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Obecný úvod 
0.1. Tato zpráva tvoří jednu ze dvou částí naší výroční zprávy za rozpočtový rok 
2021. Pojednává o výkonnosti výdajových programů financovaných z rozpočtu EU ke 
konci roku 2021. Druhá část výroční zprávy se týká spolehlivosti účetní závěrky EU a 
legality a správnosti operací, na nichž se zakládá. 

0.2. Výroční zprávu jsme rozdělili na uvedené dvě části, a ukončili tak dvouletý 
pilotní projekt započatý 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 zákonnou lhůtou pro její přijetí 
je červen roku n+1, v minulosti jsme ji do naší výroční zprávy, kterou obvykle vydáváme 
na začátku října, nemohli zahrnout. Poté, co jsme vyhodnotili výsledky pilotního 
projektu a zvážili dopad probíhajících auditů na nové priority EU, rozhodli jsme se 
navrátit k informování o výkonnosti ve formátu, který byl dříve používán v kapitole 3 
jeho výroční zprávy. Budeme nicméně i nadále hledat způsoby, jak v naší výroční 
zprávě zohlednit výroční zprávu o řízení a výkonnosti předkládanou Komisí. 

0.3. Hlavním tématem letošní zprávy o výkonnosti je začleňování pěti horizontálních 
politických priorit do rozpočtu EU, kterými jsou: 

i) boj proti změně klimatu; 

ii) zachování biologické rozmanitosti; 

iii) rovnost žen a mužů; 

iv) cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů; 

v) digitální transformace. 

0.4. Ve vztahu k těmto horizontálním prioritám jsme již ukončili nebo v současné 
době provádíme několik auditních úkolů. Kde je to možné, vychází tato zpráva z naší 
předchozí auditní činnosti. 
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0.5. Zpráva je rozdělena do tří kapitol: 

o V kapitole 1 zkoumáme, zda byly uvedené horizontální priority začleněny do 
vybraných výdajových programů EU. Při hledání odpovědi na tuto otázku jsme 
posuzovali celkovou koncepci a metodiku Komise a také informace o výkonnosti 
uvedené ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti, týkající se horizontálních 
politických priorit. Své posouzení jsme provedli na vzorku 11 z celkových 
47 výdajových programů na období 2021–2027, které představují přibližně 90 % 
celkového rozpočtu tohoto období. 

o V kapitole 2 zkoumáme, zda Komise příspěvek rozpočtu EU k těmto horizontálním 
prioritám měřila pomocí vhodného výkonnostního rámce. Při hledání odpovědi na 
tuto otázku jsme posuzovali metodiku, kterou Komise uplatňuje na sledování 
výdajů u programů, jichž se týká kapitola 1, a rovněž příslušné informace 
o výkonnosti (včetně souvisejících ukazatelů) uvedené v jejich programových 
prohlášeních. 

o Závěry a doporučení pro obě kapitoly obsahuje kapitola 2. 

o V kapitole 3 uvádíme výsledky kontroly opatření přijatých v návaznosti na naše 
doporučení ze zvláštních zpráv zveřejněných v roce 2018. 

0.6. V příloze jsou představeny výsledky opatření přijatých v návaznosti na naše 
doporučení uvedená v kapitole 3 naší výroční zprávy za rok 2018. 

0.7. 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 zveřejnili glosář 
s definicemi a vysvětlením většiny těchto termínů. Termíny z glosáře jsou ve zprávě při 
prvním výskytu vyznačeny kurzívou. 
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Úvod 
1.1. EU provádí své politiky spojením nevýdajových politických nástrojů (zejména 
nařízení) a výdajových programů (jako je regionální politika a společná zemědělská 
politika). Výdaje jsou financovány především z rozpočtu EU a z nástroje 
NextGenerationEU (NGEU). NGEU je dočasný fond EU na podporu členských států po 
pandemii COVID-19. Rozpočet je rovněž zaměřen na zastřešující neboli „horizontální“ 
politické priority EU. 

1.2. Současný dlouhodobý rozpočet EU, tzv. víceletý finanční rámec (VFR), zahrnuje 
období sedmi let (od roku 2021 do roku 2027) a zajišťuje finanční prostředky ve výši 
1,2 bilionu EUR. Tabulka 1.1 ukazuje rozdělení tohoto víceletého finančního rámce do 
šesti operačních okruhů a 47 výdajových programů. 

Tabulka 1.1 – Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 

Okruhy VFR 

Rozpočet na 
období  

2021–2027 
(v mld. EUR) 

Počet 
programů 

Okruh 1: Jednotný trh, inovace a digitální oblast 169,6 11 

Okruh 2: Soudržnost, odolnost a hodnoty (*) 450,4 14 

Okruh 3: Přírodní zdroje a životní prostředí 419,0 5 

Okruh 4: Migrace a správa hranic 16,9 2 

Okruh 5: Bezpečnost a obrana 10,4 4 

Okruh 6: Sousedství a svět 110,9 7 

Zvláštní nástroje 14,6 4 

Celkem 1 191,8 47 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise (nezahrnuje správní výdaje). 
(*): s výjimkou Nástroje pro oživení a odolnost financovaného v rámci NGEU, který Komise zahrnuje do 
okruhu 2. 

1.3. Celkovou odpovědnost za správu rozpočtu EU nese Komise. Její výroční zpráva 
o řízení a výkonnosti je klíčovým podkladem pro každoroční postup udělování 
absolutoria. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti vychází z výročních zpráv o činnosti, 
programových prohlášení doprovázejících návrh rozpočtu a dalších relevantních 
informací. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2021 je podrobný dokument 
o třech svazcích, jehož součástí jsou i informace o horizontálních prioritách EU. 
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1.4. Interinstitucionální dohoda z roku 20201 stanovila jako oblasti, které mají být 
obsaženy ve výroční zprávě, jež má být připojena k souhrnnému rozpočtu EU a kterou 
má vypracovat Komise, oblast klimatu, biologickou rozmanitost, rovnost žen a mužů a 
cíle udržitelného rozvoje. Komise tyto horizontální politické priority realizuje pomocí 
široké škály programů a nástrojů EU. Tato praxe, známá jako „začleňování“, je 
vysvětlena v rámečku 1.1. 

Rámeček 1.1 

Co je „začleňování“? 

Začleňování znamená systematické zařazování určité průřezové problematiky do 
koncipování, provádění, monitorování a hodnocení politik nebo programů. 
Běžně se používá v souvislosti s oblastmi, jako je správa věcí veřejných, snižování 
chudoby, udržitelnost životního prostředí, změna klimatu a rovnost žen a mužů. 

V kontextu rozpočtu EU znamená začleňování zahrnutí určité konkrétní průřezové 
priority do fáze navrhování, provádění a hodnocení všech rozpočtových programů. 
Může mít podobu stanovení konkrétního cíle pro příslušnou část rozpočtu 
programu, která má být vynaložena na podporu průřezové priority, a sledování 
pokroku při jejím dosahování. 

Zdroj: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD): Mainstreaming cross-cutting issues. 
7 Lessons from DAC Peer Reviews. Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality and 
environmental sustainability, 2014, a SWD(2022) 225 final: pracovní dokument útvarů Komise Climate 
Mainstreaming Architecture in the 2021–2027 MFF. 

1.5. Cílem Komise je postupně začleňovat průřezové politické cíle do návrhu 
rozpočtu EU a do jeho plnění2 a zajistit, aby její výdajové programy tyto průřezové 
politické cíle řešily spolu se zvláštními cíli samotného programu. 

                                                      
1 Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou 

Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, část II, bod 16. 

2 COM(2021) 366 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonnostním 
rámci pro rozpočet EU v rámci VFR na období 2021–2027. 
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1.6. EU má několik horizontálních politik, jež jsou definovány ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie (SFEU) a v dalších příslušných dokumentech. Zahrnují oblast 
boje proti změně klimatu a oblast zachování biologické rozmanitosti3, rovnost žen a 
mužů4, cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje5 a digitální transformaci6. Horizontální 
priority se ze své podstaty mohou v jednotlivých výdajových programech uplatňovat 
v různé míře. 

1.7. Obrázek 1.1 uvádí přehled vývoje strategických dokumentů Komise týkajících 
se těchto priorit. 

  

                                                      
3 Články 11 a 191 SEU, článek Listiny základních práv Evropské unie. 

4 Článek 8 SFEU. 

5 Článek 208 SFEU. 

6 Článek 179 SFEU. 
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Obrázek 1.1 – Strategické dokumenty Komise týkající se vybraných 
priorit 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 
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Pracovní dokument útvarů Komise:  
Strategický závazek v oblasti rovnosti  
žen a mužů 2016–2019 

Strategie: COM(2020) 152 final – Unie rovnosti: 
strategie pro rovnost žen a mužů na období 
2020–2025 

Bílá kniha: COM(2009) 147 final – Přizpůsobení 
se změně klimatu: směřování k evropskému 
akčnímu rámci 

Strategie: COM(2013) 216 – Strategie EU pro 
přizpůsobení se změně klimatu 

Strategie: COM(2021) 82 final – Vytvoření Unie 
odolné vůči změně klimatu – nová strategie EU 
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pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU 
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Navrácení přírody do našeho života 

Pracovní dokument útvarů Komise: 
SWD(2017) 157 final – Digital4Development: 
mainstreaming digital technologies and services 
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Sdělení: COM(2019) 640 final – Zelená dohoda 
pro Evropu 

Sdělení: COM(2013) 531 – Po roce 2015: 
směrem ke komplexnímu a integrovanému 
přístupu k financování vymýcení chudoby a 
udržitelného rozvoje 

Pracovní dokument útvarů Komise: 
SWD(2020) 400 final – Delivering on the UN’s 
Sustainable Development Goals – 
A comprehensive approach 

Oblast klimatu 

Biologická rozmanitost 

Rovnost žen a mužů 

Digitální transformace 

Cíle udržitelného rozvoje 

Pokyny: Politické směry pro příští Evropskou 
komisi 2019–2024 – oddíl 3: Evropa připravená 
na digitální věk  

Sdělení: COM(2021) 118 final – Digitální kompas 
2030: Evropské pojetí digitální dekády  

Sdělení: COM(2016) 739 – Další kroky 
k udržitelné evropské budoucnosti – Evropské 
úsilí v oblasti udržitelnosti 
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https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)739&lang=cs


 

 

Rozsah a koncepce 
1.8. V letošním roce poprvé informujeme o horizontálních prioritách EU jako celku. 
Naší hlavní auditní otázkou bylo, zda Komise začlenila horizontální politické priority do 
rozpočtu EU, sledovala příslušné výdaje a podávala přesné zprávy o výsledcích. 
V kapitole 1 posuzujeme: 

o zda jsou horizontální politické priority začleněny do všech vybraných výdajových 
programů EU, 

o zda Komise o tomto začleňování horizontálních politických priorit řádně informuje 
ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

1.9. Analyzovali jsme celkovou koncepci začleňování horizontálních priorit do 
vybraných výdajových programů a také informace o výkonnosti obsažené ve výroční 
zprávě o řízení a výkonnosti týkající se pěti zastřešujících priorit. S přihlédnutím k jejich 
významu pro VFR na období 2021–2027 a novým prioritám Nástroje pro oživení a 
odolnost jsme vybrali tyto horizontální priority: 

 

Boj proti změně v klimatu, ve zbytku textu také někdy jen „klimatická 
oblast“ 

 

Zachování biologické rozmanitosti, ve zbytku textu také někdy 
„biologická rozmanitost“ 

 

Rovnost žen a mužů, ve zbytku textu také někdy „genderová rovnost“ 

 

Cíle udržitelného rozvoje OSN, ve zbytku textu také někdy „cíle 
udržitelného rozvoje“  

 

Digitální transformace, ve zbytku textu také někdy „digitální agenda“ 
nebo „digitální oblast“. 

1.10. Zkoumali jsme, jak byly tyto priority začleněny do výběru 11 výdajových 
programů, které dohromady představují 90 % plateb provedených do konce roku 2021 
ve čtyřech operačních okruzích VFR na období 2021–2027 (viz tabulka 1.2). 
Neposuzovali jsme začlenění horizontálních priorit do Nástroje pro oživení a odolnost 
v rámci nástroje NGEU. Zjistili jsme však, že kromě toho, že Nástroj pro oživení a 
odolnost stanovil cíl pro příspěvek ke klimatické oblasti, zavedl jako novou prioritu se 
zvláštním cílem digitální transformaci. 
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Tabulka 1.2 – Vybrané výdajové programy EU 

Okruh VFR 
Program 

Název/zkratka 
použité v této zprávě Plný název 

1 „Jednotný trh, 
inovace a digitální 

agenda“ 

 

NÁSTROJ PRO 
PROPOJENÍ EVROPY 

– DIGITÁLNÍ 
TECHNOLOGIE 

Nástroj pro propojení Evropy – Digitální oblast 

DIGITÁLNÍ EU Program Digitální Evropa 
HORIZONT EVROPA Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace 

2 „Soudržnost, 
odolnost a hodnoty“ 

 

ESF+ Evropský sociální fond + 

REGIONÁLNÍ 
(EFRR) Regionální politika (Evropský fond pro regionální rozvoj) 

3 „Přírodní zdroje a 
životní prostředí“ 

 

SZP 
(EZZF a EZFRV) 

Společná zemědělská politika (Evropský zemědělský záruční fond a 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) 

ENRAF Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond 
MECHANISMUS PRO 

SPRAVEDLIVOU 
TRANSFORMACI 

Mechanismus pro spravedlivou transformaci 

LIFE Program pro životní prostředí a oblast klimatu 
 6 „Sousedství a svět“ 

 

NPP III Nástroj předvstupní pomoci 
NDICI – Globální 

Evropa 
Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – 
Globální Evropa 

Zdroj: EÚD. 

1.11. Jako kritéria pro audit jsme použili příslušné právní předpisy EU a také pokyny 
vydané Komisí, včetně jejích pokynů pro zlepšování právní úpravy a souvisejícího 
souboru nástrojů. Použili jsme také obecně přijímaná kritéria, která vypracovala 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (viz body 1.14–1.16, 1.18 a 
1.21). 

1.12. Rozsáhlou kontrolní činnost jsme již věnovali některým otázkám týkajícím se 
horizontálních politických priorit v rozpočtu EU (viz rámeček 1.2 níže). 
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Rámeček 1.2 

Zvláštní zprávy EÚD o konkrétních průřezových prioritách EU 
o Zvláštní zpráva 09/2022 – „Výdaje v rozpočtu EU na období 2014–2020 

související s klimatem – Nejsou tak vysoké, jak jsou vykázány“ 

o Zvláštní zpráva 22/2021 – „Udržitelné financování: jsou zapotřebí důslednější 
opatření EU, aby se finanční prostředky přesměrovaly k udržitelným 
investicím“ 

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

o Zvláštní zpráva 19/2020 – „ Digitalizace evropského průmyslu: ambiciózní 
iniciativa, jejíž úspěch závisí na pokračujícím odhodlání EU, vlád a podniků ji 
naplnit“ 

o Zvláštní zpráva 13/2020 – „Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP 
úbytek nezastavil“ 

o Přezkum 01/2020 – „Sledování výdajů v oblasti klimatu v rozpočtu EU“ 

o Přezkum 07/2019 – „Podávání zpráv o udržitelnosti: hodnocení orgánů a 
agentur EU“ 

o Zvláštní zpráva 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“ 

o Zvláštní zpráva 17/2013 – „Financování opatření v oblasti klimatu Evropskou 
unií v kontextu vnější pomoci“ 
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Začleňování horizontálních politických 
priorit do vybraných rozpočtových 
programů EU 
1.13. Začleňování průřezových politických priorit do koncepce a plnění rozpočtu EU 
je důležitým prvkem pro vytvoření komplexního přehledu o tom, jakou má rozpočet 
výkonnost jako celek. Zkoumali jsme, jak Komise do vybraných rozpočtových programů 
EU začlenila priority týkající se oblasti klimatu, biologické rozmanitosti, rovnosti žen a 
mužů, cílů udržitelného rozvoje a digitální transformace. 

Ve VFR na období 2021–2027 existuje rámec pro řešení většiny 
horizontálních politických priorit 

1.14. V prosinci 2020 přijaly Komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie 
interinstitucionální dohodu o ustanoveních pro provádění VFR na období 2021–2027. 
Dohoda stanovuje, že v zájmu zlepšení spolupráce v rozpočtových procesech a zajištění 
rozpočtové transparentnosti vypracuje Komise výroční zprávu, která bude obsahovat 
informace o aktivech, pasivech a výdajích EU a také o následujících horizontálních 
politických prioritách7: 

o Oblast klimatu: na podporu cílů v oblasti klimatu je vyžadováno alespoň 30 % 
celkové částky z rozpočtu EU a výdajů z Nástroje EU na podporu oživení. 

o Biologická rozmanitost: na podporu cílů v oblasti biologické rozmanitosti je 
vyžadováno 7,5 % ročních výdajů v rámci VFR v roce 2024 a 10 % v letech 2026 a 
2027. 

o Rovnost žen a mužů: bude navržena metoda měření výdajů souvisejících 
s rovností žen a mužů na úrovni programů, která bude začleněna do VFR na 
období 2021–2027. 

o Cíle udržitelného rozvoje: tyto cíle budou zohledněny ve všech příslušných 
programech EU ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027. 

                                                      
7 Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 2020 , část II, bod 16. 
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1.15. Pokud jde o cíl boje proti změně klimatu, dohoda kromě celkového 
výdajového cíle obsahovala tyto klíčové prvky: 

o „Mechanismus pro přizpůsobení se změně klimatu“ pro přijetí opatření v případě, 
že nebude pravděpodobné, že budou splněny cíle jednotlivých programů týkající 
se výdajů v oblasti klimatu. 

o Účinná metoda sledování výše výdajů souvisejících s klimatem. 

o Uplatňování zásady „neškodit“, aby finanční prostředky vynaložené z rozpočtu EU 
nebránily EU v dosažení jejích cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. 

1.16. V listopadu 2021 Komise aktualizovala své pokyny pro zlepšování právní 
úpravy a související soubor nástrojů, které stanoví zásady, jimiž se Komise řídí při 
přípravě nových návrhů. Aktualizovaný balíček týkající se zlepšování právní úpravy 
zahrnuje cíle udržitelného rozvoje. Byla v něm posílena analýza zásad „významně 
nepoškozovat“8 a „digitalizace jako standard“ a provádění evropského právního rámce 
pro klima. Rovněž v něm byla posílena analýza problematiky rovnosti mužů a žen 
v posouzeních dopadů a hodnoceních. Balíček také začleňuje do tvorby politik 
strategický výhled se zvláštním zaměřením na zelenou, digitální, geopolitickou a 
sociálně-ekonomickou politiku. 

1.17. Interinstitucionální dohoda neoznačuje prioritu „digitální transformace“ jako 
jednu z priorit, které je třeba začleňovat do rozpočtu (viz bod 1.38). 

Součástí výdajových programů EU jsou horizontální politické 
priority, které jsme zkoumali 

1.18. OECD9 uvádí, že v zájmu účinného začleňování politik by měly být stanoveny 
cíle a výkonnostní cílové hodnoty a měl by být sledován pokrok v jejich plnění. 
Začleňování politik by mělo být zohledněno ve všech fázích rozpočtového cyklu, aby se 
maximalizovala transparentnost ohledně toho, jak jsou finanční prostředky relevantní 

                                                      
8 Jak je definováno v článku 17 nařízení o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852). 

9 OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, a 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
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pro různé horizontální priority přidělovány10. Komise rovněž zdůraznila klíčovou funkci 
environmentálních ukazatelů OECD při sledování výdajů souvisejících s klimatem, 
hodnocení výsledků v oblasti klimatu a stanovování příslušných cílů11. 

1.19. Analyzovali jsme, jak byly horizontální priority v oblasti klimatu, biologické 
rozmanitosti, rovnosti žen a mužů, cílů udržitelného rozvoje a digitální transformace 
začleněny do 11 vybraných výdajových programů, a zkoumali jsme proto tři faktory, 
které považujeme za nejrelevantnější: 

o do jaké míry Komise při vypracovávání svých odvětvových návrhů pro vybrané 
programy financování EU zohlednila dopady (viz bod 1.21), 

o míra začlenění priorit do přijatých právních předpisů (viz bod 1.23),  

o existenci specifických cílových hodnot (viz bod 1.24). 

1.20. Naši analýzu shrnuje obrázek 1.2, který vychází ze souhrnného průměru 
našeho posouzení výše uvedených tří faktorů (viz příloha 1.1, příloha 1.2 a 
příloha 1.3). Zjistili jsme, že priority byly do vybraných výdajových programů skutečně 
začleněny. Mezi mírou začlenění každé priority však existují značné rozdíly; rovnost 
žen a mužů je přitom nejméně začleněnou prioritou. 

                                                      
10 OECD: Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, 2018, a Gender and 

the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 

11 OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 
Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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Obrázek 1.2 – Začlenění horizontálních politických priorit do vybraných 
programů financování EU 

Zdroj: EÚD. 

1.21. V rámci programu Komise pro zlepšování právní úpravy jsou návrhy
programů financování předkládané Komisí předmětem posouzení dopadů. Hodnotili 
jsme, zda se v posouzení dopadů vybraných programů financování EU analyzovaly 
horizontální priority. Zjistili jsme, že priority v oblasti životního prostředí byly začleněny 
odpovídajícím způsobem, digitální transformace a cíle udržitelného rozvoje byly 
začleněny částečně a že priorita rovnosti žen a mužů byla začleněna nejméně (viz 
příloha 1.1). 

Shrnutí naší analýzy tří kontrolovaných oblastí (hodnocení dopadů, právní 
předpisy a výdajové cíle), co se týče začleňování horizontálních priorit
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1.22. Každý legislativní návrh obsahuje obecné cíle dané politiky, specifické cíle a 
ukazatele. Specifické cíle podrobně stanovují, čeho má politika dosáhnout12. Ukazatele 
představují kvantitativní nebo kvalitativní ukazatel toho, jak blízko je iniciativa 
k dosažení stanoveného cíle. Ukazatele se mohou týkat různých fází iniciativy (vstupy, 
výstupy, výsledky a dopady)13. 

1.23. Kontrolovali jsme, jak byly vybrané horizontální priority zahrnuty do 
obecných cílů politik, specifických cílů a do ukazatelů stanovených v právních 
předpisech upravujících vybrané programy financování. Zjistili jsme, že právní předpisy 
programů zahrnovaly horizontální priority, ačkoli rovnost žen a mužů byla začleněna do 
méně než poloviny programů, které jsme prověřovali (viz příloha 1.2). Nejvíce zmínek 
měl cíl v oblasti klimatu. Obrázek 1.3 uvádí počet odkazů na vybrané priority ve 
vybraných právních předpisech. Ačkoli o cílech udržitelného rozvoje se hovořilo ve 
všech programech, jednalo se o cíl s nejmenším počtem zmínek. 

Obrázek 1.3 – Odkazy na příslušných pět priorit v právních předpisech 

 
Zdroj: EÚD na základě vybraných legislativních návrhů. 

                                                      
12 Nástroj č. 11: Formát zprávy o posouzení dopadů v Evropské komisi: Better Regulation 

Toolbox, listopad 2021. 

13 Tamtéž, nástroj č. 43: Mechanismy monitorování a ukazatele. 
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1.24. Rovněž jsme kontrolovali, zda byly v právních předpisech stanoveny cíle. 
Pouze cíl v oblasti klimatu měl specifické cíle pro rozpočtové částky a pro sledování 
pokroku při dosahování tohoto výdajového cíle (viz příloha 1.3). Pokud jde o cíl 
v oblasti biologické rozmanitosti, byl stanoven cíl pro celkový rozpočet EU. Tabulka 1.3 
uvádí výdajové cíle pro vybrané priority. 

Tabulka 1.3 – Výdajové cíle pro vybrané priority 

Horizontální politická 
priorita Výdajové cíle VFR na období 2021–2027 

Oblast klimatu 
 

Biologická rozmanitost 

Ano 
V oblasti klimatu existuje celkový cíl: 30 % výdajů na oblast 
klimatu v rozpočtu EU na období 2021–2027. Pokud jde 
o biologickou rozmanitost, ambicí je stanovit cíle pro 
celkový rozpočet EU ve výši 7,5 % v roce 2024 a 10 % 
v letech 2026 a 2027. 

Rovnost žen a mužů 

Digitální transformace 

Cíle udržitelného rozvoje 

Ne 
V rozpočtu EU na období 2021–2027 neexistuje žádný 
celkový cíl pro výdaje související s prioritami „rovnost žen a 
mužů“, „digitální transformace“ nebo „cíle udržitelného 
rozvoje“. 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

Komise vypracovala metody pro sledování výdajů na některé 
horizontální politické priority 

1.25. Komise sleduje výdaje v rámci více programů (viz rámeček 1.3), aby mohla 
určit a vykázat, kolik prostředků vynakládá na horizontální politické priority. 

Rámeček 1.3 

Co je sledování výdajů? 

Sledování výdajů je systém pro měření příspěvků různých výdajových programů EU 
k dané zastřešující politické prioritě. Sledování vyžaduje důkladné porozumění 
tomu, jak konkrétní opatření přispívají k dané politické prioritě; tato opatření musí 
být určena způsobem, který umožní započítat či sledovat související finanční zdroje 
a poté je agregovat na úrovni celého rozpočtu EU za účelem sledování pokroku. 

Zdroj: COM(2021) 366 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonnostním rámci pro 
rozpočet EU v rámci VFR na období 2021–2027. 
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1.26. Tabulka 1.4 uvádí, jak Komise sleduje výdaje na horizontální cíle politik. 

