a cíli NPP II, ani zda je cílová hodnota, která byla pro 
ukazatel stanovena, dostatečně ambiciózní. Jde tedy pouze o první krok analýzy 
výkonnosti NPP II. Rovněž jsme nekontrolovali spolehlivost souvisejících údajů 
(věnovali jsme se jí však ve zprávě o výkonnosti za rok 20197). 

Obrázek 6.5 – Přehled všech ukazatelů NPP II v programovém prohlášení 

 
Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

                                                      
6 Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019, bod 1.24. 

7 Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019, body 1.13–1.23. 

Cíl (*) Celkem
Všechny Všechny Všechny

SC 1 3 3 3
SC 2 11 4 1 3 7 3 4
SC 3 3 2 1 1 1 1
SC 4 2 2 2

Celkem 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Výstup Výsledek Dopad

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo neprůkazné 
údaje

Ano Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

LEGENDA

(*) Úplný seznam cílů je uveden v příloze 6.1
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Většina ukazatelů buď není na dobré cestě, nebo je jejich pokrok nejasný 

6.12. Ačkoli je pro NPP II stanoven obecný cíl (viz příloha 6.1), programové 
prohlášení neuvádí žádné související ukazatele. Z 19 ukazatelů v programovém 
prohlášení NPP II týkajících se specifických cílů programu se většina (11) týká 
specifického cíle 2, na nějž připadá 40 % závazků z rozpočtu NPP II. Celkově představují 
58 % (11) ukazatelů NPP II ukazatele dopadů a 42 % (8) ukazatele výstupů.  

6.13. Na základě informací uvedených v programovém prohlášení se domníváme, 
že čtvrtina (5) ukazatelů je na dobré cestě, zatímco polovina (9) nikoli. U zbývající 
čtvrtiny (5) programové prohlášení neobsahuje dostatek informací, které by umožnily 
jasně posoudit jejich pokrok8. Buď u milníků nejsou vykázány žádné výsledky (3), nebo 
v první řadě žádné milníky neexistují (2). 

6.14. Ukazatele (17) pro tři vybrané specifické cíle (specifické cíle 1–3), na něž 
připadají dvě třetiny rozpočtu NPP II, jsou ukazatele dopadů (11) a ukazatele výstupů 
(6). Programové prohlášení uvádí zdroj pro každý ukazatel: u některých se zřetelně 
odkazuje na zprávy nebo internetové stránky, kde jsou informace zveřejněny (7), avšak 
u většiny se pouze odkazuje na orgány, které údaje poskytují (10). Proto není vždy 
jasné, jak byly předložené údaje vypočteny9. Například není zřejmé, jak se počítá 
průměrný vývoz a dovoz pro západní Balkán.  

6.15. Letos Komise poprvé zavedla v programovém prohlášení své vlastní 
posouzení pokroku. Ve srovnání s předchozími programovými prohlášeními to 
považujeme za zlepšení. Analýza Komise se však někdy liší od naší analýzy. Komise se 
například domnívá, že všechny tři ukazatele v rámci specifického cíle 1 vykazují mírný 
pokrok, zatímco kvantitativní informace vykázané u všech tří ukazatelů žádný pokrok 
nevykazují (viz též body 6.33–6.35). 

                                                      
8 To se týká ukazatelů 5 (ve vztahu k západnímu Balkánu) a 6 v rámci specifického cíle 2 a 

ukazatelů 1 a 2 (druhý ve vztahu k západnímu Balkánu) v rámci specifického cíle 3. 

9 Týká se to ukazatelů 2, 3 a 4 (ve vztahu k západnímu Balkánu) v rámci specifického cíle 2 a 
ukazatele 2 (ve vztahu k západnímu Balkánu i Turecku) v rámci specifického cíle 3. 
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6.16. Šest z 19 ukazatelů v programovém prohlášení je uvedeno ve výroční zprávě 
o řízení a výkonnosti jako klíčové ukazatele výkonnosti. Dle našeho soudu však výběr ve 
výroční zprávě o řízení a výkonnosti není pro výkonnost NPP II reprezentativní. Čtyři 
jsou ukazatele dopadu a popisují spíše kontext NPP II než jeho výkonnost. Další dva 
ukazatele jsou ukazatele výstupů, ale týkají se programů přeshraniční spolupráce, které 
nejsou pro výdaje NPP II reprezentativní (viz bod 6.10). Všechny vybrané ukazatele 
navíc vykazují pokrok a dva ukazatele, které dosáhly svých cílů, jsou ukazateli dopadů. 
Žádný z klíčových ukazatelů výkonnosti nadto nepatří ke specifickému cíli 1 týkajícímu 
se politických reforem, přestože se jedná o ústřední prvek rozšíření (viz bod 6.7). 

Odvětvový přístup byl strategickou volbou, která měla zlepšit výkonnost 
NPP II, ale nemohl být uplatňován důsledně 

6.17.  NPP je jedinečný v tom, že se zaměřuje na přípravu na členství v EU, což je 
dlouhodobý proces. „Odvětvovým přístupem“ se rozumí vymezení uceleného souboru 
opatření, která mají přinést reformu v dané oblasti čili „odvětví“, jako je právní stát, 
soudnictví nebo veřejná správa, a uvést je do souladu s normami EU. Jeho součástí je 
analýza podmínek v daném odvětví, požadovaných opatření a jejich posloupnosti a 
subjektů a nástrojů, které jsou k jejich realizaci zapotřebí. V případě NPP II učinila 
Komise strategické rozhodnutí uplatňovat tento přístup s cílem zajistit „dlouhodobější, 
soudržnější a udržitelnější přístup, umožnit větší odpovědnost, usnadnit spolupráci 
mezi dárci, odstranit zdvojování úsilí a dosáhnout větší efektivity a účinnosti“10. 

6.18. V prvních letech se odvětvový přístup u některých příjemců NPP II setkal s 
řadou překážek, přičemž hlavními z nich byly: 

o chybějící vnitrostátní odvětvové strategie a rámce pro posouzení výkonnosti 
umožňující monitorovat výkonnost11, 

o slabé politické odhodlání, byrokratický odpor a nízká správní kapacita12. 

                                                      
10 Revidovaný orientační strategický dokument pro Turecko (2014–2020), s. 5. 

11 Externí hodnocení nástroje předvstupní pomoci (NPP II) (2014 – polovina r. 2017), s. iii–iv a 
38–39, revidovaný orientační strategický dokument pro Bosnu a Hercegovinu (2014–2020), 
s. 10, a revidovaný orientační strategický dokument pro Kosovo* (2014–2020), s. 12. 

12 Evaluation of sector approach under IPA II, s. 44. 
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6.19. Pokud jde o programování NPP II, umožnil odvětvový přístup intenzivnější 
dialog mezi EU a příjemci NPP II a zvýšil vnitřní soudržnost13 NPP II v těch odvětvích, 
která14: 

o byla zahrnuta do koncepce „základní zásady na prvním místě“ (například 
soudnictví), která zajišťovala nepřetržitý tok pomoci,  

o využívala odvětvové rozpočtové podpory nebo víceletých programů15 vhodně 
spojených se zvláštními nástroji pro rozvoj kapacit16. 

6.20. Provádění odvětvového přístupu, zejména prostřednictvím rozpočtové 
podpory, zlepšilo strategické zaměření NPP II a zvýšilo jeho důraz na reformy. Podle 
hodnocení v polovině období však byl odvětvový přístup prováděn z hlediska odvětví a 
příjemců NPP II nerovnoměrně17. 

Nepřímé řízení prováděné přijímajícími zeměmi mělo někdy nepříznivý 
dopad na operační efektivnost 

6.21. Jak je uvedeno v bodě 6.10, rozpočet NPP II podléhá především přímému a 
nepřímému řízení. V rámci přímého řízení plní Komise rozpočet přímo až do doby, než 
jsou k tomu akreditovány příslušné orgány příjemců NPP II. V rámci nepřímého řízení 
pověřuje Komise úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu: 

o přijímající země NPP II nebo jimi určené subjekty (označuje se jako nepřímé řízení 
s přijímající zemí), nebo 

o agentury EU nebo členských států, nebo 

o mezinárodní organizace. 

                                                      
13 Tamtéž, s. 45. 

14 Tamtéž, s. viii. 

15 Tamtéž, s. viii. 

16 Tamtéž, s. 30, SWD(2017) 463 final, s. 11. 

17 SWD(2017) 463 final, s. 3. 
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6.22. Nepřímé řízení s přijímající zemí se v první řadě využívá k přípravě orgánů 
příjemců na řízení strukturálních fondů a fondů soudržnosti v budoucnosti. 
V hodnocení NPP II v polovině období, v němž se posuzovaly první roky jeho provádění, 
byl uveden závěr, že ačkoli nepřímé řízení s přijímající zemí zlepšilo zodpovědnost 
příjemců za program, bylo méně efektivní než přímé řízení18. Vzhledem k vážným 
problémům s efektivností souvisejícím se systémovými nedostatky a nízkou správní 
kapacitou zavedla Komise v některých odvětvích znovu přímé řízení. V Turecku, kde 
financování z NPP I a II většinou podléhalo nepřímému řízení s přijímající zemí, vedla 
chronická zpoždění k nahromadění neprovedených výdajů ve výši přes 600 milionů 
EUR. V Albánii byly pozastaveny postupy při zadávání zakázek NPP II v rámci 
nepřímého řízení s přijímající zemí, což mělo za následek zpoždění zadávacích řízení19. 
Tato neefektivnost ovlivňuje relevantnost a účinnost projektů20. 

6.23. Oprávnění využívat nepřímé řízení s přijímající zemí získalo také Srbsko a 
Černá Hora, kdežto Kosovo a Bosna a Hercegovina nikoli21. Příjemci NPP II však 
o nepřímé řízení s přijímající zemí nemají vždy zájem. Srbské orgány například 
v souvislosti s oblastí právního státu upřednostňovaly přímé řízení, zejména kvůli 
nesouladu mezi přísnými požadavky EU na nepřímé řízení s přijímající zemí a nízkou 
správní kapacitou odpovědných agentur22, kterou dále zhoršovala vysoká fluktuace 
zaměstnanců23. 

                                                      
18 Externí hodnocení nástroje předvstupní pomoci (NPP II) (2014 – polovina r. 2017), s. iii, 36 

a 39. 

19 SWD(2018) 151 final, s. 83. 

20 Externí hodnocení nástroje předvstupní pomoci (NPP II) (2014 – polovina r. 2017), s. ii, iii, iv 
a 36.  

21 Tamtéž, s. 13. 

22 IPA II monitoring, reporting and performance framework, s. 14, Thematic evaluation of EU 
support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates 
of enlargement (2010–2017), s. 29–30. 

23 Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the 
period 2012–2018, s. 61–62. 
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NPP II pružně reagoval a pomáhal při zmírňování krizí 

6.24. NPP II pomáhá zmírňovat krize s možným dopadem na jeho obecné a 
specifické cíle, jmenovitě na hospodářský a sociální rozvoj příjemců NPP II. Například 
po záplavách na západním Balkáně v roce 2014 GŘ NEAR přerozdělilo finanční 
prostředky NPP II (127 milionů EUR) na zvláštní opatření týkající se obnovy po 
povodních a zvládání povodňových rizik24. 

6.25. V reakci na pandemii COVID-19 bylo téměř 900 milionů EUR z NPP II 
přerozděleno na podporu západního Balkánu25. Tato částky byla součástí 3,3 miliardy 
EUR, které region obdržel i z jiných nástrojů EU, jako je makrofinanční pomoc, a 
v podobě zvýhodněných úvěrů od Evropské investiční banky. 

Informace o výkonnosti NPP II vykazují určité nedostatky 

6.26. GŘ NEAR zveřejňuje podrobné výroční zprávy o tom, jak si jednotlivé 
kandidátské země a potenciální kandidáti vedou v jednotlivých kapitolách jednání a při 
plnění politických a hospodářských kritérií a jakého dosáhli pokroku (viz bod 6.7). 
Ačkoli tyto zprávy, vypracované na základě pověření Rady Evropské unie (dále jen 
„Rada“), plní svůj účel, kterým je poskytovat informace o procesu rozšíření, jejich 
informační hodnota by se dále zvýšila, pokud by uváděly, do jaké míry lze pokrok (nebo 
jeho nedostatek) přičíst NPP II a nakolik se týká jiných aktérů nebo faktorů. 

6.27. V monitorování jednotlivých projektů byly nedostatky, jak bylo uvedeno 
v několika externích hodnoceních a auditech EÚD. V některých případech se 
monitorování zaměřovalo na vstupy, činnosti a procesy, nikoli na výsledky a dopady26. 
Některé ukazatele analyzované v našich zprávách postrádaly výchozí hodnoty nebo 
byly špatně vymezeny27. 

                                                      
24 C(2014) 9797 final. 

25  Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 GŘ NEAR, s. 17. 

26 Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions 
(2010–2018), s. 6, Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and 
women’s and girls’ empowerment (2010–2018), s. 14, Thematic evaluation of EU support 
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of 
enlargement (2010–2017), s. ix a 32. 

27 Zvláštní zpráva č. 7/2018, body VIII a 39, zvláštní zpráva č. 27/2018, body IX a 54. 
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6.28. Komise najímá externí dodavatele, aby vypracovali externí hodnocení 
programů a posoudili jejich účinnost, efektivitu, relevantnost, ucelenost a přidanou 
hodnotu EU. Klíčovým výstupem těchto hodnocení je pracovní dokument útvarů 
Komise (SWD), v němž se předkládají výsledky hodnocení. V případě sedmi z 11 
hodnocení, která jsme přezkoumávali, tyto pracovní dokumenty chyběly, což znamená, 
že stanovisko GŘ NEAR k závěrům externích hodnotitelů nebylo zveřejněno. Dále jsme 
si povšimli, že závěry hodnocení v oblasti správy ekonomických záležitostí a 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků byly v příslušném pracovním 
dokumentu útvarů Komise potvrzeny, aniž by byla věnována pozornost významným 
nedostatkům v procesu hodnocení. Na podobné nedostatky v jiných oblastech zájmu 
jsme upozornili ve zprávě o výkonnosti za rok 2019. 

6.29. Programové prohlášení NPP II uvádí ukazatele dopadů a výstupů bez 
ukazatelů výsledků, které by je spojovaly. Ukazatele výsledků jsou klíčové pro 
pochopení toho, jak program přispěl k plnění svých cílů. Jiné zprávy Komise, například 
výroční zpráva o činnosti a zpráva o provádění nástrojů EU pro financování vnější 
činnosti, obsahují další ukazatele, včetně ukazatelů výsledků, které by mohly 
poskytnout úplnější přehled. Přestože tyto ukazatele udávají hodnoty za GŘ NEAR jako 
celek nebo za všechny nástroje vnější činnosti dohromady, u některých z těchto 
ukazatelů lze informace rozdělit podle jednotlivých nástrojů. To znamená, že Komise 
může podle nich posoudit konkrétně výkonnost NPP II a podat o ní zprávu. V rámci 
programování NPP III (následnický program na období 2021–2027) pracuje GŘ NEAR na 
matici, v níž budou seskupeny všechny dostupné programové ukazatele. 

6.30. Mezi uskutečněním výdajů na víceletý program a okamžikem, kdy se projeví 
jejich efekt, je nevyhnutelná časová prodleva. K 31. prosinci 2020 nebylo dosud 
z celkového přídělu na NPP II ve VFR na období 2014–2020 vyplaceno 56 %, takže 
mnoho výsledků se pravděpodobně projeví až po roce 2020. Stejně jako u všech 
nástrojů financování vnější činnosti musí Komise vypracovat závěrečnou hodnoticí 
zprávu za období 2014–2020 v rámci průběžného přezkumu pro příští finanční období, 
který se uskuteční do 31. prosince 2024.  
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Politické reformy 

6.31. Obrázek 6.6 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení
souvisejících se specifickým cílem 1 „Politické reformy“. 

Obrázek 6.6 – Přehled ukazatelů souvisejících s cílem „Politické reformy“ 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Shrnutí všech ukazatelů
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Ano 0 1 0 0 0

Ne 0 0 3 3

Nejasné 1 0 0 1 0 0

CELKEM
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LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo neprůkazné 
údaje
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vnějších zdrojů: západní Balkán

Vážené hodnocení na základě osmi 
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Politické reformy se obecně provádějí pomalu 

6.32. Jedním ze tří souborů kodaňských kritérií jsou i politická kritéria (viz bod 6.7). 
Zaměřují se na právní stát, základní práva a posilování demokratických institucí a 
veřejné správy. 

6.33. Navzdory pokroku některých příjemců při plnění politických kritérií28 se 
všechny ukazatele z programového prohlášení29 týkající se připravenosti příjemců NPP 
II na členství v EU, pokud jde o politické reformy, ve srovnání s výchozími hodnotami 
zhoršily a žádný z nich není na dobré cestě k dosažení svého cíle. Jelikož však jsou 
všechny ukazatele politických reforem ukazateli dopadu, závisí jejich pokrok nejen na 
podpoře z NPP II, ale také na jiných kontextových činitelích, jako je politická vůle 
dotčeného příjemce NPP II, jak Komise připouští ve svém sdělení o politice rozšíření EU 
pro rok 202030. 

6.34. První ukazatel pro specifický cíl 1 se týká počtu případů, kdy se příjemci NPP 
II, pokud jde o splnění politických přístupových kritérií, nacházejí v rané fázi přípravy. 
Milník na rok 2018 stanovil, že tento počet by se měl snížit. Počet se však zvýšil, hlavně 
kvůli horšímu fungování soudnictví, zpomalení reformy veřejné správy a zhoršení 
svobody projevu v Turecku. Tento krok zpět znamená, že ačkoli někteří příjemci NPP II 
dosáhli pokroku, cíl, kterým je, aby připravenost většiny z nich byla do roku 2020 na 
mírně pokročilé úrovni, nebyl splněn. 

6.35. Další dva ukazatele vycházejí z osmi vnějších zdrojů měřících většinou 
vnímání korupce, svobody tisku, účinnosti veřejné správy, právního státu, regulační 
kvality a možnosti vyslovit názor a vyvozování odpovědnosti. Do roku 2019 vykazují 
celkové zhoršení a navzdory zlepšení v roce 2020 zůstávají zejména v případě Turecka 
pod výchozími hodnotami a zjevně nejsou na dobré cestě k dosažení svých cílů. 

6.36. Kromě toho byl ukončen jeden z původně stanovených ukazatelů pro 
specifický cíl 1, který monitoruje zapojení občanské společnosti do reformních procesů, 
přestože monitorovací hodnocení NPP II uvádí, že tento ukazatel „by mohl poskytnout 
velmi užitečné informace o zapojení organizací občanské společnosti do NPP II“. 

                                                      
28 Výroční zprávy za rok 2020. 

29 COM(2021) 300, s. 1164–1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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Podpora EU byla účinnější při prosazování základních reforem, než při 
zajišťování jejich provádění 

6.37. Podpora z NPP pomohla příjemcům NPP II začlenit otázky lidských práv a 
demokracie do jejich vnitrostátních politických rámců. EU přispěla k právním a 
ústavním reformám finanční podporou, technickou pomocí a dialogem o politikách31. 

6.38. Podpora EU a politický dialog vedly mnohé příjemce NPP II k tomu, aby 
dodržovali mezinárodní úmluvy o lidských právech32. Turecko v roce 2011 hostilo 
jednání o Istanbulské úmluvě, jejichž výsledkem byla smlouva podporující vytvoření 
celoevropského právního rámce pro ochranu žen před všemi formami násilí a pro 
prevenci, stíhání a odstranění tohoto násilí. Od té doby ji ratifikovali všichni příjemci 
NPP II až na jednoho. Kosovo vzhledem ke svému zvláštnímu statusu úmluvu dosud 
formálně nepodepsalo, ale zavázalo se uplatňovat její ustanovení prostřednictvím 
ústavních změn. Stojí za povšimnutí, že Turecko v červenci 2021 od Istanbulské úmluvy 
oficiálně odstoupilo. 

6.39. Podle tematického hodnocení právního státu však právní reformy, stejně jako 
reformy ústavní, vyžadují značný objem sekundárních právních předpisů a nařízení, aby 
byly proveditelné33. Hodnocení poukazuje na to, že ačkoli EU prostřednictvím 
technické pomoci přispěla k vypracování právních předpisů týkajících se reformy 
soudnictví nebo budování kapacit institucí včetně parlamentů, výsledky se často 
dostavují pomalu. Hodnocení uzavírá: „Podpora EU je obecně účinnější, pokud jde 
o prosazování základních reforem než o její provádění v praktické rovině. I když byla 
podpora legislativní reformy značná, zúčastněné strany EU konstatují, že parlamentním 
orgánům byla při prosazování reforem poskytnuta poměrně malá souběžná podpora 
[…]“34. 

Hospodářský, sociální a územní rozvoj 

6.40. Obrázek 6.7 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení 
souvisejících se specifickým cílem 2 „Hospodářský, sociální a územní rozvoj“. 

                                                      
31 Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 

candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017), s. 40. 

32 Tamtéž, s. 59. 

33 Tamtéž, s. 38. 

34 Tamtéž, s. 38. 
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Obrázek 6.7 – Přehled ukazatelů souvisejících s cílem „Hospodářský, 
sociální a územní rozvoj“ 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 1 1 0 3 4

Ne 0 0 4 4

Nejasné 1 3 0 1 0 3

CELKEM

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

4 0 7 11

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo neprůkazné 
údaje

Ano Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne

Cílová hodnota: většina 
zemí je dobře 

připravena

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Podrobnosti o vybraných jednotlivých ukazatelích

Milník
10 % (2017)

Milník
10 % (2017)

Milník
7 % (2017)

Milník
13 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2023

2023

2023

2023

52 % (2020)

100 % (2020)

34 % (2020)

66 % (2020)

Připravenost zemí procesu rozšíření podle 
hospodářských kritérií

Hospodářské subjekty s modernizačními 
projekty v zemědělsko-potravinářském 

odvětví: západní Balkán

Hospodářské subjekty s modernizačními 
projekty v zemědělsko-potravinářském 

odvětví: Turecko

Fyzické kapitálové investice příjemců NPP II 
do zemědělsko-potravinářského odvětví a 

rozvoje venkova: Turecko

Fyzické kapitálové investice příjemců NPP II 
do zemědělsko-potravinářského odvětví a 

rozvoje venkova: západní Balkán

Dopad

Výstup

Výstup

Výstup

Výstup
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NPP II znamenal příspěvek k zemědělsko-potravinářskému odvětví a 
rozvoji venkova, avšak menší, než se očekávalo 

6.41. Z 11 ukazatelů pro „hospodářský, sociální a územní rozvoj“ vykázaly ve 
srovnání se svými výchozími hodnotami pokrok všechny kromě jednoho. Jednoznačně 
na dobré cestě k dosažení svých cílů je však méně než polovina (4). Tyto ukazatele 
poskytují především informace o hospodářském kontextu, v nichž NPP II působí, a 
o tom, jak přispívá k zemědělsko-potravinářskému odvětví a k rozvoji venkova. 
Příspěvek NPP II k sociálnímu a územnímu rozvoji žádné ukazatele konkrétně neměří. 

6.42. Většina z 11 ukazatelů informuje o dopadu NPP II (7). Na dobré cestě 
k dosažení svého cíle jsou tři z nich. Ostatní však kvůli zhoršujícím se hospodářským 
podmínkám na dobré cestě nejsou. První ukazatel sleduje připravenost, pokud jde 
o ekonomická kritéria, která rovněž patří do „základních“ oblastí (viz bod 6.7). Zůstává 
stabilní, jelikož pokud jde o fungující tržní hospodářství a konkurenceschopnost, jsou 
Bosna a Hercegovina a Kosovo stále v počáteční fázi příprav. 

6.43. Ostatní ukazatele sledují výstupy NPP II (4). Ty se týkají zemědělsko-
potravinářského odvětví a rozvoje venkova, což jsou pro rozvoj příjemců NPP II, 
zejména na západním Balkáně, důležité oblasti. Všechny vykázaly pokrok, ale pouze 
jeden dosud dosáhl své cílové hodnoty. 

Sbližování s acquis a řízení fondů EU 

6.44. Obrázek 6.8 uvádí přehled ukazatelů z programového prohlášení 
souvisejících se specifickým cílem 3 „Sbližování s acquis a řízení fondů EU“. 
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Obrázek 6.8 – Přehled ukazatelů souvisejících s cílem „Sbližování s acquis 
a řízení fondů EU“ 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Shrnutí všech ukazatelů

Na dobré cestě?

Ano 1 1 0 0 1

Ne 0 0 0 0

Nejasné 1 1 0 1 1 2

CELKEM

Výstup Výsledek Dopad CELKEM

2 0 1 3

Kvantitativní Kvalitativní Žádná nebo nejasná cílová hodnota

LEGENDA

Podrobné vysvětlení k tomuto přehledu a naší metodice je uvedeno v bodech 15–23 dodatku.

Nejasné: žádné údaje, staré údaje nebo neprůkazné 
údaje

Ano Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným milníkům a 
dosavadnímu pokroku)?

Odpovídá posouzení pokroku provedené Komisí zhruba našemu?

Typ cílové hodnoty

Ano Ne

Ukazatel Pokrok při plnění cílové hodnoty 

Bez milníku

Bez milníku

2013

2013

2023

2023

68 % (2020)

100 % (2020)

Podrobnosti o jednotlivých ukazatelích

Připravenost zemí procesu rozšíření, 
pokud jde o sbližování s acquis

Hospodářské subjekty přejímající 
standardy EU v zemědělsko-

potravinářském odvětví: západní Balkán

Hospodářské subjekty přejímající 
standardy EU v zemědělsko-

potravinářském odvětví: Turecko

Dopad

Výstup

Výstup

Bez výchozí hodnoty, bez 
cílové hodnoty
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Příjemci NPP II dosáhli určitého pokroku ve sbližování právních předpisů, 
avšak o jejich připravenosti spravovat finanční prostředky EU jsou 
k dispozici pouze omezené informace 

6.45. Své cílové hodnoty dosáhl jeden ze tří ukazatelů v rámci tohoto specifického 
cíle. U zbývajících dvou není možné dospět k závěru o tom, zda jsou na dobré cestě 
k dosažení svých cílových hodnot, protože chybí výchozí anebo cílové hodnoty. 