Tabulka 1.4 – Metodika sledování výdajů u vybraných priorit 

Horizontální politická 
priorita Vypracovaná metodika sledování výdajů 

Oblast klimatu 

Ano 
Příspěvek v oblasti klimatu je přejímán přímo z účetního 
systému Komise a poskytuje jej Generální ředitelství pro 
rozpočet (GŘ BUDG). Komise v současné době nahrazuje 
svůj účetní systém. 

Biologická rozmanitost 
 

Rovnost žen a mužů 

Ano 
Každé generální ředitelství (GŘ) provádí svůj výpočet a 
GŘ BUDG přezkoumává konzistentnost všech vstupů 
poskytnutých pro všechny programy. 

Digitální transformace 
 

Cíle udržitelného rozvoje 

Ne 
Neexistují žádné požadavky ani ústřední pokyny pro 
sledování výdajů na priority „digitální transformace“ 
nebo „cíle udržitelného rozvoje“ v rámci rozpočtu EU. 
Některá GŘ však sledují výdaje na konkrétní programy, 
které přispívají k dosažení daných cílů; například 
Generální ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ RTD) 
(pro digitální transformaci) a Generální ředitelství pro 
mezinárodní partnerství (GŘ INTPA) (pro digitální 
transformaci a cíle udržitelného rozvoje).  

Zdroj: EÚD. 
Pozn.: Komise rovněž sleduje výdaje na horizontální priority „čistota ovzduší“ a „migrace“. 

Oblast klimatu 

1.27. Ve VFR na období 2014–2020 používala Komise zvláštní koeficienty pro 
vyčíslení výdajů přispívajících k cílům v oblasti klimatu, které vycházejí z metodiky 
OECD (tzv. „ukazatele z Ria“) (viz body 1.28 a 1.31): 

o 100 %: očekává se, že činnost významně přispěje (přímo nebo nepřímo) k cílům 
v oblasti zmírňování změny klimatu nebo přizpůsobování se této změně v souladu 
s cíli EU v oblasti klimatu. 

o 40 %: očekává se, že činnost bude mít nezanedbatelný, pozitivní (přímý nebo 
nepřímý) přínos k cílům v oblasti zmírňování změny klimatu nebo přizpůsobování 
se této změně. 

o 0 %: očekává se, že činnost bude mít neutrální dopad na cíle v oblasti klimatu. 
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1.28. Pokud jde o VFR na období 2021–2027, Komise aktualizovala svou metodiku 
pro sledování výdajů souvisejících s klimatem14. Klimatické koeficienty EU zachovávají 
systém používaný ukazateli OECD z Ria, zahrnují však očekávané účinky na klima. 
Součástí metodických změn je: 

o požadavek, aby činnosti významně nepoškozovaly cíle EU v oblasti životního 
prostředí, 

o přechod na sledování výdajů „založené na účincích“, a to na základě seznamu 
konkrétních činností (sledování „podle činností“), 

o snížení rizika, že podobné projekty budou rozděleny do různých kategorií 
v závislosti na cílech daného programu, 

o zavedení klimatického označování v oficiálních účetních a vykazovacích systémech 
Komise, 

o propojení se Zelenou dohodou pro Evropu (např. taxonomií EU). 

1.29. Ačkoli tento vývoj vítáme, počátkem roku 2022 jsme vyjádřili obavy15 
ohledně spolehlivosti podávání zpráv o klimatu na období 2021–2027 a konstatovali 
jsme, že většina problémů, které jsme zjistili ohledně období 2014–2020, stále 
přetrvává. Zjistili jsme, že vykázané výdaje nebyly vždy z hlediska opatření v oblasti 
klimatu relevantní. Z našeho celkového hodnocení vyplynulo, že Komise nadhodnotila 
přínos klíčových složek financování zemědělství k plnění cílů v oblasti klimatu. Pokud 
jde o společnou zemědělskou politiku, hodlá Komise v roce 2026 svou metodiku 
sledování klimatu aktualizovat16. 

                                                      
14 SWD(2022) 225 final: pracovní dokument útvarů Komise. Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021–2027 MFF. 

15 Zvláštní zpráva 09/2022 – „Výdaje v rozpočtu EU na období 2014–2020 související 
s klimatem – Nejsou tak vysoké, jak jsou vykázány“. 

16 SWD(2022) 225 final: pracovní dokument útvarů Komise. Climate Mainstreaming 
Architecture in the 2021–2027 MFF. 
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Biologická rozmanitost 

1.30. Ve své zprávě o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za 
rozpočtový rok 202017 Komise uvádí, že dosáhla pokroku při stanovování metodiky pro 
sledování výdajů souvisejících s biologickou rozmanitostí a že pomocí této metodiky 
bude sledovat dodržování svých závazků v rozpočtech na roky 2024, 2026 a 2027. 

1.31. Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2021 Komise svůj výpočet 
výdajů souvisejících s biologickou rozmanitostí v současném období víceletého 
finančního rámce z velké části založila na výpočtu, který použila pro období 
2014–2020. Komise uplatňuje koeficienty 0 %, 40 % a 100 %, které jsou upravenými 
ukazateli OECD z Ria. V roce 2020 jsme uvedli18, že kritéria Komise pro tyto koeficienty 
byla méně konzervativní než kritéria OECD. Komise například uplatňuje váhu 40 %, 
pokud podpora EU mírně přispívá k biologické rozmanitosti, zatímco OECD uplatňuje 
stejný koeficient na výdaje na činnosti, u nichž je biologická rozmanitost významným, 
nikoli však hlavním cílem. 

1.32. V červnu 2022 vydala Komise novou metodiku pro sledování oblasti 
biologické rozmanitosti. Tato nová metodika se nevztahuje na SZP, což je oblast, pro 
kterou se na nové metodice stále pracuje19. 

Rovnost žen a mužů 

1.33. Pro sledování výdajů souvisejících s problematikou rovnosti žen a mužů 
existují normy. Výbor pro rozvojovou pomoc OECD vypracoval ukazatele rovnosti 
žen a mužů, jejichž pomocí se sledují související výdaje a minimální kritéria pro získání 
jednoho ze tří uplatněných bodových hodnocení (hodnocení 0, 1 a 2). Evropský institut 
pro rovnost žen a mužů (EIGE) pak vytvořil nástroj pro sledování zdrojů přidělených na 
oblast rovnosti žen a mužů v rámci fondů EU. Pro nástroj EIGE byly vypracovány 
tři možné váhy (100 %, 40 % a 0 %) podobné metodice v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti. Institut EIGE rovněž uvádí hodnocení „0 %*“, které se používá u projektů, 
jež je třeba před přidělením příslušné váhy dále analyzovat. Nařízení o společných 

                                                      
17 COM(2022) 331 final: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých 

v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2020. 

18 Zvláštní zpráva 13/2020 – „Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP úbytek 
nezastavil“. 

19 Evropská komise: Biodiversity tracking methodology for each programme 2021–2027.  
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ustanoveních20 stanoví tři kódy pro posuzování rovnosti žen a mužů, přičemž používá 
stejné váhy jako nástroj EIGE. 

1.34. Komise vypracovala pro měření výdajů souvisejících s rovností žen a mužů 
pilotní metodiku. Ta odkazuje na výše uvedené nástroje OECD a EIGE. Pilotní metodika 
stanoví bodové hodnocení, které se použije pro rozpočtové intervence. Tato 
hodnocení odrážejí míru, v níž jsou intervence z rozpočtu EU na rovnost žen a mužů 
zaměřeny. Použitý přístup je podobný staré metodice sledování klimatu, a nikoli 
zdokonalenému přístupu založenému na očekávaných účincích (viz bod 1.28). 

1.35. Komise přiděluje následující bodové hodnocení: 

o Hodnocení 2: intervencím, jejichž hlavním cílem je zlepšit rovnost žen a mužů. 

o Hodnocení 1: intervencím, jejichž cílem je rovnost žen a mužů jako důležitý a 
záměrný cíl, nikoli však jako hlavní důvod intervence. 

o Hodnocení 0: nezacíleným intervencím, které významně nepřispívají k rovnosti 
žen a mužů. 

o Hodnocení 0*: intervencím, které mohou mít dopad na rovnost žen a mužů, avšak 
Komise není v současné době schopna tento dopad posoudit. Komise aktualizuje 
hodnocení 0* udělené intervenci a změní je na 0, 1 nebo 2 podle potřeby, jakmile 
bude k dispozici dostatek informací. 

1.36. Hodnoticí kritéria, která Komise používá pro přidělování těchto bodových 
hodnocení, nejsou v souladu s minimálními kritérii OECD pro přidělování bodových 
hodnocení, která se používají pro ukazatele rovnosti žen a mužů21, ani s minimálními 
požadavky nástroje vypracovaného institutem EIGE pro sledování zdrojů přidělených 
na rovnost žen a mužů v rámci fondů EU22. Dle metodiky OECD a EIGE by byly zejména 
(jako minimální kritérium) vyžadovány cíle nebo ukazatele rozlišené podle pohlaví, 
avšak Komise takovéto cíle do své pilotní metodiky nezahrnula. 

                                                      
20 Příloha I, tabulka 7 nařízení (EU) 2021/1060, 01, „zaměření na genderové hledisko rovnosti 

žen a mužů“ (váha 100 %), 02, „začleňování hlediska rovnosti žen a mužů“ (váha 40 %), 
nebo 03, „neutrální z hlediska rovnosti žen a mužů“ (váha 0 %). 

21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 
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1.37. Na rozdíl od nástroje vypracovaného EIGE a nařízení o společných 
ustanoveních pilotní metodika Komise nepoužívá váhy. Kromě toho nezohledňuje 
možné negativní účinky: posuzuje, zda intervence snižují nerovnost žen a mužů, 
nikoli však riziko, že by tuto nerovnost mohly zvýšit. 

Digitální transformace 

1.38. Interinstitucionální dohoda neobsahuje žádný požadavek na sledování 
celkových výdajů na prioritu digitální transformace (viz bod 1.14) a Komise je 
nesleduje. OECD23 se domnívá, že by měl být sledován pokrok dosažený při začleňování 
horizontálních priorit do vertikálních politických opatření a že by měly být stanoveny 
související výkonnostní cíle (viz bod 1.18). 

Cíle udržitelného rozvoje 

1.39. Ve svém oběžníku k návrhu rozpočtu na roky 2022 a 2023 požádalo GŘ BUDG 
ostatní generální ředitelství (GŘ), aby vysvětlila, jak jsou cíle udržitelného rozvoje 
spojeny s výdajovými programy, tím, že pomocí alespoň jednoho ilustrativního příkladu 
popíše, jak opatření programu přispěla k plnění cílů udržitelného rozvoje (viz bod 2.52). 
Generální ředitelství byla rovněž povinna určit, které programové ukazatele byly 
z hlediska cílů udržitelného rozvoje relevantní (viz bod 1.47). 

1.40. V roce 2020 Komise oznámila24, že zkoumá možnost vytvořit metodiku 
sledování výdajů na cíle udržitelného rozvoje z rozpočtu EU. Takováto metodika však 
dosud není zavedena. Pilotní projekt Komise týkající se průřezových ukazatelů cíle 
udržitelného rozvoje nezahrnuje (viz bod 1.50). 

  

                                                      
23 OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, a 

Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 

24 SWD(2020) 400 final: pracovní dokument útvarů Komise. Delivering on the UN’s Sustainable 
Development Goals – A comprehensive approach. 
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Podávání zpráv o plnění horizontálních 
politických priorit 
1.41. Sledování výdajů z výdajových programů relevantních pro horizontální 
priority je důležitým prvkem systému vykazování výkonnosti (bod 1.18). Určení výstupů 
a výsledků dosažených pomocí těchto výdajů je pak dalším, složitějším krokem. 
Zkoumali jsme, jak Komise tyto výsledky identifikovala a informovala o nich. 

Výroční zpráva o řízení a výkonnosti uvádí o pokroku při plnění 
cílů v oblasti začleňování příliš pozitivní závěry 

1.42. Komise informuje o tom, jak řídí rozpočet EU, ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti (viz bod 1.3). Výroční zpráva o řízení a výkonnosti, která obsahuje přehled 
výkonnosti programů a programová prohlášení, informuje o cílech výdajových 
programů stanovených v odvětvových právních předpisech. Uvedené dokumenty se 
v samostatných oddílech rovněž zabývají různými průřezovými cíli a součástí je i příloha 
shrnující horizontální priority pro rok 2021. 

1.43. Ve svazku I výroční zprávy o řízení a výkonnosti jsme zjistili případy, kdy byly 
vykázané závěry příliš pozitivní: 

o Komise uvedla, že hlavní zastřešující politické cíle EU byly do rozpočtových 
programů EU plně začleněny. Zjistili jsme však významné rozdíly mezi oblastí 
klimatu a biologické rozmanitosti ve srovnání s oblastí rovnosti žen a mužů 
(viz obrázek 1.2). 

o Komise uvedla, že metodika pro sledování výdajů v oblasti klimatu byla 
aktualizována a jednotně zakotvena ve všech klíčových základních aktech. Ve 
významné míře byly však použity odhady, které Komise plně nevysvětlila (viz 
bod 2.24). 

o Komise uvedla, že metodika použitá pro sledování výdajů na biologickou 
rozmanitost byla z velké části aktualizována podobným způsobem jako v případě 
klimatu. Pro SZP však nová metodika dosud nebyla k dispozici (viz bod 1.32). 
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o Komise uvedla, že většina rozpočtu EU má potenciál pozitivně přispět 
k prosazování rovnosti žen a mužů. Konstatujeme, že pouze u 11 ze 47 programů 
byly do konce roku 2021 vykázány částky přispívající k rovnosti žen a mužů 
s bodovým hodnocením 2 nebo 1, což představuje 12 miliard EUR, tj. 5 % závazků 
(viz body 2.39–2.43). 

1.44. V příloze výroční zprávy o řízení a výkonnosti, která se zabývá horizontálními 
prioritami, jsme zjistili následující: 

o Pokud jde o oblast klimatu, Komise vypočítala, že z rozpočtu EU byly v roce 2021 
financovány intervence související s klimatem v hodnotě přibližně 138 miliard 
EUR, tj. 32 % celkového rozpočtu. Komise aktualizovala své výpočty příspěvků 
v oblasti klimatu pro předchozí VFR a uvedla, že v letech 2014 až 2020 Unie na 
opatření související s klimatem vynaložila 221 miliard EUR, tj. 20,6 % svého 
celkového víceletého rozpočtu. V nedávném auditu jsme dospěli k závěru, že 
Komise výdaje v oblasti klimatu nadhodnotila nejméně o 72 miliard EUR25. 
V souladu se zjištěními předchozích zpráv EÚD jsme rovněž konstatovali 
nadhodnocení ve výpočtech za rok 2021 (viz bod 2.15). 

o Pokud jde o rovnost žen a mužů, Komise vysvětlila svou pilotní metodiku pro 
měření výdajů souvisejících s rovností žen a mužů a představila rozdělení 
programů na základě maximálního bodového hodnocení přiděleného intervencím. 
Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti Komise udělila programu ESF+ bodové 
hodnocení 1, ačkoli vykázaný příspěvek k prosazování rovnosti mužů a žen byl 
0 EUR. Tento program získal také v programovém prohlášení hodnocení 0*. 

                                                      
25 Zvláštní zpráva 09/2022 – „Výdaje v rozpočtu EU na období 2014–2020 související 

s klimatem – Nejsou tak vysoké, jak jsou vykázány“. 

31

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_CS.pdf


 

 

K dispozici je málo informací o tom, zda výdaje smysluplně 
přispívají současně k více prioritám 

1.45. Přehledy výkonnosti programů obsahují oddíl s výpočtem příspěvků k oblasti 
klimatu, biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů. Tyto informace jsme shrnuli 
u každého okruhu víceletého finančního rámce. Skutečnost, že programy souběžně 
přispívají k několika různým prioritám, je přirozeným rysem začleňování. Komise 
upozorňuje26, že aby se zabránilo dvojímu započtení výdajů na průřezové politické 
priority, nelze vynaložené prostředky jednoduše agregovat mezi různými cíli. Ve 
výroční zprávě o řízení a výkonnosti nejsou vysvětleny synergie mezi oblastí klimatu, 
biologickou rozmanitostí a rovností žen a mužů. Příklady synergií mezi prioritami 
uvádíme v kapitole 2. Na obrázku 1.4 ukazujeme, jaké jsou potenciální příspěvky 
z rozpočtu EU na rok 2021 na vybrané horizontální politiky ve srovnání s celkovými 
dostupnými finančními prostředky podle jednotlivých okruhů víceletého finančního 
rámce. 

  

                                                      
26 SWD(2022) 225 final: pracovní dokument útvarů Komise. Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021–2027 MFF. 
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Obrázek 1.4 – Vykázané potenciální příspěvky z rozpočtu EU na rok 2021 
k vybraným horizontálním prioritám 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 
* Součástí příspěvku k rovnosti žen a mužů v okruhu 2 jsou půjčky v rámci nástroje NextGenerationEU 
(154 miliard EUR). 
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Stávající ukazatele výkonnosti programů mohou poskytnout 
relevantní informace o horizontálních prioritách 

1.46. Ve svém sdělení o výkonnostním rámci pro rozpočet EU z roku 202127 Komise 
uvedla, že jejím cílem je shrnout informace o výkonnosti z celého rozpočtu EU, aby se 
tak vytvořil komplexní přehled o jeho výkonnosti jako celku, a dále že bude usilovat 
o lepší pochopení toho, jak mohou programy EU co nejúčinněji přispět k průřezovým 
politickým cílům. 

1.47. Pokyny GŘ BUDG k přípravě návrhů rozpočtu na roky 2022 a 2023 vydané pro 
další útvary Komise obsahovaly informace o tom, jak propojit ukazatele výkonnosti 
programu s horizontálními prioritami: oblastí klimatu, biologickou rozmanitostí, 
čistotou ovzduší, rovností žen a mužů, migrací, digitální transformací, mládeží a malými 
a středními podniky. Rovněž by bylo možné popsat příspěvek daných ukazatelů 
k některému ze 17 cílů udržitelného rozvoje. 

1.48. Prověřovali jsme tyto klasifikace ukazatelů z vybraných výdajových programů 
na roky 2022 a 2023 (viz obrázek 1.5). Celkově jsme zjistili, že útvary Komise 
klasifikovaly ukazatele důsledně a přesně. Všechny programy obsahovaly některé 
ukazatele související s vybranými horizontálními prioritami. Analyzovali jsme, kolik 
ukazatelů v přehledu výkonnosti programů bylo u našich vybraných programů 
propojeno s horizontálními prioritami. Zjistili jsme, že tomu tak bylo u téměř poloviny 
z nich (47 %, 35 ze 75). Komise pracuje na pilotním projektu, zaměřeném na vytvoření 
metodiky pro agregaci ukazatelů souvisejících s horizontálními prioritami a jejich 
využívání pro měření výsledků a informování o nich (viz body 1.50 a 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonnostním 

rámci pro rozpočet EU v rámci VFR na období 2021–2027. 
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Obrázek 1.5 – Ukazatele související s horizontálními prioritami 
ve vybraných programech EU 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

Výkonnostní rámec Komise zatím neměří efekty  

1.49. Společné výzkumné středisko Komise (JRC) vypracovalo v letech 2016 a 2017 
několik zpráv o vývoji ukazatelů výkonnosti pro horizontální politické priority, jako jsou 
souhrnné a průřezové programové ukazatele. 

1.50. V roce 2019 zahájila Komise pilotní projekt28 na vytvoření koncepčního rámce 
pro měření souhrnných efektů v různých programech pro zaměstnanost, klima a 
digitalizaci. V roce 2021 najala odborníky, kteří jí u tohoto projektu budou nápomocni. 

                                                      
28 6. seminář o ukazatelích výkonnosti. Příprava na výkonnost příštího VFR – hlavní ukazatele 

výkonnosti pro výroční zprávy, 25. září 2019. 

Kontrolované programy 

DIGITÁLNÍ EU: 14

ENRAF: 12

ESF+: 25

HORIZONT EVROPA: 27

NPP III: 34

LIFE: 28

NDICI –
Globální Evropa: 21

REGIONÁLNÍ: 44

Mechanismus pro 
spravedlivou 

transformaci: 74

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ 
EVROPY – DIGITÁLNÍ 

TECHNOLOGIE: 16

Ukazatele podle jednotlivých priorit

Oblast klimatu: 37

Biologická 
rozmanitost: 24

Digitální 
transformace: 31

Rovnost 
žen a mužů: 31
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Při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2023 Komise29 uvedla, že pracuje na průřezovém 
ukazateli týkajícím se zmírňování změny klimatu. Jeho účelem má být odhadnout 
celkový dopad různých intervencí financovaných z rozpočtu EU. Komise se o tomto 
pilotním projektu rovněž zmínila ve své zprávě o opatřeních přijatých v návaznosti na 
udělení absolutoria za rozpočtový rok 202030. 

1.51. Jsme si vědomi toho, že vytvoření výkonnostního rámce pro horizontální 
priority je složité. Dosavadní pokrok však považujeme za nedostatečný. Komise dosud 
neposuzuje efekty sledovaných výdajů. Zjistili jsme jeden příklad, kdy se OECD31 
zmiňovalo o finském ministerstvu zahraničních věcí32, které vydalo pokyny k měření 
efektů u průřezových cílů rozvojové politiky (viz rámeček 1.4). 

Rámeček 1.4 

Používání souhrnných ukazatelů pro sledování průřezových cílů 

V roce 2020 zveřejnilo finské ministerstvo zahraničních věcí pokyny pro průřezové 
cíle finské rozvojové politiky a spolupráce.  

Celkové výsledky finské rozvojové politiky jsou sledovány pomocí společných 
souhrnných ukazatelů v různých nástrojích rozvojové spolupráce. To umožňuje 
komplexní podávání zpráv o výsledcích, které kombinuje údaje z programů a 
z různých forem spolupráce z různých částí světa. 

                                                      
29 COM(2022) 400: Návrh ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2023. Pracovní dokument, 

část I. Programové výkazy operačních výdajů. 

30 COM(2022) 331 final: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých 
v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2020. 

31 OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Cooperation. 
Reporting on DAC Members’ High Level meeting Commitments, 2021. 

32 Ministerstvo zahraničních věcí Finska: Theories of Change and Aggregate Indicators for 
Finland’s Development Policy 2020. 

36

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0400&qid=1666006452472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0331&qid=1661328647497
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/285905b2-en.pdf?expires=1656173292&id=id&accname=oid040561&checksum=011846F9F6466AED11FCDBA6FECA70C9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/285905b2-en.pdf?expires=1656173292&id=id&accname=oid040561&checksum=011846F9F6466AED11FCDBA6FECA70C9
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Přezkum oznamovaných informací prováděný Komisí se potýká 
s problémy 

1.52. V GŘ BUDG existuje specializovaný tým zabývající se „horizontálními 
prioritami“. Tento tým přezkoumává konzistentnost všech vstupů poskytovaných 
útvary Komise. Naše práce potvrdila, že tento přezkumný proces zlepšil kvalitu 
informací poskytovaných generálními ředitelstvími. Navzdory tomuto přezkumu však 
Komise ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti zveřejněné dne 7. června 2022 zjistila 
několik chyb v zápisu údajů a provedla následné opravy (viz bod 2.14). 
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Přílohy 

Příloha 1.1 – Začleňování horizontálních politických priorit do 
posouzení dopadů 

Kritéria Udělené 
hodnocení 

V posouzení dopadů není ve výdajovém programu uvedena žádná 
horizontální priorita a nejsou posouzeny související dopady a 
rizika/příležitosti. 

0 – Omezené 
začlenění 

V posouzení dopadů je určena horizontální priorita, ale posouzení 
souvisejících dopadů a rizik/příležitostí je neurčité nebo chybí. 

1 – Částečně 
začleněno 

V posouzení dopadů je určena horizontální priorita a je provedeno 
podrobné posouzení souvisejících dopadů a rizik/příležitostí 
(kvalitativní/kvantitativní posouzení). 

2 – Začleněno 

 

 
Zdroj: EÚD. 

HORIZONT EVROPA

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY –
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

DIGITÁLNÍ EU

REGIONÁLNÍ (EFRR)

ESF+

SZP (EZZF a EZFRV)

ENRAF 

LIFE

Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci

NDICI – Globální Evropa

NPP III

Oblast klimatu

Biologická rozmanitost
Rovnost žen a mužů

Cíle udržitelného rozvoje

Digitální transformace

Začleněno

Částečně začleněno

Omezeně začleněno
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Příloha 1.2 – Začleňování horizontálních politických priorit do 
právních předpisů 

Kritéria Udělené 
hodnocení 

Horizontální priorita není v právních předpisech uvedena. 0 – Omezené 
začlenění 

Horizontální priorita je uvedena v právních předpisech buď 
v bodech odůvodnění, nebo mezi cíli programu nebo zásadami 
programu. 

1 – Částečně 
začleněno 

Horizontální priorita je v právních předpisech uvedena buď 
v bodech odůvodnění, nebo mezi cíli programu nebo 
programovými zásadami a existují ukazatele spojené s touto 
prioritou. 

2 – Začleněno 

 

 
Zdroj: EÚD. 

  

Začleněno

Částečně začleněno

Omezeně začleněno

Oblast klimatu

Biologická rozmanitost
Rovnost žen a mužů

Cíle udržitelného rozvoje

Digitální transformace

HORIZONT EVROPA

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY –
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

DIGITÁLNÍ EU

REGIONÁLNÍ (EFRR)

ESF+

SZP (EZZF a EZFRV)

ENRAF 

LIFE

Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci

NDICI – Globální Evropa

NPP III
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Příloha 1.3 – Stanovení výdajových cílů pro horizontální 
politické priority 

Kritéria Udělené 
hodnocení 

Výdajový program nemá pro danou horizontální prioritu žádné 
výdajové cíle ani zvláštní finanční krytí 

0 – Omezené 
začlenění 

Výdajový program nemá výdajové cíle, ale pro danou horizontální 
politickou prioritu existuje zvláštní finanční krytí 

1 – Částečně 
začleněno 

Výdajový program má výdajové cíle pro horizontální prioritu nebo 
celý program přispívá pomocí vyčleněného finančního krytí 
k plnění dané priority horizontální politiky 

2 – Začleněno 

 

 
Zdroj: EÚD. 

Začleněno

Částečně začleněno

Omezeně začleněno

Oblast klimatu

Biologická rozmanitost
Rovnost žen a mužů

Cíle udržitelného rozvoje

Digitální transformace

HORIZONT EVROPA

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY –
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

DIGITÁLNÍ EU

REGIONÁLNÍ (EFRR)

ESF+

SZP (EZZF a EZFRV)

ENRAF 

LIFE

Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci

NDICI – Globální Evropa

NPP III
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Kapitola 2 

Výkonnostní rámec 
pro horizontální politické priority Komise 
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Obsah 
Body 

Úvod 2.1.–2.3. 

Rozsah a koncepce 2.4.–2.6. 

Priority v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti 
jsou začleněny do výkonnostního rámce 2.7.–2.28. 
EÚD při nedávných auditech zjistil, že příspěvek rozpočtu EU 
k plnění cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti je 
nadhodnocený 2.9.–2.12. 

Nedostatky ve vykázaných údajích musí Komise ještě řešit 
novou metodikou 2.13.–2.20. 

Komise výdaje sleduje, ale vykázaný pokrok je ve významné 
míře založen na odhadech 2.21.–2.28. 

Při začleňování rovnosti žen a mužů do výkonnostního 
rámce bylo dosaženo pokroku 2.29.–2.46. 
Audity EÚD odhalily v začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů nedostatky 2.31.–2.32. 

První odhad celkového příspěvku rozpočtu EU k podpoře 
rovnosti žen a mužů, který Komise provedla, byl ovlivněn 
nedostatky 2.33.–2.43. 

Pro rovnost žen a mužů neexistují žádné výdajové cíle a jen 
málo ukazatelů 2.44.–2.46. 

O pokroku programů EU při plnění cílů udržitelného 
rozvoje jsou k dispozici jen omezené informace 2.47.–2.55. 
EÚD při své předchozí práci zjistil, že Komise informace 
o přínosu rozpočtu k plnění cílů udržitelného rozvoje 
nevykazuje 2.49.–2.51. 

Komise začala informovat o vazbě mezi výdajovými 
programy EU a cíli udržitelného rozvoje 2.52.–2.55. 
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Novou prioritou je digitální transformace 2.56.–2.61. 
Komise poskytla informace o příspěvku k digitální 
transformaci u konkrétních programů 2.58.–2.61. 

Závěry a doporučení 2.62.–2.68. 

Přílohy 
Příloha 2.1 – Auditní kritéria použitá pro posouzení 
výkonnostního rámce pro oblast klimatu, biologickou 
rozmanitost, rovnost žen a mužů, cíle udržitelného rozvoje  
a digitální transformaci 

Příloha 2.2 – Příspěvek k oblasti klimatu v roce 2021, odhad 
z předchozího roku a cíle stanovené v základních právních 
aktech 

Příloha 2.3 – Příspěvek k oblasti klimatu v roce 2021 jako 
procento celkových závazků 

Příloha 2.4 – Příspěvek k biologické rozmanitosti v roce 2021  
a budoucí odhady (v mld. EUR) 

Příloha 2.5 – Příspěvek k rovnosti žen a mužů v roce 2021 
podle bodového hodnocení (v mld. EUR) 
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Úvod 
2.1. Výroční zpráva Komise o řízení a výkonnosti vychází z několika zpráv, včetně 
programových prohlášení připojených k návrhu rozpočtu 47 výdajových programů EU 
ve VFR na období 2021–2027. Programové prohlášení ke každému programu obsahuje 
úplné informace o částkách přidělených na závazek a vydaných částkách a o pokroku 
při plnění jeho cílů. Obsahují také informace o tom, jak programy přispívají 
k horizontálním prioritám EU. 

2.2. Komise v interních pokynech o vypracování rozpočtu určených jejím generálním 
ředitelstvím (označovaných jako „rozpočtový oběžník“1) ředitelstvím uložila povinnost 
poskytnout odhady výdajů na cíle v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a rovnosti 
žen a mužů na období 2021–2027 a příklady souvisejících hlavních výsledků. 

2.3. V roce 2020 jsme uvedli, že programová prohlášení a výroční zpráva o řízení a 
výkonnosti přinášejí informace o příspěvku výdajových programů EU k průřezovým 
cílům (například oblast klimatu a biologická rozmanitost). Konstatovali jsme však, že 
informace o tom, jak výdajové programy EU přispívají k rovnosti žen a mužů a k plnění 
cílů udržitelného rozvoje OSN, jsou pouze omezené2. 

  

                                                      
1 Rozpočtový oběžník na rok 2023. Stálé pokyny, 15. prosince 2021. 

2 Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019. 
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Rozsah a koncepce 
2.4. V této kapitole posuzujeme, zda Komise měřila, jak rozpočet EU podporuje 
průřezové priority3 programů4 pojednaných v kapitole 1 (viz body 1.9–1.10), pomocí 
vhodného výkonnostního rámce. 

2.5. Kromě toho, že jsme se spoléhali na svou předchozí kontrolní práci, posuzovali 
jsme také, zda Komise pomocí správně použitých vhodných metodik sledovala výdaje 
na vybrané priority na období 2021–2027. Posuzovali jsme rovněž, zda informace 
o příspěvku k horizontálním politickým prioritám vybraných výdajových programů, 
které Komise uvedla v programových prohlášeních, byly přesné. Zaměřili jsme se na 
zprávy o řízení a výkonnosti za roky 2020 a 2021. 

2.6. Stejně jako v kapitole 1 jsme svá auditní kritéria odvodili z příslušných předpisů 
a závazků EU a dále z pokynů vydaných Komisí. Použili jsme rovněž obecně přijímaná 
kritéria vypracovaná OECD (viz bod 1.11 a příloha 2.1). 

  

                                                      
3 Klima, biologická rozmanitost, rovnost žen a mužů, cíle udržitelného rozvoje a digitální 

oblast. 

4 Nástroj pro propojení Evropy – Digitální technologie, Digitální EU, Horizont Evropa, ESF+, 
Regionální politika, SZP, ENRAF, mechanismus pro spravedlivou transformaci, LIFE, NPP III, 
NDICI – Globální Evropa. 
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Priority v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti jsou začleněny do 
výkonnostního rámce 
2.7. V tomto oddíle se zaměřujeme na to, zda Komise pomocí vhodného 
výkonnostního rámce měřila příspěvek rozpočtu EU k plnění cílů v oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti. Použitá kritéria a naše celkové hodnocení jsou uvedeny 
na obrázku 2.1. 

Obrázek 2.1 – Výkonnostní rámec pro oblasti klimatu a biologickou 
rozmanitost 

Oblast klimatu Celkové posouzení: Biologická rozmanitost 

 
 

 
Celkově jsme zjistili, že oblast klimatu a biologická 
rozmanitost jsou do výkonnostního rámce Komise 

začleněny 
  

Složka Posouzení Kritéria 

Politický závazek na 
nejvyšší úrovni 

 Priorita je upravena interinstitucionální dohodou a podléhá 
interinstitucionální spolupráci v rozpočtových záležitostech. 

Měřitelné cíle a 
ukazatele  Cíle a ukazatele související s touto prioritou obsahuje velký počet 

programů. 
Rámcové cíle pro 
výsledky  Výdajové cíle jsou stanoveny v nařízení nebo je ambice dosáhnout 

určitého procentního podílu ročních výdajů. 
Metodika sledování  Komise vypracovala metodiku pro měření příslušných výdajů na 

úrovni programu. 
Odpovědnost 
prostřednictvím 
podávání zpráv 

 Komise poskytla ve zprávě o řízení a výkonnosti, přehledu 
výkonnosti programů a programových prohlášeních přesné  
a spolehlivé informace. 

 

 Realizováno 

 Částečně realizováno 

Zdroj: EÚD. 
Pozn.: naše kritéria posuzování jsou dále vysvětlena v příloze 2.1. 

2.8. Interinstitucionální dohoda o VFR na období 2021–2027 se vztahuje na priority 
v oblasti klimatu i biologické rozmanitosti, které jsou začleněny do mnoha programů 
prostřednictvím cílů, ukazatelů a výdajových cílů. Komise vypracovala metodiky pro 
měření příslušných výdajů na úrovni programu a my jsme tyto výdaje posoudili. 
Z následujících oddílů vyplývá, že vykazované výdaje vykazují určité nepřesnosti. 
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EÚD při nedávných auditech zjistil, že příspěvek rozpočtu EU 
k plnění cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti je 
nadhodnocený 

2.9. Při nedávném auditu o začleňování problematiky klimatu5 jsme zjistili, že 
Komisí vykázané výdaje ve VFR na období 2014–2020 byly nadhodnocené, neboť ne 
všechny vykázané výdaje měly souvislost s oblastí klimatu. Uvedli jsme, že koeficienty 
použité na sledování klimatických výdajů nebyly vždy realistické a že nebyly 
zohledněny potenciální negativní účinky. 

2.10. V červnu 2021 Komise uvedla, že „EU vynaložila 20,1 % svého rozpočtu na 
období 2014–2020, tj. 216 miliard EUR, na boj proti změně klimatu, čímž splnila svůj 
20% cíl“6. V květnu 2020 jsme uvedli, že v některých případech neexistovaly žádné 
důkazní informace, které by dokládaly příspěvek výdajů EU v oblasti klimatu. V jiných 
případech byl tento příspěvek nadhodnocen. Z naší analýzy vyplynulo, že Komise 
nesprávně vykázala jako výdaje v oblasti klimatu přibližně 72 miliard EUR. 
V červnu 2022 Komise uvedla, že z „nejnovějších dostupných informací vyplývá, že 
v letech 2014 až 2020 vynaložila EU na opatření související s klimatem v přepočtu 
221 miliard EUR, tj. 20,6 % svého celkového víceletého rozpočtu“7. 

2.11. Komise obecně zakládá své vykazování na plánovaných částkách nebo 
částkách, k nimž byl přijat závazek. V roce 2019 jsme uvedli, že v takových případech 
jsou vykazované údaje zvýšeny o nevyužité nebo nevyplacené prostředky (způsobené 
například zpožděním projektů, opožděnými platbami nebo nedostatečnou pokročilostí 
projektů)8. Ve zprávě z roku 2018 jsme poukázali na dopad, který to mělo v období 
2007–20139, kdy každé čtvrté euro v rozpočtu nebylo investováno. 

                                                      
5 Zvláštní zpráva 09/2022 – „Výdaje v rozpočtu EU na období 2014–2020 související 

s klimatem – Nejsou tak vysoké, jak jsou vykázány“. 

6 Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet: Výroční zpráva o řízení a výkonnosti 
rozpočtu EU za rok 2020, svazek I, Úřad pro publikace Evropské unie, 2021. 

7 Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet: Výroční zpráva o řízení a výkonnosti 
rozpočtu EU za rok 2021, svazek I, Úřad pro publikace Evropské unie, 2022. 

8 Zvláštní zpráva 19/2019 – „INEA: přínosy byly realizovány, ale nedostatky CEF je třeba 
řešit“, bod IV. 

9 Zvláštní zpráva 17/2018 – „Opatření Komise a členských států v posledních letech programů 
v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se zaměřovala na 
výsledky“. 
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2.12. Pokud jde o začleňování problematiky biologické rozmanitosti10, v roce 2020 
jsme uvedli, že Komise výdaje na biologickou rozmanitost nadhodnocuje. A v případě 
výdajů souvisejících s klimatem Komise nesleduje ani nekompenzuje výdaje z režimů, 
které by mohly mít negativní dopad na biologickou rozmanitost zemědělské půdy. 

Nedostatky ve vykázaných údajích musí Komise ještě řešit 
novou metodikou 

2.13. Komise uvedla, že z rozpočtu EU byla v roce 2021 podpořena opatření 
související s klimatem v hodnotě zhruba 138 miliard EUR a opatření související 
s biologickou rozmanitostí v hodnotě přibližně 18 miliard EUR. Příspěvek výdajových 
programů EU, které jsme vybrali, na obě priority (viz příloha 2.2 a příloha 2.4) je 
znázorněn na obrázku 2.2. Celkový příspěvek na cíle v oblasti klimatu činil 29,2 miliardy 
EUR a na cíle v oblasti biologické rozmanitosti činil 11,9 miliardy EUR. 

                                                      
10 Zvláštní zpráva 13/2020 – „Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP úbytek 

nezastavil“, body 33, 34 a 35. 
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Obrázek 2.2 – Příspěvek kontrolovaných programů k oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti v roce 2021 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

2.14. Nejvíce z rozpočtu EU přispívá na cíle v oblasti klimatu i biologické 
rozmanitosti společná zemědělská politika (SZP). Po zveřejnění výroční zprávy o řízení a 
výkonnosti za rok 2021 dne 7. června 2022 zjistila Komise chyby v uvedených částkách 
horizontálních priorit, včetně nadhodnocení příspěvku SZP k plnění cílů v oblasti 
klimatu ve výši 8,8 miliardy EUR z důvodu administrativní chyby. Dne 
11. července 202211 vydala Komise opravenou výroční zprávu o řízení a výkonnosti, 
podle níž SZP v roce 2021 přispěla k plnění cílů v oblasti klimatu částkou 17,2 miliardy 
EUR a k plnění cílů v oblasti biologické rozmanitosti částkou 9,9 miliardy EUR. 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: Výroční zpráva o řízení a výkonnosti, svazek II, přílohy po přijetí 

opravy ze dne 11. července 2022 a seznam oprav, které byly provedeny dne 
11. července 2022 na internetové stránce „Přehled výkonnosti programů“ po přijetí výroční 
zprávy o řízení a výkonnosti dne 7. června 2022.  

Závazky na rok 2021

Závazky na rok 2021
týkající se dvou priorit

Oblast klimatu 
29,2

(v mld. EUR)

Biologická rozmanitost 
11,9

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ 
EVROPY – DIGITÁLNÍ 

TECHNOLOGIE: 4,5

DIGITÁLNÍ EU: 1,2

ENRAF: 0,1

ESF+: 0,1

HORIZONT EVROPA: 13,6

NPP III: 1,6

LIFE: 0,7

NDICI – Globální Evropa 10,8

REGIONÁLNÍ: 0,3

Mechanismus pro 
spravedlivou transformaci: 0,01

SZP: 57,4
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2.15. Ve zvláštní zprávě 09/2022 jsme uvedli, že výdaje související s klimatem 
z období 2014–2020 nebyly tak vysoké, jak je vykázala Komise12. Konstatujeme, že 
Komise svou metodiku sledování výdajů souvisejících s klimatem v současném VFR 
aktualizovala (viz bod 1.28). Po prodloužení platnosti pravidel SZP na období 
2014–2020 do roku 202213 Komise tuto novou metodiku na SZP na rok 2021 
nepoužila a uplatnila předchozí metodiku. Pomocí téže metodiky, kterou jsme použili 
ve zvláštní zprávě 09/2022, jsme vypočítali, že částka vykázaná Komisí (17,2 miliardy 
EUR) je o 8,9 miliardy EUR nadhodnocena. 

2.16. V roce 2020 jsme uvedli, že způsob, jakým Komise sleduje výdaje SZP na 
biologickou rozmanitost, je nespolehlivý14. Vzhledem k nedostatku souvisejících údajů 
nejsme s to vypočítat částku, o kterou byly výdaje nadhodnoceny, jak jsme to provedli 
u výdajů v oblasti klimatu. 

2.17. Mezi opatřeními, která přispívají jak k oblasti klimatu, tak k biologické 
rozmanitosti existují jasné synergie (viz bod 1.45). To je přirozeným rysem začleňování. 
Komise však informuje o příspěvku SZP ke každé prioritě zvlášť a nezdůrazňuje 
konkrétně výdaje z programů, které přispívají k více než jedné prioritě. Obrázek 2.3 
ukazuje, že z celkové částky 27,1 miliardy EUR ze SZP, která přispívá k plnění cílů 
v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti, přispívá částka 5,6 miliardy EUR k oběma 
prioritám. 

                                                      
12 Zvláštní zpráva 09/2022 – „Výdaje v rozpočtu EU na období 2014–2020 související 

s klimatem – Nejsou tak vysoké, jak jsou vykázány“, body 26–28. 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, kterým 
se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 
a 2022. 

14 Zvláštní zpráva 13/2020 – „Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP úbytek 
nezastavil“, bod 76. 
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Obrázek 2.3 – Překrývání* priorit v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti ve SZP 

 
Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení a údajů Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj 
venkova (GŘ AGRI). 
* Výdaje na programy přispívající 100 % k jedné prioritě a současně přispívající 40 % nebo 100 % k jiné 
prioritě. 

2.18. Podle interinstitucionální dohody15 musí Komise zohlednit, „kde se překrývají 
cíle v oblasti klimatu a cíle v oblasti biologické rozmanitosti“, když vypočítává, jak roční 
výdaje z VFR přispívají k cílům v oblasti biologické rozmanitosti. Podobná ustanovení 
obsahují programy LIFE16 a NDICI – Globální Evropa17 a programy, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních18. Jak se cíle v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti překrývají, Komise v programových prohlášeních ani ve výroční zprávě 
o řízení a výkonnosti za rok 2021 neuvedla. 

                                                      
15 Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 2020, část II, odst. 16 písm. e). 

16 Nařízení (EU) 2021/783. 

17 Nařízení (EU) 2021/947. 

18 Nařízení (EU) 2021/1060. 

1,0

4,6

EZZF

EZFRV

Oblast klimatu
17,2

Biologická rozmanitost
9,9

Příspěvek SZP v roce 2021 
k oblasti klimatu a biologické rozmanitosti

21,5

(v mld. EUR)

Podrobné údaje o příspěvku SZP v roce 2021 
k oblasti klimatu a biologické rozmanitosti

5,6 mld. EUR jako 
příspěvek k oběma 

prioritám

27,1

7,1

5,3

10,1

4,6

11,6

5,6

4,3
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2.19. V programovém prohlášení k programu NDICI – Globální Evropa je jako 
příspěvek k oblasti biologické rozmanitosti uvedena částka 529 milionů EUR a 
v prohlášení k programu NPP III částka 33 milionů EUR. Zjistili jsme, že 294 milionů EUR 
(56 %) a 9,6 milionu EUR (29 %) z těchto částek rovněž přispěly k oblasti klimatu. 
V případě programu Horizont Evropa přispívají různá opatření k několika prioritám. 
Například dvě opatření19 přispívají ze 100 % k oblasti klimatu a současně k biologické 
rozmanitosti a dalším prioritám. Komise o tomto překrývání konkrétně neinformovala. 

2.20. Dobrým příkladem monitorování a vykazování „průřezových“ příspěvků 
k oblasti klimatu je program NDICI – Globální Evropa. V jeho programovém prohlášení 
k návrhu rozpočtu na rok 2021 se uvádějí částky přispívající k adaptaci, zmírňování a 
k oběma aspektům. Komise nás informovala, že Společné výzkumné středisko při vývoji 
ukazatelů, kterými se sleduje provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti, 
se snaží odhadnout, jak se výdaje z VFR na biologickou rozmanitost a na oblast klimatu 
překrývají. 

Komise výdaje sleduje, ale vykázaný pokrok je ve významné 
míře založen na odhadech  

2.21. V oblastech politiky, v nichž je dosažení cílů v oblasti klimatu prvořadým 
cílem, stanoví základní právní akty, jimiž se řídí některé výdajové programy, konkrétní 
cílové hodnoty pro příspěvky k těmto cílům (viz bod 1.24). Komise sleduje roční 
příspěvek každého programu (včetně programů bez konkrétních cílových hodnot) 
podrobně v programových prohlášeních20 a souhrnné údaje vykazuje v odhadech 
příjmů a výdajů k návrhu rozpočtu21. 

2.22. V červnu 2022 Komise oznámila, že rozpočet EU je na dobré cestě k dosažení 
celkového cíle, pokud jde o podíl kombinovaných výdajů z rozpočtu EU a NGEU na 

                                                      
19 1) Klastr 5, destinace 1 – vědy o klimatu a reakce v oblasti klimatu: 100 % klima, 36,40 % 

biologická rozmanitost, 5,10 % čisté ovzduší, 8,03 % digitální agenda. (2) Klastr 6, 
destinace 5 – Půda, oceány a voda pro klimatická opatření: 100 % klima, 38,40 % biologická 
rozmanitost, 25,50 % čisté ovzduší, 11,40 % digitální agenda. 

20 COM(2022) 400: Návrh ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2023. Pracovní dokument, 
část I. Programové výkazy operačních výdajů. 

21 SEC(2022) 250 v COM(2022) 400: Odhad příjmů a výdajů Evropské komise na rozpočtový 
rok 2023, červen 2022. 
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podporu opatření v oblasti klimatu v období 2021–2027 (30 %), a také dosažení 
cílových hodnot jednotlivých výdajových programů.  

2.23. Informace o skutečných výdajích v oblasti klimatu Komise v programových 
prohlášeních ani ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti neposkytuje. Její metodika 
sledování klimatu je založena na odhadech ex ante, které provádí tak, že 
k rozpočtovým závazkům přiřazuje tzv. klimatické koeficienty EU. Aby posoudila, jak 
plní celkový 30% cíl na období 2021–2027, odhadla Komise, jak do roku 2027 každý 
výdajový program přispěje k opatřením v oblasti klimatu. U programů, které jsme 
prověřovali, odhadla, že příspěvek na období 2021–2027 bude činit 32 % jejich 
kombinovaného rozpočtu (viz příloha 2.2). Za rok 2021, kterým současné období VFR 
začalo, dosáhl podíl závazků přispívajících k cílům v oblasti klimatu u stejných 
programů také 32 %, což znamená, že jsou celkově na správné cestě k dosažení 30% 
cíle na období 2021–2027 (viz příloha 2.3). 

2.24. V červnu 2021 Komise v návrhu rozpočtu na rok 2022 odhadla příspěvek 
každého programu v oblasti klimatu za rok 2021. Celkový odhadovaný příspěvek 
vybraných programů činil 48,2 miliardy EUR. V červnu 2022 Komise v návrhu rozpočtu 
na rok 2023 svoje odhady za rok 2021 zrevidovala, načež celkový příspěvek vybraných 
programů klesl na 29,2 miliardy EUR (viz příloha 2.2). Rozdíl mezi těmito dvěma roky 
(pokles o 39 %) prokazuje, že odhady Komise vycházejí z velmi přibližných hodnot. 
Komise uvedla, že své dosavadní údaje o výdajích a odhadované budoucí výdaje 
aktualizuje, jakmile budou k dispozici příslušná data22. 

2.25. Komise zakládá své odhady příspěvku rozpočtu EU v oblasti klimatu na 
budoucí roky na nejaktuálnějších informacích, které jsou o každém programu 
k dispozici. Výsledkem jsou přesnější odhad u programů v přímém řízení Komise, jako je 
Horizont Evropa a NDICI – Globální Evropa, které vycházejí z přijatých pracovních 
programů. Dobrý příklad takového odhadu jsme nalezli v případě programu Horizont 
Evropa. GŘ RTD odhadlo příspěvek programu v oblasti klimatu za období 2023–2024 na 
základě předběžných odhadů příspěvku v oblasti klimatu stanoveného v jeho 
pracovním programu a na základě metadat o sledování výdajů, která byla k dispozici na 
konci dubna 2022. Tímto způsobem zjistila, že hrozí, že program Horizont Evropa 
v období 2023–2024 svého 35% cíle, pokud jde o výdaje související s klimatem, 
nedosáhne. 

                                                      
22 Tamtéž. 
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Ukazatele relevantní pro oblasti klimatu a biologickou rozmanitost 

2.26. Programová prohlášení doprovázející návrh rozpočtu na rok 2023 obsahovala 
informace o finančním plnění a výkonnosti programů na období 2021–2027. Provádění 
mnoha programů teprve začíná a zatím nejsou k dispozici žádné výsledky. Základní 
právní akty, jimiž se programy na období 2021–2027 řídí, vymezují jejich cíle 
i ukazatele pro měření a sledování pokroku dosaženého při jejich plnění. Komise 
popsala, jaká rizika a omezení při používání a výkladu údajů o ukazatelích hrozí. 

2.27. Jak je vysvětleno v kapitole 1 (viz bod 1.48), programy, které jsme 
prověřovali, obsahovaly některé ukazatele související s vybranými horizontálními 
politickými prioritami, a Komise pracuje na pilotním projektu, který má vést 
k vypracování metodiky pro agregování ukazatelů souvisejících s horizontálními 
prioritami. Tabulka 2.1 uvádí příklady ukazatelů z různých programů, které souvisejí 
s oblastí klimatu, a tabulka 2.2 uvádí příklady ukazatelů z různých programů, které 
souvisejí s biologickou rozmanitostí. 