6.46. První ukazatel, který se týká připravenosti příjemců NPP II dosáhnout sblížení 
s acquis, se týká počtu kapitol, které se nacházejí v rané fázi přípravy. Programové 
prohlášení u tohoto ukazatele neuvádí ani milník, ani cílovou hodnotu. Výchozí 
hodnotou z roku 2015 bylo 50 kapitol, a ačkoli se tento počet do roku 2017 snížil téměř 
o polovinu, od té doby se zvýšil na 30 (údaje z roku 2019). Důvodem jsou hlavně Bosna 
a Hercegovina a Kosovo, které jsou stále v rané fázi přípravy u 14 (Bosna a 
Hercegovina) a 7 (Kosovo) kapitol.  

6.47. Obrázek 6.9 ukazuje, jak Komise posoudila připravenost příjemců NPP II ve 
všech kapitolách jednání, přestože oficiální přístupová jednání zahájila pouze Černá 
Hora, Srbsko a Turecko. Tato úroveň přípravy závisí nejen na podpoře z NPP II, nýbrž 
také na řadě vnějších faktorů, především na politické vůli samotných příjemců. Jednání 
o určité kapitole může také pozastavit Rada nebo je může jednostranně blokovat 
členský stát. 
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Obrázek 6.9 – Míra připravenosti v kapitolách acquis EU v roce 2020 

 
Zdroj: EÚD na základě zpráv z balíčku Komise týkajícího se rozšíření z roku 2020. 

Albánie

Bosna a Hercegovina

Kosovo

Černá Hora

Srbsko

Severní 
Makedonie

Turecko*

1: Volný pohyb zboží
2: Volný pohyb pracovníků
3: Právo usazování a volný pohyb služeb
4: Volný pohyb kapitálu
5: Zadávání veřejných zakázek
6: Právo obchodních společností
7: Právo duševního vlastnictví
8: Politika hospodářské soutěže
9: Finanční služby
10: Informační společnost a média
11: Zemědělství a rozvoj venkova
12: Bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská politika
13: Rybolov
14: Dopravní politika
15: Energetika
16: Daňové otázky
17: Hospodářská a měnová politika
18: Statistika
19: Sociální politika a zaměstnanost
20: Politika v oblasti podnikání a průmyslu
21: Transevropské sítě
22: Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů
23: Soudnictví a základní práva
24: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost
25: Věda a výzkum
26: Vzdělávání a kultura
27: Životní prostředí
28: Ochrana spotřebitele a zdraví
29: Celní unie
30: Vnější vztahy
31: Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika
32: Finanční kontrola
33: Finanční a rozpočtová ustanovení
34: Instituce
35: Další záležitosti

Kapitoly acquis: 

Posouzení přípravy: 
Neposouzeno
V rané fázi
V rané fázi / na určité úrovni
Na určité úrovni

Na určité/mírně pokročilé úrovni
Na mírně pokročilé úrovni 
Na mírně pokročilé/dobré úrovni
Na dobré úrovni
Pokročilá fáze

* Jak je uvedeno v závěrech Rady z června 2018 o rozšíření 
a procesu stabilizace a přidružení, nelze v současné době 
uvažovat o otevření či uzavření žádných kapitol. 
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6.48. Další dva ukazatele se týkají zvýšení počtu hospodářských subjektů 
zavádějících normy EU v zemědělsko-potravinářském odvětví na západním Balkáně a 
v Turecku. Jejich cílovým rokem je rok 2023. Na základě výsledků z roku 2020 již 
ukazatel pro Turecko dosáhl své cílové hodnoty. Vzhledem k tomu, že pro hodnocení 
pokroku nebyl stanoven žádný výchozí rok, není jasné, zda ukazatel pro západní Balkán 
může svého cíle dosáhnout. 

6.49. Specifický cíl 3 se rovněž týká přípravy příjemců NPP II na správu Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, evropských strukturálních a investičních 
fondů a Fondu soudržnosti. Programové prohlášení a výroční zpráva o řízení a 
výkonnosti však žádné ukazatele týkající se jejich připravenosti spravovat tyto finanční 
prostředky neobsahují. 
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Závěry 
6.50. V období 2014–2020 bylo příjemcům NPP II jako podpora na jejich evropské 
cestě vyplaceno 5,6 miliardy EUR. Podle ukazatelů, které Komise vykázala 
v programovém prohlášení, je výkonnost NPP II relativně nízká: domníváme se, že 
čtvrtina (5) je na dobré cestě ke splnění svých cílových hodnot a polovina (9) nikoli. 
U zbývající čtvrtiny (5) není dostatek informací, které by umožnily jejich pokrok jasně 
posoudit. Podle právního základu NPP II však většina ukazatelů (11) měří dopad, a tudíž 
může být ovlivněna vnějšími faktory nesouvisejícími s výkonností programu. Výroční 
zpráva o řízení a výkonnosti uvádí výběr těchto ukazatelů, které nepovažujeme za zcela 
reprezentativní pro činnosti nebo výkonnost NPP II (viz body 6.11–6.16). 

6.51. Komise učinila strategické rozhodnutí uplatňovat při provádění NPP II 
odvětvový přístup. To jí umožnilo vytvořit soudržnější soubor opatření na podporu 
reforem a posílilo dialog mezi EU a příjemci NPP II. Tento přístup však kvůli nedostatku 
vnitrostátních odvětvových strategií, slabému politickému odhodlání, byrokratickému 
odporu a v některých případech nízké správní kapacitě důsledně neuplatňovali všichni 
příjemci NPP II. Přínosy odvětvového přístupu se tedy dosud plně neprojevily (viz 
body 6.17–6.20). 

6.52. NPP II pružně a rychle reagoval a pomáhal zmírňovat negativní dopady 
nepředvídaných krizí tím, že byly na zvláštní opatření a nové projekty přerozděleny 
značné objemy finančních prostředků. Používání nepřímého řízení s přijímající zemí 
však v některých případech způsobilo zpoždění a nahromadění neprovedených výdajů, 
takže efektivita výdajů v rámci programu byla nižší, než by byla v případě přímého 
řízení. Některé informační nedostatky navíc omezovaly včasnou dostupnost 
příslušných informací o výkonnosti NPP II (viz body 6.21–6.30). 

6.53. Navzdory pokroku některých příjemců NPP II se všechny ukazatele 
z programového prohlášení týkající se politických reforem ve srovnání s výchozími 
hodnotami zhoršily a žádný z nich není na dobré cestě k dosažení své cílové hodnoty. 
Hlavním důvodem pomalého pokroku je v některých případech nedostatečná politická 
vůle, avšak je patrné, že podpora EU byla účinnější při prosazování těchto reforem než 
při zajišťování jejich provádění (viz body 6.31–6.39). 
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6.54. NPP II přispěl k modernizaci v zemědělsko-potravinářském odvětví a v rozvoji 
venkova. Celkový pokrok v hospodářském, sociálním a územním rozvoji příjemců NPP II 
je však pomalejší, než se očekávalo. Sedm z 11 ukazatelů měřících pokrok v této oblasti 
buď není na dobré cestě ke splnění svých cílových hodnot, nebo není jasné, zda je splní 
(viz body 6.40–6.43). 

6.55. Dalším cílem NPP II je pomoci příjemcům NPP II dosáhnout sblížení s acquis 
EU. Jejich sblížení s acquis se celkově zvýšilo. Jelikož však poslední programové 
prohlášení neobsahuje pro ukazatel měřící pokrok v této oblasti cílovou hodnotu, je 
obtížné posoudit, zda je tempo sbližování s acquis dostatečné. Totéž platí pro cíl NPP II 
připravit příjemce na řízení fondů EU, který není spojen s žádnými odpovídajícími 
ukazateli (viz body 6.44–6.49). 
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Přílohy 

Příloha 6.1 – Cíle NPP II 

Obecný cíl 

Cíl Úplný název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem vzorku? 

Obecný cíl 
1 

Nástroj předvstupní pomoci 
(NPP II) podporuje kandidátské 
země a potenciální kandidáty 
při přijímání a provádění 
politických, institucionálních, 
právních, správních, sociálních 
a hospodářských reforem, 
které se od příjemců 
uvedených v příloze I vyžadují, 
aby dosáhli souladu 
s hodnotami Unie a 
postupného sblížení s pravidly, 
standardy, politikami a postupy 
Unie s ohledem na jejich 
budoucí členství v Unii. 
Prostřednictvím této podpory 
přispívá NPP II ke stabilitě, 
bezpečnosti a prosperitě 
u příjemců.

Členství v Unii 
(OC 1) Ano 

Specifické cíle 

Cíl Úplný název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem vzorku? 

Specifický 
cíl 1 Podpora politických reforem Politické 

reformy (SC 1) Ano 

Specifický 
cíl 2 

Podpora hospodářského, 
sociálního a územního rozvoje 
za účelem inteligentního a 
udržitelného růstu 
podporujícího začlenění 

Hospodářský, 
sociální a 
územní rozvoj 
(SC 2) 

Ano 
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Specifické cíle 

Cíl Úplný název Zkrácený název 
(a zkratka) 

Zastoupen 
v našem vzorku? 

Specifický 
cíl 3 

Posílení schopnosti příjemců 
uvedených v příloze I nařízení 
o NPP II plnit povinnosti
vyplývající z členství v Unii
podporou postupného
sbližování s acquis Unie a jeho
přijetí, provádění a vymáhání,
včetně příprav na řízení
strukturálních fondů, Fondu
soudržnosti a Evropského
fondu pro rozvoj venkova

Sblížení s acquis 
a řízení fondů 
EU (SC 3) 

Ano 

Specifický 
cíl 4 

Posílení regionální integrace a 
územní spolupráce za účasti 
příjemců uvedených v příloze 
I nařízení o NPP II, členských 
států a případně třetích zemí 
v rámci oblasti působnosti 
nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
č. 232/2014 

Regionální 
integrace (SC 4) Ne 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Kapitola 7 

Kontrola opatření v návaznosti na předchozí doporučení 
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Úvod 
7.1. Každoročně přezkoumáváme, do jaké míry kontrolované subjekty přijaly 
opatření reagující na naše doporučení. Kontrola opatření přijatých v návaznosti na naše 
doporučení je důležitou fází auditního cyklu. Poskytuje nám totiž zpětnou vazbu o tom, 
zda kontrolované subjekty provedly opatření, která jsme doporučili, a zda byly 
odstraněny problémy, na které jsme upozornili. Zároveň kontrolované subjekty 
motivuje k tomu, aby naše doporučení realizovaly. Hraje také důležitou roli z hlediska 
koncipování a plánování naší budoucí auditní práce a z hlediska sledování rizik. 

7.2. Letos jsme analyzovali 20 doporučení z 23 zvláštních zpráv, které jsme zveřejnili 
v roce 2017. Doporučení ze zvláštní zprávy č. 6/2017 „Reakce EU na uprchlickou krizi: 
přístup založený na hotspotech“, zvláštní zprávy č. 17/2017 „Intervence Komise v řecké 
finanční krizi“ a zvláštní zprávy č. 23/2017 „Jednotný výbor pro řešení krizí: náročná 
práce na projektu bankovní unie začala, ale k jejímu dokončení ještě zbývá dlouhá 
cesta“ jsou mimo rozsah tohoto přezkumu, neboť byla nebo budou sledována v rámci 
samostatných auditů. 

7.3. Celkem jsme kontrolovali realizaci 161 doporučení. Z těchto doporučení bylo 
149 určeno Komisi. Zbývajících 12 doporučení bylo určeno Evropské službě pro vnější 
činnost. Podobně jako v minulosti nejsou součástí této kontroly doporučení určená 
členským státům. V roce 2017 bylo členský státům určeno 20 doporučení. 

7.4. Při následné kontrole jsme využili dokumentární přezkumy a pohovory 
s kontrolovanými subjekty. Aby byl náš přezkum objektivní a vyvážený, zaslali jsme svá 
zjištění kontrolovaným subjektům a jejich odpovědi zohlednili při závěrečné analýze. 
Aby nebyla doporučení započítána dvakrát, jsou uvedena pod kontrolovaným 
subjektem, kterému bylo doporučení hlavně určeno. 

7.5. Výsledky naší práce odrážejí stav na konci dubna 2021. 
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Připomínky 
7.6. Ze zvláštních zpráv, jež jsme zveřejnili v roce 2017, kontrolované subjekty plně 
či částečně přijaly 150 (93 %) našich doporučení a nepřijaly 11 doporučení (7 %) (viz 
obrázek 7.1). 

Obrázek 7.1 – Přijetí doporučení z našich zvláštních zpráv z roku 2017 
kontrolovanými subjekty 

 
Zdroj: EÚD. 

Zabývala se Komise našimi doporučeními? 

7.7. Komisi bylo celkem předloženo 165 doporučení. Šestnáct z nich bylo ze zvláštní 
zprávy č. 6/2017 a zvláštní zprávy č. 17/2017, které nespadají do rozsahu tohoto 
přezkumu.  

7.8. Komise plně realizovala 100 (67 %) z našich 149 sledovaných doporučení. 
Dalších 17 (12 %) realizovala ve většině ohledů. Ze zbývajících doporučení realizovala 
14 (9 %) v některých ohledech a 16 (11 %) nerealizovala vůbec (viz obrázek 7.2). Když 
kontrolované subjekty naše doporučení nerealizovaly, bylo to většinou proto, že 
s doporučeními zvláštní zprávy nesouhlasily (viz bod 7.21). Ve dvou případech (1 %) 
nebylo třeba stav realizace posuzovat, neboť doporučení nebylo podle našeho 
hodnocení již relevantní. 

77 % 16 % 7 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Nepřijato
Částečně 

přijatoPřijato
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Obrázek 7.2 – Realizace doporučení z našich zvláštních zpráv z roku 2017 
určených Komisi 

 
Zdroj: EÚD. 

7.9. Stav provádění doporučení je podrobněji uveden v příloze 7.1. Příloha rovněž 
obsahuje krátký popis zlepšení a zbývajících nedostatků majících vliv na doporučení, 
která byla realizována v některých ohledech. 

7.10. Komise realizovala v plném rozsahu nebo ve většině ohledů všechna 
doporučení v šesti z 18 zvláštních zpráv, které jí byly určeny (viz rámeček 7.1). 

67 %

12 %

9 %

11 %

1 %

0 % 25 % 50 % 75 %

Realizováno v plném rozsahu

Realizováno ve většině ohledů

Realizováno v některých ohledech

Nebylo realizováno

Není již relevantní
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Rámeček 7.1 

Zvláštní zprávy, jejichž doporučení Komise realizovala plně nebo ve 
většině ohledů 

o Zvláštní zpráva č. 8/2017 – „Systém EU pro kontrolu rybolovu: je zapotřebí 
většího úsilí“ 

o Zvláštní zpráva č. 9/2017 – „Podpora EU na boj proti obchodování s lidmi 
v jižní a jihovýchodní Asii“ 

o Zvláštní zpráva č. 10/2017 – „Podpora EU pro mladé zemědělce by měla být 
lépe zacílena, aby usnadňovala účinnou generační obměnu“ 

o Zvláštní zpráva č. 12/2017 – „Provádění směrnice o pitné vodě: jakost pitné 
vody a přístup k ní se v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku zlepšily, potřeba 
investic je však nadále značná“ 

o Zvláštní zpráva č. 16/2017 – „Programování rozvoje venkova: mělo by být 
méně složité a více zaměřené na výsledky“ 

o Zvláštní zpráva č. 18/2017 – „Jednotné evropské nebe: změnila se kultura, 
avšak nebe jednotné není“ 

Pozn.: bez zohlednění dvou doporučení, u nichž nebylo třeba stav realizace posuzovat, neboť již 
nebyla relevantní. 

7.11. Komise sleduje, jak jsou doporučení prováděna, pomocí databáze nazvané 
„Doporučení, akce, absolutorium“ (RAD). Databáze obsahuje 62 doporučení z našich 
zvláštních zpráv z roku 2015 a 101 doporučení z našich zvláštních zpráv z roku 2016, 
která zůstávala od naší kontroly následných opatření v roce 2018 a 2019 
neprovedena1. Komise však aktivně nesleduje ani ve své databázi neeviduje žádné 
nové události týkající se doporučení, která považuje za provedená, a to ani v případě, 
kdy je EÚD za plně provedená nepokládá. 

7.12. V letošním roce z těchto 163 doporučení zůstávalo neprovedeno 138, 
přičemž Komise jejich další vývoj již nesleduje (viz obrázek 7.3). Komise 39 z těchto 138 
opatření nepřijala již v samotných zvláštních zprávách. Měla za to, že zbývajících 
99 opatření bylo v době naší kontroly následných opatření z posledních dvou let plně 
provedeno, ačkoli EÚD byl jiného názoru. 

                                                      
1 Viz naše výroční zpráva za rok 2018, body 3.72–3.78, a naše zpráva o výkonnosti rozpočtu 

EU za rok 2019, body 7.11–7.12. 
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Obrázek 7.3 – Další sledování doporučení ze zvláštních zpráv z let 2015 a 
2016, která Komise během našich následných kontrol v předchozích dvou 
letech nerealizovala v plném rozsahu

Zdroj: EÚD. 

7.13. Komise i nadále sledovala stav 25 ze 163 doporučení, která nebyla provedena
v plném rozsahu. Podle údajů ve své databázi od té doby realizovala 12 z těchto 25 
doporučení. Nadále sledujeme plnění doporučení ve zvláštních zprávách z let 2015 a 
2016 a tyto případy monitorujeme v databázi RAD, nicméně jsme je nezkoumali 
podrobně. 

Jak naše doporučení prováděly ostatní kontrolované subjekty? 

7.14. Celkový počet doporučení2 předložených jiným kontrolovaným subjektům
než Komisi dosáhl 18. Šest z nich bylo ze zvláštní zprávy č. 23/2017, která nespadá do 
rozsahu této kontroly. 

2 Zvláštní zpráva č. 14/2017: „Přezkum výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora 
Evropské unie“ neobsahuje doporučení, nýbrž „aspekty ke zvážení“, a je tudíž mimo rozsah 
této kapitoly. 

Komise dále nesleduje Komise dále sleduje

Komise tato doporučení nepřijala

Komise posoudila 
doporučení jako 
částečně realizovaná

Komise posoudila 
doporučení jako 
realizovaná 
v plném rozsahu

Komise posoudila doporučení 
jako realizovaná v plném 

rozsahu, ačkoli EÚD 
byl jiného názoru

99 39

13

12
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7.15. Všech 12 doporučení určených jiným kontrolovaným subjektům než Komisi
bylo provedeno v plném rozsahu. Stav provádění těchto doporučení, která byla 
všechna předložena Evropské službě pro vnější činnost, uvádí podrobně příloha 7.2. 

Jak kontrolované subjekty prováděly naše doporučení ve 
srovnání s minulým rokem? 

7.16. Sledovali jsme 20 zvláštních zpráv zveřejněných v roce 2017. Kontrolované
subjekty provedly v plném rozsahu 112 (70 %) z našich 161 doporučení. Dalších 
17 (10 %) realizovaly ve většině ohledů (viz obrázek 7.4). 

7.17. V porovnání s předchozím rokem se podíl plně realizovaných doporučení
zvýšil z 65 % na 70 % a celkový podíl doporučení realizovaných plně nebo ve většině 
ohledů a rovněž celkový podíl neprovedených doporučení nebo doporučení 
provedených jen částečně zůstal poměrně stálý. Stav provádění doporučení je 
podrobněji uveden v příloze 7.1 a příloze 7.2. 

Obrázek 7.4 – Realizace doporučení z našich zvláštních zpráv z let 2016 a 
2017 určených kontrolovaným subjektům

Zdroj: EÚD. 
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v některých ohledech

Realizováno 
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Není již relevantní
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14 %
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Prováděly kontrolované subjekty naše doporučení včas? 

7.18. Několik posledních let soustavně uvádíme u doporučení v našich zvláštních 
zprávách časový rámec pro jejich realizaci. Časové rámce se projednávají 
s kontrolovaným subjektem a uvádějí ve zvláštních zprávách, aby byly jasné pro 
všechny zúčastněné strany. 

7.19. Během letošní následné kontroly plnění doporučení jsme poprvé analyzovali, 
zda kontrolované subjekty prováděly nápravná opatření včas. Celkově bylo realizováno 
včas 68 % našich doporučení (viz obrázek 7.5). 

Obrázek 7.5 – Včasnost provádění nápravných opatření kontrolovanými 
subjekty 

 
Pozn.: součástí výpočtu nejsou doporučení bez lhůty pro realizaci (17 případů), doporučení, jejichž lhůta 
ještě neuplynula (pět případů), a doporučení, která již nejsou relevantní (dva případy). 

Zdroj: EÚD. 

7.20. Obrázek 7.6 znázorňuje míru včasnosti rozdělenou podle různého rozsahu 
realizace opatření a vyplývá z něj, že s vyšším rozsahem realizace souvisí vyšší míra 
včasnosti. 

68 % 23 % 9 %
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Žádná 
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Obrázek 7.6 – Včasnost provádění nápravných opatření kontrolovanými 
subjekty podle rozsahu jejich realizace 

 

Pozn.: procentuální hodnoty včasnosti se vztahují k příslušnému rozsahu realizace. Výpočet „podíl 
rozsahu realizace“ nezohledňuje neprovedená doporučení a doporučení, u nichž nebylo třeba stav 
realizace posuzovat, neboť již nejsou relevantní. 

Zdroj: EÚD. 

Jaký je hlavní činitel přispívající k dostatečným a včasným 
následným opatřením? 

7.21. Doporučení vyzývají k provedení opatření na základě důkazních informací, 
které byly shromážděny a analyzovány během auditu. Dobrá průběžná komunikace a 
vzájemné porozumění mezi auditory a kontrolovaným subjektem, pokud jde o auditní 
závěry a doporučení, napomáhají tomu, aby byla provedena dostatečná následná 
opatření, která napraví zjištěné nedostatky. Dokládá to skutečnost, že v plném rozsahu 
nebo ve většině ohledů bylo realizováno 86 % doporučení ve zvláštních zprávách z roku 
2017, která kontrolované subjekty zcela nebo zčásti přijaly. Oproti tomu v plném 
rozsahu nebo ve většině ohledů bylo provedeno pouze jedno z 11 doporučení ve 
zvláštních zprávách z roku 2017, která kontrolované subjekty nepřijaly. Rozsah 
realizace rozdělený podle míry přijetí doporučení uvádí obrázek 7.7. 
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Obrázek 7.7 – S rozsahem realizace opatření souvisí přijetí auditních 
doporučení kontrolovanými subjekty  

 
Pozn.: procentuální hodnoty rozsahu realizace se vztahují k příslušné míře přijetí. Součástí výpočtu 
nejsou doporučení, která již nejsou relevantní (dva případy). 

Zdroj: EÚD. 
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Závěr 

7.22. Většina doporučení ze zvláštních zpráv byla realizována včas (68 %). 
V porovnání s předchozím rokem zůstal podíl doporučení realizovaných zcela nebo ve 
většině ohledů poměrně stálý (80 %). Co se týče doporučení, která nebyla realizována 
nebo byla realizována v některých ohledech nebo ve většině ohledů, existuje prostor 
pro zlepšení. Z naší analýzy plyne, že pokud kontrolované subjekty auditní doporučení 
přijmou, napomáhá to tomu, aby byla přijata dostatečná následná opatření, která 
napraví zjištěné nedostatky. 
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Přílohy 

Příloha 7.1 – Podrobné informace o stavu realizace doporučení z roku 2017 podle jednotlivých zpráv – 
Evropská komise 

Míra včasnosti:  včas,  zpoždění,  lhůta nevypršela,  žádné následné opatření,  lhůta pro realizaci nebyla stanovena,  doporučení již není relevantní. 

ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

ZZ 
č. 1/2017 

Provádění sítě 
Natura 2000 
s plným využitím 
jejího potenciálu 
vyžaduje více úsilí 

1 c) 82 X 

2 d) 83 X 

3 b) 84 

Komise nestanovila žádné nové průřezové 
ukazatele sítě Natura 2000 pro všechny 
fondy EU. Další průřezové ukazatele by byly 
užitečné a umožnily by přesněji a důsledněji 
sledovat výsledky dosažené díky financování 
lokalit sítě Natura 2000 z fondů EU. 
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ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

ZZ 
č. 2/2017 

Jednání Komise 
o dohodách
o partnerství
a programech
v oblasti
soudržnosti na
období 2014–
2020: výdaje jsou
více zaměřeny na
priority strategie
Evropa 2020,
avšak
mechanismy
měření
výkonnosti jsou
stále složitější

1 142 X 

2 b) 144 X 

3 151 X 

4 (první 
odstavec) 151 X 

5 (první 
odrážka) 152 X 

5 (druhá 
odrážka) 152 X 

6 (první 
odrážka) 154 

Komise vypracovává na základě údajů roční 
přehledy výkonnosti a strategické zprávy. 
Jedná se o rámcové dokumenty, jejichž 
rozsah je příliš obecný na to, aby se mohly 
zaměřit na používání referenčního 
srovnávání, a umožnit tak zlepšování dané 
politiky během období 2014–2020. Ještě je 
třeba provést doporučenou komplexní 
srovnávací analýzu výkonnosti a zavést 
referenční srovnávání. Komise bude na 
tomto úkolu pracovat i po konci období 
2014–2020 spolu s hodnocením ex post. 

6 (druhá 
odrážka) 154 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41008
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41008


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

ZZ 
č. 3/2017 Pomoc EU Tunisku 

1 a) 65 X 

1 b) 65 X 

1 c) 65 X 

2 a) 70 X 

2 b) 70 X 

3 71 

Schvalovací řízení programů makrofinanční 
pomoci se nezměnila a Komise nepředložila 
žádný návrh na jejich změnu, jak bylo 
doporučeno. Nedostatky, na něž EÚD 
upozornil, přetrvávají. 

4 73 X 

ZZ 
č. 4/2017 

Ochrana rozpočtu 
EU před 
nesprávnými 
výdaji: během 
programového 
období 2007–
2013 došlo 
v souvislosti 
s politikou 

1 146 X 

2 147 X 

3 148 

Komise nám předložila tři tabulky s různými 
údaji o monitorování preventivních a 
nápravných opatření a vysvětlila, že 
monitorování provádí na různých úrovních 
různé zodpovědné osoby. Návrh a vývoj 
integrovaného monitorovacího systému 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41012
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41012
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41293
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41293


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

soudržnosti 
k nárůstu počtu 
preventivních 
opatření a 
finančních oprav 
ze strany Komise 

vztahujícího se na nápravná opatření 
i finanční opravy by vedl k vyšší účinnosti. 