2.28. Zjistili jsme, že v programovém prohlášení o regionální politice se jasně 
vysvětluje souvislost mezi výkonností programu a jeho příspěvkem k cílům v oblasti 
klimatu. Prohlášení výslovně uvádí deset ukazatelů programu23, které jsou pro oblast 
klimatu relevantní. A uzavírá: „Výkonnost ukazatelů souvisejících s klimatem lze 
celkově popsat jako uspokojivou“, a to na základě mírného nebo silného trendu, pokud 
jde o plnění jejich cílů pro rok 2023. 

Tabulka 2.1 – Příklady ukazatelů z různých programů, které souvisejí 
s oblastí klimatu 

Program 
financování EU Název ukazatele Druh 

ukazatele 
Četnost 
údajů 

Mechanismus 
pro spravedlivou 
transformaci 

Podniky podpořené s cílem dosáhnout 
snížení emisí skleníkových plynů Výstup Roční 

REGIONÁLNÍ 
(EFRR) 

Zvýšení objemu energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů Výsledek 

První údaje 
v roce 
2026 

LIFE 
Podíl obyvatelstva, které využívá výhod 
menší zranitelnosti vůči negativním 
dopadům změny klimatu 

Dopad Roční 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení. 

                                                      
23 Ukazatele specifických cílů 4, 5 a 7. 
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Tabulka 2.2 – Příklady ukazatelů z různých programů, které souvisejí 
s biologickou rozmanitostí  

Program 
financování EU Název ukazatele Druh 

ukazatele 
Četnost 
údajů 

LIFE 

Počet projektů, včetně strategických 
projektů na ochranu přírody, které provádějí 
plán, strategie nebo akční programy pro 
začleňování přírody a biologické 
rozmanitosti 

Výstup Roční 

ENRAF 

Akce přispívající k dobrému stavu prostředí, 
včetně ochrany a zachování přírody, ochrany 
ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek 

Výsledek Roční 

NDICI – 
Globální Evropa 

Oblast mořských, suchozemských a 
sladkovodních ekosystémů chráněných nebo 
udržitelně řízených s podporou EU 

Výsledek Roční 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení. 
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Při začleňování rovnosti žen a mužů do 
výkonnostního rámce bylo dosaženo 
pokroku 
2.29. V tomto oddíle se zaměřujeme na to, zda Komise použila vhodný výkonnostní 
rámec pro měření příspěvku rozpočtu EU k rovnosti žen a mužů. Použitá kritéria a naše 
celkové hodnocení jsou uvedeny na obrázku 2.4. 

Obrázek 2.4 – Výkonnostní rámec pro rovnost žen a mužů 

Rovnost žen a mužů Celkové posouzení: 

 
 Celkově jsme zjistili, že integrace rovnosti žen a mužů je 

omezená a výkonnostní rámec je dokončen jen zčásti. 

Posouzení každé složky výkonnosti  

Složka Posouzení Kritéria 

Politický závazek na 
nejvyšší úrovni  Priorita je upravena interinstitucionální dohodou a podléhá 

interinstitucionální spolupráci v rozpočtových záležitostech. 
Měřitelné cíle a 
ukazatele  Cíle a ukazatele související s touto prioritou obsahuje velký počet 

programů. 
Rámcové cíle pro 
výsledky  Výdajové cíle jsou stanoveny v nařízení nebo je ambice dosáhnout 

určitého procentního podílu ročních výdajů. 
Metodika sledování  Komise vypracovala metodiky pro měření příslušných výdajů na úrovni 

programu. 
Odpovědnost 
prostřednictvím 
podávání zpráv 

 Komise poskytla ve zprávě o řízení a výkonnosti, přehledu výkonnosti 
programů a programových prohlášeních přesné a spolehlivé informace. 

 

 Realizováno 

 Částečně realizováno 

 Nebylo realizováno 
Zdroj: EÚD. 
Pozn.: naše kritéria posuzování jsou dále vysvětlena v příloze 2.1. 

2.30. Interinstitucionální dohoda o VFR na období 2021–2027 se vztahuje na 
rovnost žen a mužů a Komise vypracovala pilotní metodiku pro měření souvisejících 
výdajů. Neexistuje žádný výdajový cíl a Komise dosud neurčila, zda bude mít na rovnost 
žen a mužů dopad významný počet programů. Následující oddíly dokládají, že 
v koncepci metodiky a v přesnosti vykazovaných informací jsou nedostatky. Ukazují 
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také, že přestože některé programy mají ukazatele rozlišené podle pohlaví, 
k vykazování či monitorování se nepožívají. 

Audity EÚD odhalily v začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
nedostatky 

2.31. Při auditu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů24 jsme zjistili, že 
rozpočtový cyklus EU rovnost žen a mužů náležitě nezohledňuje. Komise nevěnovala 
genderové analýze politik a programů EU velkou pozornosti a údaje a ukazatele 
rozlišené podle pohlaví příliš nevyužívala. Komise také o celkovém dopadu rozpočtu EU 
na rovnost žen a mužů poskytla v programových prohlášeních a zprávě o řízení a 
výkonnosti jen málo informací. 

2.32. Zjistili jsme, že neexistuje společný systém pro sledování finančních 
prostředků z rozpočtu EU ve VFR na období 2014–2020 přidělených a využívaných 
v oblasti rovnosti žen a mužů. Generální ředitelství odhadovala příspěvek svých 
programů k rovnosti žen a mužů různými metodami. Vypočítat souhrnný příspěvek 
v rámci celého rozpočtu EU proto nebylo možné, takže GŘ BUDG nebylo schopno 
celkový příspěvek rozpočtu EU k rovnosti žen a mužů smysluplně odhadnout. 

První odhad celkového příspěvku rozpočtu EU k podpoře 
rovnosti žen a mužů, který Komise provedla, byl ovlivněn 
nedostatky 

2.33. Ve strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020–202525 Komise uvedla, 
že ve VFR na období 2021–2027 zváží měření výdajů souvisejících s rovností žen a 
mužů na úrovni programů. V listopadu 2020 se Komise, Rada a Evropský parlament 
dohodly, že by Komise měla vypracovat metodu pro měření příslušných výdajů 
z každého programu ve VFR na období 2021–202726. 

                                                      
24 Zvláštní zpráva 10/2021 – „Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU: čas 

změnit slova v činy“. 

25 COM(2020) 152 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Unie rovnosti: strategie pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025. 

26 Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 2020. 
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2.34. V říjnu 2021 Rada27 vyzvala Komisi, aby vytvořila spolehlivý systém pro 
sledování finančních prostředků přidělených a používaných na podporu rovnosti žen a 
mužů a každoročně podávala zprávy o souvisejících výsledcích s cílem zlepšit 
odpovědnost a rozpočtovou transparentnost. Vyzvala Komisi, aby zajistila dostupnost 
spolehlivých informací o finančních prostředcích přidělených a použitých na podporu 
rovnosti žen a mužů na úrovni programů ve VFR na období 2021–2027. 

2.35. Komise vypracovala pilotní metodiku pro sledování výdajů souvisejících 
s rovností žen a mužů ve VFR na období 2021–2027. Tuto metodiku testovala ve všech 
programech financování EU při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2023. V programových 
prohlášeních přiložených k návrhu rozpočtu na rok 2023 předložila Komise ke každému 
programu tabulku, v níž je uveden její příspěvek k rovnosti žen a mužů v roce 2021. 
Všechny programy klasifikovaly celkové roční závazky za daný rok na základě 
bodovacího systému (viz bod 1.35). V programovém prohlášení k regionální politice 
vycházel příspěvek z „provedených ročních závazků“. V programovém prohlášení 
k ESF+ však byl založen na „ročních výdajích přijatých, odhadnutých a plánovaných na 
programové období 2021–2027“. V případě programu Horizont Evropa bylo 
v programovém prohlášení uvedeno, že metodiku pro sledování opatření přispívajících 
k rovnosti žen a mužů je ještě třeba vypracovat.  

2.36. Vykázaný příspěvek k rovnosti žen a mužů jsme byli schopni sesouhlasit 
s vykázanými závazky pouze u tří28 z 11 prověřovaných programů. Kromě toho Komise 
po zveřejnění výroční zprávy o řízení a výkonnosti provedla následné opravy, včetně 
údajů týkajících se rovnosti žen a mužů29. 

2.37. Obrázek 2.5 přehledně uvádí celkový vykázaný příspěvek rozpočtu na rok 
2021 k rovnosti žen a mužů a kritéria použitá Komisí. 

                                                      
27 Závěry Rady 12829/21. Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU (zvláštní 

zpráva Účetního dvora č. 10/2021) 

28 CEF, regionální politika a ENRAF. 

29 Seznam oprav provedených dne 20. července 2022 na internetové stránce „Přehled 
výkonnosti programů“ po přijetí opravy výroční zprávy o řízení a výkonnosti dne 
11. července 2022. 
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Obrázek 2.5 – Rozpočet EU a programy EU přispívající k rovnosti 
žen a mužů 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise v návrhu rozpočtu na rok 2023. 

2.38. Návrh rozpočtu na rok 2023 a výroční zpráva o řízení a výkonnosti 
konsolidované informace o částkách přispívajících k rovnosti žen a mužů neobsahovaly. 
Nedokázali jsme sesouhlasit bodová hodnocení vykázaná Komisí30 s informacemi 
o jednotlivých programech. 

2.39. Komise v návrhu rozpočtu na rok 2023 uvedla, že k rovnosti žen a mužů buď 
přispělo (hodnocení 1 a 2), nebo potenciálně přispělo (hodnocení 0*) 95 % výdajových 
programů. Komise dospěla k závěru, že na základě informací, které jsou v současné 
době k dispozici, lze za genderově neutrální považovat méně než 5 %. 

2.40. Komise sečetla částky v rozpočtech programů s hodnocením 2, 1 a 0*. 
Podle metodiky Komise však bodové hodnocení 0* znamená, že příspěvek programu 
k rovnosti žen a mužů je nejasný a bude třeba jej přehodnotit. 

                                                      
30 Hodnocení 2: 5 programů, hodnocení 1: 6 programů, hodnocení 0: 7 programů, 

hodnocení 0*: 30 programů. 
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2.41. OECD31 doporučuje programy bodově nehodnotit, pokud je jejich příspěvek 
k rovnosti žen a mužů nejasný. Má se tak zabránit směšování činností, které k rovnosti 
žen a mužů nepřispívají (hodnocení 0), s činnostmi, jejich příspěvek není znám 
(hodnocení 0*). Domníváme se, že rozsáhlé využívání hodnocení 0* Komisí 
(3332 programů) neposkytuje jasné informace. 

2.42. Přezkoumali jsme informace v oddíle 6.4 programových prohlášení 
(„Příspěvek k rovnosti žen a mužů“) v návrhu rozpočtu na rok 2023. Zjistili jsme, 
že u 23 ze 47 programů nebylo udělené bodové hodnocení dostatečně zdůvodněno. 
U tří programů nebylo uvedeno žádné zdůvodnění. U dalších 20 bylo uvedené 
zdůvodnění nepřesvědčivé a bylo obecné povahy. Z těchto 23 programů nebyly 
u 15 uvedeny podrobnosti o příspěvku k cíli udržitelného rozvoje č. 5, který se týká 
rovnosti mužů a žen. 

2.43. Příloha 2.5 uvádí příspěvek 11 vybraných programů k rovnosti žen a mužů, 
rozdělený podle bodového hodnocení. V osmi z těchto programů bylo hodnocení 0* 
uděleno veškerým jejich závazkům v roce 2021 a zbytek měl několik hodnocení (2, 1, 0 
a 0*). Zjistili jsme, že: 

o u osmi programů s hodnocením pouze 0* bylo u tří33 vysvětleno, proč bylo 
hodnocení uděleno, a pouze u jednoho34 byly uvedeny příspěvky k cíli 
udržitelného rozvoje č. 5, který se týká rovnosti mužů a žen. 

o dva programy vnější činnosti se řídily metodikou OECD a hodnocení 0* 
nepoužívaly. 

Pro rovnost žen a mužů neexistují žádné výdajové cíle a jen 
málo ukazatelů 

2.44. VFR na období 2021–2027 má specifické výdajové cíle pro opatření v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti, ale žádný podobný cíl v oblasti rovnosti žen a mužů. 

                                                      
31 OECD: Definition and minimum recommended criteria for the DAC gender equality policy 

marker, prosinec 2016. 

32 Jedenáct programů mělo také jiné hodnocení a hodnocení 0* mělo pouze 22. 

33 DIGITÁLNÍ EU, regionální politika a ESF+. 

34 LIFE. 
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Ukazatele relevantní pro rovnosti žen a mužů 

2.45. Jak je vysvětleno v kapitole 1 (viz bod 1.48), programy, jež jsme prověřovali, 
obsahovaly některé ukazatele související s vybranými horizontálními politickými 
prioritami. Tabulka 2.3 uvádí příklady ukazatelů z různých programů, které souvisejí 
s rovností žen a mužů. 

Tabulka 2.3 – Příklady ukazatelů z různých programů, které souvisejí 
s rovností žen a mužů 

Program 
financování EU Název ukazatele Druh 

ukazatele 
Četnost 
údajů 

REGIONÁLNÍ 
(EFRR) 

Nová nebo modernizovaná kapacita 
zařízení péče o děti a vzdělávacích zařízení Výstup Roční 

ESF+ Počet oslovených nezaměstnaných, včetně 
dlouhodobě nezaměstnaných účastníků Výstup Roční 

NDICI – Globální 
Evropa 

Podíl spolupráce financované EU 
prosazující rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen 

Vstup Roční 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení. 

2.46. Genderové ukazatele mohou odkazovat na kvantitativní ukazatele založené 
na statistických údajích rozlišených podle pohlaví35. Zjistili jsme, že ačkoli u některých 
fondů vyžadují právní předpisy rozlišovat osobní údaje podle pohlaví36, programová 
prohlášení informace o ukazatelích a jejich cílových hodnotách rozlišené podle pohlaví 
neobsahovala. 

  

                                                      
35 OECD: Síť DAC pro genderovou rovnost. 

36 Například ukazatele ESF+, včetně ukazatele „Počet oslovených nezaměstnaných, včetně 
dlouhodobě nezaměstnaných účastníků“, musí být v souladu s přílohou I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje 
Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013, rozděleny podle 
pohlaví (ženy, muži, „nebinární osoby“). 
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O pokroku programů EU při plnění cílů 
udržitelného rozvoje jsou k dispozici 
jen omezené informace 
2.47. V tomto oddíle se zaměřujeme na to, zda Komise použila vhodný výkonnostní 
rámec pro měření příspěvku rozpočtu EU k plnění cílů udržitelného rozvoje. Použitá 
kritéria a naše celkové hodnocení jsou uvedeny na obrázku 2.6. 

Obrázek 2.6 – Výkonnostní rámec pro cíle udržitelného rozvoje 

Cíle udržitelného rozvoje Celkové posouzení: 

 
 Celkově jsme zjistili, že integrace cílů udržitelného rozvoje je 

omezená a výkonnostní rámec je dokončen jen zčásti. 

Posouzení každé složky výkonnosti  

Složka Posouzení Kritéria 

Politický závazek na 
nejvyšší úrovni  Priorita je upravena interinstitucionální dohodou a podléhá 

interinstitucionální spolupráci v rozpočtových záležitostech. 
Měřitelné cíle a 
ukazatele  Cíle a ukazatele související s touto prioritou obsahuje velký počet 

programů. 
Rámcové cíle pro 
výsledky  Výdajové cíle jsou stanoveny v nařízení nebo je ambice dosáhnout 

určitého procentního podílu ročních výdajů. 
Metodika sledování  Komise vypracovala metodiky pro měření příslušných výdajů na úrovni 

programu. 
Odpovědnost 
prostřednictvím 
podávání zpráv 

 Komise poskytla ve zprávě o řízení a výkonnosti, přehledu výkonnosti 
programů a programových prohlášeních přesné a spolehlivé informace. 

 

 Realizováno 

 Částečně realizováno 

 Nebylo realizováno 
Zdroj: EÚD. 
Pozn.: naše kritéria posuzování jsou dále vysvětlena v příloze 2.1. 

2.48. Interinstitucionální dohoda o VFR na období 2021–2027 se vztahuje na cíle 
udržitelného rozvoje a cíle a ukazatele souvisejícími s touto prioritou má několik 
programů. Dohoda neobsahovala výdajový cíl a Komise nevypracovala metodiku pro 
měření příslušných výdajů u každého programu. Z následujících oddílů vyplývá, že 
vykazované výdaje vykazují nepřesnosti. 
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EÚD při své předchozí práci zjistil, že Komise informace 
o přínosu rozpočtu k plnění cílů udržitelného rozvoje 
nevykazuje 

2.49. V přezkumu o vykazování udržitelnosti z roku 201937 jsme uvedli, že od roku 
2017 obsahují programové výkazy obecné popisy (bez uvedení finančních hodnot), ve 
kterých je uvedeno, jak daný program k plnění cílů udržitelného rozvoje přispívá. 
V roce 2018 Komise zjistila, že k plnění jednoho nebo více cílů udržitelného rozvoje 
přispívá téměř každý program. 

2.50. V přezkumu jsme konstatovali, že dosáhnout toho, aby se součástí zpráv 
o výkonnosti staly informace o udržitelnosti, bude nesnadný úkol. Zdůraznili jsme však, 
že Komise by nicméně díky tomu mohla zjednodušit ukazatele výkonnosti a lépe sladit 
dílčí cíle jednotlivých programů a politik s obecnými cíli na vysoké úrovni. 

2.51. V přezkumu jsme poukázali na potřebu komplexního rámce pro podávání 
zpráv s ukazateli pro monitorování skutečných výdajů na oblast klimatu a souvisejících 
výsledků. Uvedli jsme, že tyto ukazatele by mohly sloužit k měření pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje v oblasti klimatu. 

Komise začala informovat o vazbě mezi výdajovými programy 
EU a cíli udržitelného rozvoje 

2.52. Komise v rozpočtovém oběžníku na rok 2023 generální ředitelství instruovala, 
aby uvedla cíle udržitelného rozvoje, k jejichž plnění jejich programy přispívají, 
a doložila to ilustrativními příklady. V návrhu rozpočtu na rok 2023 dospěla Komise 
k závěru, že v roce 2021 k plnění alespoň jednoho cíle udržitelného rozvoje přispělo 
41 programů. Komise konkretizovala cíle udržitelného rozvoje, k nimž každý program 
EU přispívá, a uvedla související příklady. 

2.53. Přezkoumali jsme celkové informace v oddíle 6.5 programových prohlášení 
(„Příspěvek k plnění cílů udržitelného rozvoje“) a zjistili jsme, že k plnění alespoň 
jednoho cíle udržitelného rozvoje v roce 2021 přispívala většina programů. 
Jednotlivých cílů udržitelného rozvoje se v průměru týká třetina výdajových programů 
(viz obrázek 2.7). 

                                                      
37 Přezkum 07/2019 – „Podávání zpráv o udržitelnosti: hodnocení orgánů a agentur EU“. 
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Obrázek 2.7 – Informace o cílech udržitelného rozvoje v programových 
prohlášeních 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

2.54. Rozsah informací o výkonnosti ve vztahu k cílům udržitelného rozvoje, které 
programová prohlášení obsahovala, se značně lišil. U 11 vybraných programů jsme 
zjistili, že (viz obrázek 2.8): 

o osm programů obsahovalo finanční informace alespoň o jednom ze 17 cílů 
udržitelného rozvoje, 

o třemi programy, které obsahovaly nejpodrobnější finanční informace, byly ESF+, 
NDICI – Globální Evropa a regionální politika, 

o jedinými dvěma programy, které pokrývaly všech 17 cílů udržitelného rozvoje, 
byly NDICI – Globální Evropa a Horizont Evropa. 

12 % 23 % 65 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Průměr

Cíl č. 17

Cíl č. 12

Cíl č. 10

Cíl č. 11

Cíl č. 1

Cíl č. 14

Cíl č. 3

Cíl č. 15

Cíl č. 7

Cíl č. 6

Cíl č. 16

Cíl č. 4

Cíl č. 2

Cíl č. 13

Cíl č. 5

Cíl č. 9

Cíl č. 8

Programy neudávající 
žádné informace

Programy s obecnými 
kvantitativními či 

kvalitativními informacemi
Programy udávající 
finanční informace

64



 

Obrázek 2.8 – Podrobné finanční informace o cílech udržitelného rozvoje 
obsahovalo jen málo programů 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 
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Ukazatele relevantní pro cíle udržitelného rozvoje 

2.55. Jak je vysvětleno v kapitole 1 (viz bod 1.48), programy, jež jsme prověřovali, 
obsahovaly některé ukazatele související s vybranými horizontálními politickými 
prioritami. Tabulka 2.4 uvádí příklad ukazatelů z různých programů, které souvisejí 
s cíli udržitelného rozvoje. 

Tabulka 2.4 – Příklady ukazatelů z různých programů, které souvisejí s cíli 
udržitelného rozvoje  

Program 
financování EU Název ukazatele Druh 

ukazatele 
Četnost 
údajů 

NDICI – Globální 
Evropa 

Počet žáků zapsaných do systému 
vzdělávání: a) základního vzdělávání b) 
sekundárního vzdělávání; a počet osob, 
které mají prospěch z intervencí v oblasti 
institucionálního nebo zaměstnaneckého 
odborného vzdělávání a přípravy / rozvoje 
dovedností, jež podporuje EU. 

Výstup Roční 

NPP III Energetická náročnost měřená podle 
primární energie a HDP Výsledek Roční 

NPP III Míra zaměstnanosti osob ve věku 
20 až 64 let Dopad Roční 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení. 
Pozn.: tyto tři ukazatele jsou relevantní pro cíl udržitelného rozvoje č. 4 „Kvalitní vzdělávání“, č. 7 
„Dostupné a čisté energie“ a č. 8 „Důstojná práce a ekonomický růst“. 
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Novou prioritou je digitální 
transformace 
2.56. V tomto oddíle se zaměřujeme na to, zda Komise použila vhodný výkonnostní 
rámec pro měření příspěvku rozpočtu EU k digitální transformaci. Použitá kritéria a 
naše celkové hodnocení jsou uvedeny na obrázku 2.9. 

Obrázek 2.9 – Výkonnostní rámec pro digitální transformaci 

Digitální transformace Celkové posouzení: 

 
 Celkově jsme zjistili, že integrace digitální transformace je 

omezená a výkonnostní rámec zůstává nedokončen. 

Posouzení každé složky výkonnosti  

Složka Posouzení Kritéria 

Politický závazek na 
nejvyšší úrovni  Priorita je upravena interinstitucionální dohodou a podléhá 

interinstitucionální spolupráci v rozpočtových záležitostech. 
Měřitelné cíle a 
ukazatele  Cíle a ukazatele související s touto prioritou obsahuje velký počet 

programů. 
Rámcové cíle pro 
výsledky  Výdajové cíle jsou stanoveny v nařízení nebo je ambice dosáhnout 

určitého procentního podílu ročních výdajů. 
Metodika sledování  Komise vypracovala metodiky pro měření příslušných výdajů na úrovni 

programu. 
Odpovědnost 
prostřednictvím 
podávání zpráv 

 Komise poskytla ve zprávě o řízení a výkonnosti, přehledu výkonnosti 
programů a programových prohlášeních přesné a spolehlivé informace. 

 

 Realizováno 

 Částečně realizováno 

 Nebylo realizováno 
Zdroj: EÚD. 
Pozn.: naše kritéria posuzování jsou dále vysvětlena v příloze 2.1. 

2.57. Interinstitucionální dohoda o VFR na období 2021–2027 se na digitální 
transformaci nevztahuje. Právní předpisy týkající se VFR a interinstitucionální dohoda 
nestanoví výdajové cíle ani nevyžadují, aby Komise výdaje sledovala. Nástroj NGEU 
stanoví digitální transformaci jako novou prioritu v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost. Konkrétně obsahuje kritérium, že k digitální transformaci má přispívat 
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nejméně 20 % celkových odhadovaných nákladů každého členského státu na nástroj 
pro oživení a odolnost38. 

Komise poskytla informace o příspěvku k digitální transformaci 
u konkrétních programů 

2.58. Jelikož interinstitucionální dohoda nestanovila digitální transformaci jako 
prioritu, která má být předmětem začleňování, Komise o ní v oddíle programových 
prohlášení, který popisuje příspěvek daného programu k horizontálním prioritám, 
neinformovala. 

2.59. Informace o digitální transformaci však byly vykázány u programů 
s příslušnými obecnými či specifickými cíli. Například výsledky programu Digitální 
Evropa byly uvedeny jak v jeho programovém prohlášení, tak ve svazku II výroční 
zprávy o řízení a výkonnosti. 

Ukazatele relevantní pro digitální transformaci 

2.60. Jak je vysvětleno v kapitole 1 (viz bod 1.48), programy, jež jsme prověřovali, 
obsahovaly některé ukazatele související s vybranými horizontálními politickými 
prioritami. Tabulka 2.5 uvádí příklad ukazatelů z různých programů, které souvisejí 
s digitální transformací. 

                                                      
38 Zvláštní zpráva 21/2022 – „Posuzování národních plánů pro oživení a odolnost ze strany 

Komise – Celkově přiměřené, ale přetrvávají rizika spojená s jejich prováděním“. 
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Tabulka 2.5 – Příklady ukazatelů z různých programů, které souvisejí 
s digitální transformací 

Program 
financování EU Název ukazatele Druh 

ukazatele 
Četnost 
údajů 

NÁSTROJ PRO 
PROPOJENÍ 
EVROPY – 
DIGITÁLNÍ 
TECHNOLOGIE 

Nová připojení k sítím s velmi vysokou 
kapacitou pro sociálně-ekonomické aktéry 
a vysoce kvalitní připojení pro místní 
komunity 

Výsledek Roční 

REGIONÁLNÍ 
(EFRR) 

Zvýšení počtu obydlí a podniků 
s připojením k širokopásmovým sítím 
s velmi vysokou kapacitou 

Výsledek 
První údaje 

v roce 
2026 

DIGITÁLNÍ EU Podniky intenzívně využívající digitální 
kapacity Dopad Roční 

Zdroj: EÚD na základě programových prohlášení. 

2.61. Rámec výsledků programu Globální Evropa (dřívější rámec EU pro výsledky) 
obsahuje několik ukazatelů, které s touto prioritou souvisí. Nebyly však zahrnuty do 
výkonnostního rámce pro program NDICI – Globální Evropa, neboť tento rámec byl 
spuštěn až v pozdější fázi.  
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Závěry a doporučení 
2.62. Na základě naší analýzy v kapitole 1 jsme zjistili, že priority v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti, rovnosti žen a mužů, cílů udržitelného rozvoje a digitální 
transformace byly do vybraných výdajových programů skutečně začleněny. Rozsah 
tohoto začlenění se však mezi prioritami výrazně liší, přičemž nejméně integrovanou 
prioritou je rovnost žen a mužů (viz bod 1.20). 

2.63. Komise sleduje výdaje v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a rovnosti 
žen a mužů. Pro měření výdajů na rovnost žen a mužů vypracovala pilotní metodiku, 
která není tak pokročilá jako metodika pro výdaje v oblasti klimatu a pro biologickou 
rozmanitost (viz body 1.25–1.37). 

2.64. Konkrétní cílové hodnoty, pokud jde o podíl rozpočtu, který má být na cíl 
vynaložen, a o sledování pokroku při plnění tohoto výdajového cíle, má v současné 
době pouze cíl v oblasti klimatu (viz bod 1.24). 

2.65. V roce 2019 zahájila Komise pilotní projekt, jehož cílem je vytvořit koncepční 
rámec pro měření souhrnných výsledků v různých programech pro zaměstnanost, 
klima a digitalizaci. Jsme si vědomi toho, že vytvořit výkonnostní rámec pro 
horizontální priority je složité, avšak doposud dosažený pokrok považujeme za 
nedostatečný (viz body 1.50–1.51). 
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Doporučení 1 – Horizontální politické priority lépe začlenit do 
výkonnostního rámce 

Komise by měla lépe začlenit horizontální politické priority do výkonnostního rámce při 
současném zohlednění nákladů a proveditelnosti svého přístupu tak, že: 

a) bude dále rozvíjet výsledky svého pilotního projektu týkajícího se ukazatelů 
výkonnosti v souvislosti s účinkem rozpočtových výdajů na horizontální priority a 
na základě vyvozených závěrů provede vhodná opatření; 

b) zdokonalí metodiku sledování výdajů v oblasti rovnosti žen a mužů, posílí 
minimální kritéria pro bodové hodnocení používané jako ukazatele rovnosti žen a 
mužů v EU a v budoucích legislativních návrzích začlení rovnost žen a mužů do 
programů; 

c) analyzuje, zda a rozhodne, jak sledovat výdaje podporující digitální transformaci a 
cíle udržitelného rozvoje. 

Cílové datum provedení: při práci na víceletém finančním rámci po roce 2027 

2.66. GŘ BUDG každoročně předává ostatním generálním ředitelstvím pokyny 
v podobě tzv. rozpočtového oběžníku, které slouží k vypracování návrhu rozpočtu. 
Komise ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti zveřejněné dne 7. června 2022 zjistila 
několik chyb v zápisu údajů. Některé z těchto chyb byly významné a Komise následně 
vydala opravy (viz body 1.52 a 2.14). Kromě toho se domníváme, že Komise uvedla 
velmi přibližné hodnoty (viz bod 2.24), které dostatečně nevysvětlila. 

2.67. Skutečnost, že programy souběžně přispívají k několika různým prioritám, je 
přirozeným rysem začleňování. Mezi různými prioritami mohou existovat synergie. 
Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti tyto synergie nebyly vysvětleny, zejména 
pak ty mezi opatřeními v oblasti klimatu a biologickou rozmanitostí (viz bod 1.45 a 
body 2.17–2.19). 

2.68. Komise celkově pomocí vhodného výkonnostního rámce měřila příspěvek 
rozpočtu EU k plnění cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Výkonnostní 
rámec pro měření jeho příspěvku k rovnosti žen a mužů se zlepšil, avšak má svá 
omezení, a rámce pro měření jeho příspěvku k cílům udržitelného rozvoje a digitální 
transformaci je ještě třeba vypracovat (viz body 2.8, 2.30, 2.48 a 2.57). 
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Doporučení 2 – Posílit podávání zpráv o horizontálních 
politických prioritách ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti 
a v programových prohlášeních 

Aby se zlepšila spolehlivost informací o horizontálních politických prioritách, které se 
vykazují v souboru integrovaných finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti, a to jak 
u jednotlivých programů, tak u celého rozpočtu EU, Komise by měla: 

a) v co největším možném rozsahu prezentovat přesné finanční i nefinanční 
informace o horizontálních politických prioritách ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti; 

b) ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti i v programových prohlášeních vykazovat 
využívání výdajů, které současně přispívají k několika horizontálním politickým 
prioritám, aby byly zdůrazněny synergie mezi těmito politikami, a vytvořit budoucí 
nový účetní systém pro sledování finančních prostředků; 

c) ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti vykazovat celkové příslušné výdaje 
rozpočtu, které mají pozitivní dopad na rovnost žen a mužů. 

Cílové datum provedení: k vypracování výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 
2023, s výjimkou budoucího účetního systému, který by měl být zaveden k příštímu 
víceletému finančnímu rámci 
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Přílohy 

Příloha 2.1 – Auditní kritéria použitá pro posouzení výkonnostního rámce pro oblast klimatu, biologickou 
rozmanitost, rovnost žen a mužů, cíle udržitelného rozvoje a digitální transformaci 

Složka výkonnosti Kritéria Posouzení složky výkonnosti 

Politický závazek na nejvyšší úrovni 

Priorita není začleněna do interinstitucionální dohody a nepodléhá 
interinstitucionální spolupráci v rozpočtových záležitostech. 

Nebylo realizováno 

Priorita je začleněna do interinstitucionální dohody a podléhá interinstitucionální 
spolupráci v rozpočtových záležitostech. 

Realizováno 

Měřitelné cíle a ukazatele 

Omezený počet programů obsahuje cíle a ukazatele související s touto prioritou. Nebylo realizováno 

Některé programy obsahují cíle a ukazatele související s touto prioritou. Částečně realizováno 

Velký počet programů obsahuje cíle a ukazatele související s těmito prioritami. Realizováno 

Rámcové cíle pro výsledky 

Výdajové cíle nejsou stanoveny v nařízení a neexistuje ambice dosáhnout 
určitého procentního podílu ročních výdajů. 

Nebylo realizováno 

Výdajové cíle jsou stanoveny v nařízení nebo je ambice dosáhnout určitého 
procentního podílu ročních výdajů. 

Realizováno 

Metodika sledování 

Komise nevypracovala metodiky pro měření příslušných výdajů na úrovni 
programu. 

Nebylo realizováno 

Komise vypracovala metodiky pro měření příslušných výdajů na úrovni programu. Realizováno 
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Složka výkonnosti Kritéria Posouzení složky výkonnosti 

Odpovědnost prostřednictvím 
podávání zpráv 

Komise poskytla ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti, přehledu výkonnosti 
programů a programových prohlášeních přesné a spolehlivé informace 
o horizontální prioritě u malého počtu programů. 

Nebylo realizováno 

Komise poskytla ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti, přehledu výkonnosti 
programů a programových prohlášeních přesné a spolehlivé informace 
o horizontální prioritě u některých programů. 

Částečně realizováno 

Komise poskytla ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti, přehledu výkonnosti 
programů a programových prohlášeních v plném rozsahu přesné a spolehlivé 
informace o horizontální prioritě u všech programů. 

 

Realizováno 

Celkové posouzení 

Je realizována méně než polovina složek výkonnosti. 0 – Nebylo realizováno 

Je realizována přibližně polovina složek výkonnosti.  1 – Částečně realizováno 

Je realizována více než polovina složek výkonnosti. 2 – Realizováno 
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Příloha 2.2 – Příspěvek k oblasti klimatu v roce 2021, odhad z předchozího roku a cíle stanovené 
v základních právních aktech 

Program  

Klima 2021  
(návrh rozpočtu  

na r. 2022) 
(v mld. EUR) 

Klima 2021  
(návrh rozpočtu  

na r. 2023) 
(v mld. EUR) 

Klima –  
celkový odhad 

2021–2027 
(v mld. EUR) 

Rozpočet 
celkem  

2021–2027 
(v mld. EUR) 

% odhadu  
2021–2027 

Cíle základních 
aktů 

Horizont Evropa 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 
DIGITÁLNÍ EU 0 36 36 6 608 1 % – 
REGIONÁLNÍ 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
ESF+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % – 
SZP 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
ENRAF 109 48 1 025 6 073 17 % – 
LIFE 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 
NDICI – Globální Evropa 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 
NPP III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
CELKEM 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 %  

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise.  
(1): 30 % EFRR a 37 % Fond soudržnosti (FS). 
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Příloha 2.3 – Příspěvek k oblasti klimatu v roce 2021 jako procento celkových závazků  

Program 

Závazky v oblasti klimatu 
celkem –  

rozpočet a NGEU 
(v mld. EUR) 

Závazky celkem v r. 2021 
(v mld. EUR) 

Klima – % dosažené 
v r. 2021 

Cíl stanovený v základním 
právním aktu 

Horizont Evropa 4 750 13 586 35 % 35 % 
NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 4 194 4 510 93 % 60 % 
DIGITÁLNÍ EU 36 1 160 3 % – 
REGIONÁLNÍ 37 261 14 % (1) 
ESF+ 0 146 0 % – 
SZP 17 212 57 389 30 % 40 % 
ENRAF 48 107 45 % – 
LIFE 375 740 51 % 61 % 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci 9 10 97 % 100 % 
NDICI – Globální Evropa 2 037 10 834 19 % 30 % 
NPP III 509 1 572 32 % 18 % 
CELKEM 29 208 90 313 32 %  

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise.  
(1): 30 % EFRR a 37 % FS. 
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Příloha 2.4 – Příspěvek k biologické rozmanitosti v roce 2021 a budoucí odhady (v mld. EUR) 

Program 

Biologická 
rozmanitost 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Celkem  

2021–2027 
Horizont Evropa 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIGITÁLNÍ EU 0 0 0 0 0 0 0 0 
REGIONÁLNÍ 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
ESF+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
SZP 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
ENRAF 17 129 129 129 129 129 129 791 
LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci 0 0 0 0 0 0 0 0 
NDICI – Globální Evropa 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 
NPP III 33 84 94 96 96 97 102 602 
CELKEM 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 
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Příloha 2.5 – Příspěvek k rovnosti žen a mužů v roce 2021 podle bodového hodnocení (v mld. EUR) 

Program 
Rovnost – 

hodnocení 2 
Rovnost – 

hodnocení 1 
Rovnost – 

hodnocení 0 
Rovnost – 

hodnocení 0* 
Rovnost   

celkem 2021 
Horizont Evropa 37,7 160,0 0,0 11 195,5 11 393,2 
NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 0,0 0,0 0,0 4 510,1 4 510,1 
DIGITÁLNÍ EU 0,0 0,0 0,0 1 130,0 1 130,0 
REGIONÁLNÍ 0,0 0,0 0,0 260,8 260,8 
ESF+ 0,0 0,0 0,0 143,1 143,1 
SZP 0,0 0,0 0,0 55 032,2 55 032,2 
ENRAF 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 
LIFE 0,0 0,0 0,0 738,7 738,7 
Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 
NDICI – Globální Evropa 200,0 8 453,0 2 180,0 0,0 10 833,0 
NPP III 42,8 498,4 1 025,1 0,0 1 566,3 
CELKEM 280,5 9 111,4 3 205,1 73 121,8 85 717,8 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 
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Kapitola 3 

Kontrola opatření v návaznosti na předchozí doporučení 
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Obsah 
Body 

Úvod 3.1.–3.4. 

Připomínky 3.5.–3.21. 
Podíl doporučení, která kontrolované subjekty přijaly 
v plném rozsahu, se zvýšil 3.5.–3.6. 

Celkový mírný pokles podílu doporučení, která byla 
provedena v plném rozsahu nebo z větší části 3.7.–3.8. 

75 % doporučení určených Evropské komisi bylo realizováno 
v plném rozsahu nebo ve většině ohledů 3.9.–3.15. 

70 % doporučení určených jiným kontrolovaným subjektům 
bylo realizováno v plném rozsahu nebo z větší části 3.16.–3.18. 

Snížení podílu doporučení provedených včas 3.19.–3.20. 

S rozsahem realizace opatření souvisí přijetí auditních 
doporučení kontrolovanými subjekty 3.21. 

Závěr 3.22. 

Přílohy 
Příloha 3.1 – Podrobné informace o stavu realizace 
doporučení z roku 2018 podle jednotlivých zpráv – Evropská 
komise 

Příloha 3.2 – Podrobné informace o stavu realizace 
doporučení z roku 2018 podle jednotlivých zpráv – ostatní 
kontrolované subjekty 

Příloha 3.3 – Zvláštní zprávy, jejichž doporučení Komise 
realizovala plně nebo ve většině ohledů 
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Úvod 
3.1. Každoročně přezkoumáváme, do jaké míry kontrolované subjekty realizovaly 
naše doporučení tři roky poté, co jsme je vydali. 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. 

3.2. Letos jsme analyzovali 30 doporučení z 35 zvláštních zpráv, které jsme zveřejnili 
v roce 2018. Předmětem této analýzy nejsou doporučení předložená v pěti zvláštních 
zprávách1, protože jsme jejich plnění sledovali v samostatných auditech nebo tak 
učiníme v budoucnosti. 

3.3. Celkem jsme kontrolovali realizaci 325 doporučení. Z nich bylo 255 určeno 
Evropské komisi. Zbývajících 70 doporučení bylo určeno Evropskému parlamentu, Radě 
Evropské unie, Soudnímu dvoru Evropské unie, Evropské centrální bance, Evropské 
službě pro vnější činnost a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění. Podobně jako v minulosti nejsou součástí této kontroly doporučení 
určená výhradně členským státům. 

3.4. Při následné kontrole jsme využili dokumentární přezkumy a pohovory 
s kontrolovanými subjekty. Aby byl náš přezkum objektivní a vyvážený, svá zjištění 
jsme zaslali kontrolovaným subjektům a jejich odpovědi zohlednili při závěrečné 
analýze. Aby doporučení nebyla započítána dvakrát, jsou uvedena podle jednotlivých 
kontrolovaných subjektů, kterým byla převážně určena (s výjimkou zvláštní zprávy 
34/2018, jejíž doporučení byla určena všem pěti kontrolovaným orgánům). Výsledky 
naší práce odrážejí stav na začátku května 2022. 

                                                      
1 Zvláštní zpráva 22/2018 – „Mobilita v programu Erasmus+: miliony účastníků a různorodá 

evropská přidaná hodnota, avšak je třeba dále zlepšovat měření výkonnosti“, zvláštní 
zpráva 27/2018 – „Nástroj pro uprchlíky v Turecku: užitečná podpora, kterou je však třeba 
zlepšit, aby se lépe zhodnotily prostředky“, zvláštní zpráva 28/2018 – „Většina 
zjednodušujících opatření v programu Horizont 2020 usnadnila příjemcům situaci, ale stále 
existují příležitosti ke zlepšení“, zvláštní zpráva 30/2018 – „Cestující v EU mají ucelená 
práva, ale musejí za ně i nadále bojovat“ a zvláštní zpráva 32/2018 – „Nouzový svěřenský 
fond EU pro Afriku: je pružný, ale není dostatečně zacílený“. 
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Připomínky 

Podíl doporučení, která kontrolované subjekty přijaly v plném 
rozsahu, se zvýšil 

3.5. Z 325 doporučení, která jsme prověřovali, přijaly kontrolované subjekty zcela 
nebo částečně 300 (92 %) a nepřijaly 25 (8 %) (viz obrázek 3.1). 

3.6. V porovnání s předchozím rokem se podíl plně přijatých doporučení zvýšil ze 
77 % na 83 % a celkový podíl doporučení přijatých plně nebo částečně zůstal poměrně 
stálý. 

Obrázek 7.1 – Přijetí doporučení z našich zvláštních zpráv z roku 2018 a 
2017 kontrolovanými subjekty 

 
Zdroj: EÚD. 

Celkový mírný pokles podílu doporučení, která byla provedena 
v plném rozsahu nebo z větší části 

3.7. Z 325 doporučení, která jsme prověřovali, v době našeho přezkumu 16 
nemuselo být ještě provedeno. Ze zbývajících 309 doporučení provedly kontrolované 
subjekty plně 184 (60 %). Dalších 45 (15 %) realizovaly ve většině ohledů (viz 
obrázek 3.2). 

3.8. V porovnání s předchozím rokem se podíl plně provedených doporučení snížil 
ze 70 % na 60 % a podíl doporučení provedených ve většině ohledů vzrostl z 10 % na 
15 %. Celkový podíl doporučení provedených pouze v některých ohledech nebo 
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neprovedených vůbec zůstal poměrně stálý. Stav provádění doporučení je podrobněji 
uveden v příloze 3.1 a příloze 3.2. 

Obrázek 3.2 – Realizace doporučení z našich zvláštních zpráv z roku 2018 
a 2017 kontrolovanými subjekty 

Zdroj: EÚD. 

75 % doporučení určených Evropské komisi bylo realizováno 
v plném rozsahu nebo ve většině ohledů 

3.9. Komisi bylo celkem předloženo 321 doporučení. Z nich 66 pocházelo z pěti
zvláštních zpráv (22/2018, 27/2018, 28/2018, 30/2018 a 32/2018), jejichž doporučení 
sledujeme samostatně, a nejsou proto předmětem této zprávy (viz bod 3.2). 

3.10. Z 255 doporučení, která jsme prověřovali, v době našeho přezkumu 16 ještě
nemuselo být provedeno. Ze zbývajících 239 doporučení Komise v plném rozsahu 
provedla 148 (62 %) a dalších 32 (13 %) provedla ve většině ohledů. Kromě toho 
realizovala 28 (12 %) doporučení v některých ohledech a 27 (11 %) nerealizovala vůbec 
(viz obrázek 3.3). Když kontrolované subjekty naše doporučení nerealizovaly, bylo to 
většinou proto, že s nimi nesouhlasily (viz bod 3.21). Ve čtyřech případech (2 %) nebylo 
třeba stav realizace posuzovat, neboť doporučení nebylo podle našeho hodnocení již 
relevantní. 
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Obrázek 3.3 – Realizace doporučení z našich zvláštních zpráv z roku 2018 
určených Komisi 

 
Zdroj: EÚD. 

3.11. Stav provádění doporučení je podrobněji uveden v příloze 3.1. Příloha rovněž 
obsahuje krátký popis zlepšení a zbývajících nedostatků majících vliv na doporučení, 
která byla realizována v některých ohledech. 

3.12. U 13 z 28 zvláštních zpráv obsahujících doporučení určená Komisi (viz 
příloha 3.3) provedla Komise všechna v plném rozsahu nebo ve většině ohledů. 

3.13. Komise má někdy jiný názor než EÚD na to, zda a do jaké míry byla 
doporučení provedena. Pokud Komise považuje doporučení za provedené v plném 
rozsahu, obvykle je přestane dále sledovat, i když my míru provedení hodnotíme 
rozdílně. 

3.14. Při hodnoceních realizace doporučení v roce 2019 a 2020 jsme 
101 doporučení z našich zvláštních zpráv z roku 2016 a 47 doporučení z našich 
zvláštních zpráv z roku 2017 vyhodnotili jako neprovedená2. V letošním roce z těchto 
148 doporučení zůstávalo neprovedeno 132, přičemž Komise jejich další vývoj již 
nesleduje (viz obrázek 3.4). Komise 36 z těchto 132 opatření nepřijala již v samotných 
zvláštních zprávách. Měla za to, že zbývajících 96 opatření bylo v době naší kontroly 

                                                      
2 Viz naše zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019, body 7.11–7.12, a zpráva 

o výkonnosti rozpočtu EU za rok, body 7.11–7.13. 
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následných opatření z posledních dvou let plně provedeno, ačkoli my jsme byli jiného 
názoru. 

Obrázek 3.4 – Další sledování doporučení ze zvláštních zpráv z let 2016 a 
2017, která Komise při našich následných kontrolách v předchozích dvou 
letech nerealizovala v plném rozsahu 

 
Zdroj: EÚD. 

3.15. Komise i nadále sledovala stav 16 ze 148 doporučení, která nebyla provedena 
v plném rozsahu. Komise má za to, že mezitím dokončila realizaci devíti z těchto 
16 doporučení. Nadále sledujeme plnění doporučení ve zvláštních zprávách z let 2016 a 
2017 a tyto případy monitorujeme analyzováním údajů Komise, nicméně jsme je 
nezkoumali podrobně. 

70 % doporučení určených jiným kontrolovaným subjektům 
bylo realizováno v plném rozsahu nebo z větší části 

3.16. Zvláštní zprávy 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 a 34/2018 obsahovaly 
celkem 70 doporučení určených jiným kontrolovaným subjektům než Evropské komisi 
(Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie, Soudnímu dvoru Evropské unie, 
Evropské centrální bance, Evropské službě pro vnější činnost a Evropskému orgánu 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění). 

3.17. Tyto kontrolované subjekty v plném rozsahu provedly 36 (51 %) jim určených 
doporučení. Dalších 13 (19 %) realizovaly ve většině ohledů (viz obrázek 3.5). Ze 
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zbývajících doporučení realizovaly sedm (10 %) v některých ohledech a dvě (3 %) 
nerealizovaly vůbec. V obou těchto případech kontrolovaný subjekt naše doporučení 
nepřijal. Ve třech případech (4 %) jsme nebyli schopni dojít k závěru (protože například 
nebyly žádné nové projekty k posouzení) a v devíti případech (13 %) nebylo nutné stav 
realizace doporučení posuzovat, neboť jsme doporučení již nepovažovali za relevantní. 

Obrázek 3.5 – Realizace doporučení z našich zvláštních zpráv z roku 2018 
určených jiným kontrolovaným subjektům než Komisi 

 
Zdroj: EÚD. 

3.18. Podrobný přehled stavu provádění těchto doporučení, která jsou určena 
jiným kontrolovaným subjektům než Komisi, podává příloha 3.2. Obsahuje rovněž 
krátký popis provedených zlepšení a zbývajících nedostatků v souvislosti 
s doporučeními, která byla realizována v některých ohledech. 

Snížení podílu doporučení provedených včas 

3.19. Několik posledních let soustavně uvádíme u doporučení v našich zvláštních 
zprávách časový rámec pro jejich realizaci. Časové rámce se projednají a dohodnou 
s kontrolovaným subjektem a uvádějí se ve zvláštních zprávách, aby byly jasné pro 
všechny zúčastněné strany. 

3.20. Ve srovnání s předchozím rokem se podíl doporučení provedených včas snížil 
z 68 % na 60 %, zatímco podíl se zpožděnými opatřeními a podíl bez přijatých opatření 
se zvýšil (viz obrázek 3.6). Tuto změnu lze vysvětlit tím, že se ve srovnání s předchozím 
rokem zvýšil podíl doporučení, která nebyla provedena v plném rozsahu. 
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Obrázek 3.6 – Včasnost opatření, která přijaly kontrolované subjekty, 
aby řešili doporučení ve zvláštních zprávách z let 2018 a 2017 

 
Pozn.: z výpočtu jsou vyloučena doporučení bez lhůty pro realizaci (17 případů v roce 2017), u nichž 
lhůta ještě neuplynula (pět případů v roce 2017 a 16 případů v roce 2018), u nichž jsme nebyli schopni 
dospět k závěru (tři případy v roce 2018) a u nichž doporučení již nejsou relevantní (dva případy v roce 
2017 a 13 případů v roce 2018). 

Zdroj: EÚD. 

S rozsahem realizace opatření souvisí přijetí auditních 
doporučení kontrolovanými subjekty 

3.21. Naše analýza dokládá, že v plném rozsahu nebo ve většině ohledů bylo 
realizováno 84 % doporučení ve zvláštních zprávách z roku 2018, která kontrolované 
subjekty zcela nebo zčásti přijaly. Oproti tomu v plném rozsahu nebo ve většině ohledů 
bylo provedeno pouze pět (20 %) z 25 doporučení ve zvláštní zprávě z roku 2018, která 
kontrolované subjekty nepřijaly. Obrázek 3.7 znázorňuje rozsah realizace rozdělený 
podle různé míry přijetí a ukazuje, že rozsah realizace je ve vzájemném vztahu 
s přijetím auditních doporučení kontrolovanými subjekty. 
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Obrázek 3.7 – Rozsah doporučení rozdělený podle míry přijetí 
kontrolovanými subjekty  

 
Pozn.: procentuální hodnoty rozsahu realizace se vztahují k příslušné míře přijetí. Z výpočtu je vyňato 
16 případů, jejichž lhůta dosud neuplynula, tři případy, v nichž jsme nebyli schopni dospět k závěru, 
a 13 případů, v nichž již doporučení nejsou relevantní. 