4 150 X 

ZZ 
č. 5/2017 

Nezaměstnanost 
mladých lidí – 
vedla opatření EU 
ke změnám? 

1 (první 
odrážka) 164 X 

1 (druhá 
odrážka) 167 X 

2 167 X 

4 (první 
odstavec) 172 X 

5 (první 
odstavec) 173 X 

6 175 X 

7 (první 
odrážka) 178 X 

7 (druhá 
odrážka) 178 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41096


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

ZZ 
č. 7/2017 

Nová role 
certifikačních 
orgánů ve vztahu 
k výdajům na SZP: 
pozitivní krok 
směrem k modelu 
jednotného 
auditu, ale je 
potřeba vyřešit 
výrazné 
nedostatky 

1 92 X 

2 94 X 

3 (první 
odrážka) 96 X 

3 (druhá 
odrážka) 96 X 

3 (třetí 
odrážka) 96 X 

4 97 X 

5 (první 
odrážka) 99 X 

5 (druhá 
odrážka) 99 X 

6 101 X 

7 (první 
odrážka) 103 X 

7 (druhá 
odrážka) 103 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41379
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41379


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

ZZ 
č. 8/2017 

Systém EU pro 
kontrolu 
rybolovu: je 
zapotřebí většího 
úsilí 

1 b) 96 X 

2 a) 98 X 

2 b) 98 X 

3 d) 99 X 

3 e) 99 X 

3 f) 99 X 

3 g) 99 X 

3 h) 99 X 

4 b) 101 X 

4 e) 101 X 

ZZ 
č. 9/2017 

Podpora EU na 
boj proti 
obchodování 
s lidmi v jižní a 
jihovýchodní Asii 

1 (první 
odrážka) 70 X 

1 (druhá 
odrážka) 70 X 

1 (třetí 
odrážka) 70 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41459
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41459
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41523
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41523


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

2 (první 
odrážka) 72 X 

2 (druhá 
odrážka) 72 X 

2 (třetí 
odrážka) 72 X 

2 (čtvrtá 
odrážka) 72 X 

ZZ 
č. 10/2017 

Podpora EU pro 
mladé zemědělce 
by měla být lépe 
zacílena, aby 
usnadňovala 
účinnou generační 
obměnu 

1 (první 
odrážka) 88 X 

1 (druhá 
odrážka) 88 X 

1 (třetí 
odrážka) 88 X 

3 (první 
odrážka) 90 X 

3 (třetí 
odrážka) 90 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41529
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41529


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

ZZ 
č. 11/2017 

Svěřenský fond 
EU Bêkou pro 
Středoafrickou 
republiku: 
navzdory určitým 
nedostatkům 
nadějný začátek 

1 (první 
odrážka) 72 X 

1 (druhá 
odrážka) 72 

Komise stanovila zásadu provádět 
strukturovanou analýzu potřeb, která je 
nutným předpokladem pro zřízení 
svěřenského fondu, avšak připouští, že 
příslušná metodika nebyla vypracována, což 
byla podmínka doporučená Účetním dvorem 
v jeho zvláštní zprávě zajišťující vhodnost 
následné analytické činnosti, která by 
prokázala přidanou hodnotu a výhodu 
svěřenského fondu oproti jiným nástrojům. 

2 (první 
odrážka) 76 X 

2 (druhá 
odrážka) 76 X 

2 (třetí 
odrážka) 76 X 

2 (čtvrtá 
odrážka) 76 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41726
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41726


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

ZZ 
č. 12/2017 

Provádění 
směrnice o pitné 
vodě: jakost pitné 
vody a přístup k ní 
se v Bulharsku, 
Maďarsku a 
Rumunsku 
zlepšily, potřeba 
investic je však 
nadále značná 

1 111 X 

2 a) 111 X 

2 b) 111 X 

2 c) 111 X 

2 d) 111 X 

4 113 X 

ZZ 
č. 13/2017 

Jednotný 
evropský systém 
řízení železničního 
provozu: bude 
politické 
rozhodnutí někdy 
uskutečněno? 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 

4 a) 91 X 

4 b) 91 X 

4 c) 91 X 

4 d) 91 X 

5 91 X 

6 a) 91 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41789
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41789
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41794
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41794


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

6 b) i) 91 X 

6 b) ii) 91 X 

7 92 X 

8 a) 92 X 

8 b) 92 X 

ZZ 
č. 15/2017 

Předběžné 
podmínky a 
výkonnostní 
rezerva v oblasti 
soudržnosti: 
inovativní, ale 
zatím neúčinné 
nástroje 

1 a) 111 

Nebyla zdokumentovaným způsobem 
posouzena relevantnost a užitečnost 
předběžných podmínek a nebyly odstraněny 
překrývající se podmínky. Jak je dále uvedeno 
ve stanovisku č. 6/2018, některá 
z navrhovaných kritérií nemohou ovlivnit 
účinné a účelné provádění souvisejících 
specifických cílů.  

1 b) 111 X 

1 c) 111 

Ve stanovisku č. 6/2018 se zdůrazňuje, že 
některá kritéria jsou nejednoznačná. 
Zejména navrhované tematické podmínky 
týkající se vytváření strategií a strategických 
politických rámců postrádají podrobnosti 
ohledně toho, jak by měly být strategie 
definovány, které subjekty by měly 
zodpovídat za jejich provádění, jaká kapacita 
je zapotřebí k jejich naplňování 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=43174
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=43174
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=47745
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=47745


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

a uplatňování, a ve většině případů i ohledně 
toho, jak by měly být monitorovány. 

1 d) 111 X 

2 a) 111 

Podle návrhu nařízení o společných 
ustanoveních (2021–2027) předloženého 
Komisí je přezkum v polovině období pro 
členské státy příležitostí vyhodnotit plnění 
doporučení pro jednotlivé země, 
socioekonomickou situaci a splnění milníků a 
přehodnotit své operační programy. Finanční 
prostředky, které mají být přiděleny na 
operační programy po přezkumu v polovině 
období, přesahují 6 % stanovených jako 
výkonnostní rezerva. Jak je však uvedeno ve 
stanovisku č. 6/2018, s přezkumem 
v polovině období jsou spojeny určité 
nedostatky, neboť není jasné, jak bude 
posuzována výkonnost a jaké budou následky 
tohoto posouzení. 

2 b) 111 

X 
Ve stanovisku 
č. 6/2018 se 

konstatuje, že 
navrhovaný 

přezkum 
v polovině 

období bude 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=47745
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=47745
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=47745


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

omezen 
převážně na 

vykázané 
hodnoty 

ukazatelů 
výstupů, nikoli 

ukazatelů 
výsledků 
v jakékoli 

formě, neboť 
ve 

výkonnostním 
rámci nebudou 
pro ukazatele 

výsledků 
k dispozici 

žádné milníky. 

2 c) 111 

X 
Není upraveno 

pozastavení 
plateb a 

finanční opravy 
v případě, že 
stanovených 
milníků či cílů 

nebude 
dosaženo. 
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ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

ZZ 
č. 16/2017 

Programování 
rozvoje venkova: 
mělo by být méně 
složité a více 
zaměřené na 
výsledky 

1 a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4 (první 
odstavec) 104 X 

4 (druhý 
odstavec) 104 X 

5 104 X 

6 (první 
odstavec) 109 X 

6 (druhý 
odstavec) 109 X 

ZZ 
č. 18/2017 

Jednotné 
evropské nebe: 
změnila se 
kultura, avšak 
nebe jednotné 
není 

1 78 X 

2 a) 80 X 

2 b) 80 X 

3 81 X 

4 81 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=43179
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=43179
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=43538
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=43538


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

5 82 X 

6 a) 83 X 

6 b) 83 X 

7 a) 87 X 

7 b) 87 X 

8 87 X 

9 a) 88 X 

9 b) 88 X 

ZZ 
č. 19/2017 

Dovozní postupy: 
nedostatky 
v právním rámci a 
neúčinné 
provádění mají 
dopad na finanční 
zájmy EU 

1 143 Přes kroky vedoucí k vypracování metodiky 
pro výpočet nezaplaceného cla nebylo 
nezaplacené clo vypočítáno. 

2 145 X 

3 145 X 

4 a) 146 X 

4 b) 146 X 

5 146 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=44169
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=44169


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

6 a) 147 Kontroly, zda byla provedena aktualizace 
systémů v členských státech, nebyly dosud 
provedeny ve všech zemích. 

6 b) 147 Dosud provedená práce, která má umožnit 
vydávání rozhodnutí o hodnotě platných 
v celé EU, je stále v přípravné fázi. Zatím 
nebyly předloženy výsledky potřebné 
k rozhodnutí o tom, zda bude nutno vydat 
v budoucnu předpisy. 

7 148 X 

8 a) 149 X 

8 b) 149 X 

8 c) 149 X 

ZZ 
č. 20/2017 

Nástroje pro 
úvěrové záruky 
financované EU: 
pozitivní výsledky, 
je ale zapotřebí 
lepší zacílení na 
příjemce a lepší 
koordinace 

1 a) 109 X 

1 b) 109 
Bylo vyvinuto úsilí ke sběru údajů 
o nákladech na řízení. Sběr údajů je však
nedokonalý. 

2 a) 112 

Nové přijaté nařízení zohledňuje kontext 
doporučení. Vymezení a přijetí kritérií 
způsobilosti jsou předmětem probíhajících 
jednání. 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=44174
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=44174


ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

s vnitrostátními 
programy 

2 b) 112 X 

2 c) 112 X 

3 a) 114 X 

3 b) 114 X 

4 a) 115 X 

4 b) 115 X 

4 c) 115 X 

4 d) 115 X 

ZZ 
č. 21/2017 

Ekologizace: 
komplexnější 
režim podpory 
příjmů, dosud bez 
environmentál-
ních účinků 

1 a) 83 

V návrhu nového nařízení o SZP se požaduje, 
aby členské státy ve svých strategických 
plánech stanovily logiku intervence na 
základě posouzení potřeb a analýzy priorit. 
Jak je však uvedeno v našem stanovisku 
č. 7/2018, EÚD se domnívá, že návrh 
neobsahuje potřebné prvky účinného 
systému výkonnosti. Návrh přesouvá 
odpovědnost za stanovení přednostních 
intervencí na členské státy a zatím je 
nejasné, jak by Komise strategické plány 
členských států posuzovala, aby bylo 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=44179
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ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 
Míra 

včasnosti Plně Ve většině 
ohledů V některých ohledech Nebylo 

realizováno 
Není již 

relevantní 

zajištěno prosazování ambicí v oblasti 
životního prostředí a klimatu. 

1 b) 83 X 

1 c) 83 X 

2 a) (první 
odrážka) 83 X 

2 a) (druhá 
odrážka) 83 X 

2 a) (třetí 
odrážka) 83 X 

2 b) (první 
odrážka) 83 X 

2 b) (druhá 
odrážka) 83 X 

2 c) 83 X 

Zdroj: EÚD. 
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Příloha 7.2 – Podrobné informace o stavu realizace doporučení z roku 2017 podle jednotlivých zpráv – 
ostatní kontrolované subjekty 

Míra včasnosti  včas,  zpoždění,  lhůta nevypršela,  žádné následné opatření,  lhůta pro realizaci nebyla stanovena,  doporučení již není relevantní. 

ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně 

Ve 
většině 
ohledů 

V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Není již 
relevantní 

ZZ 
č. 9/2017 

Podpora EU na 
boj proti 
obchodování 
s lidmi v jižní a 
jihovýchodní 
Asii 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) 

1 (čtvrtá 
odrážka) 

70 X 

ZZ 
č. 22/2017 

Volební 
pozorovatelské 
mise – plnění 
doporučení se 
sleduje, avšak 
je třeba zlepšit 
monitorování 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) 

1 (první 
odrážka) 

128 X 

1 (druhá 
odrážka) 

128 X 

2 (první 
odrážka) 

128 X 

2 (druhá 
odrážka) 

128 X 
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https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41523
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ZZ Název zprávy Č. Bod ZZ 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně 

Ve 
většině 
ohledů 

V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Není již 
relevantní 

3 (první 
odrážka) 

128 X 

3 (druhá 
odrážka) 

128 X 

4 (první 
odrážka) 

128 X 

4 (druhá 
odrážka) 

128 X 

5 (první 
odrážka) 

128 X 

5 (druhá 
odrážka) 

128 X 

5 (třetí 
odrážka) 

128 X 

Zdroj: EÚD. 
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Dodatek 

Koncepce a metodika auditu 
1) Naše metodika výkonnostního auditu je uvedena na platformě AWARE. Při

provádění auditů se řídíme mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních
institucí (ISSAI) pro audity výkonnosti.

ČAST 1 – Kapitola 1: Výkonnostní rámec 
2) Každý rok zkoumáme jiný aspekt výkonnostního rámce. Hlavní auditní otázkou,

kterou jsme vybrali pro letošní zprávu, bylo, jak Komise a spolunormotvůrci využili
poznatků získaných v obdobích minulých víceletých finančních rámců (VFR), aby
zlepšili koncepci a výkonnost výdajových programů na období 2021–2027.

3) Při hledání odpovědi na tuto otázku jsme se zaměřili na poznatky, které mají
význam pro výkonnost programů, a analyzovali jsme, zda:

o existuje proces, který Komisi umožňuje začlenit získané poznatky do jejích
legislativních návrhů,

o legislativní návrhy Komise zohledňují poznatky získané z hodnocení, auditů a
posouzení dopadů,

o podstatné změny přijaté Evropským parlamentem a Radou, které by mohly
ovlivnit výkonnost navrhovaných výdajových programů, lze uvést do
souvislosti s posouzeními dopadu (včetně posouzení vypracovaných
spolunormotvůrci) nebo s jinými zdroji získaných poznatků.

4) Naše analýza vychází ze vzorku legislativních postupů týkajících se pěti ze 48
výdajových programů zřízených na období 2021–2027: Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti (FS), Evropského zemědělského
záručního fondu (EZZF), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) a Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI).
Těchto pět programů dohromady představuje přibližně 60 % plánovaných výdajů
v daném období. Hlavními kritérii našeho výběru byla finanční významnost
(materialita) a skutečnost, že jsme k legislativním návrhům Komise týkajícím se
těchto programů vydali stanoviska.
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5) V rámci auditu jsme přezkoumali: 

a) posouzení dopadů týkající se pěti vybraných výdajových programů na období 
2021–2027; 

b) hodnocení příslušných výdajových programů na období 2014–2020 
v polovině období; 

c) hodnocení ex post příslušných výdajových programů na období 2007–2013; 

d) příslušné vlastní audity a přezkumy; 

e) návrhy Komise a následné změny provedené v rámci legislativních postupů 
uvedených v tabulce 1. 

Tabulka 1 – Analyzované legislativní postupy 

Legislativní postup Nařízení 

2018/0197/COD Nařízení o EFRR a FS  

2018/0196/COD Nařízení o společných ustanoveních 

2018/0216/COD Nařízení o strategických plánech SZP* 

2018/0218/COD Společná organizace trhů* 

2018/0217/COD Horizontální nařízení o SZP* 

2018/0243/COD Nařízení o NDICI 

2018/0132/APP Nařízení o VFR 
* Legislativní návrh – v době, kdy jsme dokončili svou auditní práci, nebylo nařízení ještě přijato. 

Zdroj: EÚD. 

6) V rámci auditu jsme zorganizovali jednání na dálku a elektronickou poštou jsme 
korespondovali s Komisí (generálním sekretariátem, generálními ředitelstvími pro 
rozpočet (GŘ BUDG), zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI), regionální a 
městskou politiku (GŘ REGIO), migraci a vnitřní věci (GŘ HOME) a pro mezinárodní 
partnerství (GŘ INTPA) a s Výborem pro kontrolu regulace). Hlavním tématem 
těchto kontaktů byla koncepce a fungování postupů a opatření vypracovaných 
v rámci koncepce Komise pro zlepšování právní úpravy, jejichž cílem je vyhledávat 
a uvádět do praxe poznatky získané z hodnocení a zajišťovat odpovídající kvalitu 
hodnocení a posouzení dopadů. 

7) Rovněž jsme zorganizovali jednání na dálku a elektronickou poštou jsme 
korespondovali se zástupci generálních sekretariátů Evropského parlamentu a 
Rady. Hlavním účelem těchto kontaktů bylo porozumět tomu, jak oba orgány jako 

230

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/HIS/?uri=COM:2018:372:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/HIS/?uri=COM:2018:375:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/HIS/?uri=COM:2018:392:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/HIS/?uri=CELEX:52018PC0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/HIS/?uri=COM:2018:393:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2018:393:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/HIS/?uri=COM:2018:460:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/HIS/?uri=CELEX:52018PC0322
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R2093
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_cs


  

 

spolunormotvůrci provedli ustanovení interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů, pokud jde o posuzování dopadů podstatných změn 
v legislativních návrzích Komise. 

ČAST 2 – Kapitoly 2 až 6: Výkonnost výdajových programů EU 
8) V kapitolách 2 až 6 pojednáváme o výsledcích, kterých programy EU dosáhly 

v okruzích 1a, 1b, 2, 3 a 4 VFR na období 2014–2020. Naším cílem bylo určit, kolik 
relevantních informací o výkonnosti je k dispozici, a na základě těchto informací 
posoudit, jak dobře si výdajové programy EU ve skutečnosti vedly. 

Náš vzorek 

9) Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 obsahuje 58 výdajových programů. 
Pro své posouzení jsme vybrali vzorek pěti z nich (viz tabulka 2), jeden za každý 
okruh VFR. Hlavním kritériem pro výběr programů byla finanční významnost 
(materialita): z každého okruhu jsme vybrali největší nebo druhý největší program 
(podle rozpočtu), když jsme nejprve vyřadily ty, které byly předmětem naší 
výroční zprávy o výkonnosti za rok 2019. Na těchto pět vybraných výdajových 
programů připadá 19 % všech plateb provedených do konce roku 2020 na základě 
závazků VFR na období 2014–2020. Devět programů, které byly předmětem naší 
zprávy za rok 2019, představovalo 74 % celkových plateb do konce roku 2019. 

Tabulka 2 – Náš vzorek výdajových programů pro kapitoly 2 až 6 

Kapitola Okruh VFR Vybraný výdajový program 

2 1a: Konkurenceschopnost pro 
růst a zaměstnanost Erasmus+ 

3 1b: Hospodářská, sociální 
a územní soudržnost Evropský sociální fond (ESF) 

4 2: Udržitelný růst: přírodní zdroje Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF) 

5 3: Bezpečnost a občanství Fond pro vnitřní bezpečnost – hranice 
a víza 

6 4: Globální Evropa Nástroj předvstupní pomoci (NPP) 
Zdroj: EÚD. 

10) Každý výdajový program má jeden až dvacet cílů (obecných anebo specifických), 
které uvádíme tak, jak jsou prezentovány v programových prohlášeních Komise 
k návrhu rozpočtu na rok 2022. Výkonnost těchto výdajových programů jsme 
zkoumali na základě výběru z těchto cílů (viz přílohy 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 a 6.1). 
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Zabývali jsme se přitom všemi obecnými cíli a několika specifickými cíli, které byly 
zvoleny pro svou významnost (materialitu) a vazbu na obecný cíl a rámcové cíle 
EU. 

Posouzení informací o výkonnosti 

11) Naše posouzení vychází z informací o výkonnosti, které nám poskytla Komise ve: 

a) výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2020; 

b) příslušných programových prohlášeních k návrhu rozpočtu na rok 2022; 

c) výročních zprávách o činnosti příslušných generálních ředitelství za rok 2020; 

d) hodnoceních výkonnosti programů ve VFR na období 2014–2020  
a 2007–2013; 

e) různých zpráv o výkonnosti jednotlivých programů. 

12) Tyto informace jsme doplnili zjištěními z vlastních auditů a přezkumů z nedávné 
doby. Neměli jsme přitom k dispozici vlastní rozsáhlé výsledky ke každému cíli 
vybraných programů. 

13) Ověřovali jsme, nakolik jsou informace Komise věrohodné a nakolik odpovídají 
našim zjištěním, ale jejich spolehlivost jsme nekontrolovali. 

14) Zaměřili jsme se na nejaktuálnější informace o posledních verzích výdajových 
programů EU spadajících do VFR na období 2014–2020. Vzhledem k tomu, že 
hodnocení těchto programů ex post budou vypracována až dlouho po ukončení 
období a že ne u všech programů jsou k dispozici průběžná hodnocení, museli 
jsme se často uchylovat k informacím o výkonnosti z předchůdců těchto programů 
z VFR na období 2007–2013. Zohlednili jsme přitom rozsah změn v koncepci a 
provádění programů, k nimž mezi těmito dvěma obdobími došlo. 

Analýza ukazatelů 

15) V rámci posuzování výkonnosti jsme analyzovali informace z ukazatelů výkonnosti 
uvedených v příslušných programových prohlášeních k návrhu rozpočtu na rok 
2022. Porovnali jsme je také s předchozími programovými prohlášeními. 

16) Na pět programů v našem vzorku se vztahuje celkem 114 ukazatelů, tj. více, než 
kolik uvádějí samotná programová prohlášení. Je tomu tak proto, že ukazatele 
v programových prohlášeních se často skládají ze dvou nebo více dílčích ukazatelů 
a každý z nich má vlastní výchozí hodnoty, cíle a soubory skutečně dosažených 
hodnot. Každý dílčí ukazatel jsme počítali jako samostatný ukazatel. 
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17) Všechny ukazatele jsme na základě kritérií stanovených v pokynech Komise pro 
zlepšování právní úpravy klasifikovali jako ukazatele výstupů, výsledků nebo 
dopadů. V některých případech Komise klasifikuje tytéž ukazatele odlišně. 
Součástí analýzy ukazatelů byl i výpočet dosavadního pokroku v plnění cílových 
hodnot ve srovnání s příslušnými výchozími hodnotami (viz tabulka 3). To bylo 
možné pouze tehdy, pokud byly k dispozici vyčíslené údaje pro výchozí stav, cílová 
hodnota a poslední skutečně dosažené hodnoty. 

Tabulka 3 – Výpočet pokroku při plnění cílových hodnot (oproti výchozí 
hodnotě) 

Výchozí 
hodnota 

Poslední 
skutečná 
hodnota 

Cílová 
hodnota Výpočet 

Pokrok při 
plnění cílové 

hodnoty 

20 40 70 (40–20)/(70–20) 40 % 
Zdroj: EÚD. 

18) Kromě toho jsme u každého ukazatele posuzovali, zda:  

o měl jasnou cílovou hodnotu (a zda byl kvantitativní nebo kvalitativní) – viz 
bod (20), 

o byl na dobré cestě ke splnění své cílové hodnoty (s přihlédnutím k případným 
milníkům a dosavadnímu pokroku) – viz bod (21), 

o posouzení Komise, pokud jde o pokrok (nebo hodnocení „na dobré cestě“), 
zhruba odpovídalo našemu – viz bod (22). 

19) U vybraných ukazatelů, které byly zvoleny především kvůli jejich vazbě na klíčové 
činnosti a cíle programu, prezentujeme výsledky své analýzy graficky a 
podrobněji, jak je znázorněno na obrázku 1. 
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Obrázek 1 – Grafická prezentace naší analýzy vybraných ukazatelů 
s rozšířenými vysvětlivkami 

Zdroj: EÚD. 

20) Tabulka 4 uvádí příklady kvantitativních, kvalitativních a nejasných cílů. Pokud cíl
není kvantitativní, nelze pokrok při plnění cílové hodnoty vypočítat v procentech.
Pokud ukazatel nemá cílovou hodnotu nebo je jeho cílová hodnota nejasná, je
navíc nemožné určit, zda je jeho plnění na dobré cestě.

Rok výchozí a cílové hodnoty. 
Pokrok je normalizován, takže

výchozí hodnota = 0 % a cílová hodnota = 100 %

2012 2022

70 % (2020)

Milník a rok, kdy má být tohoto 
pokroku dosaženo

Pokrok při plnění cílové 
hodnoty a rok, kdy jej bylo 

dosaženo 

Odpovídá posouzení 
pokroku provedené Komisí 

zhruba našemu?

Ano

Ne

Je ukazatel na dobré cestě ke 
splnění své cílové hodnoty 

(s přihlédnutím k případným 
milníkům a dosavadnímu 

pokroku)?

Ano

Ne

Nejasné: žádné 
údaje, staré údaje 
nebo neprůkazné 
údaje

Typ cílové hodnoty

Kvantitativní

Kvalitativní

Žádná nebo 
nejasná cílová 
hodnota

milník 90 % 
(2018)
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Tabulka 4 – Příklady druhů cílových hodnot 

Typ cílové hodnoty Příklady 

 
kvantitativní Vyškoleno 20 000 účastníků. 

 
kvalitativní Posílení právního státu. 

 
nejasný 

Cílová hodnota vyjádřená v jiných jednotkách nebo v jiných 
hodnotách než výchozí hodnota a skutečné výsledky; nelze 
snadno srovnávat. 

Zdroj: EÚD. 

21) Tabulka 5 uvádí příklady toho, jak jsme posuzovali, zda je plnění cílové hodnoty 
daného ukazatele „na dobré cestě“, a vysvětluje naše kritéria. Tato kritéria jsme 
neuplatňovali automaticky, ale ukazatele jsme zkoumali jednotlivě na základě 
dostupných informací v kombinaci s odborným úsudkem. 

Tabulka 5 – Příklady našich posouzení toho, zda je plnění „na dobré 
cestě“ 

Informace v programových 
prohlášeních 

Naše 
posouzení Kritéria a odůvodnění 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota (2023): 150 
Milník (2018): 100 
Poslední hodnota (2018): 90 
Předchozí hodnoty (2017): 80, 
(2016): 70 

 
není na 
dobré cestě 

Kritérium: pokud pro rok, o němž 
máme poslední údaje, existuje 
milník, plnění ukazatele je na dobré 
cestě, pokud byl milník splněn. 
 