Zdroj: EÚD. 
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Závěr 
3.22. Z naší analýzy plyne, že ačkoli oproti předchozímu roku přijetí doporučení ze 
zvláštních zpráv roku 2018 vzrostlo ze 77 % na 83 %, míra doporučení provedených 
v plném rozsahu nebo ve většině ohledů klesla z 80 % na 75 %. Podobně se snížil i podíl 
doporučení provedených včas z 68 % minulý rok na 60 % letos. 
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Přílohy 

Příloha 3.1 – Podrobné informace o stavu realizace doporučení z roku 2018 podle jednotlivých zpráv – 
Evropská komise 

Míra přijetí:  přijato,  částečně přijato,  nepřijato.  

Míra včasnosti:  včas,  zpoždění,  lhůta zatím neuplynula,  žádné následné opatření,  včasnost se neposuzovala. 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 01/2018 –  
„Společná pomoc při 
podpoře projektů 
v evropských 
regionech (JASPERS) 
– čas na lepší 
zacílení“ 

1 a) 122  x       

1 b) 122  x       

1 c) 122  x       

1 d) 122  x       

1 e) 122   x      

2 a) 124  x       

2 b) 124  x       

3 a) 130   x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_01/SR_JASPERS_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

3 b) 130  x       

4 a) 133    Komise zveřejnila „plány budování 
administrativních kapacit“ na období 
2021–2027, v nichž předpokládá pro iniciativu 
JASPERS možnou roli (na vyžádání) spočívající 
v tom, že členským státům bude pomáhat 
určovat, jak řešit nedostatky v přípravě a 
hodnocení projektů. Strategie Komise v oblasti 
technické pomoci neobsahovala činnosti 
budování kapacit v rámci iniciativy JASPERS 
(zejména nabízené její síťovou platformou a 
útvarem střediska pro kompetence, které mají 
doplňovat běžné poradenské služby) při řešení 
případů, kdy je administrativní kapacita 
členských států nedostatečná. 

    

4 b) 133   x      

5 a) 138    V době hodnocení v polovině období (srpen 
2021) práce na zlepšení monitorovacího 
systému iniciativy JASPERS po roce 2021 stále 
probíhala. Komise dosud nezavedla komplexní 
systém zahrnující všechny služby, který by jí 
umožnil sledovat, do jaké míry byly splněny 
dlouhodobé a krátkodobé cíle iniciativy 
JASPERS. 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

5 b) 138    Komise předložila hodnocení iniciativy JASPERS 
v polovině období. Jeho obsah částečně 
reaguje na doporučení EÚD. Komise dosud 
nezajistila, aby současná a budoucí hodnocení 
iniciativy JASPERS byla dostatečně komplexní, 
a nemůže proto vyvozovat závěry o tom, zda 
iniciativa JASPERS dosáhla svých hlavních cílů. 
Práce na zlepšení monitorování probíhají 
v působnosti nového Poradenského centra 
InvestEU. 

    

5 c) 138    V roce 2017 zavedla iniciativa JASPERS nový 
klíčový ukazatel výkonnosti: „vážený průměr 
dokončených úkolů na jednoho odborníka“. 
Tento klíčový ukazatel výkonnosti však není 
dostatečným základem pro to, jak 
optimalizovat efektivnost a účinnost iniciativy 
JASPERS a zajistit, aby byly skutečné náklady 
na pomoc iniciativy JASPERS u každého úkolu 
spolehlivě monitorovány a srovnávány 
s výstupy a výsledky iniciativy JASPERS. Takové 
ujištění neposkytuje ani současný rozsah 
hodnocení iniciativy JASPERS v polovině 
období. Komise a iniciativa JASPERS stále 
pracují na tom, aby se program InvestEU řídil 
klíčovými ukazateli výkonnosti. 

    

5 d) 138     x    
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 03/2018 – 
„Audit postupu při 
makroekonomické 
nerovnováze“ 

1 i) 101     x    

1 ii) 101     x    

1 iii) 101     x    

1 iv) 101     x    

2 i) 104  x       

2 ii) 104     x    

2 iii) 104     x    

2 iv) 104     x    

3 i) 107  x       

3 ii) 107  x       

4 108  x       

5 i) 110  x       

5 ii) 110  x       

6 i) 111   x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_03/SR_MIP_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

6 ii) 111   x      

ZZ 04/2018 – 
„Pomoc EU pro 
Myanmar/Barmu“ 

1 (první 
odrážka) 

63  x       

1 (druhá 
odrážka) 

63  x       

1 (třetí 
odrážka) 

63    Vzhledem ke změněné politické situaci musela 
Komise způsob své činnosti v Myanmaru 
upravit. Komise se nyní kvůli vleklým krizím 
zaměřuje prostřednictvím nástroje Nexus 
Response Mechanism na většinu oblastí země. 
Komise nedoložila, že regiony země seřadila 
podle priorit na základě nejnaléhavějších 
potřeb a míry podpory poskytované jinými 
dárci. 

    

2 (první 
odrážka) 

64  x       

2 (druhá 
odrážka) 

64  x       

3 65  x       

4 66     x    
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_04/SR_MYANMAR_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

5 (první 
odrážka) 

68   x      

5 (druhá 
odrážka) 

68  x       

6 (první 
odrážka) 

69  x       

6 (druhá 
odrážka) 

69  x       

ZZ 05/2018 –  
„Energie 
z obnovitelných 
zdrojů pro udržitelný 
rozvoj venkova: 
významné 
potenciální synergie, 
většinou však 
nerealizované“ 

1 85   x      

2 86   x      

3 88  x       

4 91   x      

5 93  x       

1 a) 67  x       

1 b) 67  x       

2 67    Komise (a zejména nově vytvořený Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti) více využívá 
snadno dostupné údaje v členských státech. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 06/2018 –  
„Volný pohyb 
pracovníků – 
základní svoboda je 
sice zajištěna, avšak 
lepší zaměření 
prostředků EU by 
napomohlo mobilitě 
pracovníků“ 

Díky tomu by mohla určovat případy nebo 
oblasti diskriminace. Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti však zatím není schopen 
poskytovat systematický přehled oblastí 
diskriminace souvisejících s volným pohybem 
nebo toho, jak se v jednotlivých členských 
státech liší. 

3 67  x       

4 67  x       

5 a) 67  x       

5 b) 67  x       

ZZ 07/2018 –  
„Předvstupní pomoc 
EU Turecku: dosud 
pouze skromné 
výsledky“ 

1 60  x       

2 61  x       

3 a) 63  x       

3 b) 63  x       

3 c) 63  x       

3 d) 63  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

4 64  x       

5 65  x       

ZZ 08/2018 –  
„Podpora z EU pro 
produktivní investice 
v podnikání – je 
zapotřebí více se 
zaměřit na otázku 
udržitelnosti“ 

1 b) 100      x   

4 104      x   

5 a) 105  x       

ZZ 09/2018 –  
„Partnerství 
veřejného a 
soukromého sektoru 
v EU: rozšířené 
nedostatky a 
omezené přínosy“ 

1 78  x       

3 b) 84       x  

4 b) 90     x    

5 a) 92     x    

5 c) 92  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 10/2018 –  
„Režim základní 
platby pro 
zemědělce – 
provozně funkční, 
ale s omezeným 
dopadem na 
zjednodušení, cílení 
a sbližování úrovní 
podpory“ 

1 75  x       

2 a) 77     x    

2 b) 77  x       

2 c) 77  x       

3 85    Komise provedla posouzení dopadů, aby 
analyzovala změny v modelu poskytování 
podpory v režimu základní platby. V posouzení 
se plně nezabývala všemi činiteli ovlivňujícími 
příjmy domácností zemědělců, které byly 
uvedeny v našem doporučení. Tento 
nedostatek jsme již zdůraznili ve stanovisku 
EÚD č. 7/2018. Podle nového modelu 
poskytování podpory musí být strategické 
plány společné zemědělské politiky (SZP) 
založeny na hodnoceních specifických potřeb, 
jasných cílech a vyčíslených cílových 
hodnotách pro každý členský stát či region. 
Zůstává nejasné, zda byla Komise při 
posuzování strategických plánů SZP schopna 
propojit navrhovaná opatření s vhodnými 
operačními cíli a výchozími hodnotami pro 
měření výkonnosti podpory v režimu základní 
platby. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 11/2018 –  
„Nové metody 
financování projektů 
v oblasti rozvoje 
venkova: jednodušší, 
ale bez zaměření na 
výsledky“ 

1 77  x       

2 78  x       

3 (první 
odrážka) 

80  x       

3 (druhá 
odrážka) 

80  x       

4 82  x       

ZZ 12/2018 –  
„Širokopásmové 
připojení v členských 
státech EU: přes 
dosažený pokrok 
nebudou splněny 
všechny cíle 
strategie Evropa 
2020“ 

1 87  x       

3 87   x      

5 87   x      

6 87  x       

7 87   x      

8 87   x      

ZZ 13/2018 –  
„Boj proti 
radikalizaci vedoucí 

1 a) 40  x       

1 b) 40  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

k terorismu: Komise 
zohlednila potřeby 
členských států, 
avšak v koordinaci a 
hodnocení se 
vyskytovaly určité 
nedostatky“ 

2 a) 40  x       

2 b) 40  x       

2 c) 40  x       

2 d) 40  x       

2 e) 40  x       

3 a) 42    Komise nyní stanovila cíle, ukazatele a nástroje 
pro měření úspěšnosti a nákladové efektivnosti 
při dosahování cílů své politiky. Nezveřejnila 
však žádné zprávy, v nichž by na základě 
tohoto rámce hodnotila cíle své politiky. Pro 
podávání zpráv využívá omezený počet výše 
uvedených ukazatelů, které však celkovou 
účinnost a efektivnost politiky v oblasti boje 
proti radikalizaci neumožňují posoudit. 

    

3 b) 42  x       

3 c) 42  x       

3 d) 42    Komise sice od žadatelů požaduje, aby 
předkládali hodnocení svých projektů, 
nevyžaduje však, aby prokázali, jak budou 
měřit jejich účinnost. Nadále jsou proto 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

předkládány projekty obsahující tytéž 
nedostatky, které jsou uvedeny ve zvláštní 
zprávě. 

ZZ 14/2018 –  
„Střediska excelence 
EU v chemické, 
biologické, 
radiologické a 
jaderné oblasti: je 
třeba dalšího 
pokroku“ 

1 a) 65   x      

1 b) 65  x       

1 c) 65  x       

2 67  x       

4 69  x       

5 a) 70  x       

5 b) 70  x       

6 a) 71   x      

6 b) 71   x      

ZZ 15/2018 –  
„Posilování kapacity 
interních 
bezpečnostních sil 

1 (druhá 
odrážka) 

64  x       

1 (třetí 
odrážka) 

64  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

v Nigeru a Mali: 
pouze omezený a 
pomalý pokrok“ 

3 (druhá 
odrážka) 

66  x       

ZZ 16/2018 –  
„Přezkum právních 
předpisů EU ex post: 
dobře nastavený, ale 
neúplný systém“ 

1 a)  87    Komise dosáhla pokroku, pokud je 
o poskytování pokynů k redigování ustanovení 
o monitorování. Hlavní zlepšení bylo dvojí: a) 
vydání (a aktualizace) nástroje s výslovným 
odkazem na ustanovení o přezkumu a 
příslušnou terminologii a b) návrh Komise, 
aby společní normotvůrci „vypracovali 
společné definice a stanovili osvědčené 
postupy v pravidelném dialogu v rámci 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů“. Stále však nebylo 
dosaženo významného pokroku při tvorbě 
interinstitucionální příručky. 

    

1 b) 87     x    

2 a) 92   x      

2 b) 92     x    

2 c) 92  x       

3 92  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

4 a) 95   x      

4 b) 95  x       

5 96  x       

ZZ 17/2018 –  
„Opatření Komise a 
členských států 
v posledních letech 
programů v období 
2007–2013 řešila 
otázku nízkého 
čerpání prostředků, 
ale málo se 
zaměřovala na 
výsledky“ 

1 90   x      

2 a) 90  x       

2 b) 90   x      

3 a) 90  x       

3 b) 90  x       

3 c) 90  x       

4 90    Komise podnikla kroky, aby se zlepšila správní 
kapacita v členských státech. Referenti musí 
nyní při posuzování operačních programů 
prověřovat spolehlivost intervenční logiky, 
stanovení ukazatelů a cílů a další aspekty 
související s výkonností. Zaměření na výsledky 
však zatím není dostatečně silné. Jak jsme 
uvedli ve zvláštní zprávě 24/2021, bylo 
uvolnění výkonnostní rezervy v období 
2014–2020 založeno hlavně na tom, zda 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

členské státy splnily své cíle pro výdaje a 
výstupy, a méně než 1 % na dosažených 
výsledcích. Kromě toho bylo před přezkumem 
výkonnosti změněno mnoho milníků, což vedlo 
k uvolnění vyššího podílu výkonnostní rezervy 
(82 % namísto 56 %). 

ZZ 18/2018 –  
„Je naplňován hlavní 
cíl preventivní složky 
Paktu o stabilitě a 
růstu?“ 

1 a) 137     x    

1 b) 137     x    

1 c) 137    Komise se ve svém přezkumu zabývá 
některými aspekty účinnosti matice 
požadovaných korekcí, jak to vyžaduje 
„společně dohodnutý postoj k flexibilitě 
v rámci Paktu o stabilitě a růstu“ z roku 2016. 
V přezkumu se však podrobně neposuzují tři 
důležité aspekty: a) kumulativní účinky 
povolených odchylek za daný rok a dva 
předcházející roky v jakémkoli ročním 
posouzení, b) rozdíly mezi rychlostí snižování 
dluhu vyplývající z požadavků matice a 
rychlostí vyplývající z pravidla pro zadlužení, c) 
konkrétnější parametry (nebo jasnost), pokud 
jde o fiskální korekci v zemích s vysokým 
zadlužením za běžných (> 0,5 %) a příznivých 
podmínek (>= 0,75 % nebo >= 1 %) v poměru 
k individuální úrovni zadlužení každé země. 

    

104

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

2 a) 141     x    

2 b) 141     x    

2 c) 141  x       

3 142     x    

4 a) 143   x      

4 b) 143  x       

4 c) 143  x       

4 d) 143  x       

5 a) 145     x    

5 b) 145     x    

5 c) 145     x    

6 a) 146  x       

6 b) 146  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 19/2018 –  
„Evropská 
vysokorychlostní 
železniční síť: nikoliv 
realita, ale 
nesouvislý systém“ 

1 (první 
odrážka) 

106  x       

1 (druhá 
odrážka) 

106  x       

2 (první 
odrážka) 

106  x       

2 (druhá 
odrážka) 

106     x    

2 (třetí 
odrážka) 

106      x   

2 (čtvrtá 
odrážka) 

106  x       

2 (pátá 
odrážka) 

106     x    

2 (šestá 
odrážka) 

106  x       

3 (první 
odrážka) 

106  x       

3 (druhá 
odrážka) 

106  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_CS.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

3 (třetí 
odrážka) 

106  x       

4 (první 
odrážka) 

106  x       

4 (druhá 
odrážka) 

106  x       

4 (třetí 
odrážka) 

106  x       

4 (čtvrtá 
odrážka) 

106    Komise podnikla kroky k zavedení 
samostatného měřítka dochvilnosti pro 
vysokorychlostní služby a probíhají konzultace 
s členskými státy. Avšak prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2015/1100 dosud nebylo 
revidováno a nebyla zavedena samostatná 
povinnost vykazovat dochvilnost 
vysokorychlostních železničních služeb (se 
standardním rámcem výkaznictví a metodiky). 

    

4 (pátá 
odrážka) 

106  x       

ZZ 20/2018 –  
„Africká struktura 
pro mír a 
bezpečnost: nutnost 

1 (první 
odrážka) 

63  x       

1 (druhá 
odrážka) 

63  x       
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

změnit zaměření 
podpory EU“ 

1 (poslední 
věta) 

63  x       

2 (první 
odrážka) 

64  x       

2 (druhá 
odrážka) 

64   x      

2 (třetí 
odrážka) 

64  x       

2 (čtvrtá 
odrážka) 

64  x       

ZZ 21/2018 –  
„Výběr a 
monitorování 
projektů EFRR a ESF 
v programovém 
období 2014–2020 
se stále zaměřují 
převážně na 
výstupy“ 

2 b) 83  x       

3 a) 83  x       

3 b) 83  x       

ZZ 23/2018 –  
„Znečištění ovzduší: 
naše zdraví stále 

1 a) 89  x       

1 b) 89  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_CS.pdf
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

není dostatečně 
chráněno“ 

1 c) 89  x       

2 a) 90    Komise provedla posouzení dopadů, aby 
připravila aktualizaci mezních a cílových 
hodnot EU v souladu s nejnovějšími pokyny 
WHO. Legislativní návrh je naplánován na 
druhou polovinu roku 2022. 

    

2 b) 90    Komise provedla posouzení dopadů, 
uspořádala setkání zainteresovaných stran a 
shromáždila připomínky k opatřením v rámci 
přípravy na zlepšení plánů kvality ovzduší. 
V souladu s částečným přijetím tohoto 
doporučení Komisí nezavedla žádné další 
konkrétní nástroje umožňující zvýšit zaměření 
plánů kvality ovzduší na výsledky. Legislativní 
návrh je naplánován na druhou polovinu roku 
2022. 

    

2 c) 90    Komise provedla posouzení dopadů a 
uspořádala setkání zainteresovaných stran 
v rámci přípravy na zlepšení plánů kvality 
ovzduší. Další informace viz připomínky 
k doporučení 2 a). 

    

2 d) 90    Komise provedla posouzení dopadů a 
uspořádala setkání zainteresovaných stran 
v rámci přípravy na případnou úpravu počtu 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

monitorovacích míst. Další informace viz 
připomínky k doporučení 2 a). 

2 e) 90    Komise provedla posouzení dopadů a 
uspořádala setkání zainteresovaných stran 
v rámci přípravy na zlepšení ověřených údajů a 
údajů v reálném čase poskytovaných členskými 
státy. Další informace viz připomínky 
k doporučení 2 a). 

    

2 f) 90    Komise zahájila přípravy na zavedení 
ustanovení, která zajistí práva občanů na 
přístup ke spravedlnosti. Provedla posouzení 
dopadů a uspořádala otevřenou veřejnou 
konzultaci a setkání zainteresovaných stran, 
na nichž předložila přípravnou analýzu. Další 
informace viz připomínky k doporučení 2 a). 

    

3 a) 92   x      

3 b) 92  x       

4 a) 93     x    

4 b) 93  x       

4 c) 93  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

4 d) 93    Komise se zabývala stížnostmi, které obdržela, 
bez použití nástroje zvláště vyvinutého 
k tomuto účelu. Pracuje na on-line pokynech 
pro příslušné vnitrostátní orgány. Komise stále 
vyvíjí zvláštní nástroj, který občanům umožní 
ohlašovat porušování kvality ovzduší a 
poskytovat jí zpětnou vazbu v otázkách 
souvisejících s opatřeními členských států 
týkajícími se kvality ovzduší.  

    

4 e) 93  x       

4 f) 93    Komise požádala členské státy, aby 
harmonizovaly svůj přístup k indexům kvality 
ovzduší prostřednictvím expertní skupiny pro 
kvalitu vnějšího ovzduší. Další pobídkou 
k harmonizaci je skutečnost, že Komise spustila 
(ve spolupráci s Evropskou agenturou pro 
životní prostředí) mobilní aplikaci pro údaje 
o kvalitě ovzduší (včetně indexu agentury pro 
kvalitu ovzduší). V několika případech členské 
státy následně přistoupily ke sladění 
vnitrostátních indexů kvality ovzduší s indexem 
kvality ovzduší v Evropě. V několika dalších 
případech však členské státy odmítly své 
indexy kvality ovzduší plně harmonizovat. 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 24/2018 –  
„Prokázání 
zachycování a 
ukládání uhlíku a 
inovačních 
obnovitelných 
zdrojů energie v EU 
v komerčním 
měřítku: zamýšlený 
pokrok nebyl 
v posledním 
desetiletí dosažen“ 

1 116   x      

2 a) 119  x       

2 b) 119  x       

2 c) 119  x       

2 d) 119       x  

2 e) 119  x       

2 f) 119  x       

3 a) 121  x       

3 b) 121  x       

4 a) 126  x       

4 b) 126  x       

5 a) 127  x       

5 b) 127  x       

5 c) 127  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 25/2018 –  
„Směrnice 
o povodních: při 
vyhodnocování rizik 
bylo dosaženo 
pokroku, zatímco 
plánování a 
provádění vyžadují 
zlepšení“ 

1 102    V říjnu 2019 uspořádala pracovní skupina pro 
povodně seminář s členskými státy, jehož cílem 
bylo určit a sdílet příklady osvědčených 
postupů při stanovení cílů v plánech pro 
zvládání povodňových rizik. V září 2021 
zveřejnila Komise soubor postupů členských 
států pro zvládání povodňových rizik. V roce 
2024 plánuje Komise podat zprávu o posouzení 
druhého kola plánů členských států pro 
zvládání povodňových rizik a třetího kola plánů 
povodí. Souvisí to se zveřejněním zprávy 
o provádění směrnice o povodních, která by 
měla být předložena k témuž datu (podle 
článku 16 směrnice o povodních). Lhůtou 
členských států pro předložení těchto plánů byl 
březen 2022. 

    

2 a) 103    Komise spolu s členskými státy zřídila pracovní 
skupinu, v níž se diskutuje o nákladech a 
financování opatření nutných k provedení 
rámcové směrnice o vodě a směrnice 
o povodních. Komise rovněž naplánovala řadu 
seminářů, aby se posílila schopnost členských 
států tato opatření provádět. Komise 
zachovala svůj postoj k doporučení, totiž že má 
v úmyslu předložit zprávu o posouzení 
druhého kola plánů pro zvládání povodňových 
rizik a třetího kola plánů povodí v roce 2024, 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

a nikoli do cílového data provedení doporučení 
v březnu 2022. Další informace viz připomínky 
k doporučení 1. 

2 b) 103    Studie z roku 2021 o hospodářských aspektech 
prevence katastrof a připravenosti na ně 
(Investment in Disaster Risk Management in 
Europe Makes Economic Sense), provedená 
Světovou bankou a sponzorovaná Komisí, 
potvrdila nutnost komplexně posuzovat 
mezinárodní povodí s ohledem na provádění 
přeshraničních investic, jak jsme doporučili 
i my. Komise zachovala svůj postoj 
k doporučení, totiž že má v úmyslu předložit 
zprávu o posouzení druhého kola plánů pro 
zvládání povodňových rizik a třetího kola plánů 
povodí v roce 2024, a nikoli do cílového data 
provedení doporučení v březnu 2022. Další 
informace viz připomínky k doporučení 1. 

    

3 106    Podle současného nařízení o strukturálních 
fondech na období 2021–2027 by financované 
projekty měly vytvářet „nejlepší vztah mezi 
výší podpory, realizovanými činnostmi a 
dosažením cílů“. Doporučili jsme použít 
analýzu nákladů a přínosů. Komise s podporou 
iniciativy JASPERS zveřejnila pokyny ke 
zjednodušené analýze nákladů a přínosů. 
Členské státy však mohou nadále používat jiné 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

metody, které jsou možná jednodušší, avšak 
méně relevantní a objektivní, a poskytovaly by 
tedy nižší míru jistoty, pokud jde o stanovení 
priorit u povodňových opatření v souladu 
s plány pro zvládání povodňových rizik. 

4 107   x      

5 108   x      

6 A) 112    V nové strategii EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu (COM(2021) 82) Komise zopakovala 
svůj obecný závazek pomoci zlepšit znalosti a 
modelování v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu. Aby členským státům pomohla 
navrhnout lepší opatření, zveřejnila Komise 
v září 2021 zprávu nazvanou Current Practice in 
Flood Risk Management in the European Union 
a v říjnu 2021 pracovní skupina pro povodně 
(skládající se z odborníků jmenovaných 
členskými státy a úředníků Komise) uspořádala 
seminář o souvisejících tématech. Komise musí 
do 22. prosince 2024 podat zprávu o svých 
kontrolách pokroku, jakého členské státy 
dosáhly při získávání a modelování dat. Souvisí 
to se zprávou o provádění směrnice 
o povodních, která by měla být předložena 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

k témuž datu (podle článku 16 směrnice 
o povodních). 

6 B) a) 112    Komise vyzvala členské státy, aby na základě 
určitých studií a výzkumu odhadovaly a 
modelovaly dopad změny klimatu na povodně. 
Komise musí do 22. prosince 2024 podat 
zprávy o kontrolách, které jsme doporučili. 
Souvisí to se zprávami o provádění rámcové 
směrnice o vodě a směrnice o povodních, které 
by měly být předloženy k témuž datu. 

    

6 B) b) 112     x    

6 B) c) 112     x    

7 a) 113    Komise začala členské státy vybízet k tomu, 
aby plánovaly opatření zaměřená na rozšíření 
pojištění proti povodňovým rizikům a na 
zvyšování povědomí veřejnosti o výhodách 
takového pojištění (viz Closing the climate 
protection gap, SWD(2021) 123). Komise musí 
ještě ověřit, zda členské státy taková vhodná 
opatření ke zvýšení povědomí veřejnosti 
o přínosech pojištění proti povodňovým 
rizikům naplánovaly. 

    

7 b) 113    Komise uspořádala s členskými státy seminář 
o pojištění a povodních a v souvislosti se 

    

116

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-06/swd_2021_123_en.pdf


 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

strategií financování přechodu k udržitelnému 
hospodářství (COM(2021) 390) naplánovala 
přijetí vhodných opatření. Komise musí ještě 
ověřit, zda členské státy taková vhodná 
opatření zaměřená na rozšíření pojištění proti 
povodňovým rizikům provedly. 