Odůvodnění: milník nesplněn. 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota (2023): 150 
Milník (2019): 100 
Poslední hodnota (2018): 90 
Předchozí hodnoty (2017): 80, 
(2016): 70 

 
na dobré 
cestě 

Kritérium: pokud pro rok, o němž 
máme poslední údaje, neexistuje 
milník, ale milník byl stanoven pro 
jiný rok, plnění ukazatele je „na 
dobré cestě“, jestliže je dosavadní 
pokrok v souladu s tímto milníkem. 
 
Odůvodnění: vzhledem ke 
stabilnímu pokroku při plnění cílové 
hodnoty v období 2016–2018 je 
pravděpodobné, že cílové hodnoty 
pro rok 2019 bude dosaženo. 
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Informace v programových 
prohlášeních 

Naše 
posouzení Kritéria a odůvodnění 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota (2023): 150 
Milník: žádný 
Poslední hodnota (2018): 80 
Předchozí hodnoty (2017): 75, 
(2016): 70, (2015): 60,  
(2014): 55 

 
není na 
dobré cestě 

Kritérium: pokud nebyly stanoveny 
žádné milníky, má se za to, že plnění 
ukazatele je „na dobré cestě“, 
jestliže dosavadní pokrok je obecně 
v souladu s lineárním vývojem od 
výchozí hodnoty k cílové hodnotě 
nebo pokud z aktuálních skutečných 
hodnot vyplývá, že profil pokroku 
k cílové hodnotě je 
„exponenciálnější“ s pomalým 
začátkem a zrychlením 
v následujících letech. 
 
Odůvodnění: pokrok při plnění 
cílové hodnoty činí 30 %, což je 
méně, než by odpovídalo lineární 
hodnotě 50 %, kterou lze očekávat 
v polovině období realizace, a 
aktuální skutečné hodnoty 
nevypovídají o žádném zrychlení. 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota (2023): 150 
Milník: žádný 
Poslední hodnota (2018): 80 
Předchozí hodnoty (2017): 63, 
(2016): 55, (2015): 52,  
(2014): 51 

 
na dobré 
cestě 

Kritérium: pokud nebyly stanoveny 
žádné milníky, má se za to, že plnění 
ukazatele je „na dobré cestě“, 
jestliže dosavadní pokrok je obecně 
v souladu s lineárním vývojem od 
výchozí hodnoty k cílové hodnotě 
nebo pokud z aktuálních skutečných 
hodnot vyplývá, že profil pokroku 
k cílové hodnotě je 
„exponenciálnější“ s pomalým 
začátkem a zrychlením 
v následujících letech. 
 
Odůvodnění: pokrok při plnění 
cílové hodnoty činí 30 %, což je 
méně, než by odpovídalo lineární 
hodnotě 50 %, kterou lze očekávat 
v polovině období realizace. 
Nicméně dosud evidované skutečné 
hodnoty vypovídají o jasném 
zrychlení, které, pokud zůstane 
zachováno, povede k tomu, že cílové 
hodnoty bude pravděpodobně 
dosaženo. 
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Informace v programových 
prohlášeních 

Naše 
posouzení Kritéria a odůvodnění 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota (2023): 
zvýšení 
Milník: žádný 
Poslední hodnota (2018): 60 
Předchozí hodnoty (2017): 56, 
(2016): 55, (2015): 52,  
(2014): 51 

 
na dobré 
cestě 

Kritérium: není-li cílová hodnota 
vyčíslena, je plnění ukazatele „na 
dobré cestě“, pokud podmínky pro 
splnění cílové hodnoty byly dosud 
plněny nebo pokud je 
pravděpodobné, že splněny budou. 
 
Odůvodnění: nevyčísleným cílem je 
danou hodnotu „zvýšit“, přičemž 
všechny dosud evidované hodnoty 
jsou nad výchozí hodnotou, a plní 
tedy podmínky stanovené pro cíl. 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota (2023): 
zachovat 
Milník: žádný 
Poslední hodnota (2018): 40 
Předchozí hodnoty (2017): 46, 
(2016): 49, (2015): 52,  
(2014): 51 

 
není na 
dobré cestě 

Kritérium: není-li cílová hodnota 
vyčíslena, je plnění ukazatele „na 
dobré cestě“, pokud podmínky pro 
plnění cíle byly plněny nebo pokud 
je pravděpodobné, že splněny 
budou. 
 
Odůvodnění: cílem je výchozí 
hodnotu přinejmenším „zachovat“, 
ale poslední skutečná hodnota je 20 
% pod výchozí hodnotou. 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota (2023): 150 
Milník: žádný 
Poslední hodnoty (2018): 90 

 
nejasné 

Kritérium: pokud nebyly stanoveny 
žádné milníky, má se za to, že plnění 
ukazatele je „na dobré cestě“, 
jestliže dosavadní pokrok je obecně 
v souladu s lineárním vývojem od 
výchozí hodnoty k cílové hodnotě 
nebo pokud z aktuálních skutečných 
hodnot vyplývá, že profil pokroku 
k cílové hodnotě je 
„exponenciálnější“ s pomalým 
začátkem a zrychlením 
v následujících letech. 
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Informace v programových 
prohlášeních 

Naše 
posouzení Kritéria a odůvodnění 

Odůvodnění: pokrok při plnění 
cílové hodnoty činí 40 %, což je 10 
procentních bodů pod lineární 
hodnotou 50 %, kterou lze očekávat 
v polovině období realizace. Nejsou 
k dispozici žádné údaje, z nichž by 
vyplývalo, zda je pokrok při plnění 
cílové hodnoty lineární nebo 
exponenciálnější. 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota: nestanovena 
Milník: žádný 
Poslední hodnota (2018): 90 

 
nejasné 

Odůvodnění: pokud nebyla 
stanovena žádná cílová hodnota, 
není možné posoudit, zda je plnění 
ukazatele „na dobré cestě“. 

Výchozí hodnota (2013): 50 
Cílová hodnota (2023): 150 
Milník (2019): 100 
Poslední hodnota: žádné 
údaje 

 
nejasné 

Odůvodnění: pokud o pokroku při 
plnění cílové hodnoty neexistují 
žádné údaje, není možné posoudit, 
zda je plnění ukazatele „na dobré 
cestě“. 

Zdroj: EÚD. 

22) Ve svých programových prohlášeních k návrhu rozpočtu na rok 2022 Komise 
poprvé posoudila pokrok při plnění cílových hodnot ukazatelů a klasifikovala 
každý ukazatel jako „na dobré cestě“, vykazující „mírný pokrok“ nebo „zasluhuje 
pozornost“. Kromě toho byla pro ukazatele bez vykázaných výsledků vyhrazena 
klasifikace „žádné údaje“. Tato klasifikace se od naší liší. Všechny ukazatele 
klasifikujeme jako „na dobré cestě“ nebo jako „není na dobré cestě“ a používáme 
klasifikaci „nejasné“ pro ukazatele, u nichž údaje chybí, jsou staré nebo jsou 
neprůkazné nebo pro které nebyly stanoveny žádné jasné cílové hodnoty. 
Tabulka 6 ukazuje, ve kterých případech se domníváme, že posouzení pokroku 
u ukazatelů provedené Komisí zhruba odpovídá našemu hodnocení „na dobré 
cestě“. 
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Tabulka 6 – Shoda mezi posouzením pokroku podle Komise a naším 
hodnocením „na dobré cestě“ 

Posouzení 
EÚD Posouzení Komise Odpovídá posouzení Komise 

zhruba našemu? 

 
na dobré 
cestě 

Na dobré cestě  

Mírný pokrok 

 Zasluhuje pozornost 

Žádné údaje 

 
není na 
dobré cestě 

Na dobré cestě  

Mírný pokrok 
 

Zasluhuje pozornost 

Žádné údaje  

 
nejasné 

Na dobré cestě  

Mírný pokrok v některých případech může být 
stanovena hrubá shoda, nikoli 
však jako obecné pravidlo Zasluhuje pozornost 

Žádné údaje  
Zdroj: EÚD. 

23) Naše analýza ukazatelů vychází z údajů Komise, které nebyly předmětem našeho 
auditu. Přezkoumali jsme však programová prohlášení Komise a provedli úpravy, 
které jsme považovali za nutné. Provedli jsme tyto dvě nejčastější úpravy: 1) 
výchozí hodnotu ukazatelů výstupů (například počet financovaných projektů) jsme 
znovu nastavili na nulu tam, kde programová prohlášení uváděla jako výchozí 
hodnotu srovnatelný údaj z předchozího období, a 2) roční hodnoty jsme převedli 
na kumulativní hodnoty u ukazatelů, které byly svou povahou kumulativní. Zda je 
plnění ukazatelů „na dobré cestě“, posuzujeme na základě analýzy 
pravděpodobnosti, že daný ukazatel dosáhne své cílové hodnoty dle plánu. 
Analýza se však nezaměřuje na relevantnost ukazatele pro cíle a opatření 
programu, ani na ambicióznost cílové hodnoty. Například je možné, že ukazatel 
nemusí být ovlivněn opatřeními, která byla realizována v rámci programu, nebo 
nemusí být relevantní pro cíl programu; jeho cílová hodnota může také být 
nedostatečně či příliš ambiciózní. Z těchto důvodů ukazatele samy o sobě nutně 
neodráží dosažení cílů programu. Kompletní analýza výkonnosti programu 
vyžaduje analýzu údajů ukazatelů ve spojení s dalšími kvantitativními a 
kvalitativními informacemi. 

Ne 

Ne 

Ano 

Ano 

Ano 

Ne 

Ne 
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ČAST 3 – Kapitola 7 – Kontrola opatření v návaznosti na předchozí 
doporučení 
24) Mezi naše úkoly patří pravidelná kontrola opatření v návaznosti na předchozí 

doporučení uvedená ve zvláštních zprávách. V kapitole 7 analyzujeme, nakolik 
byla provedena doporučení uvedená ve zvláštních zprávách zveřejněných v roce 
2017. Doporučení klasifikujeme jako provedená v plném rozsahu, ve většině 
ohledů, v některých ohledech nebo neprovedená vůbec. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA 

O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2020 

KAPITOLA 1 – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC 

 

ÚVOD 

1.2 Komise vítá práci Účetního dvora týkající se výkonnosti rozpočtu EU a jeho uznání klíčové úlohy 

zlepšování právní úpravy při zajišťování toho, aby poznatky získané z provádění finančních programů 

byly využity ke zlepšení jejich koncepce a výkonnosti. Komise v průběhu let vyvinula mezinárodně 

uznávaný systém hodnocení a posouzení dopadů, který hrál ústřední roli při přípravě návrhů 

víceletého výkonnostního rámce na období 2021–2027.  

Návrhy Komise jsou prvním krokem v legislativním procesu. Konečná koncepce programu je 

výsledkem legislativních jednání za účasti Evropského parlamentu a Rady. Existuje tedy sdílená 

odpovědnost za zajištění toho, aby získané poznatky týkající se výkonnosti programu byly 

odpovídajícím způsobem zohledněny. V důsledku toho, a jak je stanoveno v interinstitucionální 

dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, se Komise domnívá, že významné změny jejích 

návrhů by měly být předmětem posouzení dopadů. 

Komise se plně zavazuje k dalšímu posílení tohoto systému, včetně oblastí pro zlepšení, které 

identifikoval Účetní dvůr. Komise například navrhla horizontální ustanovení pro načasování 

hodnocení, aby pomohla zajistit, že příslušné informace k přípravě budoucích programů budou včas 

k dispozici. Hodnocení a posouzení dopadů rovněž závisí na tom, že členské státy a příjemci 

poskytnou údaje vysoké kvality. Komise bude usilovat o to, aby po hodnoceních následovala 

odpovídající návazná opatření, aby byly postupně posilovány kvantitativní aspekty posouzení dopadů, 

pokud je to proveditelné a přiměřené, a aby se postupně usnadňoval přístup k důkazům, o něž se 

opírají legislativní iniciativy, přičemž v zájmu pokroku v práci osloví Evropský parlament a Radu. 

V kapitolách 2 až 6 této zprávy jsou uvedena hodnocení Účetního dvora týkající se výkonnosti pěti 

vybraných výdajových programů ke konci roku 2020. Podle Komise tyto programy pozitivně 

přispívají k plnění priorit a cílů EU. Z dostupných kvalitativních a kvantitativních informací 

o výkonnosti ke konci roku 2020 vyplývá, že byl u programů z hlediska plnění cílů stanovených na 

začátku programového období zaznamenán pokrok, a to navzdory potížím, které způsobila pandemie 

COVID-19. Přestože byl rok 2020 posledním rokem víceletého finančního rámce na období 2014–

2020, programy jako Evropský sociální fond, Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond, Fond 

pro vnitřní bezpečnost a nástroj předvstupní pomoci budou nadále prováděny a budou v příštích 

několika letech přinášet výsledky. Definitivní závěry týkající se výkonnosti programů v období 2014–

2020 bude možné učinit až po skončení programů na základě závěrečných hodnocení.  

1.3 Návrhy dlouhodobého rozpočtu na období 2021–2027 ze strany Komise se tvořily mezi druhým 

a třetím čtvrtletím roku 2018, tj. v případě soudržnosti téměř o půl roku dříve než v roce 2011. 

Komise byla plně odhodlána úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou v roli čestného 

zprostředkovatele, aby usnadnila rychlé uzavření interinstitucionálních jednání a minimalizovala 

zpoždění při provádění nových programů. Podmínky však byly náročné kvůli souběžným jednáním 

o vystoupení Spojeného království a volbám do Evropského parlamentu, které následovaly po návrhu 

z května 2018. V reakci na pandemii COVID-19 Komise v květnu 2020 navíc předložila 

bezprecedentní soubor opatření na podporu oživení obsahující přepracované návrhy víceletého 

finančního rámce (VFR) a dočasný nástroj na podporu oživení, NextGenerationEU. Tento soubor 

opatření byl následně ještě před koncem roku přijat všemi orgány. V současnosti jsou všechny 

programy schváleny spolunormotvůrci.  

Ve věci právních předpisů týkajících se SZP spolunormotvůrci koncem června 2021 dospěli 

k politické dohodě o nové SZP. Formální přijetí bude standardně provedeno do konce roku. 
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1.10 V souladu s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027 byl na načasování hodnocení 

uplatněn horizontální přístup. Kvalitní hodnocení vyžadují kompletní soubory dat za tři až čtyři roky. 

Aby mohla Komise připravit kvalitní návrhy na základě hodnocení a posouzení dopadů, musí se také 

opírat o kvalitní data od členských států a příjemců jiných programů, jejichž získání vyžaduje čas. 

Informace z dostupných průběžných hodnocení a závěrečných hodnocení předchozích programů 

pomáhají při rozhodování o následných finančních rámcích díky tomu, že jsou včas shromážděny 

dostatečná a kvalitní data.  

Připomínky Komise týkající se „pravidla n+3“ najdete v rámečku 1.5.  

1.11 Co se týče SZP, iniciativě předcházela různá hodnocení, ale pro posouzení dopadů návrhů SZP 

bylo k dispozici jen několik konečných hodnocení vztahujících se k předchozímu VFR. Důvodem je 

doba potřebná k získání údajů o provádění SZP, předtím než je možné provést důkladné hodnocení. 

Stanovisko Výboru pro kontrolu regulace odráží tuto omezenou dostupnost dokončených 

a komplexních hodnocení. Některá z těchto hodnocení byla dokončena do doby, než bylo posouzení 

dopadů připraveno, a jejich výsledky byly v posouzení dopadů použity. 

Pro potřeby oddílu o „získaných zkušenostech“ ve zprávě o posouzení dopadů pro SZP po roce 2020 

byly použity průběžné výsledky, jak je doloženo v přílohách 1 a 3. 

Provádět hodnocení příliš brzy, například po pouhém jednom roce provádění, jako v případě 

hodnocení „ekologizace“, představuje riziko, že hodnocení bude mít nedostatky. V tomto případě 

Komise nemohla postupovat jinak. 

1.12 Všem odvětvovým legislativním návrhům, na které se vztahuje nařízení o společných 

ustanoveních, předcházelo posouzení dopadů, které analyzovalo klíčové aspekty provádění fondů, jež 

se promítly do nařízení o společných ustanoveních. Nařízení o společných ustanoveních z těchto 

posouzení dopadů vycházelo.  

1.13 (Společná odpověď Komise na body 1.13–1.15). 

Hodnocení a posouzení dopadů Komise lze získat na stránkách EUR-Lex, z Rejstříku dokumentů 

Komise a na portálu Podělte se o svůj názor. Členové orgánů EU mají rovněž možnost je získat 

pomocí interinstitucionální databáze studií EU. 

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 stanovila 

cíl spočívající v transparentnosti Evropského parlamentu, Rady a Komise, jehož má být dosaženo 

vytvořením společného legislativního portálu. Díky této veřejné webové stránce bude veřejnost moci 

podrobně sledovat, jak jsou přijímány interinstitucionální právní akty. Práce tří orgánů na portálu 

pokračuje. 

Jak bylo oznámeno ve sdělení Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních 

předpisů, Komise pracuje na propojení různých rejstříků podkladů a portálů, jako jsou EU Bookshop, 

interinstitucionální databáze studií EU, portál Podělte se o svůj názor a EUR-Lex.  

1.18 V případě výdajových programů budou následná hodnocení analyzována v posouzeních dopadů 

a zohledněna v návrzích návazných programů. Všechny tyto legislativní návrhy se promítají do 

ročních plánů řízení. Pokyny k plánům řízení v roce 2022 obsahují požadavek na zahrnutí příslušných 

následných opatření vyplývajících z hodnocení. Od útvarů se rovněž požaduje, aby ve svých plánech 

řízení odkazovaly na klíčové činnosti pro zlepšování právní úpravy, jako jsou kontroly účelnosti či 

důležitá hodnocení. Do plánů řízení, které se zaměřují na hlavní výstupy za daný rok, nelze zahrnout 

velmi konkrétní následná operativní opatření, která se týkají například provádění programu.  

Poznatky získané z hodnocení a následných opatření se uvádějí i v jiných dokumentech, například ve 

výročních zprávách o činnosti.  

Plány následných opatření nejsou systematicky vyžadovány a v rámci zlepšování právní úpravy 

nejsou povinné z důvodu proporcionality a zamezení překrývání informací předávaných ostatním 

orgánům a veřejnosti.  
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1.19 Podle pokynů ke zlepšování právní úpravy musí být posouzení dopadů přiměřené. Nelze 

posoudit všechny možné varianty, zejména pokud nejsou proveditelné. Místo toho se identifikují 

dostupné možnosti, které se prověří s cílem vybrat ty nejvhodnější. To provádějí útvary Komise 

s přihlédnutím k důkazům a příspěvkům zúčastněných stran a po konzultaci s meziútvarovými 

skupinami, které zahrnují odborníky ze všech příslušných generálních ředitelství Komise. Posouzení 

dopadů kontroluje Výbor pro kontrolu regulace. 

Tabulka 1.2 – Posouzení dopadů uvádí různé možnosti, které jsou kvalitativně srovnatelné, ale 

nabízejí omezenou kvantitativní analýzu – Viz odpověď Komise na bod 1.19. 

KOMISE PŘIPRAVILA SVÉ LEGISLATIVNÍ NÁVRHY S OHLEDEM NA ZÍSKANÉ 

ZKUŠENOSTI 

Rámeček 1.1 – Získané poznatky: měly by být konsolidovány různé nástroje vnější činnosti 

Sloučení většiny předchozích nástrojů do jednoho nástroje a začlenění Evropského rozvojového fondu 

do rozpočtu EU představují významné kroky ke zjednodušení a soudržnosti. Na provádění fondů pro 

vnější činnost se bude vztahovat jednotný soubor pravidel a prováděcí pravidla Nástroje pro 

sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI) skutečně poskytují 

základ pro provádění i několika málo nástrojů vnějšího financování (Nástroj předvstupní pomoci III, 

nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, rozhodnutí o přidružení zámoří). 

1.26 Ve svém návrhu na delší seznam společných ukazatelů Komise reagovala na získané poznatky, 

které citoval Účetní dvůr. Tím, že by programy měly k dispozici delší a komplexnější seznam 

ukazatelů, o nichž by se podávaly zprávy v případě intervencí politiky soudržnosti, které se vyznačují 

poměrně různorodými činnostmi, mohly by si vybrat a používat ukazatele, které by byly pro jejich 

investice relevantnější, čímž by se výrazně snížila potřeba používat ukazatele specifické pro 

jednotlivé programy. Komise by navíc ráda zdůraznila, že ukazatele navržené pro programové období 

2021–2027 byly podrobně analyzovány se zástupci členských států a testovány na základě kritérií 

RACER (relevantní, přijímané, důvěryhodné, jednoduché a spolehlivé).  

Rámeček 1.3 Získané poznatky: přístup k posouzení příspěvku SZP k opatřením v oblasti 

klimatu by měl lépe odrážet realitu 

Přístup EU k začleňování problematiky klimatu a metodika sledování vycházejí z mezinárodních 

postupů. Metodika, kterou Komise používá k výpočtu příspěvku SZP k opatřením v oblasti klimatu, je 

správná, byla připravena transparentním a koordinovaným způsobem a byla projednána 

a odsouhlasena s Evropským parlamentem a Radou. Díky nedávné politické dohodě o reformě SZP 

Evropský parlament a Rada plně podpořily metodiku začleňování klimatických opatření do SZP 

a veškeré další změny ve sledování klimatu ve společné zemědělské politice byly spolunormotvůrci 

odloženy na období nejdříve po 31. prosinci 2025. 

Komise se domnívá, že nástroje SZP měly spíše významný než omezený dopad. 

Zemědělství EU snížilo od roku 1990 emise skleníkových plynů o 21,4 %, zatímco zemědělská 

produkce se zvýšila. 

Komise konstatuje, že SZP nikdy neměla konkrétní cíl snížit emise produkované hospodářskými 

zvířaty. Emise zůstaly stabilní, zatímco výroba rostla. Pro další snížení emisí v zemědělství bude třeba 

udělat více, aby bylo možné dosáhnout ambiciózních klimatických cílů EU pro rok 2030 (dosáhnout 

do roku 2030 čistého snížení emisí o 55 %). 

Komise zdůrazňuje, že je pevně odhodlána dosáhnout cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu 

a jejích klíčových prvcích týkajících se změny klimatu, biologické rozmanitosti a péče o životní 

prostředí. Významnou roli při dosahování těchto cílů bude hrát přechod k udržitelnější zemědělské 

výrobě. Pro podporu tohoto přechodu bude klíčová nová SZP obsahující posílenou podmíněnost 

(včetně nového standardu GAEC 2 věnovaného ochraně rašelinišť), ekorežimy zaměřené na to, aby 

alespoň 25 % přímých plateb směřovalo na životní prostředí / klima a 35 % rozpočtu na rozvoj 

venkova na stejný účel. 
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Tato nová SZP je proto ambicióznější, pokud jde o opatření v oblasti klimatu (zmírňování 

i přizpůsobování). Zemědělcům ukládá větší povinnosti a odměňuje je za to, že se zapojí do přechodu 

na environmentální a klimatická opatření, včetně ukládání uhlíku do země, čímž vytváří nové 

podnikatelské příležitosti pro venkovské oblasti. 

Rámeček 1.4 Získané poznatky: VFR by měl být flexibilnější, aby mohl lépe reagovat na měnící 

se okolnosti 

Jak bylo shrnuto ve sdělení o VFR z roku 2018 (COM(2018) 321), původní návrh Komise z roku 

2018 stanovil mechanismy k zajištění: 

 flexibility v rámci programů a mezi programy navzájem, například zmírnění dopadu pomocí 

nástroje NDICI, převody a příspěvky z fondů sdíleného řízení do (ne)přímo spravovaných fondů 

nebo fondu InvestEU, flexibilita finančního krytí podle bodu 18 interinstitucionální dohody atd., 

 flexibility mezi okruhy a roky (např. rezerva Unie zmíněná Účetním dvorem),  

 jakož i zvláštních nástrojů, které byly navrženy k dalšímu posílení v souboru opatření Komise na 

podporu oživení z května 2020 (tematické a netematické).  

Komise rovněž navrhla šablonu pro základní akty, která by zajistila podobná ustanovení ve všech 

základních aktech, pokud jde o provádění jak útvary Komise, tak příjemci z různých odvětvových 

programů, čímž by se zvýšila flexibilita při provádění programů, například usnadněním změn ve 

spolufinancování a převodech, s konečným cílem lépe dosáhnout výsledků. Proti této šabloně se 

postavili spolunormotvůrci během jednání o víceletém finančním rámci na období 2021–2027. 

Komise konstatuje, že ne všechny návrhy byly nakonec v celkové dohodě o víceletém finančním 

rámci zachovány. Ačkoli celková dohoda o víceletém finančním rámci, včetně odvětvových právních 

předpisů, zajišťuje ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027 do značné míry stejnou 

úroveň flexibility jako ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020, vhodnost těchto úrovní ve 

spojení s vestavěnou flexibilitou některých nových programů bude možné posoudit až v průběhu a po 

skončení provádění programového období 2021–2027 s ohledem na vyvíjející se výzvy 

a nepředvídané události, kterým bude muset rozpočet EU čelit. 

Rámeček 1.5 Získané poznatky: pravidlo „n+3“ by mělo být nahrazeno pravidlem „n+2“. 

Návrh nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 předložený Komisí počítal 

s přechodem z pravidla n+3 na pravidlo n+2. Rada se však během jednání proti tomuto navrhovanému 

mechanismu důrazně ohradila a z přijatého znění jej vypustila.  

Přesto bylo v souladu s opakovanými doporučeními Účetního dvora omezit překrývání po sobě 

jdoucích programových období zachováno datum ukončení způsobilosti v rámci nařízení 

o společných ustanoveních na období 2021–2027 k 31. prosinci 2029, což ve skutečnosti vedlo 

k pravidlu n+2 pro závazky za poslední rok. 

Navíc v rámci nového VFR 2021–2027, a to od roku 2023 (s uplatněním nařízení o strategických 

plánech SZP), bude pravidlo n+2 uplatňovat Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(EZFRV).  

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

1.34 Všem odvětvovým legislativním návrhům, na které se vztahuje nařízení o společných 

ustanoveních, předcházelo posouzení dopadů, které analyzovalo klíčové aspekty provádění fondů, jež 

se promítly do nařízení o společných ustanoveních. Návrh nařízení o společných ustanoveních 

z těchto posouzení dopadů vycházel. 

Pokud jde o posouzení dopadů na podporu legislativních návrhů pro SZP po roce 2020, příloha 1 

obsahuje výběr příslušných odkazů, příloha 3 shrnuje četná hodnocení a studie, které byly použity, 

a příloha 9 je plnohodnotnou bibliografií.  

Aby Komise překonala nedostatek dokončených hodnocení, uspořádala rozsáhlou veřejnou konzultaci 

(předcházející ostatním konzultacím souvisejícím s VFR), několik seminářů o třech pilířích 
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udržitelnosti i o otázkách souvisejících s potravinami a provedla důkladnou kvantitativní analýzu 

doplněnou o komplexní multikriteriální analýzu. 

Doporučení 1.1 

a) Komise toto doporučení přijímá.  

Posouzení dopadů analyzuje významné ekonomické, sociální a environmentální dopady možností 

politik. To má zásadní význam pro tvorbu politik založených na důkazech a pro vypracování 

kvalitních legislativních návrhů. Ačkoli Komise nemůže v této fázi předjímat podobu svých 

budoucích návrhů víceletého finančního rámce po roce 2027, bude analyzovat, jakým způsobem 

nejlépe v rámci posouzení dopadů prozkoumat podstatné aspekty právních předpisů zahrnujících 

několik programů. Tato analýza bude záviset na struktuře příštího VFR a na nejúčinnějším 

a nejpřiměřenějším způsobu příprav předchozího víceletého finančního rámce v souladu s jejími 

pokyny pro zlepšování právní úpravy a zkušenostech z těchto příprav. 

b) Komise toto doporučení přijímá.  

V souladu s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027 byl na načasování hodnocení 

uplatněn horizontální přístup. Průběžná a závěrečná hodnocení budou prováděna zpravidla čtyři roky 

po zahájení a ukončení provádění programů, aby bylo zajištěno, že hodnocení budou moci čerpat 

z údajů za celé tři roky.  

Přípravy víceletého finančního rámce po roce 2027 budou založeny na posouzení dopadů (nebo 

hodnoceních ex ante) podle zásad zlepšování právní úpravy. Přípravy budou vycházet z dostupných 

průběžných hodnocení programů na období 2021–2027 a závěrečných hodnocení programů na období 

2014–2020, přičemž se zohlední cyklus víceletého finančního rámce a s ním spojené výzvy.  

Z této zásady mohou existovat nevyhnutelné výjimky. Například vzhledem k přechodnému období 

budou členské státy první údaje o provádění nové SZP oznamovat Komisi v únoru 2025.  

1.35 Viz odpověď Komise k bodu 1.13. 

Hodnocení a posouzení dopadů Komise již lze získat na stránkách EUR-Lex, z Rejstříku dokumentů 

Komise a na portálu Podělte se o svůj názor. Členové orgánů EU mají rovněž možnost je získat 

pomocí interinstitucionální databáze studií EU (a hodnocení). Komise pracuje na propojení těchto 

rejstříků podkladů a portálů.  

Doporučení 1.2. Komise toto doporučení přijímá. Společný legislativní portál je interinstitucionálním 

úsilím a Komise je odhodlána oslovit Evropský parlament a Radu, aby v práci na něm pokročily, jak 

bylo oznámeno ve sdělení Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních 

předpisů. 

Časový rámec: konec roku 2023 Načasování provádění závisí na ostatních partnerských orgánech. 

1.36 Opatření, která navazují na hodnocení, mohou mít mnoho podob, například legislativní návrh 

a doprovodné posouzení dopadů (nebo hodnocení ex ante), lepší pokyny nebo monitorování, zprávy 

Komise Evropskému parlamentu a Radě.  

Závěry z hodnocení finančních programů budou využity při analýze v posouzení dopadů a dále při 

přípravě legislativního návrhu pro budoucí programy. Tyto návrhy a doprovodná posouzení dopadů 

jsou uvedeny v ročních plánech řízení. Od útvarů se rovněž požaduje, aby ve svých plánech řízení 

odkazovaly na klíčové činnosti pro zlepšování právní úpravy, jako jsou kontroly účelnosti a důležitá 

hodnocení. Jiné typy konkrétnějších následných operativních opatření (např. prováděcí pokyny pro 

útvary, modernizace IT) se v plánech řízení, které se zaměřují na klíčové výstupy pro daný rok, 

neobjeví. 

Informace o hlavních opatřeních, která navazují na hodnocení, jsou obsaženy také v jiných zprávách, 

např. ve výročních zprávách o činnosti. 

Doporučení 1.3 
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Komise toto doporučení přijímá. 

Komise souhlasí s tím, že šíření výsledků hodnocení a určování návazných opatření, která případně 

doplňují závěry hodnocení, je důležité pro uvedení získaných poznatků do praxe a pro využití 

výsledků hodnocení. Návazná opatření v souvislosti s hodnoceními finančních programů, která jsou 

uvedena v pracovních dokumentech hodnotících pracovníků, jsou analyzována v posouzeních dopadů. 

Komise zohlednila hlavní poznatky získané z hodnocení ve svých posouzeních dopadů při přípravě 

víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Budoucí návrhy následných programů a k nim 

připojená posouzení dopadů jsou zohledněny v plánech veřejné správy. 

Časový rámec: konec roku 2022 Načasování záleží na tom, kdy budou vypracována průběžná 

a závěrečná hodnocení VFR na období 2021–2027. 

1.37 Kvantitativní informace a metody, jako jsou statistiky a analýza nákladové efektivnosti, doplňují 

kvalitativní informace, jako jsou názory, příspěvky zúčastněných stran, jakož i vědecké a odborné 

rady, které jsou stejně cenné pro vytvoření důkazní základny pro posouzení dopadů. Posouzení 

dopadů prováděná Komisí až na omezené výjimky obsahovala kvantitativní analýzu, pokud to bylo 

možné a přiměřené.  

Ačkoli v některých případech, jako například u posouzení dopadů SZP, byla kvantitativní analýza 

provedena, kvantifikace dopadů nebude možná ve všech případech a důkazy bude možná nutné 

sestavit na základě kvalitativních informací, které jsou stejně cenné.  

Doporučení 1.4 Komise toto doporučení přijímá.  

Kvantitativní informace, včetně analýzy nákladů a přínosů a analýzy nákladové efektivnosti, jsou 

vedle kvalitativních důkazů důležitým zdrojem důkazů v procesu posouzení dopadů. Dopady však lze 

kvantifikovat a analýzy nákladů a přínosů a nákladové efektivnosti provádět pouze na základě 

kvantitativních údajů, pokud je to proveditelné a přiměřené, tj. pokud jsou k dispozici vysoce kvalitní 

a včasné údaje za přiměřenou cenu. Komise je závislá na kvalitních a včasných údajích od členských 

států a dalších příjemců právních předpisů EU. 

Příloha 1.1 Opatření přijatá v návaznosti na doporučení kapitoly 3 výroční zprávy za rok 2017 

Doporučení 3 písm. c): 

Souhrnné informace obsažené v hlavních zprávách o výkonnosti poskytují útvary odpovědné za běžné 

řízení programů a opatření. Prostřednictvím stálých pokynů pro výroční zprávy o činnosti 

a programové výkazy (obsažených ve stálých pokynech k rozpočtovému oběžníku) a prostřednictvím 

pravidelných interakcí v příslušných sítích v rámci celé Komise ústřední útvary zdůraznily význam 

soudržnosti předkládaných informací a jasného uvedení zdroje předkládaných informací. Na případné 

nesrovnalosti zjištěné ústředními útvary se upozorňuje a jsou s nimi projednávány při dokončování 

zpráv. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O 
VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2020 

KAPITOLA 2 – KONKURENCESCHOPNOST PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST 

 

ÚVOD 

2.1. Program Erasmus+ je obecně uznáván jako účinný program, který evropským občanům poskytuje 
evropskou přidanou hodnotu. Komise svým programem a politikou neustále reaguje na výzvy, jimž 
čelí zúčastněné strany, a bude reflektovat podrobné připomínky EÚD, které považuje za cenný 
příspěvek k tomuto probíhajícímu procesu. 

Celkově je důležité poznamenat, že některé studie uvedené v této kapitole byly dokončeny před 
několika lety a vztahují se i k ještě dřívějším obdobím. V roce 2022 zahájí Komise závěrečné 
hodnocení programu na období 2014–2020, které bude lépe odrážet úpravy programu v průběhu času 
a v reakci na tyto studie. 

V neposlední řadě EÚD zdůrazňuje skutečnost, že programu Erasmus+ se účastní více žen než mužů. 
Komise má k dispozici údaje, které ukazují, že je to především způsobeno stávající situací ohledně 
vyváženého zastoupení žen a mužů ve studijních oborech, které mají tendenci lákat k účasti v 
programu Erasmus+, spíše než nějakou předpojatostí programu vůči mužům, kterou by bylo třeba 
řešit. Mnoho projektů financovaných z programu klade důraz na příležitosti a přístup pro všechny 
účastníky bez ohledu na jejich původ a obecně se odráží ve statistikách programu. 

POSOUZENÍ VÝKONNOSTI PROGRAMU ERASMUS+ 

2.9. Ukazatele výkonnosti jsou užitečným nástrojem ke sledování výkonnosti programu. Mohou 
například poskytnout včasné informace o otázkách výkonnosti/provádění, které by mohly vyžadovat 
pozornost. Posouzení výkonnosti programu však často vyžaduje jít nad rámec analýzy ukazatelů 
výkonnosti, aby zahrnovalo další relevantní kvantitativní a kvalitativní informace. Žádný soubor 
ukazatelů výkonnosti nemůže odrážet všechny relevantní aspekty výkonnosti programu. Proto 
skutečnost, že ukazatel výkonnosti je (nebo není) „na dobré cestě“ ke splnění své cílové hodnoty, 
nemusí nutně znamenat, že program samotný je (nebo není) „na dobré cestě“ k dosažení svých cílů. 

Komise ve svých programových prohlášeních uvádí své posouzení pokroku ukazatelů při plnění cíle. 
Toto posouzení se v některých případech liší od posouzení EÚD v této zprávě kvůli použití různých 
metodik. 

Jak je popsáno ve zvláštní zprávě EÚD č. 22/2018, ukazatele programu Erasmus+ na období 2014–
2020 jsou úzce sladěny s politickými cíli v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020). 

V reakci na klíčové připomínky k ukazatelům může Komise potvrdit, že v novém programovém 
období probíhá jejich revize, která řeší problémy zjištěné EÚD. Nicméně některé teoretické rozdíly, 
jako je rozlišování mezi „výstupy“ a „výsledky“, jsou součástí širší a dlouhodobé institucionální 
diskuse o tom, jak by měly být klasifikovány podstatné přínosy programů EU. 

2.11. Komise se domnívá, že ukazatele počtu podporovaných zaměstnanců lze považovat za ukazatele 
výsledků, neboť z jejich podstaty jde o hlavní operační cíl programu, který je v příloze I nařízení o 
programu Erasmus+ uveden jako „kvantitativní (obecný)“. 

2.12. Komise konstatuje, že hodnocení v polovině období uvádí, že „z hlediska souladu s tím, co 
projekty skutečně financují, a s klíčovými prioritami na úrovni EU existují i nadále možnosti ke 
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zlepšení“. Vazbu mezi projekty a prioritami na úrovni EU postupně posílily pracovní programy 
národní agentury a kritéria programové příručky. 

2.15. Pokud jde o program Erasmus+ na období 2021–2027, Komise intenzivně spolupracovala se 
zúčastněnými stranami a nahradila nástroje IT jediným modulárním systémem. Programová příručka 
byla rovněž aktualizována a od výzev v roce 2021 se postupně provádí zjednodušení pravidel 
financování, zejména používání jednorázových částek založených na výsledcích. 

2.16. Komise zdůrazňuje, že závěry průběžného hodnocení z roku 2017, pokud jde o synergie, 
vycházely z prvních let programu Erasmus+. Od tohoto období Komise podstatně rozšířila 
mechanismy, jejichž prostřednictvím programy EU spolupracují za účelem dosažení společných cílů. 
Jedním z hlavních příkladů je vytvoření Evropského sboru solidarity, který mobilizoval řadu různých 
programů EU, a tento proces pokračuje v průběhu celého víceletého finančního rámce v 
programovém období 2021–2027, kde byly potenciální synergie plně začleněny do právních základů 
programů. 

2.17. Komise se domnívá, že podíl účasti žen v programu Erasmus lze do značné míry vysvětlit 
vzájemnými účinky podílu určitých studijních oborů v programu a genderovým zapojením v těchto 
oborech. V rámci programu Erasmus+ pro mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání převládají muži 
zejména v oborech jako „strojírenství, výroba a stavebnictví“ a „informační a komunikační 
technologie“. Tyto tematické obory jsou však z hlediska velikosti mnohem skromnější než obory, jako 
jsou „umění a humanitní vědy“ a „sociální vědy, žurnalistika a informační vědy“. 

Na základě zásady „rozpočet zaměřený na výsledky“ se rozpočet EU snaží svým financováním řešit 
více cílů. V on-line databázi projektů Erasmus+ je k dispozici 9 243 projektů, které se kromě jiných 
cílů zaměřují na rovnost žen a mužů. Stanovení finančního odhadu těchto příspěvků samostatně je 
však potenciálně subjektivní a není v souladu s výše uvedenou zásadou, podle níž každé vynaložené 
euro plní více cílů a maximalizuje hodnotu pro evropské daňové poplatníky. 

V rámci nových horizontálních pokynů pro nové programy EU na období 2021–2027 se zavádí nový 
přístup k sledování finančních prostředků, který zahrnuje mimo jiné rovnost žen a mužů. 

2.20. Podle výkonnostního rámce Komise se stanovené a dosažené cíle považují za výsledky, jedná-li 
se o hlavní cíl příslušného programu. 

2.26. Tyto ukazatele budou přezkoumány v souvislosti s probíhajícím vývojem hlavních ukazatelů ve 
spolupráci s ústředními útvary. 

2.29. Komise by ráda zdůraznila, že pro strategická partnerství škol je klíčovou součástí přidané 
hodnoty mezinárodní výměna osvědčených postupů a katalytický účinek, který mohou mít tato 
partnerství na místní komunity a zúčastněné strany. Inovace jsou však plně začleněny do výstupů, 
které pak mohou využít i jiní aktéři v dané oblasti. 

Podrobné odpovědi, které byly součástí průběžného hodnocení, navíc poskytují různorodější a 
diferencovanější představu o různých přínosech strategických partnerství, zejména závěr, že „sdílení a 
vzdělávací činnosti mají jasnou hodnotu a umožňují zaměstnancům i organizacím zlepšit jejich 
postupy a metody.“ 

2.33. Podle výkonnostního rámce Komise se stanovené a dosažené cíle považují za výsledky, jedná-li 
se o hlavní cíl příslušného programu. 

2.36. Komise poukazuje na to, že tento zjevně nízký procentní podíl je způsoben především přesunem 
podpory určené na dobrovolnickou činnost mladých lidí na novější Evropský sbor solidarity od roku 
2018. 
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2.37. Viz odpověď Komise k bodu 2.33. 

 

ZÁVĚRY 

2.41. Komise upozorňuje na to, jak studijní obory ovlivňují vyvážené zastoupení žen a mužů, což je 
popsáno v její odpovědi k bodu 2.17. 

2.42. Pokud jde o četné odkazy v této kapitole na hodnocení v polovině období v roce 2017, je rovněž 
důležité poznamenat, že se v něm uvádí:  

„Závěrečné hodnocení programu posoudí rovněž výsledky velkých znalostních aliancí a aliancí 
odvětvových dovedností, které byly zavedeny v rámci programu Erasmus+ za účelem podpory 
inovací ve vysokoškolském vzdělávání a odborném vzdělávání a přípravě. Tato opatření nebyla 
dostatečně dokončená, aby je bylo možno v polovině období vyhodnotit.“ 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O 
VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2020   

KAPITOLA 3 – HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST 

 

ÚVOD 

3.1 Zaměření programů na období 2014–2020 na výkonnost a intervenční logiku, které bylo doloženo 
komplexnějším vykazováním společných ukazatelů fondu ve srovnání s programovým obdobím 
2007–2013, vedlo k spolehlivějším a soudržnějším údajům o výkonnosti, jež byly srovnatelné mezi 
programy a zeměmi, jakož i údajům o výstupech a přímých výsledcích investičních opatření. 
Z výročních zpráv o provádění programů se stal mnohem kvalitnější zdroj informací o výkonnosti. 
Dosažené úspěchy byly všem občanům zpřístupněny v podobě výstupů, výsledků, jednotkových 
nákladů a míry úspěšnosti v rámci otevřené datové platformy týkající se politiky soudržnosti1.  

Do konce roku 2019 dosáhl některých významných úspěchů Evropský sociální fond (ESF) a Iniciativa 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI). V letech 2014 až 2019 tento fond a tato iniciativa 
výrazně pomohly prostřednictvím různých projektů 36,4 milionu lidí. Z toho 4,5 milionu osob nalezlo 
práci a 5,5 milionu získalo kvalifikaci v důsledku zásahu EU. Patřilo mezi ně 2,5 milionu osob se 
zdravotním postižením, jakož i 5,6 milionu migrantů a účastníků zahraničního původu a 6,5 milionu 
znevýhodněných osob. Provádění ESF a YEI stále probíhá a bude ukončeno dne 31. prosince 2023.  

Operační programy financované z ESF a YEI investují do široké škály opatření přizpůsobených 
konkrétním rozvojovým potřebám členských států a regionů. Ukazatele používané ke stanovení cílů a 
vykazování výkonnosti jsou přizpůsobeny konkrétním opatřením. Ve svých zprávách na vysoké 
úrovni o výkonnosti se Komise zaměřuje na společné ukazatele, které používají všechny programy, 
vykazují se pro všechny operace a jsou agregovány na úrovni EU. Ukazatele specifické pro jednotlivé 
programy, které jsou stejně důležité pro posuzování výkonnosti fondů na vnitrostátní a regionální 
úrovni, byť nejsou používány ve zprávách Komise na vysoké úrovni, slouží ke sledování výkonnosti 
specifického programu. Podle názoru Komise umožňuje zavedený monitorovací systém sledovat jak 
skutečné provádění, tak výkonnost programů.  

3.7 Specifické cíle vymezené v programovém prohlášení o VFR na období 2014–2020 odpovídají 
tematickým cílům (TO) nařízení o společných ustanoveních a nařízení o ESF. V rámci ESF na období 
2014–2020 se podkategorie v rámci různých tematických cílů nazývají „investiční priority“. Podle čl. 
2 bodu 34 nařízení o společných ustanoveních se „specifickým cílem“ rozumí výsledek, k jehož 
dosažení přispívá investiční priorita nebo priorita Unie ve specifickém celostátním nebo regionálním 
kontextu prostřednictvím akcí nebo opatření provedených v rámci dané priority. Takové specifické 
cíle stanoví každý členský stát v rámci každé priority programu. 

POSOUZENÍ VÝKONNOSTI ESF  

3.12 Viz odpověď Komise k bodu 3.70. 

3.19 Jak bylo zdůrazněno v odpovědích Evropské komise na zvláštní zprávu Evropského účetního 
dvora (EÚD) o financování na základě výkonnosti, přezkum výkonnosti byl proveden v souladu s 
požadavky regulačního základu, a to posouzením ukazatelů obsažených ve výkonnostním rámci.  

                                                       
1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/  

252

https://cohesiondata.ec.europa.eu/


 

CS   CS 
 

 

Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 skutečně vyžaduje, aby byl proveden 
přezkum výkonnosti prostřednictvím posouzení prováděcích kroků a ukazatelů obsažených ve 
výkonnostním rámci. Odůvodnění zásahů v rámci politiky soudržnosti zajišťuje posloupný vztah mezi 
finančními a výstupními ukazateli a výsledky v průběhu času. V době přezkumu výkonnosti by bylo 
příliš brzy na to, aby bylo možné u víceletých investic financovaných v rámci politiky soudržnosti 
dosáhnout výsledků (a posoudit příslušný pokrok). 

3.21 Mnoho z uvedených omezení týkajících se údajů bylo v současném programovém období 
vyřešeno, a to především zavedením společných ukazatelů výsledků a společných definic pro všechny 
ukazatele.  

Komise pokračovala ve svém úsilí o podporu kontrafaktuálních hodnocení dopadů (CIE) v členských 
státech (např. aktualizace pokynů CIE, výměna zkušeností). Bylo dokončeno téměř 100 
kontrafaktuálních hodnocení dopadů týkajících se ESF a Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí (YEI), do nichž byla zahrnuta většina členských států. Tato hodnocení se zaměřují na 
činnosti v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. U těchto důkazů se provádí 
systematická syntéza (studie metaanalýzy), která bude podkladem pro hodnocení ex post.  

3.23 Zpráva Evropského parlamentu, kterou zmiňuje EÚD, rovněž zdůrazňuje zlepšení v hodnocení 
politiky soudržnosti. „Informované zúčastněné strany se obecně shodují na tom, že kapacita rámce, 
jenž má poskytovat důkazy o úspěších politiky soudržnosti a plnit funkci odpovědnosti, se na úrovni 
EU zlepšila.“ 

Kromě toho byl podíl kontrafaktuálních hodnocení u ESF výrazně vyšší než u EFRR. 

Pokud jde o metody, asistenční služba pro hodnocení zjistila, že „řada hodnocení dopadů využívá 
poměrně pokročilé techniky, jejichž cílem je odlišit účinky zkoumaných opatření od jiných faktorů, 
konkrétně kontrafaktuální analýzy pro odhad rozsahu účinků na základě teorie pro sledování vazeb 
mezi opatřeními a pozorovanými výsledky“. 

GŘ pro zaměstnanost s podporou Společného výzkumného střediska (Centrum pro výzkum hodnocení 
dopadů) a asistenční služby pro hodnocení pokračuje v budování kapacit pro hodnocení v členských 
státech. 

3.24 Ačkoli je hlavním referenčním bodem pro zásady a postupy, jimiž se řídí sestavování, plnění a 
kontrola rozpočtu EU, finanční nařízení, při přípravě nových iniciativ a návrhů a při řízení a 
hodnocení stávajících právních předpisů se Evropská komise řídí zásadami stanovenými v pokynech 
pro zlepšování právní úpravy. Evropská komise vždy u zásahů posuzuje kritéria pro hodnocení 
účinnosti, efektivnosti, soudržnosti, relevance a přidané hodnoty EU, jak to zlepšování právní úpravy 
vyžaduje. 

3.25 Užitečným nástrojem pro sledování výkonnosti programu jsou ukazatele výkonnosti. Mohou 
například poskytnout včasné informace o otázkách výkonnosti/provádění, které by mohly vyžadovat 
pozornost. Posouzení výkonnosti programu však často vyžaduje jít nad rámec analýzy ukazatelů 
výkonnosti, aby zahrnovalo další relevantní kvantitativní a kvalitativní informace. Žádný soubor 
ukazatelů výkonnosti nemůže odrážet všechny relevantní aspekty výkonnosti programu. Proto 
skutečnost, že ukazatel výkonnosti je (nebo není) „na dobré cestě“ ke splnění své cílové hodnoty, 
nemusí nutně znamenat, že program samotný je (nebo není) „na dobré cestě“ k dosažení svých cílů. 

Komise ve svých programových prohlášeních uvádí své posouzení pokroku ukazatelů při plnění cíle. 
Toto posouzení se v některých případech liší od posouzení EÚD v této zprávě kvůli použití různých 
metodik. 
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3.26 Viz odpověď Komise k bodu 3.71. 

3.29 Jak je uvedeno ve výroční zprávě o činnosti GŘ pro zaměstnanost, posouzení výkonnosti vychází 
ze šesti ukazatelů a zahrnuje celkové posouzení. Fyzické ukazatele (výstupy a výsledky) jsou pouze 
jedním z těchto šesti ukazatelů. Komise se domnívá, že fyzické ukazatele k posouzení výkonnosti 
programu nepostačují a že by měly být zohledněny i další aspekty, jako je finanční plnění a správní 
kapacita. 

3.33 Uvedená studie poskytla analýzu programování evropských strukturálních a investičních fondů 
(ESI fondů) na období 2014–2020 a zdůraznila, že doporučení pro jednotlivé země byla zohledněna 
ve strategických rozhodnutích stanovených v operačních programech. Z analýzy investičních priorit a 
specifických cílů vybraných v operačních programech vyplývá, že doporučení pro jednotlivé země 
nebyla zohledněna pouze ve strategických rozhodnutích, ale také že k jejich provádění skutečně 
přispívají ESI fondy. Vazby mezi ESI fondy a doporučeními pro jednotlivé země jsou obzvláště dobře 
rozvinuty ve vztahu k aktivní politice trhu práce a síťovým odvětvím, méně v jiných oblastech 
politiky. 

3.40 V rámci obecného závěru studie shledala, že operace ESF a YEI pomohly zlepšit 
zaměstnatelnost mladých lidí v celé Evropě. K dosažení tohoto cíle byly obzvláště důležité některé 
prvky, jako jsou inovace při oslovování cílové populace, koordinace mezi partnery a holistické 
přístupy k zaměstnanosti. Studie dospěla k závěru, že i když z provozního hlediska trvalo určitou 
dobu, než bylo provádění zahájeno, dále pak provádění dobře postupovalo a mělo dlouhodobé 
pozitivní účinky na zaměstnatelnost. 

3.42 Ke zmírnění socioekonomického dopadu krize COVID-19 spustila EU nástroje na pomoc 
členským státům, včetně mobilizace zdrojů v rámci ESI fondů (CRII/CRII+ a REACT-EU) a SURE. 
Z velké části díky těmto úspěšným opatřením, která podpořila vnitrostátní politiky zaměstnanosti, byl 
pokles zaměstnanosti zmírněn a byl výrazně nižší než dopad na pracovní dobu. 

3.45 Téměř 75 % z celkového počtu účastníků podporovaných z ESF bylo buď nezaměstnaných, 
dlouhodobě nezaměstnaných, nebo neaktivních. Z toho plyne, že ESF je účinným nástrojem na 
podporu lidí, kteří jsou od trhu práce více odtrženi. Navíc vzhledem k tomu, že cílovými skupinami 
operací aktivních politik na trhu práce (TO8) jsou obvykle nezaměstnaní, je podíl neaktivních osob 
přirozeně nižší. V jiných tematických oblastech je jejich podíl podstatně vyšší (68 %), např. v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy (TO10), včetně žáků a studentů. 