8 a) 115    Komise prověřovala, zda první kolo plánů pro 
zvládání povodňových rizik poskytlo informace 
o územním plánování, a zjistila, že tyto 
informace jsou velmi omezené. V roce 2020 
uspořádala Komise s členskými státy seminář 
o územním plánování a povodních. Komise 
trvala na svém původním stanovisku, že toto 
doporučení, které nepřijala, neprovede, neboť 
se domnívá, že územní plánování spadá do 
pravomoci členských států. 

    

8 b) 115  x       

ZZ 26/2018 –  
„Řada zpoždění 
s realizací celních 
informačních 
systémů: kde se 
stala chyba?“ 

1 a) 50   x      

1 b) 50   x      

2 a) 50  x       

2 b) 50  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

3 a) 50   x      

3 b) 50  x       

4 50  x       

5 a) 50  x       

5 b) 50   x      

ZZ 31/2018 –  
„Dobré životní 
podmínky zvířat 
v EU: překonávání 
rozporu mezi 
ambiciózními cíli a 
praktickou realizací“ 

1 a) 100  x       

1 b) 100    Komise vypracovala standardní předlohu, 
kterou mají členské státy používat pro výroční 
zprávy, které Komisi předkládají. Komise hodlá 
na základě výsledků oznámených členskými 
stanovit referenční a cílové ukazatele pro 
dobré životní podmínky zvířat v zemědělských 
podnicích. Referenční a cílové ukazatele, které 
jí umožní měřit a srovnávat míru souladu 
s předpisy ve zbývajících rizikových oblastech, 
musí Komise ještě vymezit. 

    

1 c) 100    Aby Komise zohlednila závěry zveřejněného 
hodnocení strategie EU v oblasti ochrany 
a dobrých životních podmínek zvířat 
(2012–2015), naplánovala několik následných 
opatření: plán kontroly účelnosti právních 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

předpisů EU v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, veřejnou konzultaci o revizi 
právních předpisů EU v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat a vyznačování údajů 
týkajících se dobrých životních podmínek 
zvířat. Na začátku roku 2022 pracovala Komise 
na plánu kontroly účelnosti právních předpisů 
EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. 

2 a) 102  x       

2 b) 102  x       

3 a) 103     x    

3 b) 103  x       

4 a) 104    Členské státy měly do 31. prosince 2021 
předložit své strategické plány SZP. Budou 
moci zemědělcům platit za opatření, která jdou 
nad rámec minimálních požadavků na dobré 
životní podmínky zvířat. Krácení prasečích 
ocasů bylo označeno za problém, který je třeba 
řešit na politické úrovni a dosáhnout souladu 
s pravidly pro dobré životní podmínky zvířat 
prostřednictvím strategie „Od zemědělce ke 
spotřebiteli“. Národní strategické plány nebyly 
dosud schváleny. Komise dosud nepřijala akt 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

v přenesené pravomoci, kterým by doplnila 
nařízení o strategických plánech v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat. Potenciální 
překrývání mezi programy rozvoje venkova a 
soukromými programy, které stanovují 
podobné závazky v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, je stále nejasné. 

4 b) 104  x       

4 c) 104  x       

ZZ 33/2018 –  
„Desertifikace v EU: 
boj s touto rostoucí 
hrozbou vyžaduje 
více opatření“ 

1 a) 74    Komise podnikla kroky ke stanovení ukazatelů 
a konsolidaci dostupných poznatků, avšak 
dosud nevypracovala metodiku umožňující 
posoudit rozsah desertifikace a degradace 
půdy v EU. 

    

1 b) 74    Komise podnikla kroky (například založila 
Observatoř EU pro půdu) k systematickému 
shromažďování a výměně informací 
o desertifikaci a degradaci půdy, avšak údaje 
dosud nezveřejnila jasným a srozumitelným 
způsobem. 

    

2 76  x       

3 a) 78    Komise financovala studii a o neutralitě 
z hlediska degradace půdy se zmínila ve své 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

nové strategii pro půdu, avšak dosud 
neobjasnila, jak EU plánuje neutrality 
z hlediska degradace půdy do roku 2030 
dosáhnout. 

3 b) 78  x       

3 c) 78      x   

ZZ 34/2018 –  
„Kancelářské 
prostory orgánů EU 
– několik dobrých 
postupů řízení, ale 
také řada 
nedostatků“ 

1 (první 
odst.) 

93    Komise nastínila některé z hlavních zásad své 
strategie v oblasti nemovitostí v několika 
dokumentech. Některé z nich jsou však již 
zastaralé nebo se nevztahují na celé portfolio 
Komise. Komise dosud neaktualizovala a 
neformalizovala hlavní zásady svého 
rozhodování ve strategii v oblasti nemovitostí 
vztahující se na celé její portfolio. 

    

1 (druhý 
odst.) 

93  x       

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

5 a) 101  x       

5 b) 101    Orgány se dohodly na společném kodexu pro 
stanovování výměry pro všechna hlavní sídla 
orgánů EU (Brusel, Lucemburk a Štrasburk). 
Jedná se o důležitý krok ke zlepšení 
srovnatelnosti údajů o výměře. Orgány se 
dosud nedohodly na společných ukazatelích 
nákladů a v současné době na 
interinstitucionálních fórech nesdílejí žádné 
ukazatele týkající se výměry nebo nákladů. 
Údaje uvedené v ročních pracovních 
dokumentech o budovách neumožňují 
ukazatele výměry nebo nákladů vypočítat ani 
porovnat. 

    

5 c) 101   x      

ZZ 35/2018 –  
„Transparentnost 
prostředků EU 
prováděných 
nevládními 
organizacemi: je 
zapotřebí větší úsilí“ 

1 a) 66   x      

1 b) 66   x      

2 a) 69  x       

2 b) 69  x       

3 a) 71  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

3 b) 71  x       

3 c) 71  x       

4 a) 74  x       

4 b) 74  x       

4 c) 74  x       

Zdroj: EÚD.  
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Příloha 3.2 – Podrobné informace o stavu realizace doporučení z roku 2018 podle jednotlivých zpráv – 
ostatní kontrolované subjekty 

Míra přijetí:  přijato,  částečně přijato,  nepřijato.  

Míra včasnosti:  včas,  zpoždění,  lhůta zatím neuplynula,  žádné následné opatření,  včasnost se neposuzovala. 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 02/2018 –  
„Provozní 
efektivnost 
krizového řízení ECB 
pro řešení krizí 
bank“ 

Evropská centrální banka (ECB) 

1 a) 123  x       

1 b) 123  x       

2 a) 124  x       

2 b) 124  x       

3 a) 125   x      

3 b) 125   x      

3 c) 125  x       

4 126   x      

5 a) 127  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

5 b) 127    Zřízení nezávislého generálního ředitelství ECB 
pro kontroly na místě koncem roku 2019 bylo 
pozitivním krokem. Ačkoli se v poslední době 
uskutečnily náborové kampaně, aby se 
obsadila volná místa, kapacita ECB pro kontroly 
na místě na rychlé a komplexní řešení 
problémů s kvalitou aktiv stále nedostačuje. 
Kontroly na místě dostatečně neobsáhly 
celkovou kvalitu aktiv bank, které v postupu 
dohledu a hodnocení (SREP) získaly skóre 4. 
Neexistuje žádná rezerva pro nepředvídané 
události a zdroje pro kontroly na místě, které 
má k ECB dispozici (odbornost, zeměpisné 
rozložení, včasná dostupnost), jsou omezené. 
V posledních letech se komplexní přezkumy 
kvality aktiv provádějí především tehdy, když 
se banky připojí k jednotnému mechanismu 
dohledu. Zřídka se však jejich prostřednictvím 
ověřovala celková kvalita aktiv bank ve 
zhoršující se situaci nebo vhodnost jejich 
závazků (podle čl. 27odst. 1 písm. h) směrnice 
o ozdravných postupech a řešení krize bank a 
bodu 11 obecných zásad Evropského orgánu 
pro bankovnictví týkajících se souboru 
podmínek pro použití opatření včasné 
intervence). Některé aspekty úvěrových rizik 
anebo úvěrová kvalita vybraných portfolií byly 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

místo toho pravidelně posuzovány při 
kontrolách na místě. 

5 c) 127   x      

6 a) 128  x       

6 b) 128     x    

7 129     x    

8 130  x       

ZZ 14/2018 –  
„Střediska excelence 
EU v chemické, 
biologické, 
radiologické a 
jaderné oblasti: je 
třeba dalšího 
pokroku“ 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) 

3 a) 68  x       

3 b) 68  x       

ZZ 15/2018 –  
„Posilování kapacity 
interních 
bezpečnostních sil 
v Nigeru a Mali: 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) 

1 (první 
odrážka) 

64  x       

2 65    Mise EU na podporu budování kapacit v Nigeru 
s úspěchem rychleji obsazuje volná pracovní 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

pouze omezený a 
pomalý pokrok“ 

místa. Nic nenasvědčuje tomu, že mise EU na 
podporu budování kapacit v Mali zkoušela 
inovativní řešení, jak obsadit volná pracovní 
místa. 

3 (první 
odrážka) 

66  x       

4 67  x       

5 69   x      

ZZ 29/2018 –  
„Orgán EIOPA 
významně přispěl 
k dohledu a stabilitě 
v odvětví 
pojišťovnictví, 
významné výzvy 
však přetrvávají“ 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 

1 a) 93  x       

1 b) 93    Jednotlivé zprávy o vzájemném hodnocení 
nejsou zaměřeny každá na jedinou otázku 
v oblasti sbližování dohledu. Vzájemná 
hodnocení nebyla dokončena do jednoho roku, 
ačkoli bylo v tomto ohledu dosaženo značného 
pokroku. 

    

1 c) 93  x       

2 a) 96  x       

2 b) 96  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

3 a) 97   x      

3 b) 97   x      

4 a) 99  x       

4 b) 99  x       

5 100  x       

6 101   x      

7 a) 102  x       

7 b) 102  x       

7 c) 102      x   

8 a) 105  x       

8 b) 105  x       

8 c) 105  x       

Evropský parlament (EP) 

1 (první 
odst.) 

93  x       
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

ZZ 34/2018 –  
„Kancelářské 
prostory orgánů EU 
– několik dobrých 
postupů řízení, ale 
také řada 
nedostatků“ 

1 (druhý 
odst.) 

93   x      

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x       

4 98      x   

5 a) 101  x       

5 b) 101    Orgány se dohodly na společném kodexu pro 
stanovování výměry pro všechna hlavní sídla 
orgánů EU (Brusel, Lucemburk a Štrasburk). 
Jedná se o důležitý krok ke zlepšení 
srovnatelnosti údajů o výměře. Orgány se 
dosud nedohodly na společných ukazatelích 
nákladů a v současné době na 
interinstitucionálních fórech nesdílejí žádné 
ukazatele týkající se výměry nebo nákladů. 
Údaje uvedené v ročních pracovních 
dokumentech o budovách neumožňují 
ukazatele výměry nebo nákladů vypočítat ani 
porovnat. 

    

5 c) 101   x      
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

Rada Evropské unie (Rada) 

1 (první 
odrážka) 

93   x      

1 (druhá 
odrážka) 

93  x       

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97      x   

4 98  x       

5 a) 101    Rada pracuje na novém postupu pro řízení 
prostorů a vymezuje nové ukazatele. Dosud 
však nebyl dokončen. 

    

5 b) 101    Orgány se dohodly na společném kodexu pro 
stanovování výměry pro všechna hlavní sídla 
orgánů EU (Brusel, Lucemburk a Štrasburk). 
Jedná se o důležitý krok ke zlepšení 
srovnatelnosti údajů o výměře. Orgány se 
dosud nedohodly na společných ukazatelích 
nákladů a v současné době na 
interinstitucionálních fórech nesdílejí žádné 
ukazatele týkající se výměry nebo nákladů. 
Údaje uvedené v ročních pracovních 

    

130



 

Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

dokumentech o budovách neumožňují 
ukazatele výměry nebo nákladů vypočítat ani 
porovnat. 

5 c) 101   x      

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) 

1 (první 
odst.) 

93   x      

1 (druhý 
odst.) 

93  x       

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       

5 a) 101       x  

5 b) 101    Orgány se dohodly na společném kodexu pro 
stanovování výměry pro všechna hlavní sídla 
orgánů EU (Brusel, Lucemburk a Štrasburk). 
Jedná se o důležitý krok ke zlepšení 
srovnatelnosti údajů o výměře. Orgány se 
dosud nedohodly na společných ukazatelích 
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Číslo a název 
zprávy Č. Bod 

zprávy 
Míra 

přijetí 

Rozsah realizace 

Míra 
včasnosti Plně Ve většině 

ohledů V některých ohledech Nebylo 
realizováno 

Nelze 
vyvodit 
závěr 

Není již 
relevantní 

nákladů a v současné době na 
interinstitucionálních fórech nesdílejí žádné 
ukazatele týkající se výměry nebo nákladů. 
Údaje uvedené v ročních pracovních 
dokumentech o budovách neumožňují 
ukazatele výměry nebo nákladů vypočítat ani 
porovnat. 

5 c) 101  x       

Evropská centrální banka (ECB) 

1 (první 
odst.) 

93  x       

1 (druhý 
odst.) 

93  x       

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

Zdroj: EÚD. 
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Příloha 3.3 – Zvláštní zprávy, jejichž doporučení Komise 
realizovala plně nebo ve většině ohledů 

o Zvláštní zpráva 05/2018 – „Energie z obnovitelných zdrojů pro udržitelný rozvoj 
venkova: významné potenciální synergie, většinou však nerealizované“ 

o Zvláštní zpráva 07/2018 – „Předvstupní pomoc EU Turecku: dosud pouze skromné 
výsledky“ 

o Zvláštní zpráva 08/2018 – „Podpora z EU pro produktivní investice v podnikání – je 
zapotřebí více se zaměřit na otázku udržitelnosti“ 

o Zvláštní zpráva 11/2018 – „Nové metody financování projektů v oblasti rozvoje 
venkova: jednodušší, ale bez zaměření na výsledky“ 

o Zvláštní zpráva 12/2018 – „Širokopásmové připojení v členských státech EU: přes 
dosažený pokrok nebudou splněny všechny cíle strategie Evropa 2020“ 

o Zvláštní zpráva 14/2018 – „Střediska excelence EU v chemické, biologické, 
radiologické a jaderné oblasti: je třeba dalšího pokroku“ 

o Zvláštní zpráva 15/2018 – „Posilování kapacity interních bezpečnostních sil 
v Nigeru a Mali: pouze omezený a pomalý pokrok“ 

o Zvláštní zpráva 20/2018 – „Africká struktura pro mír a bezpečnost: nutnost změnit 
zaměření podpory EU“ 

o Zvláštní zpráva 21/2018 – „Výběr a monitorování projektů EFRR a ESF 
v programovém období 2014–2020 se stále zaměřují převážně na výstupy“ 

o Zvláštní zpráva 23/2018 – „Znečištění ovzduší: naše zdraví stále není dostatečně 
chráněno“ 

o Zvláštní zpráva 24/2018 – „Prokázání zachycování a ukládání uhlíku a inovačních 
obnovitelných zdrojů energie v EU v komerčním měřítku: zamýšlený pokrok nebyl 
v posledním desetiletí dosažen“ 

o Zvláštní zpráva 26/2018 – „Řada zpoždění s realizací celních informačních 
systémů: kde se stala chyba?“ 

o Zvláštní zpráva 35/2018 – „Transparentnost prostředků EU prováděných 
nevládními organizacemi: je zapotřebí větší úsilí“ 

Poznámka: výše uvedený seznam neobsahuje čtyři doporučení, jejichž stav provádění nebylo nutné 
posuzovat, protože již nebyla relevantní, a 16 doporučení, která v době našeho přezkumu nemusela být 
ještě provedena. 
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Příloha 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na doporučení z kapitoly 3 výroční zprávy za rok 2018 

Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Doporučení 3.1 – Komise by měla usilovat o to, aby do 
programových prohlášení byly začleněny ukazatele, které: 
 

a) díky větší rovnováze mezi vstupy, výstupy, výsledky a 
dopady poskytují relevantnější informace o úspěších 
výdajových programů EU. 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

X      

2018 

Doporučení 3.1 – Komise by měla usilovat o to, aby do 
programových prohlášení byly začleněny ukazatele, které: 
b) mají jasnou souvislost s opatřeními financovanými 
z výdajových programů EU. 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

 X     
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Doporučení 3.1 – Komise by měla usilovat o to, aby do 
programových prohlášení byly začleněny ukazatele, které: 
c) odrážejí dosažené úspěchy výdajových programů EU, nikoliv 
výkonnost Komise a jiných orgánů, které programy provádějí; 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

 X     

2018 

Doporučení 3.1 – Komise by měla usilovat o to, aby do 
programových prohlášení byly začleněny ukazatele, které: 
d) zahrnují cíle programů. 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

 X     

2018 

Doporučení 3.2 – Aby mohla vypočíst pokrok v plnění cíle na 
základě výchozího stavu, měla by Komise pro všechny 
programy navrhovat rámce výkonnosti s ukazateli výkonnosti, 
které mají níže popsané vlastnosti. Pokud se Komise domnívá, 
že to u konkrétního ukazatele nemá význam, měla by svou 
volbu vysvětlovat v programových prohlášeních. 
a) kvantitativní výchozí stav určující rok, k němuž se výchozí 
stav počítá. 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

  X    
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Doporučení 3.2 – Aby mohla vypočíst pokrok v plnění cíle na 
základě výchozího stavu, měla by Komise pro všechny 
programy navrhovat rámce výkonnosti s ukazateli výkonnosti, 
které mají níže popsané vlastnosti. Pokud se Komise domnívá, 
že to u konkrétního ukazatele nemá význam, měla by svou 
volbu vysvětlovat v programových prohlášeních. 

b) kvantitativní milníky. 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

  X    

2018 

Doporučení 3.2 – Aby mohla vypočíst pokrok v plnění cíle na 
základě výchozího stavu, měla by Komise pro všechny 
programy navrhovat rámce výkonnosti s ukazateli výkonnosti, 
které mají níže popsané vlastnosti. Pokud se Komise domnívá, 
že to u konkrétního ukazatele nemá význam, měla by svou 
volbu vysvětlovat v programových prohlášeních. 

c) kvantitativní cíle stanovující rok, k němuž se cíl počítá. 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

  X    

136



 

 

Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Doporučení 3.2 – Aby mohla vypočíst pokrok v plnění cíle na 
základě výchozího stavu, měla by Komise pro všechny 
programy navrhovat rámce výkonnosti s ukazateli výkonnosti, 
které mají níže popsané vlastnosti. Pokud se Komise domnívá, 
že to u konkrétního ukazatele nemá význam, měla by svou 
volbu vysvětlovat v programových prohlášeních. 

d) údaje s požadovanou úrovní kvality, aby bylo možné snadno 
vypočíst pokrok v plnění cílové hodnoty oproti výchozímu 
stavu. 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

     X 

2018 

Doporučení 3.3 – Cílem Komise by však mělo být získat 
informace o výkonnosti pro všechny ukazatele výkonnosti, 
například zavedením nových nástrojů pro vykazování na 
internetových platformách. 

Datum realizace: zahájení projektu v roce 2021 

X      

2018 

Doporučení 3.4 – Komise by měla dokumentovat navrhované 
cíle, aby rozpočtový orgán mohl posoudit jejich ambicióznost. 
Součástí posouzení bude navržení cílů pro všechny ukazatele 
výdajových programů. 

Datum realizace: 2022, při vydání programových prohlášení 
k rozpočtu na rok 2023 

  X    
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Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizováno 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2018 

Doporučení 3.5 – Komise by měla dále zdokonalit přehled 
výkonnosti programů, a to zejména: 
a) tak, že bude používat jednu metodu výpočtu pokroku 
v plnění cíle na základě výchozího stavu pro všechny 
ukazatele. Pokud se Komise domnívá, že to u konkrétního 
ukazatele nelze provést, měla by svůj přístup vysvětlit 
v přehledu výkonnosti programů. 

Datum realizace: přehled výkonnosti programů, vydání z roku 
2021 

X      

2018 

Doporučení 3.5 – Komise by měla dále zdokonalit přehled 
výkonnosti programů, a to zejména: 
b) vysvětlovat logiku výběru ukazatelů výkonnosti pro každý 
program. 

Datum realizace: přehled výkonnosti programů, vydání z roku 
2021 

X      
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ODPOVĚDI KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI 

ROKU 2021  

„KAPITOLA 1 – ZAČLEŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH POLITICKÝCH 

PRIORIT KOMISE DO ROZPOČTU EU“ 

ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE 

Komise vítá, že se výroční zpráva EÚD o výkonnosti za rok 2021 zaměřuje na začleňování politik. 

Začleňování je pro Komisi zásadním nástrojem pro plnění horizontálních cílů, jako je boj proti změně 
klimatu nebo snaha o rovnější postavení žen a mužů, přičemž její výdajové programy zůstávají 
jasně zaměřené na plnění specifických cílů EU v příslušných oblastech politiky. U víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 bylo začleňování projednáno se spolunormotvůrci a 
výsledná dohoda byla zakotvena v interinstitucionální dohodě. Tou se Komise řídí při provádění 
víceletého finančního rámce na období 2021–2027.  

Jak potvrzuje zpráva EÚD (bod 1.14), interinstitucionální dohoda zavazuje Komisi, aby prosazovala 
začleňování v různých oblastech různou měrou. Tyto rozdíly zohledňují kromě politických aspektů 
také omezení týkající se zdrojů a informačních systémů. Zatímco u některých priorit, jako je klima a 
biologická rozmanitost, platí výslovné závazky sledovat vstupní výdaje, v žádné oblasti se závazky 
nevztahují na měření výsledků (na rozdíl od vstupů). 

Kromě interinstitucionální dohody zveřejnila Komise své ambice ohledně výkonnostního rámce pro 
rozpočet, včetně hlavních priorit, ve „Sdělení o výkonnostním rámci pro rozpočet EU“ z června 2021 
(COM(2021) 366, které je k dispozici na adrese: (https://europa.eu/!8DF8RG). Z tohoto sdělení 
vychází ambiciózní pracovní program, včetně pilotních projektů na měření souhrnných výsledků 
získaných v konkrétních oblastech v rámci všech intervencí z rozpočtu EU. Na této věci se v 
současné době pracuje. Komise je sice i nadále plně odhodlána, pokrok v této oblasti však zpomalily 
bezprecedentní krize a otřesy, které vyvstaly během přijímání VFR a poté a které si vyžádaly plnou 
pozornost Komise. Vzhledem k okolnostem a z nich vyplývajícím omezením se Komise zaměřila na 
zajištění dodržování svých právních povinností. 

Z metodického hlediska nemusí výkonnostní rámec jakéhokoli výdajového programu EU obsahovat 
ani specifické cíle, ani ukazatele přímo spojené s horizontálními prioritami (na rozdíl od priorit 
týkajících se konkrétních programů). V každém případě jsou konečné soubory jak specifických cílů, 
tak klíčových ukazatelů výkonnosti v základních aktech jednotlivých výdajových programů EU 
výsledkem procesu vyjednávání se spolunormotvůrci. V reakci na příslušné doporučení EÚD 
(doporučení č. 3 z výročních zpráv EÚD týkajících se rozpočtového roku 2017) se Komise při přípravě 
VFR na období 2021–2027 rovněž pokusila snížit počet specifických cílů a klíčových ukazatelů 
výkonnosti a úzce je propojit. Na základě výše uvedeného Komise neočekává, že by klíčové 
ukazatele výkonnosti jakkoli komplexně pokrývaly horizontální priority, natož cíle udržitelného 
rozvoje. 

V této souvislosti je třeba při podávání zpráv o dopadech dosažených prostřednictvím různých 
výdajových programů přistupovat k shromažďování dostupných informací s rozvahou.  
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V některých bodech (např. 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12) se EÚD odvolává na zjištění z 
některých svých předchozích zpráv. Odpovědi Komise na zjištění uvedená v těchto zprávách 
zůstávají platná. 

ZAČLEŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH POLITICKÝCH PRIORIT DO 
VYBRANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROGRAMŮ EU 

Rámec pro řešení horizontálních politických priorit ve VFR na období 2021–2027 

1.17 Jak EÚD uznává, interinstitucionální dohoda nezavazuje Komisi sledovat přispění všech

výdajů EU k digitální transformaci. Z tohoto důvodu se takové sledování v současné době neprovádí. 

Metody sledování výdajů na některé horizontální politické priority 

Oblast klimatu 

1.29 Komise se důsledně snaží diferencovat příspěvky v oblasti společné zemědělské politiky co

nejspolehlivějším a vědecky podloženým způsobem, přičemž si uvědomuje, že metodika musí být 
jednoduchá a že je třeba se vyhnout nepřiměřené administrativní zátěži. Komise souhlasí s úpravou 
váhových koeficientů uvedených v čl. 100 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115, pokud je taková změna 
opodstatněná potřebou přesnějšího sledování výdajů na cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. 

1.31 V souladu se studií zveřejněnou v květnu 2022 Komise aktualizovala svou metodiku

sledování výdajů souvisejících s biologickou rozmanitostí a v kontextu výroční zprávy o řízení a 
výkonnosti za rok 2021 / návrhu rozpočtu na rok 2023 ji použila napříč celým rozpočtem EU. 