Viz rovněž připomínky EÚD v bodě 3.72.  

3.49. Jak je zdůrazněno ve studii o hodnocení podpory ESF pro zaměstnanost mladých lidí2: „YEI a 
ESF prokázaly značnou evropskou přidanou hodnotu. Jedná se mimo jiné o objemové účinky 
podporou intervencí, které nebyly financovány z jiných vnitrostátních nebo regionálních programů, a 
umožnění dalších opatření. Měly rovněž významný dopad na oblast působnosti tím, že rozšířily škálu 
stávajících opatření a rozšířily cílové skupiny nebo propagovaly skupiny, na něž se nevztahují jiné 
programy. Byť byly účinky působení zkušeností méně zřejmé, operace týkající se mládeže, jež byly 
financovány z YEI a ESF, byly důležité pro zvyšování povědomí o situaci osob NEET (tj. osob, jež 
nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy) v členských státech. V 
omezenějším počtu případů měly YEI a ESF účinky působení zkušeností, pokud jde o začleňování 
inovativních opatření zavedených v rámci fondů do politik zaměstnanosti mladých lidí.“ 

                                                       
2 Evropská komise, 2020, Study on the Evaluation of ESF support to Youth Employment, závěrečná 

zpráva, duben 2020. 
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3.50 Mobilita pracovních sil v Evropské unii roste. V letech 2014 až 2018 se podíl cizích státních 
příslušníků na celkové zaměstnanosti zvýšil ze 7,1 % na 8,3 %, k čemuž nepochybně přispěla podpora 
z ESF.  

Během programového období 2014–2020 byla opatření v oblasti mobility pracovních sil, včetně 
činností EURES, plánována v rámci tematického cíle ESF č. 8 „Podpora udržitelné zaměstnanosti, 
kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil“. K měření mobility pracovních sil se vztahují 
zvláštní omezení, jako je např. absence univerzální definice.  

Hlavním právním základem pro shromažďování příslušných informací (zejména v článku 30) je i 
nadále nařízení o síti EURES (nařízení č. 589/2016), které požaduje, aby členské státy shromažďovaly 
informace o nedostatku a přebytku pracovních sil. Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti 
(nařízení (EU) 2019/1149) umožní Komisi a členským státům sledovat a zveřejňovat toky a vzorce 
mobility pracovních sil v Unii na základě zpráv Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, s 
využitím statistik Eurostatu a dostupných vnitrostátních údajů.  

Komise pokračuje ve své analytické práci na trendech a výzvách pro různé kategorie mobilních 
pracovníků. 

3.54 Komise bere boj proti chudobě nesmírně vážně. Jako součást plánu na podporu oživení Evropy 
Komise zavedla nástroj REACT-EU, u něhož navrhla, že dodatečné zdroje přidělené Evropskému 
sociálnímu fondu by se měly prioritně věnovat mimo jiné na opatření k řešení dětské chudoby.  

Komise rovněž navrhla doporučení, kterým se zavádí evropská záruka pro děti, jež Rada přijala dne 
14. června 2021. Přispěje k předcházení sociálnímu vyloučení dětí a boji proti tomuto vyloučení. 

3.55 Monitorovací systém ESF poskytuje prostřednictvím společných ukazatelů univerzální 
informace a) o dosahu fondu na jeho nejdůležitější cílové skupiny prostřednictvím společných 
ukazatelů výstupů a b) o nejdůležitějších typech výsledků prostřednictvím přímých ukazatelů 
výsledků.  

Monitorovací systém ESF zajišťuje pečlivou rovnováhu mezi informačními potřebami na úrovni EU a 
údaji shromažďovanými členskými státy v tisících operací a u tisíců příjemců. Aby se omezila 
administrativní zátěž spojená se shromažďováním údajů, získávají se z hodnocení důkazy o 
výsledcích specifických pro jednotlivé cílové skupiny. 

Obtíže při shromažďování údajů o znevýhodněných skupinách byly zohledněny v nových 
ustanoveních v období 2021–2027. Bude usnadněno podávání zpráv o těchto cílových skupinách 
(použití rejstříků údajů, možnost spolehnout se na informované odhady). Kromě toho se budou dva 
odlišné specifické cíle ESF+ týkat státních příslušníků třetích zemí a Romů, což připraví půdu pro 
měření výkonnosti těchto příslušných skupin. 

3.58 V období 2021–2027 bude prostřednictvím požadavků na tematické zaměření zajištěno lepší 
zacílení nejzranitelnějších skupin. Všechny členské státy budou muset přidělit nejméně 25 % 
prostředků z ESF+ na sociální začleňování. 5 % prostředků z ESF+ bude přiděleno na řešení dětské 
chudoby v členských státech, jejichž míra ohrožení chudobou a vyloučením (AROPE) převyšuje 
průměr EU, a 12,5 % prostředků ESF+ bude určeno na opatření na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí v členských státech s mírou NEET nad průměrem EU. Kromě toho budou muset všechny členské 
státy v rámci sdíleného řízení přidělit alespoň 3 % svých zdrojů ze složky ESF+ na řešení 
nejextrémnějších forem chudoby. Ukazatele odrážející zranitelnou charakteristiku účastníků byly 
rovněž zahrnuty do nařízení o ESF+. 
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V neposlední řadě v červnu 2021 zaslala Komise všem členským státům dopis, v němž je vyzvala, 
aby posílily investice zaměřené na potřeby znevýhodněných skupin.  

3.59 Podpora programů a projektů prostřednictvím financování z prostředků politiky soudržnosti bude 
pokračovat i během programového období 2021–2027. Zejména v souvislosti s integrací Romů 
Komise zajistí, aby byly k dispozici finanční prostředky na podporu programů a projektů v této oblasti 
v souladu s prioritami stanovenými ve strategii týkající se Romů. 

3.67 Nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 pomůže zlepšit doplňkovost, zejména 
pokud jde o programování, provádění, monitorování a kontrolu, aby bylo možné lépe zohledňovat 
cílové skupiny, tematické dělicí čáry a dostupnost rozpočtových prostředků. Nařízení o společných 
ustanoveních navíc nyní zahrnuje například možnost podporovat projekty, které získaly pečeť 
excelence v rámci jiného nástroje EU prostřednictvím financování z EFRR nebo ESF+. 

3.68 Od začátku současného funkčního období Komise byla zahájena řada opatření na podporu 
dovedností, a to zejména v digitální oblasti, například prostřednictvím agendy dovedností 2020, 
akčního plánu digitálního vzdělávání a digitální dekády a s využitím dalších finančních prostředků 
kromě ESF+, jako jsou Erasmus+ a REACT EU. V poslední době využívají členské státy podle 
pokynů Komise3 k investicím do digitálních dovedností rovněž Nástroj pro oživení a odolnost a své 
plány pro oživení a odolnost. 

ZÁVĚRY 

3.70 Komise se domnívá, že výstupy jsou dobrým ukazatelem toho, zda investice ESF směřuje k 
dosažení svých cílů a k dosažení očekávaných výsledků. U výsledků trvá déle, než dojde k jejich 
realizaci, a proto je většina členských států do výkonnostního rámce na období 2014–2020 
nezahrnula. Přezkum programů na období 2021–2027 v polovině období se bude lišit od přezkumu 
výkonnosti v předchozím období a bude zahrnovat kvalitativní, vícerozměrné posouzení založené na 
široké škále faktorů, které určí výkonnost programu na konci roku 2024. 

Viz rovněž připomínky EÚD v bodě 3.12. 

3.71 Vzhledem k tomu, že cíle stanovené členskými státy v programech ESF byly většinou založeny 
na specifických ukazatelích, Komise se na ně nemohla spolehnout při odhadu souhrnných cílů EU. 
Místo toho vybrala řadu společných ukazatelů, pro něž byly k dispozici historické údaje z 
předchozího programového období. Od počátku však rovněž uvedla, že tyto cíle bude třeba v průběhu 
provádění upravit, zejména kvůli metodickým změnám oproti předchozímu období (např. vyloučení 
nepřímých účastníků). Komise v tomto případě neupravila ani neupravuje své cíle tak, aby jich bylo 
možné snáze dosáhnout. 

Viz rovněž připomínky EÚD v bodě 3.26. 

3.72 Téměř 75 % z celkového počtu účastníků podporovaných z ESF bylo buď nezaměstnaných, 
dlouhodobě nezaměstnaných, nebo neaktivních. Z toho plyne, že ESF je účinným nástrojem na 
podporu lidí, kteří jsou od trhu práce více odtrženi. 

Viz rovněž připomínky EÚD v bodě 3.45. 

                                                       
3 Evropská komise, pracovní dokument útvarů Komise – Pokyny členským státům – plány na podporu 

oživení a odolnosti – část 1, leden 2021. 
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3.73 Komise bere boj proti chudobě nesmírně vážně. Od začátku svého funkčního období přijala 
několik politických opatření a možností financování v boji proti (dětské) chudobě.  

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 3.54. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O 
VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2020 

KAPITOLA 4 – PŘÍRODNÍ ZDROJE 

 

ÚVOD 

4.1. Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) má pomoci rybářům při přijetí udržitelných 
rybolovných postupů a pobřežním komunitám při diverzifikaci jejich hospodářství a zlepšit tak 
kvalitu života na evropských pobřežích. Komise analyzuje a posuzuje výkonnost fondu na úrovni 
opatření. Přezkoumání příspěvku fondu a jeho výsledků v malém měřítku je nezbytné vzhledem k 
malé velikosti fondu, velmi různorodé povaze podporovaných činností a potenciálu mnoha faktorů 
významně ovlivnit ekonomiku a provozní prostředí tohoto odvětví. 

V článku 5 nařízení o ENRF jsou stanoveny čtyři cíle ENRF. Neomezují se pouze na příspěvek k 
provádění společné rybářské politiky (SRP). Účetní dvůr použil ukazatele výkonnosti a informace 
uvedené v programovém prohlášení k ENRF a výroční zprávě o řízení a výkonnosti, které jdou nad 
rámec posouzení výsledků a úspěchů ENRF, pokud jde o širší dopady na úrovni SRP.  ENRF přispívá 
k cílům SRP (stanoveným v článku 2 nařízení o společné rybářské politice a v článku 28 nařízení o 
SRP, pokud jde o vnější rozměr SRP), avšak – jak je uvedeno v odpovědích Komise v této zprávě – je 
pouze jedním z mnoha nástrojů, včetně mimo jiné opatření pro zachování rybolovných zdrojů, 
vědeckých poznatků o populacích, kontrolních a donucovacích opatření a mnoha dalších 
nástrojů, které přispívají k cílům společné rybářské politiky. Kromě toho existuje mnoho dalších 
vnějších faktorů, jako jsou ceny paliv, tržní poptávka, povětrnostní podmínky, znečištění a změna 
klimatu. Všechny tyto faktory, které jsou na sobě vzájemně závislé, určují, jak je rybolov prováděn, a 
ovlivňují tak dosahování cílů společné rybářské politiky různými, ale vzájemně provázanými 
způsoby. Není proto možné stanovit a prokázat jakoukoli přímou a výlučnou příčinnou souvislost 
mezi výkonností ENRF a dosažením celkových cílů společné rybářské politiky.  

ENRF přispívá k cílům společné rybářské politiky poskytováním finanční podpory, která může 
přispět k drobným změnám správným směrem, například k doplnění politiky zachování 
rybolovných zdrojů. Je proto nereálné očekávat, že samotný ENRF může k dosažení cílů SRP 
významně přispět. 

Nejužitečnější informace a údaje o provádění jsou ty, které ukazují, jak malé investice uskutečněné v 
rámci ENRF přispívají v malém měřítku. Týkají se proto řady operací zaměřených na konkrétní 
opatření a související úrovně investic. Jedná se o přístup uplatňovaný ve výročních zprávách o 
provádění ENRF, které shrnují údaje na úrovni operací vykázané členskými státy a jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Komise věnovaných rybolovu a námořním záležitostem. Komise rovněž 
považuje tyto zdroje za vhodné a přesné pro smysluplné posouzení výkonnosti ENRF. 

4.6. Účetní dvůr použil ukazatele výkonnosti a informace uvedené v programovém prohlášení k 
ENRF a výroční zprávě o řízení a výkonnosti, které jdou nad rámec posouzení výsledků a úspěchů 
ENRF, pokud jde o širší dopady na úrovni SRP. Komise ve svých odpovědích na tyto případy 
upozorňuje. 

Komise se domnívá, že podrobnější informace o operacích ENRF, jako jsou druhy operací, podrobně 
uvedené finanční příspěvky a zeměpisné rozložení, by analýzu výkonnosti fondu obohatily. Propojení 
konkrétního příspěvku ENRF s dosahováním obecných cílů společné rybářské politiky je však velmi 
náročné. Komise se domnívá, že příspěvek ENRF k cílům politiky přesahuje výsledky a úspěchy 
fondu. Důležitější roli hrají i další faktory, jako jsou vlastní právní předpisy SRP a jejich provádění, 
využití jiných politických nástrojů a vnější faktory, jako je dopad změny klimatu nebo znečištění.  
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Fond ENRF přispívá k dosažení cílů společné rybářské politiky prostřednictvím relativně skromného 
finančního krytí. V sedmiletém období 2014–20201 přispěl na cíle společné rybářské politiky částkou 
přibližně 3,5 miliardy EUR, což odpovídá 500 milionům EUR ročně ve všech 27 členských státech 
EU. Vzhledem k celkové velikosti ENRF mohou cílené investice, které podporuje, představovat 
pouze malý příspěvek. Makroúrovňové ukazatele výsledků nemusí úlohu ENRF při dosahování cílů 
SRP konzistentně prokazovat, ale fond je soudržnou součástí konzistentního souboru nástrojů, který 
podporuje dosažení cílů politiky. 

K posouzení výkonnosti fondu využívá Komise příslušné informace na úrovni priorit Unie, 
specifických cílů a jednotlivých operací.  Kromě programových prohlášení a výroční zprávy o řízení a 
výkonnosti Komise konzistentně využívá roční údaje na úrovni operací vykázané členskými státy 
podle čl. 97 odst. 1 písm. a) nařízení o ENRF (údaje Infosys) a údaje vykázané členskými státy v 
jejich výročních zprávách o provádění podle článku 114 nařízení o ENRF.  

ENRF je jediným fondem nařízení o společných ustanoveních s takovým podrobným a 
strukturovaným společným systémem monitorování a hodnocení, který usnadňuje sledování 
výkonnosti ENRF na operační úrovni prostřednictvím systému známého jako „Infosys“. Jedná se 
konkrétně o nástroj pro posuzování dopadu podpory z ENRF na příjemce, který poskytuje důkazy pro 
zlepšení účinnosti, relevantnosti a účelnosti veřejných investic. Přispívá rovněž k větší 
transparentnosti, poučení a odpovědnosti, a je tak klíčovým zdrojem údajů, který Komise zohledňuje 
při posuzování výkonnosti ENRF. 

4.7. Fond ENRF poskytuje finanční podporu na pomoc při dosahování cílů společné rybářské politiky; 
podporuje však i další, stejně důležité cíle. Kromě toho, jak je uvedeno v bodě 4.6, cílené investice, 
které podporuje, mohou mít pouze malé dopady na výsledky, které se projeví na úrovni cílů společné 
rybářské politiky. Těchto cílů nelze dosáhnout pouze pomocí jednoho podpůrného nástroje, ale jsou 
rovněž výsledkem součinnosti mezi různými vnitrostátními a unijními politikami a nástroji, jakož i 
specifických vnitrostátních nebo regionálních souvislostí.  

Komise zdůrazňuje vliv dalších faktorů, z nichž mnohé jsou vnější povahy, na cíle SRP, jak je 
uvedeno v bodě 4.3.  

4.8. Komise konstatuje, že tyto specifické cíle odpovídají cílům a) a b) podle článku 5 nařízení o 
ENRF. Článek 6 nařízení o ENRF definuje specifické cíle jako prvky stanovené v rámci každé 
priority Unie. 

4.10. Komise se domnívá, že tato vazba na celkový přípustný odlov (TAC) souvisí s výkonností SRP. 
Viz rovněž odpověď Komise k bodu 4.6.  

Komise zdůrazňuje, že cíl b) podle článku 5 nařízení o ENRF je dále rozčleněn na prioritu Unie 3 a 
její specifické cíle (článek 6 nařízení o ENRF). Cíl b) a jeho odpovídající priorita Unie 3 se zaměřují 
výhradně na dva specifické cíle: shromažďování údajů a kontrolu. 

Cíl b) se nezaměřuje na řízení politiky zachování rybolovných zdrojů s cílem dosáhnout udržitelné 
úrovně rybolovu. 

Stanovení TAC je opatřením pro zachování rybolovných zdrojů spojeným s výkonností SRP. 

POSOUZENÍ VÝKONNOSTI ENRF 

4.14. Užitečným nástrojem ke sledování výkonnosti programu jsou ukazatele výkonnosti. Mohou 
například poskytnout včasné informace o otázkách výkonnosti/provádění, které by mohly vyžadovat 
pozornost. Hodnocení výkonnosti programu však často vyžaduje jít nad rámec analýzy ukazatelů 
výkonnosti, aby byly zahrnuty další relevantní kvantitativní a kvalitativní informace. Žádný soubor 
ukazatelů výkonnosti nemůže odrážet všechny relevantní aspekty výkonnosti programu. Proto 

                                                      
1 Zpráva o provádění ENRF v roce 2020 (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf). 
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skutečnost, že ukazatel výkonnosti je (nebo není) „na správné cestě“ ke splnění své cílové hodnoty, 
nemusí nutně znamenat, že program samotný je (nebo není) „na správné cestě“ k dosažení svých cílů.  

Komise ve svých programových prohlášeních uvádí své posouzení pokroku ukazatelů při plnění cílů. 
Toto posouzení se kvůli použití různých metodik v některých případech liší od hodnocení EÚD v této 
zprávě. 

4.15. Komise se domnívá, že informace o výkonnosti, které má k dispozici, poskytují úplný a přesný 
obraz. Jak je zdůrazněno v bodech 4.1 a 4.6, Komise poznamenává, že obrázek 4.4 obsahuje pouze 
ukazatele uvedené v programovém prohlášení. 

Komise se domnívá, že posouzení dopadů reformy společné rybářské politiky z roku 2011, na které 
EÚD odkazuje v tomto bodě, přesahuje výkonnost ENRF a výchozí analýza je nyní zastaralá.  

4.16. Komise se domnívá, že analýza výkonnosti ENRF by měla zahrnovat výsledky na úrovni 
politických cílů a měla by vycházet z výstupů, dopadů a finančních příspěvků.  

Komise uznává, že programové prohlášení a výroční zpráva o řízení a výkonnosti se zaměřují na 
počet příjemců a operací a že programové prohlášení a výroční zpráva o řízení a výkonnosti 
neposkytují intervenční logiku, která by spojovala příspěvek ENRF s dosažením cílů politiky. 

4.17. Jak je uvedeno v odpovědi Komise k bodu 4.6, dopad, který by podpora z ENRF mohla mít na 
vysoké úrovni cílů společné rybářské politiky, je třeba považovat za minimální. 

4.22. Komise vyvinula úsilí o zlepšení růstu v tomto odvětví přijetím „Strategických zásad pro 
udržitelnější a konkurenceschopnější akvakulturu EU na období 2021–2030“ (COM(2021) 236 final) 
s cílem řešit výzvy, jimž toto odvětví čelí, a dosáhnout tak dalšího pokroku v oblasti udržitelného 
rozvoje tohoto odvětví. 

4.25. Komise konstatuje, že ENRF je nástrojem podpory společné rybářské politiky a dosažení všech 
jejích cílů, tj. přispění k hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti rybolovu. V této oblasti 
působnosti aktivně podporuje biologickou rozmanitost a mořské prostředí, jakož i zmírňování škod 
způsobených odvětvím rybolovu.  

Komise může podávat zprávy o výdajích ENRF na podporu cílů v oblasti životního prostředí, 
zdůrazňuje však, že od environmentálních ukazatelů nelze rozumně očekávat, že se změní pouze na 
základě investic z ENRF (k připomenutí: méně než 500 milionů EUR ročně v souvislosti s cíli 
společné rybářské politiky pro celou EU).  

Fond ENRF například může podporovat studie a analýzy na podporu klíčových environmentálních 
témat, jako je vytvoření sítě chráněných mořských oblastí (MPA) nebo dosažení dobrého stavu 
prostředí (GES), ale hnací silou pro rozsah sítě chráněných mořských oblastí nebo úroveň pokroku, 
pokud jde o dobrý stav prostředí ve vodách Unie, nemohou být pouze investice z ENRF, protože jsou 
závislé také na řadě dalších vnějších faktorů a dalších politických nástrojů na vnitrostátní, unijní a 
celosvětové úrovni. Rámec pro monitorování a hodnocení ENRF může účinně popsat, kolik podpory 
bylo přiděleno na environmentální témata a kolik projektů bylo podpořeno. 

4.27. Komise zdůrazňuje, že tento bod se týká záležitostí SRP, které jsou širší. Fond ENRF je jedním 
z mnoha nástrojů, který pomáhá přispívat k provádění povinnosti vykládky, například tím, že rybářům 
pomáhá nakupovat selektivnější lovná zařízení, přidává hodnotu dříve nežádoucím úlovkům a 
adaptuje přístavy, aukční síně a přístřešky s cílem usnadnit vykládku. Na tato opatření bylo do konce 
roku 2020 vyčleněno z ENRF 147 milionů EUR podpory2 ve všech 27 členských státech EU. 

                                                      
2 Zpráva o provádění ENRF v roce 2020, září 2021 (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en). 
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4.28. I když ENRF přispívá k provádění společné rybářské politiky, provádění a plnění jejích cílů 
ovlivňuje mnoho dalších faktorů. Odstranění výmětů a zajištění plného souladu s povinností vykládky 
nelze dosáhnout pouze poskytnutím podpory z ENRF. 

Ukazatel v programovém prohlášení navíc odkazuje na objem výmětů, zatímco ve výroční zprávě o 
provádění ENRF se hovoří o změně nežádoucích úlovků. Objem výmětů se týká kontextu výmětů v 
celém odvětví. Snížení nežádoucích úlovků se týká všech druhů úlovků, které nejsou žádoucí z mnoha 
důvodů, například z důvodů ekonomických, nejen z důvodu odstranění výmětů. 

Členské státy stojí v čele úsilí o odstranění výmětů a zajištění souladu s povinností vykládky. Pro 
zamezení nežádoucích úlovků a pro jejich co nejvýraznější možné snížení musí mít vysokou prioritu 
zlepšení selektivních rybolovných technik. 

Ačkoli to přesahuje rámec ENRF, Komise poukazuje na to, že provedla řadu auditů s cílem posoudit 
provádění povinnosti vykládky, což v některých případech vedlo k zahájení řízení o nesplnění 
povinnosti. 

4.29. Komise zdůrazňuje, že záležitosti projednávané Účetním dvorem v tomto bodě přesahují přímé 
výsledky a úspěchy ENRF. 

4.31. Komise zdůrazňuje, že příspěvek ENRF k tomuto klíčovému cíli SRP je pouze malou finanční 
podporou a jedním z mnoha faktorů, které tento cíl ovlivňují. Cíl zachování rybolovných zdrojů a 
dosažení rybolovu na úrovni maximálního udržitelného výnosu (MSY) přesahuje výsledky a úspěchy 
ENRF. 

Dosažení cíle zachování rybolovných zdrojů a rybolovu na úrovni maximálního udržitelného výnosu 
v rámci společné rybářské politiky bude mnohem pravděpodobněji ovlivněno jinými faktory než 
podporou z ENRF, jak je uvedeno v bodě 4.6. Vzhledem k těmto jiným faktorům je velmi obtížné 
propojit tyto aspekty s výkonností ENRF. 

4.32. Komise zdůrazňuje, že příspěvek ENRF k tomuto klíčovému cíli SRP je pouze malou finanční 
podporou a jedním z mnoha faktorů, které tento cíl ovlivňují. Cíl zachování rybolovných zdrojů a 
dosažení maximálního udržitelného výnosu přesahuje výsledky a úspěchy ENRF a měl by být spíše 
posuzován ve vztahu k cílům společné rybářské politiky. 

Komise uznává svou chybu při uplatňování výchozí hodnoty 59 % na ostatní mořské oblasti, neboť by 
se měla vztahovat pouze na severovýchodní Atlantik. 

4.33. Komise se domnívá, že tento bod přesahuje výsledky a úspěchy ENRF. 

Pokud jde o příspěvek ENRF k dosažení cílů společné rybářské politiky, Komise se domnívá, že 
nízký rozpočet ENRF by sám o sobě nemohl mít rozhodující vliv na dosažení ambiciózních cílů SRP 
v oblasti udržitelnosti, které jsou podporovány mnoha dalšími politickými nástroji a ovlivněny 
nesčetným množstvím vnějších faktorů. Viz rovněž odpověď Komise k bodu 4.6.  

Komise konstatuje, že použila údaj, že 99 % objemu vyložených ryb v EU je udržitelné, pokud 
pocházejí z populací posuzovaných v rámci maximálního udržitelného výnosu a z TAC řízených 
pouze EU. Tento údaj důsledně používá ve všech svých předchozích sděleních pro veřejnost, nevládní 
organizace a odvětví a v loňském výročním sdělení o rybolovných právech. 

Pokud jde o dosažení cílů FMSY, je třeba poznamenat, že spolunormotvůrci se dohodli, že cíl pro 
víceletý plán řízení pro západní Středomoří odloží nejpozději do roku 2025. 

4.34. Komise se domnívá, že záležitosti, které se řeší v tomto bodě, přesahují výsledky a úspěchy 
ENRF. 

Nejnovější dostupné informace naznačují, že celková úmrtnost způsobená rybolovem se snížila a 
stabilizovala pod úrovní 1,2 a v roce 2019 se blížila hodnotě 1.  

Pokud jde o Středozemní a Černé moře, poměr ukazatele úmrtnosti způsobené rybolovem klesl z 2,2 v 
roce 2020 na 2,1 v roce 2021. I když je to stále více než dvojnásobek udržitelné úrovně, došlo 
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k určitému zlepšení. Rovněž je třeba připomenout, že dopad řídicích opatření přijatých v letech 2019 a 
2020 bude uveden v údajích za příští rok, neboť ukazatele monitorování se vztahují na období do roku 
2018. 

4.35. Komise se domnívá, že záležitosti, které se řeší v tomto bodě, přesahují výsledky a úspěchy 
ENRF. 

Pokud jde o dosažení cílů v oblasti zachování rybolovných zdrojů, je třeba poznamenat, že 
spolunormotvůrci se dohodli, že cíl pro víceletý plán řízení pro západní Středomoří odloží nejpozději 
do roku 2025. 

Jak je uvedeno v bodě 4.34, související údaje o monitorování pro Středozemní a Černé moře 
pocházejí z roku 2018.  Je třeba připomenout, že dopad řídicích opatření přijatých v letech 2019 a 
2020 bude uveden v údajích za příští rok. 

4.36. Komise zdůrazňuje, že záležitosti, které se řeší v tomto bodě, přesahují výsledky a úspěchy 
ENRF. Kromě toho po nedávném přijetí řídicích opatření na úrovni EU a na mezinárodní úrovni 
Komise s potěšením informuje o prvních známkách pokroku ve Středozemním moři, přičemž ukazatel 
úmrtnosti způsobené rybolovem se v roce 2021 snížil. 

4.40. Komise konstatuje, že otázka škodlivých subvencí jde podle zprávy EÚD nad rámec výkonnosti 
ENRF.  

4.41. Komise souhlasí s tím, že dostupnost vědeckého poradenství je zásadní.  

ENRF může podporovat shromažďování údajů, ale není to jediný faktor při zajišťování úspěšného 
systému shromažďování údajů, vědeckého poradenství a rozhodování o kvótách. Podpora ENRF sama 
o sobě není dostatečnou hnací silou pro řešení problémů souvisejících s vědeckým poradenstvím. 

4.42. Komise se domnívá, že tento bod přesahuje výsledky a úspěchy ENRF. 

4.43. Komise souhlasí s tím, že úspěch SRP úzce souvisí s účinností systému kontroly rybolovu, 
domnívá se však, že tento bod přesahuje výsledky a úspěchy ENRF. 

Poté, co Komise v roce 2015 vyhodnotila kontrolní systém, byla zahájena revize nařízení o kontrole 
rybolovu. Tento legislativní návrh projednávají Evropský parlament a Rada. Komise mezitím nadále 
zajišťuje plné provádění stávajících pravidel kontroly v členských státech, provádí cílené studie, akční 
plány, správní šetření a pilotní projekty EU, řeší porušování předpisů a velmi úzce spolupracuje s 
Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu. Podpora z ENRF představuje jen velmi malý zlomek 
nepřetržitého fungování systému EU pro kontrolu rybolovu. 

4.44. Komise poukazuje na to, že stanovení kvantitativních ukazatelů pro měření účinnosti 
kontrolních systémů členských států v oblasti rybolovu je mimořádně složité. Příslušným cílem ENRF 
je, spíše než dosáhnout účinného kontrolního systému pouze prostřednictvím podpory ENRF, 
podporovat provádění společné rybářské politiky, pokud jde o shromažďování údajů a kontrolu 
rybolovu. 

Hodnocení ENRF ex post se bude zabývat účinností a dopady fondu, a to i s ohledem na kontrolu. 

ZÁVĚRY 

4.45. Komise zdůrazňuje, že malý finanční příspěvek z ENRF je třeba, jak je uvedeno v její odpovědi 
na bod 4.6, začlenit do kontextu ostatních politických nástrojů a nesčetného množství vnějších faktorů 
ovlivňujících společnou rybářskou politiku. Úspěchy SRP jsou do značné míry závislé na těchto 
dalších nástrojích a faktorech.  

Lze prokázat, že ENRF cíle SRP cíleným a inkrementálním způsobem podporuje. Dopad ENRF sám 
o sobě k tomu, aby reálně ovlivnil ukazatele výsledků na úrovni společné rybářské politiky, 
nepostačuje. Komise použila informace, které má k dispozici, k vyčíslení toho, jak fond ENRF přispěl 
k dosažení cílů společné rybářské politiky, a to poskytnutím údajů o počtu operací a finančních 
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přídělech na podporu opatření ENRF. Prostřednictvím analýzy ve výročních zprávách o provádění 
ENRF Komise posuzuje, jak to přispívá k cílům společné rybářské politiky. 

Komise monitoruje výkonnost ENRF na mnohem podrobnější úrovni, než je obecný dopad na cíle 
společné rybářské politiky. Komise průběžně sleduje pokrok při zajišťování řádného finančního řízení 
a každý rok se setkává se všemi členskými státy na zvláštním výročním přezkumném zasedání, 
přičemž při této příležitosti upozorňuje na neuspokojivý vývoj a aktivuje nápravná opatření.  

4.46. Komise použila nejnovější dostupné informace, aby kvantifikovala, jak ENRF přispívá k 
dosažení cílů SRP, zejména propojením počtu operací za rok a finančních přídělů z fondu na podporu 
dosažení těchto cílů.  

Komise se domnívá, že informace o výkonnosti by měly zahrnovat výstupy, výsledky, dopady a 
finanční příspěvky, aby poskytovaly úplný a přesný obraz o řádném finančním řízení ENRF. 

Propojení konkrétního příspěvku ENRF s dosahováním obecných cílů společné rybářské politiky je 
však velmi obtížné. 

4.47. Komise se domnívá, že za účelem poskytnutí úplného obrazu a smysluplného posouzení 
výkonnosti programu musí být programová prohlášení a výroční zprávy o řízení a výkonnosti 
doplněny údaji na úrovni operací, které jsou specifické pro rámec pro monitorování a hodnocení 
ENRF.  

Komise nicméně uznává, že příspěvek ENRF k cílům společné rybářské politiky by mohl být 
zdokumentován jasněji. Nedostatek této dokumentace ztížil účinnost auditu výkonnosti ENRF, neboť 
očekávání, čeho lze dosáhnout s podporou ENRF na úrovni společné rybářské politiky, mohou být 
výrazně nadhodnocena, aniž by byla uznána řada faktorů, které na dosažení cílů SRP mají dopad. 
Komise tuto skutečnost zohlednila v souvislosti se zkušenostmi získanými v souvislosti s 
monitorováním ENRAF. 

Pokud jde o další zdroje informací, viz odpověď k bodu 4.6.  

4.48. Komise se domnívá, že posouzení EÚD přesahuje výsledky a úspěchy ENRF a zasahuje do 
hodnocení výkonnosti samotné SRP. 

Investice ENRF sice pomáhají v úsilí o dosažení požadovaného stavu z hlediska zachování 
rybolovných zdrojů, samy o sobě však nemohou tohoto stavu realisticky dosáhnout. 

Stejně tak ENRF není jedinou hnací silou odstraňování negativních dopadů rybolovných činností na 
ekosystém.  

Komise odkazuje na své odpovědi k bodům 4.31 až 4.36. 

4.50. Komise zdůrazňuje, že rozsah vědeckého poradenství přesahuje výsledky a úspěchy ENRF. 
Dostupnost podpory z ENRF sama o sobě nestačí k vyřešení omezení údajů, která nesouvisejí pouze s 
nedostatkem údajů, ale jsou způsobena také nestabilními nebo zastaralými modely v důsledku rychle 
se měnících situací. 

4.51. Komise zdůrazňuje, že ENRF přispívá ke zlepšení systému kontroly rybolovu, ale jeho 
výkonnost přesahuje výsledky a úspěchy ENRF.  

Účinnost, výsledky a dopad fondu, a to i pokud jde o kontrolu, budou podrobněji posouzeny v rámci 
hodnocení ENRF ex post (článek 57 nařízení o společných ustanoveních) na základě informací 
poskytnutých členskými státy. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O 
VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV NA KONCI ROKU 2020 

KAPITOLA 5 – BEZPEČNOST A OBČANSTVÍ 

 

ÚVOD 
 
Hlavním cílem Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) – hranice a víza je přispívat k zajištění vysoké 
úrovně bezpečnosti v Unii a zároveň zachovat volný pohyb v Unii a usnadnit legální cestování. 
Zahrnuje to účinné zpracovávání schengenských víz podporou společné vízové politiky a dosažením 
jednotné a vysoké úrovně ochrany vnějších hranic.  
Řízení migračních toků a bezpečnostní hrozby představují výzvu, kterou nemohou členské státy řešit 
samostatně. Některé členské státy totiž nesou vzhledem ke své zvláštní zeměpisné situaci a délce 
vnějších hranic Unie, které musí spravovat, větší zátěž. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích o to 
více zvyšuje potřebu zajistit účinnou ochranu vnějších hranic. K tomu jsou zapotřebí společná 
opatření pro účinnou ochranu vnějších hranic Unie, včetně podpory příslušných informačních 
systémů: SIS II (Schengenský informační systém druhé generace), VIS (vízový informační systém), 
Eurodac (určení totožnosti žadatelů) a Eurosur (Evropský systém ostrahy hranic). Zásady solidarity a 
spravedlivého rozdělení odpovědnosti nejen mezi členskými státy, ale také mezi členskými státy a EU 
jsou proto ústředním aspektem společných politik v oblasti azylu, přistěhovalectví a správy vnějších 
hranic.  

Správa vnějších hranic EU a bezpečnost EU vyžadují od členských států značné zdroje a kapacity. 
Zlepšená operativní spolupráce a koordinace, jejíž součástí je shromažďování zdrojů v oblastech jako 
např. odborná příprava a vybavení, vytváří úspory z rozsahu a synergie, a tím zaručuje účinnější 
využívání veřejných prostředků a posiluje solidaritu, vzájemnou důvěru a sdílení odpovědnosti v 
oblasti společných politik EU mezi členskými státy.  

Zprávy o výkonnosti prováděného fondu v rámci sdíleného řízení se podávají v pravidelných 
intervalech. Stávající nařízení vyžadují, aby členské státy a Komise prováděly průběžná hodnocení a 
hodnocení ex post. Údaje z monitorování, které členské státy shromažďují a předávají Komisi ve 
svých výročních zprávách o provádění, jsou přehledem o pokroku při provádění fondu, zatímco 
hodnocení posuzují dopad podpory. Průběžné hodnocení ISF – hranice a víza bylo dokončeno v 
červnu 2018. Kvůli pozdnímu přijetí nařízení, které mělo za následek opožděné zahájení provádění 
programu, poskytlo průběžné hodnocení pouze zcela první posouzení počátečního provádění ISF – 
hranice a víza. Mnohem komplexnější posouzení výkonnosti ISF – hranice a víza poskytne hodnocení 
ex post ze strany Komise, které má být provedeno do konce června 2024. 
 
POSOUZENÍ VÝKONNOSTI FONDU PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST – HRANICE A VÍZA 
 
5.10. Ukazatele výkonnosti jsou užitečným nástrojem ke sledování výkonnosti programu. Mohou 
například poskytnout včasné informace o otázkách výkonnosti/provádění, které by mohly vyžadovat 
pozornost. Posouzení výkonnosti programu však často vyžaduje jít nad rámec analýzy ukazatelů 
výkonnosti, aby zahrnovalo další relevantní kvantitativní a kvalitativní informace. Žádný soubor 
ukazatelů výkonnosti nemůže odrážet všechny relevantní aspekty výkonnosti programu. Proto 
skutečnost, že ukazatel výkonnosti je (nebo není) „na dobré cestě“ ke splnění své cílové hodnoty, 
nemusí nutně znamenat, že program samotný je (nebo není) „na dobré cestě“ k dosažení svých cílů. 
Komise ve svých programových prohlášeních uvádí své posouzení pokroku ukazatelů při plnění cíle. 
Toto posouzení se v některých případech liší od posouzení EÚD v této zprávě kvůli použití různých 
metodik. 
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Vzhledem k tomu, že členské státy budou pokračovat v provádění ISF – hranice a víza do konce roku 
2022 a pozdní vykazování údajů o výkonnosti je obvyklou praxí, musí být jakékoli posouzení 
úspěšnosti v této fázi orientační a pravděpodobnost splnění cíle je třeba posoudit v tomto dvouletém 
výhledu. 

5.11. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti a programové prohlášení obsahují souhrnné údaje na 
úrovni EU. Pro posouzení prostředků přidělených členskými státy je proto nezbytné nahlížet do údajů 
poskytnutých členskými státy, a to buď v účetní závěrce, nebo ve výročních zprávách o provádění. 

5.13. Informace o hospodárnosti a účinnosti programů obvykle nejsou k dispozici na ročním základě. 
Tyto aspekty vyplývají do značné míry z regulačního rámce a měří se v dlouhodobějším horizontu. 
Skutečnost, že mnoho ukazatelů se týká výstupů, je stanovena v příslušném předpisu. Provádění ISF – 
hranice a víza bude pokračovat do konce roku 2022. Členské státy předloží Komisi hodnocení ex post 
do 31. prosince 2023. 
 
5.14. Komise by ráda uvedla, že nařízení (EU) č. 516/2014 ani příloha IV nařízení (EU) č. 516/2014, 
v níž jsou uvedeny společné ukazatele, neklasifikuje tyto ukazatele jako ukazatele výstupů či 
ukazatele výsledků. Proto prohlášení, že „více než polovina (7 z 12) ukazatelů ISF – hranice a víza 
zveřejněných ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti a programových prohlášeních jsou ukazatele 
výstupů“, vychází z klasifikace EÚD, a nikoli z uvedeného nařízení. 
 
Nařízení o ISF – hranice a víza nevyžaduje podávání zpráv o dosažení operativních cílů. Členské státy 
však předloží Komisi hodnocení ex post do 31. prosince 2023. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů hodnocení ex 
post do 30. června 2024.  
V souladu s legislativním rámcem členské státy i nadále provádějí fondy v letech 2021 a 2022. 
Výsledky týkající se těchto opatření se přirozeně projeví až po roce 2020.  
 
Komise by dále ráda upozornila na to, že několik členských států o ukazatelích podává zprávy až po 
dokončení příslušných projektů. To by mohlo vyvolat mylný dojem, že při plnění stanovených cílů 
nebylo dosaženo žádného pokroku, zatímco v praxi realizace projektů postupuje a zprávy se podávají 
po dokončení těchto projektů. 
 
5.15. Komise se domnívá, že výroční zpráva o řízení a výkonnosti poskytuje vyvážený obraz vývoje. 
Jak je vysvětleno v metodické poznámce, ukazatele jsou vybírány na základě takových kritérií, jako je 
dostupnost údajů a relevance. Pokrok při dosahování cílů není kritériem pro zahrnutí. 
 
Několik členských států o ukazatelích podává zprávy až po dokončení příslušných projektů. To by 
mohlo vyvolat mylný dojem, že při plnění stanovených cílů nebylo dosaženo žádného pokroku, 
zatímco v praxi realizace projektů postupuje a zprávy se podávají po dokončení těchto projektů. 
 
5.16. Členské státy se mohou samy rozhodnout, kdy budou provádět projekty v rámci svých 
víceletých programů.  To vede k nutně odlišné výkonnosti v jednotlivých členských státech. 

Pokud jde o tři země (Francie, Slovinsko, Norsko), které oznámily výjimečný rozvoj činností 
konzulární spolupráce, je třeba poznamenat, že většina členských států a zemí přidružených k 
Schengenu si cíl nestanovila. 

5.17. Komise se domnívá, že celkově jsou všechny zahrnuté ukazatele výkonnosti relevantní pro cíle 
programu. ISF má „přispívat“ k dosažení tohoto cíle („přispívat k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 
v Unii“), nikoli tohoto cíle sám o sobě dosáhnout. Ukazatele jsou nástrojem pro posouzení tohoto 
příspěvku EU, ale samy o sobě k tomu nestačí. Jak uvedl Účetní dvůr, úsilí o dosažení cíle může být 
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ovlivněno vnějšími faktory a tyto faktory nelze měřit ukazatelem, ale až ex post v okamžiku 
hodnocení. 

Údaje o ukazatelích je vždy nutno analyzovat společně s jinými kvantitativními a kvalitativními 
informacemi, aby bylo možné posoudit výkonnost programu. 

V tomto ohledu je vzhledem k povaze cílů ISF obtížné vypracovat prognózu z důvodu vysoké 
volatility příslušných vnějších faktorů, včetně politické situace v hlavních třetích zemích tranzitu a 
původu nelegální migrace, migrační krize v důsledku války v Sýrii a vývoje pandemie COVID-19. 

5.20. Průběžné hodnocení poskytuje kladné hodnocení výkonnosti ISF – hranice a víza: „Fond přispěl 
k účinnému provádění společné vízové politiky EU. Usnadnil legální cestování. Činnosti v oblasti 
výměny informací a odborné přípravy přispěly k jednotnému provádění acquis EU v oblasti vízové 
politiky. Fond sehrál významnou úlohu při vývoji informačních systémů podporujících společnou 
vízovou politiku.“ 
 
Viz odpověď k bodu 5.15. 
 
5.21. Viz odpověď k bodu 5.10. 
Dále je třeba poznamenat, že některé členské státy musí ještě podat zprávu o počtu vyškolených 
pracovníků a o počtu hodin odborné přípravy, protože ji podávají až po skončení projektu (projektů). 
 
5.23. Pokud jde o odbornou přípravu příslušníků pohraniční stráže, agentury eu-LISA a CEPOL za 
podpory Komise již vypracovaly kurzy odborné přípravy, moduly a webináře týkající se systému SIS 
(technické, provozní a právní aspekty). Tato odborná příprava se nyní konkrétně zaměřuje na přípravy 
na zahájení provozu zdokonaleného systému SIS počátkem roku 2022. Všechny členské státy 
vypracovaly národní programy pro přípravu uživatelů na zahájení provozu zdokonaleného systému 
SIS. 

5.24. K řešení tohoto problému jsou přijímána opatření. 

5.25. Komise se domnívá, že dosažení tohoto cíle není nutně nepravděpodobné. 

5.27. EUROSUR je rámec pro výměnu informací a spolupráci mezi členskými státy a agenturou 
Frontex s cílem zlepšit informovanost o situaci a zvýšit schopnost reakce na vnějších hranicích. 

5.30. Zřízení a údržba informačních systémů EU si vyžádala značné investice EU i zúčastněných států 
Schengenu. 
 
Komise nemá žádnou zákonnou povinnost podávat o celkových nákladech komplexní zprávy. 
Náklady na vývoj systému SIS v přepracovaném znění, systémů EES a ETIAS jsou však uvedeny v 
legislativních finančních výkazech (COM(2016) 194 pro systém EES, COM(2016) 731 pro systém 
ETIAS a COM(2016) 881, 882, 883 pro systém SIS v přepracovaném znění). 
 
ZÁVĚRY 
 
5.32. Výkonnost ISF – hranice a víza na úrovni jednotlivých členských států i celkově je přirozeně 
ovlivněna vnějšími faktory, jako je politický vývoj.  

Komise se domnívá, že celkově jsou všechny zahrnuté ukazatele výkonnosti relevantní pro cíle 
programu. Údaje o ukazatelích je vždy nutno analyzovat společně s jinými kvantitativními a 
kvalitativními informacemi, aby bylo možné posoudit výkonnost programu. 
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Hodnocení ex post posoudí, do jaké míry program dosáhl svého obecného cíle přispět k vysoké úrovni 
bezpečnosti v EU. 

5.33. Komise konstatuje, že podíl 55 % prostředků přidělených na národní programy, které byly 
vyplaceny, se vztahuje ke konci roku 2020, tj. dva roky před koncem prováděcího období. Mnoho 
výsledků se tak pravděpodobně projeví v posledních dvou letech prováděcího období. 

5.34. Komise se domnívá, že výroční zpráva o řízení a výkonnosti představuje vyváženou prezentaci 
vývoje za použití ukazatelů, pro něž již existuje spolehlivý soubor údajů (viz připomínky k bodu 
5.15). 
 
V souladu s legislativním rámcem členské státy i nadále provádějí fondy v letech 2021 a 2022. 
Výsledky týkající se těchto opatření se přirozeně projeví až po roce 2020. 
 
Komise by dále ráda upozornila na to, že několik členských států o ukazatelích nepodává zprávy o 
ukazatelích k projektům, které dosud probíhají. Aktualizaci těchto ukazatelů provedou až po 
dokončení projektů. To by mohlo vyvolat mylný dojem, že při plnění stanovených cílů nebylo 
dosaženo žádného pokroku, zatímco v praxi realizace projektů postupuje a zprávy se podávají po 
dokončení těchto projektů. 
 
5.35. Členské státy musí ještě podat úplné zprávy o počtu vyškolených pracovníků a o počtu hodin 
odborné přípravy, protože je podají až po skončení dotčeného projektu (dotčených projektů), přičemž 
prováděcí období dosud probíhá.  
 
Aby bylo možné dospět k závěru, je třeba vzít v úvahu průměrný počet hodin odborné přípravy 
společně s dalšími prvky. Hodnocení ex post posoudí skutečný příspěvek fondu k jednotnému 
uplatňování acquis. 
 
5.36. Tento závěr souvisí s doporučeními, která EÚD vydal ve své zvláštní zprávě č. 20/2019 z roku 
2019 a která se provádějí.    
 
Komise přijala veškerá příslušná opatření ke zlepšení nástrojů pro kontrolu kvality údajů. 
Odborná příprava na úrovni členských států je poskytována prostřednictvím různých akcí v rámci ISF 
– hranice a víza. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O 
VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2020 

KAPITOLA 6 – GLOBÁLNÍ EVROPA 

 

ÚVOD 

6.1 Nástroj předvstupní pomoci (NPP) je prostředek, kterým EU od roku 2007 finanční a technickou 
pomocí podporuje reformy v zemích v procesu rozšíření. NPP přispívá k budování kapacit příjemců 
během celého procesu přistoupení, což vede k postupnému pozitivnímu vývoji v daném regionu. 

Komise stále zdokonaluje svůj přístup k hodnocení výkonnosti vnějších nástrojů jak na úrovni 
programů, tak na úrovni intervencí, a podávání zpráv o dosaženém pokroku. Výkonnost nástrojů je 
měřena pomocí různých prostředků, mezi něž patří také ukazatele a posouzení výkonnosti uvedené 
v programových prohlášeních k návrhu rozpočtu, monitorování zaměřené na výsledky a ukazatele 
zahrnované do výročních zpráv o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti, 
jakož i hodnocení na úrovni projektů/programů a na strategické úrovni. Pokud jde o programová 
prohlášení k návrhu rozpočtu, dosahuje NPP při dosahování svých cílů pokroku. Jako příklad lze 
uvést ukazatel snadnosti podnikání, u něhož byly splněny milníky a směřuje ke splnění svých cílů. 
Značného pokroku bylo dosaženo i v některých klíčových oblastech, zejména oblastech souvisejících 
s odvětvím zemědělství, kde se řada hospodářských subjektů nachází na dobré cestě k přiblížení se 
normám EU nebo své cíle již splnila. Na základě svých zkušeností podnikla Komise další kroky s 
cílem vypracovat měření výkonnosti ve všech oblastech podpory z NPP. Ve vztahu k NPP III – 
programu, který nahradí NPP II, Komise navrhuje novou kombinaci ukazatelů dopadu a ukazatelů 
výsledků/výstupů, která by umožnila přesněji zohlednit hodnocení výkonnosti v klíčových oblastech 
intervence, aby program dosáhl svých cílů. Komise zveřejňuje komplexní informace o výkonnosti 
prostřednictvím své výroční zprávy o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti. 

POSOUZENÍ VÝKONNOSTI NPP II 

6.11 Ukazatele výkonnosti jsou užitečným nástrojem pro sledování výkonnosti programu. Mohou 
například poskytnout včasné informace o otázkách výkonnosti/provádění, které by mohly vyžadovat 
pozornost. Posouzení výkonnosti programu však často vyžaduje jít nad rámec analýzy ukazatelů 
výkonnosti, aby byly zahrnuty další relevantní kvantitativní a kvalitativní informace. Žádný soubor 
ukazatelů výkonnosti nemůže odrážet všechny relevantní aspekty výkonnosti programu. Proto 
skutečnost, že ukazatel výkonnosti je (nebo není) „na správné cestě“ ke splnění své cílové hodnoty, 
nemusí nutně znamenat, že program samotný je (nebo není) „na správné cestě“ k dosažení svých cílů. 

Komise uvádí své hodnocení pokroku ukazatelů při plnění cílů ve svých programových prohlášeních. 
Toto hodnocení se v některých případech liší od hodnocení EÚD v této zprávě z důvodu použití 
různých metodik. 

6.12 Komise připomíná definici ukazatelů důsledků/výsledků v glosáři oficiální rozvojové pomoci, 
které podle ní v tomto případě platí: „Zamýšlené nebo dosažené krátkodobé a střednědobé účinky 
výstupů intervence obvykle vyžadující kolektivní úsilí partnerů. Výsledky představují změny v 
podmínkách vývoje, k nimž dochází mezi dokončením výstupů a dosažením dopadu.“ Komise 
nekontroluje výlučně pokrok, a proto nepovažuje většinu ukazatelů za ukazatele výstupu, ale spíše za 
ukazatele výsledků. 

6.13 Pokrok u každého ukazatele je uveden ve veřejně dostupném programovém prohlášení NPP II. 
Komise rovněž poskytla své hodnocení pokroku u každého ukazatele programových prohlášení. Z 
tohoto hodnocení vyplývá, zda je ukazatel na dobré cestě k dosažení cíle, či nikoli, a uvádí se v něm, 
zda ve srovnání se základním scénářem došlo k pokroku.  
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Zda bude ambiciózních cílů dosaženo, není plně pod kontrolou Komise. Existuje řada vnějších 
faktorů, jejichž dopady by mohly vést k tomu, že cíl stanovený před sedmi lety nebude zcela splněn. 

6.14 Pokud jde o ukazatel průměrného vývozu/dovozu, výpočet poskytl na vyžádání pro tento 
konkrétní případ přímo Eurostat. Údaje, které byly použity, jsou veřejně dostupné na internetových 
stránkách Eurostatu.  

6.20 Hodnocení v polovině období bylo provedeno na počátku prováděcího období a odvětvový 
přístup, který byl inovací v rámci NPP II, dosud neměl dostatek času na prokázání svého plného 
potenciálu. 

6.22 Nepřímé řízení s přijímající zemí vybízí příjemce NPP II, aby převzali odpovědnost za provádění 
finanční podpory EU a zároveň budovali kapacity místních správ pro správu finančních prostředků 
EU. Provádění programů prostřednictvím nepřímého řízení s přijímající zemí vyžaduje delší přípravy, 
a to rovněž z důvodu kontrol kvality prováděných delegacemi EU během zadávacích řízení. V rámci 
NPP II a rovněž na základě výsledků hodnocení NPP II v polovině období (provedeného na počátku 
programového období) bylo nepřímé řízení s přijímající zemí uplatňováno selektivněji s cílem 
dosáhnout větší rovnováhy mezi požadavkem na využívání tohoto způsobu provádění jako nástroje 
pro budování kapacit na jedné straně a potřebou poskytovat finanční pomoc rychleji na straně druhé.  

V Turecku se v návaznosti na opatření přijatá Komisí a Tureckem počet nevyřízených žádostí od roku 
2018 postupně snižoval. Pozastavení zadávacích řízení ze strany Albánie bylo krátkodobé a trvalo 
méně než dva měsíce. 

6.27 Komise bere na vědomí nedostatky v monitorování. Ty byly zjištěny ve čtyřech z jedenácti 
hodnocení. V rámci NPP II bylo vyvinuto značné úsilí na vymezení odpovídajících měřitelných 
ukazatelů. 

Metodika monitorování orientovaného na výsledky posuzuje dosahování výsledků (od výstupů). 

GŘ NEAR rovněž posiluje monitorování prováděné prováděcími partnery a provozními manažery. 

Kromě monitorování zaměřeného na výsledky a hodnocení monitorují delegace pokrok při provádění 
projektů prostřednictvím návštěv na místě, což se měří pomocí ukazatelů v rámci klíčových ukazatelů 
výkonnosti. 

6.28 Komise náležitě posuzuje závěry všech externích studií. Rámec pro zlepšování právní úpravy 
vyžaduje vypracovávání pracovních dokumentů útvarů Komise (SWD), které formou samostatného 
dokumentu formalizují to, jak Komise reaguje na zjištění a závěry externích hodnocení. Ne všechny 
externí hodnotící studie však vedou k pracovním dokumentům útvarů Komise, to však neznamená, že 
závěry externích hodnocení nejsou posuzovány. 

Konkrétně je po vydání každého externího hodnocení sestaven navazující akční plán, v němž se 
stanoví, zda útvary přijímají nebo odmítají doporučení z hodnocení. Pro GŘ NEAR je poučení 
vycházející z hodnocení založeno především na četných provozních a strategických hodnoceních, 
která jsou prováděna a zveřejňována, ačkoli ne všechna jsou vydána ve formě oficiálního pracovního 
dokumentu útvarů Komise. 

Komise si byla vědoma určitých slabin v hodnocení správy ekonomických záležitostí a 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků a na základě toho si udělala úsudek o tom, do jaké 
míry jsou závěry hodnocení ovlivněny slabinami v procesu hodnocení. Navzdory známým slabinám 
byly závěry externího hodnocení považovány za platné. 

6.29 Viz odpověď na bod 6.12 

6.34 Proces politických reforem byl rovněž ovlivněn pandemií COVID-19. 
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6.36 Ukazatel byl po jednom roce zrušen, neboť způsob jeho formulace („procentuální podíl tvorby 
politik souvisejících s přistoupením a reformních procesů, při nichž je účinně konzultována občanská 
společnost“) nebyl v kontextu NPP měřitelný. Komise však zajišťuje pravidelné konzultace s 
organizacemi občanské společnosti v rámci politického procesu rozšíření a podporuje jejich účast na 
procesech tvorby politik. 

6.39 Politická vůle je nezbytným předpokladem jakékoli právní a ústavní reformy. Komise 
spolupracuje se zeměmi západního Balkánu na politické a technické úrovni, jakož i s příslušnými 
orgány, aby toto zabezpečila. Komise rovněž poskytuje technickou pomoc na podporu přípravy 
reforem.     

6.41 Komise má za to, že čtyři z těchto ukazatelů jsou na dobré cestě k dosažení cíle pro rok 2023 a že 
zbývajících sedm ukazatelů dosáhlo mírného pokroku, jak je uvedeno v programovém prohlášení NPP 
II[1].  

Neexistuje povinnost zahrnout ukazatel pro každý aspekt v rámci daného cíle. Komise spíše usilovala 
o omezení počtu ukazatelů, a to v souladu s pokyny orgánů.  

6.43 Turecko dosud dosáhlo jednoho ze svých cílů a vzhledem k tomu, že program IPARD II je 
prováděn v rámci režimu N+3, Komise se domnívá, že je pravděpodobné, že většiny cílů bude 
dosaženo do konce roku 2023. 

6.46 Nedávné zkušenosti ukazují, že tempo reforem a sbližování acquis závisí na mnoha faktorech a 
že zhoršení situace v některých letech není dobrým ukazatelem toho, zda v budoucnu k pokroku 
dojde, či nikoli.  

Bosna a Hercegovina a Kosovo mají v „rané fázi“ více kapitol než ostatní země, neboť jejich dohody 
o stabilizaci a přidružení vstoupily v platnost poměrně nedávno (2015 a 2016). 

V rámci NPP III bude mít složený ukazatel souladu s acquis Unie jasnou výchozí hodnotu, cílovou 
hodnotu a milníky. 

6.48 Výchozí hodnota pro posuzování pokroku je stanovena na začátku programového období na nulu 
a cílová hodnota je stanovena pro rok 2023.   Komise se domnívá, že je pravděpodobné, že cíle bude 
dosaženo ve stanovené lhůtě. 

ZÁVĚRY 

6.52 Reakce NPP na nepředvídané krize, například poslední finanční reakce na COVID-19, se 
realizovaly prostřednictvím přímého řízení nebo nepřímého řízení s mezinárodními organizacemi. 

Ve srovnání s přímým řízením nepřímé řízení s přijímající zemí sleduje další cíl, kterým je příprava 
zemí na budoucí členství v EU. Komise se proto domnívá, že při posuzování výkonnosti nepřímého 
řízení s přijímací zemí by mělo být náležitě zohledněno učení praxí a další přínosy pro příjemce při 
správě finančních prostředků NPP.  

6.53 Podpora EU přispívá k reformnímu procesu, za nějž jsou odpovědné orgány. Za provádění 
reforem nesou odpovědnost vnitrostátní orgány a zajištění jejich provádění závisí na mnoha faktorech 
(např. politická vůle, vnitrostátní kapacity atd.), nejen na NPP.  Provádění reforem je kromě toho 
dlouhodobý proces, který byl navíc zpomalen pandemií COVID-19. 

                                                            
(Poznámka pod čarou COMM, bod 6.41) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf 
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6.54 Komise se domnívá, že je pravděpodobné, že ukazatele cílové hodnoty pro rok 2023 dosáhnou. 

6.55 Složený ukazatel souladu s acquis Unie bude mít v rámci NPP III jasnou výchozí hodnotu, 
cílovou hodnotu a milníky. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O 
VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2020 

 KAPITOLA 7 – KONTROLA OPATŘENÍ V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ 
DOPORUČENÍ 

 

PŘIPOMÍNKY 

7.11 Souhrnná odpověď Komise na body 7.11–7.13. 

Na opatření učiněná v návaznosti na všechna přijatá předchozí doporučení i na provádění těchto 
doporučení klade Komise velký důraz. Podává zprávy o provádění činností, k jejichž provádění se 
zavázala a které spadají do oblasti její působnosti. Nelze však vyloučit, že EÚD může některá 
doporučení pokládat jen za částečně provedená, přestože z pohledu Komise jsou již provedená úplně. 
Komise dále poznamenává, že v některých případech může úplné provedení doporučení záviset i na 
činnostech nebo opatřeních, které spadají do oblasti působnosti jiných subjektů. 

7.18 Souhrnná odpověď Komise na body 7.18–7.20. 

Včasnost následných opatření je třeba vnímat souběžně s tím, jak byla doporučení EÚD přijata. 
Komise je plně odhodlána provést všechna přijatá doporučení ve lhůtách, které EÚD ve zvláštních 
zprávách stanovil. To se však netýká doporučení, která Komise původně nepřijala z důvodů 
uvedených ve zveřejněných odpovědích na konkrétní zvláštní zprávu. 

Kromě toho si následná opatření mohou v některých případech vyžádat více času, než se původně 
předpokládalo, a to kvůli složitosti opatření, legislativnímu nebo politickému vývoji, omezeným 
zdrojům, vnějším faktorům nebo nutnosti zapojit do nich další instituce či subjekty. Skutečnost, že 
některé doporučení nebylo v plné míře provedeno do původně předpokládaného data, ještě 
neznamená, že nebude provedeno následně. 

7.21 Komise ve svých oficiálních odpovědích zveřejněných spolu s příslušnými zprávami EÚD 
odůvodnila všechny případy, ve kterých se domnívá, že určitá doporučení nemůže provést. Je proto 
pochopitelné, že převážná většina doporučení, která původně nemohla přijmout, nakonec provedena 
nebyla (10 z 11). 

 

ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA PŘÍLOHU 7.1 „PODROBNÉ INFORMACE 
O STAVU REALIZACE DOPORUČENÍ Z ROKU 2017 PODLE JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV – 

EVROPSKÁ KOMISE“ 

Zvláštní zpráva č. 1/2017: Provádění sítě Natura 2000 s plným využitím jejího potenciálu 
vyžaduje více úsilí 

Odpověď na doporučení č. 3 b) v bodě 84: Připomínáme, že existuje průřezový ukazatel sítě Natura 
2000 související s rozlohou lokalit sítě Natura 2000, na které se vztahují intervence spolufinancované 
EU. Jakmile dojde k dostatečnému vynaložení finančních prostředků, posoudí Komise ukazatele pro 
programové období 2021–2027. Bude-li to Komise považovat za nezbytné, přijme vhodná opatření 
pro programové období po roce 2027, která by mohla být přijata například v souvislosti s posouzením 
dopadů u příští generace regulačních nástrojů. 
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Zvláštní zpráva č. 2/2017: Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti 
soudržnosti na období 2014–2020: výdaje jsou více zaměřeny na priority strategie Evropa 2020, 
avšak mechanismy měření výkonnosti jsou stále složitější 

Odpověď na doporučení č. 6 (první odrážka) v bodě 154: Komise se domnívá, že shromážděné údaje 
byly použity k posouzení výkonnosti v souladu s právními ustanoveními a v mezích těchto ustanovení 
podle článku 21 nařízení o společných ustanoveních. 

Srovnávací analýza výkonnosti a zavedení referenčního srovnávání, o nichž se text EÚD zmiňuje, 
nejsou stanoveny právním základem, kterým se Komise řídí. 

Ke zlepšování dané politiky obvykle dochází prostřednictvím hodnocení dopadů, jako je např. 
nadcházející hodnocení politiky soudržnosti na období 2014–2020 ex post. Kromě toho je zlepšování 
politiky usnadněno i zpřístupňováním údajů o ukazatelích, cílech a jejich plnění na platformě veřejně 
přístupných údajů o fondech ESI. 

Zvláštní zpráva č. 3/2017: Pomoc EU Tunisku 

Odpověď na doporučení č. 3 v bodě 71: Ačkoli se schvalovací řízení programů makrofinanční pomoci 
nezměnila a nebyl předložen žádný návrh na jejich změnu, jak bylo doporučeno, Komise konstatuje, 
že jednací řády Rady a Evropského parlamentu již stanoví zkrácené řízení pro rychlé přijetí, které 
bylo použito v rámci makrofinanční pomoci v reakci na COVID-19 v roce 2020. Komise rovněž 
informuje, že schvalovací řízení programů makrofinanční pomoci jsou podrobně posuzována v rámci 
probíhajícího metahodnocení makrofinanční pomoci, které má být dokončeno do konce roku 2021. 

Zvláštní zpráva č. 4/2017: Ochrana rozpočtu EU před nesprávnými výdaji: během 
programového období 2007–2013 došlo v souvislosti s politikou soudržnosti k nárůstu počtu 
preventivních opatření a finančních oprav ze strany Komise 

Odpověď na doporučení č. 3 v bodě 148: Finanční opravy podle článku 145 nařízení o společných 
ustanoveních a přerušení/pozastavení plateb jsou zcela nezávislé a odlišné postupy. Jejich sloučení do 
jednoho nástroje by vedlo ke zbytečné administrativní složitosti a zároveň by neposkytlo přidanou 
hodnotu monitorování ze strany Komise. 

Komise znovu opakuje, že stávající systém monitorování je v souladu s regulačními požadavky a u 
každého postupu podává přehled na úrovni jednotlivých případů. 

Zvláštní zpráva č. 11/2017: Svěřenský fond EU Bêkou pro Středoafrickou republiku: navzdory 
určitým nedostatkům nadějný začátek 

Odpověď na doporučení č. 1 (druhá odrážka) v bodě 72: Komise přehodnotila pokyny tak, aby 
zahrnovaly podrobnější popis kritérií stanovených ve finančním nařízení, která slouží k hodnocení 
podmínek založení svěřenských fondů EU. Komise uznává, že dosud nebyla vypracována normativní 
metodika pro provádění analýzy potřeb. 

Zřízení nouzového svěřenského fondu vyplývá z krizové situace, která je specifická pro danou zemi. 
To je třeba vzít při posuzování potřeb v úvahu. Univerzální přístup s předem stanovenou metodikou 
by byl obtížně proveditelný. Krize vyžadují mezinárodní a koordinovanou reakci. Posouzení potřeb 
EU proto musí zohledňovat přítomnost dalších dárců i jejich reakci, aby bylo možné jasně určit 
přidanou hodnotu EU. I to je pro danou zemi/krizi specifické a odvíjí se od konkrétní situace na místě. 
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Jelikož se v současné době nepočítá se zřizováním nových svěřenských fondů, Komise se navíc 
domnívá, že vypracování metodiky pro provádění této analýzy potřeb není v této chvíli zapotřebí. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že doporučení bylo ve většině ohledů 
provedeno. 

Zvláštní zpráva č. 13/2017: Jednotný evropský systém řízení železničního provozu: bude 
politické rozhodnutí někdy uskutečněno? 

Odpověď na doporučení č. 6 b) ii) v bodě 91: Doporučení ještě není aktuální, neboť datum jeho 
realizace připadá na konec roku 2023. Při jeho provádění již bylo dosaženo značného pokroku. 

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

Odpověď na doporučení č. 1 b) v bodě 111: Komise toto doporučení částečně přijala a přijatou část 
považuje za provedenou.  

Základní podmínky zavedené v právních předpisech v oblasti politiky soudržnosti na období 2021–
2027 budou i nadále fungovat jako nástroj pro posuzování připravenosti členských států k 
vynakládání finančních prostředků EU a zároveň byly zefektivněny, zjednodušeny a posíleny zejména 
z toho důvodu, že musí být i nadále plněny po celé programové období. Doporučení pro jednotlivé 
země týkající se investic na základní podmínky vhodně navážou a pomohou zajistit nezbytnou 
jednotnost. 

Odpověď na doporučení č. 2 a) v bodě 111: V souladu s článkem 18 nově schváleného nařízení o 
společných ustanoveních budou při přezkumu v polovině období zohledněny tyto prvky:  

a) nové problémy uvedené v příslušných doporučeních pro jednotlivé země přijatých v roce 2024; 

b) případně pokrok při provádění integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu; 

c) pokrok při uplatňování zásad evropského pilíře sociálních práv; 

d) socioekonomická situace dotčeného členského státu nebo regionu se zvláštním důrazem na územní 
potřeby, s přihlédnutím k negativnímu vývoji v oblasti finanční, hospodářské nebo sociální; 

e) hlavní výsledky příslušných hodnocení; 

f) pokrok při dosahování milníků s přihlédnutím k významným potížím, které se při provádění 
programu vyskytly;  

g) v případě programů podporovaných z FST posouzení prováděné Komisí podle čl. 29 odst. 1 písm. 
b) nařízení (EU) 2018/1999. 

Totéž ustanovení stanoví jednotlivé kroky a dopady přezkumu v polovině období.   

Odpověď na doporučení č. 2 b) v bodě 111: Koncepce ukazatelů výsledků se změnila, neboť v 
programovém období 2021–2027 budou zachycovat přímé výsledky na úrovni příjemců, zatímco v 
předchozím programovém období zachycovaly širší výsledky na úrovni regionu nebo země. 

Ukazatele výsledků budou součástí výkonnostního rámce, který bude v souladu s nařízením (EU) 
2021/1060 zahrnovat všechny ukazatele výstupů a výsledků programu. Avšak vzhledem k tomu, že 
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přezkum v polovině období proběhne začátkem roku 2025, což je příliš brzy na to, aby se většina 
výsledků mohla realizovat, nebudou s ukazateli výsledků spojeny žádné milníky a tyto ukazatele 
nebudou součástí přezkumu v polovině období. 

Nařízení (EU) 2021/1060 stanoví, že milníky budou stanoveny pouze z hlediska ukazatelů výstupů 
(čl. 16 odst. 1). Tento přístup byl zvolen proto, že obvykle trvá déle, než se výsledky zachycené 
ukazateli výsledků realizují, takže v době přezkumu ještě nelze žádné výsledky očekávat (u většiny z 
nich by milníky pro ukazatele výsledků musely být nulové). 

Jedná se o jediný proveditelný přístup, protože jak je vysvětleno výše, k realizaci výsledků je 
zapotřebí mnohem více času. Dosavadní praxe však ukazuje, že výsledky spolufinancovaných operací 
podporovaných z politiky soudržnosti odrážejí finanční plnění a výstupy dosažené v rámci programů. 

Odpověď na doporučení č. 2 c) v bodě 111: Komise je připravena přísně uplatňovat pravidla pro 
pozastavení plateb a opravy. 

Dlužno poznamenat, že používání nástroje pozastavení plateb a finančních oprav je jednoznačně 
upraveno v čl. 97 odst. 1 a článku 104 nařízení (EU) 2021/1060, které se nevztahují na případy 
nedosažení milníků a cílů. Pozastavení a opravy by měly být uplatňovány v případě závažných 
nedostatků, zatímco nesplnění milníků a cílů je způsobeno obtížemi při provádění programu, a nemělo 
by k uplatňování těchto opatření vést.  

Nařízení (EU) 2021/1060 stanoví v článku 18 (přezkum v polovině období) možnost přerozdělení 
částek flexibility (50 % závazků odpovídajících rokům 2026 a 2027). 

Komise zároveň zdůrazňuje, že hlavním cílem je pomoci členským státům řádně čerpat z fondů, a tím 
zamezit jejich nedostatečné výkonnosti. Komise bude i nadále usilovat o další pokrok při dosahování 
tohoto cíle, a sice poskytováním pokynů a technických odborných znalostí, zajišťováním možností 
diskuse a výměny zkušeností atd. 

Zvláštní zpráva č. 16/2017: Programování rozvoje venkova: mělo by být méně složité a více 
zaměřené na výsledky 

Odpověď na doporučení č. 1 a) v bodě 100: Komise doporučení částečně přijala. 

Zvláštní zpráva č. 19/2017: Dovozní postupy: nedostatky v právním rámci a neúčinné provádění 
mají dopad na finanční zájmy EU 

Odpověď na doporučení č. 1 v bodě 143: Komise toto doporučení nepřijala.  

Jak Komise uvedla ve svých předchozích připomínkách, považuje za nejspolehlivější metodu pro 
vyčíslení nezaplaceného cla stanovení a výběr dodatečných cel od členských států na základě 
kontrolní činnosti Komise v oblasti tradičních vlastních zdrojů (TVZ) a vyšetřování úřadu OLAF. 
Tento přístup se vztahuje na konkrétní případy chybné klasifikace a chybného popisu v rozsahu, který 
byl dosud zjištěn (např. vyčíslení ztrát zjištěných u nepřímé dodávky solárních panelů v roce 2020, 
včetně přijatých nápravných opatření). 

Kromě toho Komise v návaznosti na cílené kontroly a šetření, jakož i na podrobnou analýzu 
potenciálně podhodnocených textilií a obuvi z Číny vyvinula v souvislosti s jevem podhodnocování 
statistickou metodu pro odhad ztrát v oblasti TVZ, která její odhad nezaplaceného cla doplňuje. 
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Komise proto potenciální ztráty v oblasti TVZ již vyčísluje a zajišťuje, aby byly finanční zájmy EU v 
těchto případech řádně chráněny.  

Kromě tohoto úsilí o vyčíslení a zpětné získání případných zbývajících TVZ Komise v současné době 
vypracovává podrobný popis úkolů, úlohy, operačního modelu a umístění společných analytických 
schopností EU s cílem dále posílit účinnost a vytvořit přidanou hodnotu ke strategii řízení rizik a 
celním kontrolám. Proaktivní opatření, jako je sledování obchodních toků a výkonnosti celních 
orgánů, jakož i posouzení rizik zaměřených na TVZ podpořené cílenými kontrolami dotčených 
členských států, přispějí k dalšímu vymezení a omezení rozsahu nezaplaceného cla. 

Odpověď na doporučení č. 6 a) v bodě 147: V rámci svých kontrol tradičních vlastních zdrojů Komise 
prověřila kontrolní strategii pro závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) používanou v 
pěti členských státech. Neodhalila při tom žádné závažné nedostatky. Kvůli pandemii COVID-19 
navíc musela odložit návštěvy na podporu ZISZ plánované na rok 2020, ale již pro ně hledá nové 
termíny. 

Odpověď na doporučení č. 6 b) v bodě 147: Komise toto doporučení nepřijala a ve své odpovědi 
zveřejněné spolu se zvláštní zprávou poukázala na to, že provádí studii, do níž jsou zapojeni odborníci 
z členských států a zástupci podniků, zejména prostřednictvím veřejné konzultace, která má posoudit 
potřebnost a proveditelnost systému rozhodnutí týkajících se závazných informací o celní hodnotě v 
Unii. Studie proveditelnosti těchto rozhodnutí i reakce veřejných a soukromých zúčastněných stran na 
ně jsou pozitivní. 

Před přijetím konečného rozhodnutí o zahájení procesu přípravy právních ustanovení a systémů IT na 
podporu zavedení rozhodnutí o závazných informacích o celní hodnotě do celních předpisů Unie 
Komise ověří, zda a do jaké míry je zavedení těchto rozhodnutí v souladu s jejími politickými 
prioritami a jaké by s ním byly spojeny náklady. 

Odpověď na doporučení č. 8 a) v bodě 149: Kritéria finančních rizik se vztahují na všechna 
prohlášení, ať už standardní nebo zjednodušená. V souvislosti s prováděním rozhodnutí o kritériích 
finančních rizik schválily členské státy dne 19. května 2021 novou kapitolu pokynů. Nová kapitola 
stanoví pokyny k tomu, jak kritéria finančního rizika uplatňovat na zjednodušené postupy a jak 
používat nový čl. 234 odst. 3 prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie, který celním úředníkům 
umožňuje požadovat, aby zboží bylo za určitých okolností předloženo celním orgánům za účelem 
pokrytí nově zjištěného vážného finančního rizika. 

Zvláštní zpráva č. 20/2017: Nástroje pro úvěrové záruky financované EU: pozitivní výsledky, je 
ale zapotřebí lepší zacílení na příjemce a lepší koordinace s vnitrostátními programy 

Odpověď na doporučení č. 1 b) v bodě 109: Komise již vynakládá přiměřené úsilí, aby informace o 
nákladech na řízení získala na základě právně dostupných informací, a své úsilí v tomto ohledu hodlá 
zvýšit. Získávání těchto údajů z vnitrostátních režimů však může být obtížné a údaje nemusí být 
přímo srovnatelné a relevantní. Kromě nákladové složky bude navíc stanovena i přiměřená výše 
poplatků s přihlédnutím k pobídkové složce odměny, která je vyžadována podle finančního nařízení. 

Komise se snaží shromáždit dostupné údaje – nakolik jsou nedokonalé a obtížně srovnatelné –, aby 
získala řádovou představu o vhodné výši poplatků. Zejména využila průzkum tržních poplatků 
záručních institucí, jakož i poplatků účtovaných EIF za (proti)záruční produkty v rámci 
celoevropského záručního fondu. 

Předpokládanou lhůtou pro přijetí tohoto opatření je prosinec 2021. 
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Odpověď na doporučení č. 2 b) v bodě 112: Souhrnná odpověď Komise na doporučení č. 2 b), 3 a) a 3 
b). 

Komise částečně přijala doporučení 2 b) a 3 b). V případě záručního produktu okna pro malé a střední 
podniky v rámci InvestEU, který má zavést EIF a který lze považovat za nástupce finančního nástroje 
InnovFin – záruky pro malé a střední podniky, Komise v současné době s EIF jedná o zavedení 
dalších kritérií způsobilosti pro inovace, která se zaměřují na konečné příjemce investující do oblastí, 
v nichž existuje riziko technologického, průmyslového nebo podnikatelského neúspěchu, a zejména 
do nehmotných aktiv (včetně duševního vlastnictví), především pokud vnitřní politiky finančního 
zprostředkovatele těmto aktivům nepřipisují žádnou hodnotu zajištění. 

Zvláštní zpráva č. 21/2017: Ekologizace: komplexnější režim podpory příjmů, dosud bez 
environmentálních účinků 

Odpověď na doporučení č. 1 a) v bodě 83: Souhrnná odpověď Komise na doporučení č. 1 a) a 2 a) 
(druhá odrážka). 

Komise doporučení v podstatě přijala a dospěla k závěru, že ho v plné míře provedla prostřednictvím 
svých legislativních návrhů týkajících se společné zemědělské politiky (SZP) na období 2021–2027.  
Legislativní návrhy v oblasti SZP naznačují aktivní zapojení Komise do posuzování strategických 
plánů členských států, jehož cílem je zajistit jejich účinnost. Vzhledem k probíhajícím jednáním mezi 
Evropským parlamentem a Radou EU bylo předběžné datum zahájení navrhované reformy SZP 
posunuto na 1. ledna 2023. 
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Evropský účetní dvůr prověřoval na základě 
informací o výkonnosti poskytnutých Komisí a 
z dalších zdrojů, včetně vlastních nedávných 
auditů a přezkumů, výsledky, kterých dosáhly 
výdajové programy EU financované z rozpočtu 
EU. Posuzoval také, zda a jak Komise a 
spolunormotvůrci využili poznatků získaných 
během minulých víceletých finančních rámců 
(například z provedených hodnocení, 
posouzení dopadu a auditů), aby zlepšili 
koncepci a výsledky výdajových programů na 
období 2021–2027.
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