Rovnost žen a mužů 

1.36 Komise se vědomě rozhodla zahrnout do své metodiky sledování výdajů souvisejících s

rovností žen a mužů také intervence/činnosti v programech, které ve svých základních aktech 
nemusí obsahovat cíle rozlišené podle pohlaví a/nebo požadavky na údaje o ukazatelích rozlišených 
podle pohlaví. Důvodem je jednak to, že základní akty pro víceletý finanční rámec na období 2021–
2027 již byly přijaty (takže rozsah, v jakém zahrnují cíle související s rovností žen a mužů nebo 
požadavky na údaje, je již dán), a jednak to, že programy poskytují dostatečné zdůvodnění 
skutečného přínosu, který přinesou v praxi, bez ohledu na to, zda se v jejich základním aktu 
ukazatele nacházejí. 

1.37 Komise na svých veřejných internetových stránkách poskytuje veškeré informace potřebné

pro zúčastněné strany, které mají zájem získat jednotnou souhrnnou (váženou) hodnotu 
nominálního příspěvku z rozpočtu EU na posílení rovnosti žen a mužů. Přidělování vah, a to jak v 
rámci nástroje EIGE, tak v rámci nařízení o společných ustanoveních, je umělé, představuje pouhý 
metodický předpoklad a je všeobecně známo, že je to jeden ze způsobů, jak odhadnout/přiblížit 
skutečnou částku dané intervence, která je ve skutečnosti účinně věnována na podporu rovnosti žen 
a mužů. 

Cíle udržitelného rozvoje 
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1.39 V souladu s interinstitucionální dohodou, která doprovází VFR na období 2021–2027, se

Komise zavázala zohlednit cíle udržitelného rozvoje ve všech příslušných programech (viz bod 1.14 
výše). Komise prokázala, že tento závazek plní, a ve svých zprávách uvedla příklady způsobů, jakými 
příslušné programy podporují příslušné cíle udržitelného rozvoje. 

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PLNĚNÍ HORIZONTÁLNÍCH POLITICKÝCH 
PRIORIT 

1.41 Komise opakuje, že se zavázala informovat o závazcích přijatých v interinstitucionální

dohodě s ohledem na horizontální priority, které se zavázala začleňovat, i když v různém rozsahu. 
Žádný z těchto závazků se v tuto chvíli nevztahuje na měření daných výsledků, natož pak na jejich 
dosahování. Přesto je Komise pevně přesvědčena, že měření výsledků v souhrnu rozmanitých 
rozpočtových intervencí v rámci začleňovaných oblastí je důležité.  

Za tímto účelem zahájila pilotní projekt s cílem stanovit nezbytné metodiky s přihlédnutím k 
příslušným omezením. Komise vždy zdůrazňovala, že dosahování výsledků nad rámec těch, k nimž 
se zavázala, podléhá z administrativního hlediska rozpočtovým omezením. Pokrok v této oblasti 
také nepříznivě ovlivnila potřeba Komise vypořádat se s bezprecedentními krizemi a otřesy, které 
vyvstaly během přijímání VFR nebo poté. 

Podávání zpráv o pokroku dosaženém při plnění cílů v oblasti začleňování v rámci 

výroční zprávy o řízení a výkonnosti 

1.43 První odrážka – Plánovaný rozsah, v jakém mají být horizontální priority uvedené v této

zprávě začleněny Komisí, se různí. Ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti je uvedeno, že rozsah 
začlenění klíčových zastřešujících politických cílů do rozpočtových programů EU je plně v souladu s 
plány/závazky Komise. 

Druhá odrážka – Jak je vysvětleno například v odpovědích Komise na zvláštní zprávu EÚD o 
výdajích na ochranu klimatu ve VFR na období 2014–2020, odhad Komise týkající se příspěvku 
rozpočtu EU na boj proti změně klimatu v daném roce, ale i v minulosti a v budoucnosti, se vždy řídí 
těmi nejpřesnějšími informacemi, které jsou v daném okamžiku k dispozici. Komise se zavazuje 
aktualizovat svůj odhad, jakmile budou k dispozici nové informace, a transparentním způsobem 
poskytovat veškeré informace, na nichž je její odhad založen. 

Třetí odrážka – Pokud jde o prohlášení EÚD ve třetí odrážce bodu 1.43, Komise poznamenává, že při 
popisu rozsahu, v jakém aktualizovala metodiku sledování výdajů na biologickou rozmanitost, 
použila příslovce „z velké části“ právě proto, aby naznačila, že aktualizace se týkala většiny 
programů, ale nikoli všech. 

Čtvrtá odrážka – V předchozích zprávách EÚD vytýkal rozpočtu EU, že je z velké části genderově 
neutrální. Pilotní použití metodiky však ukázalo, že většina rozpočtu EU má potenciál pozitivně 
přispět k rovnosti žen a mužů. V rozporu s tím není ani tvrzení EÚD, dle něhož je známo, že k 
posílení rovnosti žen a mužů přispívají přibližně 4 % rozpočtu EU. Komise si je vědoma toho, že 
činnosti, které mají hodnocení "0*", vykazují potenciál (ale v žádném případě ne záruku) přispět a že 
zjištění, v jakém rozsahu přispívají (a zda vůbec lze hovořit o tomto případném příspěvku), vyžaduje 
další analýzu a údaje. Je třeba připomenout, že tato metodika je nová a byla použita vůbec poprvé, 
a to pouze pilotně, takže je zde značný prostor pro další vývoj. 

1.44 První odrážka – Viz odpověď Komise na bod 2.15.
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Druhá odrážka – Komise přidělila programu ESF+ ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti maximální 
bodové hodnocení 1, aby ocenila skutečnost, že rovnost žen a mužů byla při navrhování složky 
sdíleného řízení významným cílem. Přesněji řečeno, prosazování rovnosti žen a mužů je jednou z 
horizontálních zásad ESF+. Je třeba ho zohledňovat v průběhu přípravy, provádění, monitorování i 
hodnocení všech programů ESF+. Kromě toho mají členské státy v rámci sdíleného řízení ESF+ 
povinnost programovat cílené akce zaměřené na zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a 
udržitelného postupu žen v zaměstnání a všechna výběrová kritéria a postupy ESF+ musí zajišťovat 
rovnost žen a mužů. A konečně, všechny osobní údaje a ukazatele ESF+ budou členěny podle 
pohlaví. 

Pokud jde o jeho skutečné závazky v roce 2021 týkající se rovnosti žen a mužů, které jsou uvedeny 
v programovém prohlášení, dosáhly hodnoty 0 vzhledem k tomu, že nebylo zahájeno provádění a 
nebyl přijat žádný z programů členských států. 

Informace o tom, zda výdaje přispívají současně k více prioritám 

1.45 Komise opakuje, že vždy, když jedna činnost přispívá k více než jednomu cíli, je namísto

dvojího započtení (což může být chápáno negativně) vhodné hovořit o synergiích. 

Měření efektů 

1.50 Viz odpověď Komise na bod 2.48.

1.51 Pokud jde o začleňování, Komise si vytyčila ambici překročit ve VFR na období 2021–2027

závazky vyplývající z interinstitucionální dohody. Tempo pokroku bude v tomto ohledu záviset na 
dostupných zdrojích. Několik nepředvídaných událostí, které nastaly během přijímání VFR a poté, si 
vyžádalo ucelenou reakci Komise, včetně přeorientování plnění rozpočtu. 

Aniž by byla dotčena důslednost finského příkladu, Komise se domnívá, že při vzájemném 
srovnávání je třeba zohlednit celou škálu činností, které jsou podporovány z rozpočtu EU, ve 
srovnání s činnostmi podporovanými finskou politikou rozvoje. Komise stanovila společné ukazatele 
pro konkrétní politiky, jako je politika soudržnosti nebo Nástroj pro oživení a odolnost. Hlavní výzvou 
je však mít k dispozici homogenní ukazatele, které by bylo možné použít pro celou škálu činností 
financovaných z rozpočtu EU. 

Přezkum oznamovaných informací prováděný Komisí 

1.52 Komise je plně odhodlána předkládat ve svých zprávách vysoce kvalitní informace o

výkonnosti. Z tohoto závazku rovněž vyplývá, že jsou-li zjištěny chyby, Komise je transparentním 
způsobem opraví. 

Příloha 1.1 – Začleňování horizontálních politických priorit do 

posouzení dopadů  

Komise v posouzení dopadů nepovažovala biologickou rozmanitost za klíčovou horizontální prioritu 
digitální Evropy. V posouzení dopadů je na straně 65 zmíněna možnost, že by program digitální 
Evropa mohl vyvinout synergii s programem LIFE. 

Příloha 1.3 – Stanovení výdajových cílů pro horizontální politické 

priority 
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V souladu s přílohou 2.2 kapitoly 2 nemá program digitální Evropa ve svém právním základu 
stanoven výdajový cíl pro oblast klimatu. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI 

ROKU 2021  

„KAPITOLA 2 – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC PRO HORIZONTÁLNÍ 

POLITICKÉ PRIORITY KOMISE“ 

ÚVOD 
2.3 Ve svých zprávách o plnění rozpočtu se Komise snaží najít rovnováhu mezi úplností a

stručností, aby samotné zprávy byly užitečné a zároveň srozumitelné. Při rozhodování o druhu 
poskytovaných informací a míře podrobnosti vychází Komise z dohody dosažené se 
spolunormotvůrci v rámci interinstitucionální dohody ze dne 16. prosince 2020 o rozpočtové kázni, 
spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení. Z toho vyplývá, že ne všechny 
průřezové oblasti jsou vykazovány stejným způsobem.  

Jak již bylo řečeno, výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2021 obsahuje podrobné informace 
o nové pilotní metodice pro sledování příspěvků k rovnosti žen a mužů. Příspěvek k cílům
udržitelného rozvoje OSN se stanoví na základě podávání zpráv o konkrétních ilustrativních
příkladech.

ZAČLENĚNÍ PRIORIT V OBLASTI KLIMATU A BIOLOGICKÉ 
ROZMANITOSTI DO VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE 

Příspěvek rozpočtu EU k plnění cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti 

2.9–2.12 Pokud jde o podávání zpráv o výdajích na ochranu klimatu, Komise odkazuje na své

odpovědi na zvláštní zprávu EÚD č. 9/2022 o výdajích v rozpočtu EU na období 2014–2020 
souvisejících s klimatem. 

V souvislosti s biologickou rozmanitostí zveřejnila Komise v červnu 2022 novou metodiku sledování 
biologické rozmanitosti1 založenou na rozsáhlé externí studii2, jejímž cílem je zajistit spolehlivé 
sledování a řešit nedostatky vyplývající z následného posouzení předchozí metodiky sledování a 
konkrétních doporučení.[1][2] Vzhledem k tomu, že se VFR na období 2021–2027 zaměřuje na 
uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ ve všech fondech a programech EU, nová metodika 
nesleduje výdaje, které mohou být pro biologickou rozmanitost škodlivé. 

Podávání zpráv o příspěvku rozpočtu EU k plnění cílů v oblasti klimatu a 

biologické rozmanitosti 

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf

2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258471562 
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2.14 Komise je plně odhodlána předkládat ve svých zprávách vysoce kvalitní informace o

výkonnosti a nadále posiluje spolehlivost a kvalitu poskytovaných informací. Z tohoto závazku 
rovněž vyplývá, že jsou-li zjištěny chyby, Komise o nich transparentním způsobem informuje.  

Oprava se týká pouze svazku II (přílohy 1 a 4). Po opravě těchto chyb je Komise přesvědčena, že 
výroční zpráva o řízení a výkonnosti nyní uvádí nejaktuálnější a nejpřesnější informace. 

2.15 Komise konstatuje, že sledování klimatu bylo prováděno v období 2014–2020 a již bylo

předmětem zvláštní zprávy EÚD č. 09/2022. Komise také odkazuje na své odpovědi na zvláštní 
zprávu č. 31/2016.  

V zájmu konzistentnosti Komise používá stejnou metodiku i pro současné přechodné období. Nová 
SZP se začne provádět od 1. ledna 2023 a metodika sledování výdajů souvisejících s klimatem pro 
období 2023–2027 se bude uplatňovat v souladu s ustanoveními článku 100 nařízení (EU) 
2021/2115. 

2.16 Komise odkazuje na své odpovědi uvedené ve zvláštní zprávě EÚD č. 13/2020.

2.18 Podle interinstitucionální dohody ze dne 16. prosince 20203 je Komise povinna zohledňovat

překrývání cílů, což také standardně činí. Z okruhu činností, jejichž (potenciální) přínos k obnově 
biologické rozmanitosti Komise posuzuje, například nevylučuje činnost, u níž bylo zjištěno, že 
přispívá k řešení změny klimatu, a to právě proto, že se domnívá, že při plnění obou cílů může velmi 
dobře docházet k synergiím.  

Podávání zpráv o přesném rozsahu těchto překrývání (které interinstitucionální dohoda nevyžaduje) 
je technicky složité a na základě současných systémů neproveditelné, neboť jednotlivé horizontální 
priority jsou sledovány s různými úrovněmi podrobnosti a spoléhají se na odlišné mechanismy a IT 
systémy. 

2.19 Komise zvážila všechna překrývání, na která se v bodě 2.19 odvolává EÚD, jak to vyžaduje

interinstitucionální dohoda. 

Sledování výdajů a používání odhadů v rámci vykazování pokroku 

2.23–2.24 Jak bylo vysvětleno v odpovědích na zvláštní zprávu o výdajích na období 2014–

2020 souvisejících s klimatem, skutečnost, že rozpočet EU zahrnuje činnosti, které jsou svou 
povahou víceleté a jsou prováděny velmi různými způsoby, znamená, že jediným způsobem, jak v 
reálném čase poskytnout roční odhad příspěvku rozpočtu EU k řešení změny klimatu, je agregovat 
výdaje, které se nacházejí v různých fázích výdajového cyklu. Právě z tohoto důvodu Komise běžně 
aktualizuje i minulé údaje s ohledem na veškeré nové informace, které jsou k dispozici.  

2.25 Protože bylo zjištěno riziko, že se v období let 2023–2024 nepodaří dosáhnout 35% cíle,

pokud jde o výdaje související s klimatem, posílily programové subjekty v pracovním programu GŘ 
RTD do podzimu 2022 investice do opatření v oblasti klimatu. Konečný odhad ex ante činí 35,6 % 
(přibližně o 170 milionů EUR více než 35% cíl).  

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29 
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ZAČLEŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ DO VÝKONNOSTNÍHO 
RÁMCE  

Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 

2.31 Komise konstatuje, že audit, na který se EÚD odvolává, který se týkal začleňování hlediska

rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU (zvláštní zpráva č. 10/20214) a který byl zveřejněn v květnu 
2021, se zabýval především nastavením VFR na období 2014–2020. 

Příspěvek rozpočtu EU k podpoře rovnosti žen a mužů 

2.35 V případě ESF+ Komise uznává, že text uvedený v bodě 2.35 se zde objevil v důsledku

administrativní chyby (z technických důvodů byl tento text pod tabulku vložen ručně a v těchto dvou 
případech nebyl odpovídajícím způsobem aktualizován). Jediná citace pod tabulkou by měla znít: 
„Konsolidované informace o provedených ročních závazcích (celková částka v rámci jednotlivých 
hodnocení podle programu v milionech EUR)“. 

Pokud jde o zmínku z prohlášení o programu Horizont Evropa v bodě 2.35, Komise by ráda 
upřesnila, že se týká potřeby vyvinout zvláštní systém, který by byl specifický pro program Horizont 
Evropa a který by sloužil k označování činností programu a přiděleného rozpočtu tak, aby mohly být 
vykazovány podle nově vypracované metodiky Komise, na jejímž základě se celé vykazování podle 
oddílu 6.4 provádí.  

2.36 Vykázané částky na podporu rovnosti žen a mužů se týkají ročních závazků provedených v

rámci jednotlivých programů (celková částka v rámci jednotlivých hodnocení podle programu v 
milionech EUR). Celkové závazky vykázané v rámci bodového hodnocení (bodových hodnocení), pro 
které je program způsobilý, se rovnají částce závazků v rámci schváleného plnění rozpočtu v roce 
2021. Pro účely metodiky se nevykazují částky, které přispěly na podporu rovnosti žen a mužů v 
rámci programu REACT-EU. 

Číselné údaje vztahující se k rovnosti žen a mužů byly v omezeném počtu případů aktualizovány, 
aby zachytily aktuálnější informace získané od odpovědných generálních ředitelství (GŘ). 

2.38 Informace o částkách přispívajících k rovnosti žen a mužů byly transparentním způsobem

zpřístupněny u všech jednotlivých programů. Komise bere na vědomí, že v návrhu rozpočtu (NR) na 
rok 2023 a ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti (VŘV) dosud nebyly o částkách přispívajících k 
rovnosti žen a mužů předloženy žádné konsolidované informace (bodové hodnocení 1 a 2). Komise 
zajistí, aby tyto konsolidované informace byly v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 již k dispozici.  

Pokud jde o seznam s maximálním bodovým hodnocením přiděleným jednotlivým programům, 
Komise stanovila následující změny týkající se: 

Hodnocení 1: započtením ESF+ do hodnocení 1 (složka sdíleného řízení). Důvodem je skutečnost, že 
bodové hodnocení se přiděluje výhradně na základě návrhu / výkonnostního rámce programu, a 
nikoliv na základě výše závazků pro rok 2021 (v případě složky ESF+ v rámci sdíleného řízení se 
tato částka rovná 0 EUR z důvodu chybějícího programování/provádění). Vzhledem k pozdnímu 
přijetí nařízení o ESF+ (červen 2021) a vzhledem k tomu, že orgány členských států upřednostnily 
pro řešení následků pandemie COVID-19 jiné nástroje (REACT-EU, Nástroj pro oživení a odolnost a 
investiční iniciativy pro reakci na koronavirus CRII a CRII+), bylo přijetí programů sdíleného řízení 

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_CS.pdf 
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ESF+ odloženo na rok 2022 a tranše přídělu na rok 2021 byla přeprogramována. V důsledku toho 
nebyly v roce 2021 přijaty, odhadnuty ani naplánovány žádné výdaje v rámci složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení. Tabulka s částkami v programovém prohlášení bude proto po přijetí všech 
programů ESF+ aktualizována. 

Hodnocení 0*: U Evropského obranného fondu bylo hodnocení konzervativně upraveno (z hodnocení 
0*) na hodnocení 0. Programů pro návrh rozpočtu na rok 2023 s bodovým hodnocením 0* je tedy 
29. 

2.40 Při sčítání částek s bodovým hodnocením 0*, 1 a 2 Komise odkazuje konkrétně na program,

který buď přispívá (bodové hodnocení 1 a/nebo 2), nebo má potenciál přispět (bodové hodnocení 
0*). Tento přístup je v souladu s definicí jednotlivých bodových hodnocení. Toto sčítání slouží ke 
zdůraznění potenciálního významu, který má rozpočet EU pro rovnost žen a mužů, a potřeby jej 
podle možností v tomto směru v rámci stávajícího VFR dále mobilizovat. 

2.41 Komise se rozhodla použít bodové hodnocení 0*, aby zaměřila pozornost na činnosti, které

mají potenciál přispět k rovnosti žen a mužů, a aby skutečné čerpání rozpočtu směřovalo k co 
největšímu počtu konkrétních výsledků podporujících rovnost žen a mužů. Evropský institut pro 
rovnost žen a mužů (EIGE) s tímto průběžným hodnocením 0* rovněž počítá. Komise zcela jasně 
uvedla, že toto hodnocení může být v budoucnu změněno na 0, 1 nebo 2 body pouze v případě, že 
budou k dispozici podpůrné analýzy/údaje. 

2.42 U všech programů je odůvodnění přidělených bodů uvedeno v pododdíle „Klíčové úspěchy a

výkonnost“, který zahrnuje popis relevance programu vycházející z odborné literatury a případně 
způsob, jakým je rovnost žen a mužů zohledněna v jeho právním základu / výkonnostním rámci / 
pracovních plánech. Jedinou výjimkou je programové prohlášení mechanismu pro spravedlivou 
transformaci a částečně programové prohlášení programu EU4Health, kde je uvedeno odůvodnění 
pouze jednoho ze dvou bodových hodnocení. V případě, že bylo přiděleno pouze hodnocení 0*, 
nemusí programová prohlášení toto hodnocení zdůvodňovat (například u Inovačního fondu). Tento 
postup je v souladu s metodikou, ve které je požadováno zdůvodnění pro přidělení hodnocení 0, 1 a 
2. 

2.43 První odrážka – Pokud jde o příspěvek k cíli udržitelného rozvoje č. 5 v oblasti rovnosti žen a

mužů, Komise připomíná, že u programů s bodovým hodnocením 0* je dopad na rovnost žen a 
mužů pravděpodobný, ale zatím nejasný. Je pochopitelné, že ve fázi, kdy většina programů ještě 
nevstoupila do fáze programování/provádění, bude jen velmi málo z těchto programů disponovat 
konkrétními ilustrativními příklady svého příspěvku k cíli udržitelného rozvoje č. 5, jak požaduje 
rozpočtový oběžník. 

Viz také odpověď Komise k bodu 2.42. 

Výdajové cíle a ukazatele pro rovnost žen a mužů 

2.44 Stanovení výdajových cílů v této oblasti není v zemích OECD, a to ani v těch nejvyspělejších,

příliš rozšířenou praxí, protože takové cíle přinášejí výhody i nevýhody (viz publikace OECD o 
sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů v zemích OECD na webové stránce 
https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46 Přijetí programů ESF+ v režimu sdíleného řízení bylo z důvodu pozdního přijetí nařízení o

ESF+ v červnu 2021 a upřednostnění jiných nástrojů pro řešení následků pandemie COVID-19 ze 
strany orgánů členských států odloženo na rok 2022. V důsledku toho nebylo v době přípravy 
programového prohlášení na rok 2022 ještě zahájeno jeho provádění.  
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Údaje rozlišené podle pohlaví se ve zprávách Komise budou uvádět po přijetí všech programů ESF+ 
a v průběhu jejich provádění. 

INFORMACE O POKROKU PROGRAMŮ EU PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

2.48 Komise plní své závazky vyplývající z interinstitucionální dohody v oblasti cílů udržitelného

rozvoje tím, že v pracovním dokumentu I, který je přiložen k návrhu rozpočtu, každoročně informuje 
o příspěvku rozpočtu EU k cílům udržitelného rozvoje. K tomuto účelu slouží přehled soudržnosti
politik rozpočtu EU vůči cílům udržitelného rozvoje v horizontálním oddíle a rovněž uvedení cílů
udržitelného rozvoje, k nimž jednotlivé programy přispívají, včetně ilustrativních příkladů daných
příspěvků, ve zvláštní části jednotlivých programových prohlášení.

Podávání zpráv o příspěvku rozpočtu k plnění cílů udržitelného rozvoje 

2.51 Pokud jde o cíle udržitelného rozvoje obecně, viz odpověď Komise k bodu 2.48.

Co se týká cílů udržitelného rozvoje v oblasti klimatu, má Komise svůj vlastní rámec pro podávání 
zpráv, který považuje za spolehlivý, a hodlá investovat do jeho posílení, pokud jde o podávání zpráv 
o dopadech, a to i v souvislosti s požadavky na podávání zpráv, které Komise přijala při vydávání
zelených dluhopisů v rámci nástroje NextGenerationEU.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

2.59 Podávání zpráv o programu Digitální Evropa zahrnuje informace o digitální transformaci

nikoli v důsledku začleňování, ale proto, že tato transformace je součástí specifických cílů 
programu. 

2.60 Viz odpovědi Komise k bodům 1.1 a 1.48.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

2.62 Aktualizovaný rámec pro zlepšování právní úpravy od roku 2021 zavádí požadavek provádět

v rámci budoucích posouzení dopadů všech relevantních právních předpisů genderovou analýzu. 

2.63 Komise uznává, že metodika pro sledování rovnosti žen a mužů je nová a že byla zatím

použita pouze pilotně, a to před termínem dohodnutým se spolunormotvůrci v interinstitucionální 
dohodě. Proto je zde prostor pro její zlepšení, na čemž se průběžně pracuje. 

Doporučení 1 – Horizontální politické priority lépe začlenit do 

výkonnostního rámce 

a) Komise toto doporučení přijímá.
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Komise má v úmyslu podat zprávu o výsledcích probíhajících pilotních projektů v oblasti ekologie, 
digitalizace a zaměstnanosti, jakmile bude dokončena metodická práce, a podle potřeby na tyto 
výsledky naváže. 

b) Komise toto doporučení částečně přijímá.

Komise pracuje na zdokonalení metodiky a na začlenění rovnosti žen a mužů do programování 
stávajících programů. Komise se nemůže zavázat k obsahu budoucích legislativních iniciativ. 

c) Komise toto doporučení přijímá.

2.66 Komise je plně odhodlána předkládat ve svých zprávách vysoce kvalitní informace o

výkonnosti. Z tohoto závazku rovněž vyplývá, že jsou-li zjištěny chyby, Komise je transparentním 
způsobem opraví.  

Jak je vysvětleno v bodě 2.23, Komise pravidelně aktualizuje své odhady výdajů na ochranu klimatu 
s ohledem na veškeré nové dostupné informace. Roční odhad v reálném čase není možný, neboť by 
vyžadoval agregaci výdajů, které se nacházejí v různých fázích výdajového cyklu. 

Doporučení 2 – Posílit podávání zpráv o horizontálních politických 

prioritách ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti a v programových 

prohlášeních 

a) Komise toto doporučení přijímá.

b) Komise toto doporučení přijímá.

c) Komise toto doporučení přijímá. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA O PLNĚNÍ ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2021 

„KAPITOLA 3 – KONTROLA OPATŘENÍ V NÁVAZNOSTI NA 

PŘEDCHOZÍ DOPORUČENÍ“ 

PŘIPOMÍNKY 

3.8, 3.9 a příloha 3.1 Komise zaznamenává výrazné zvýšení počtu doporučení, k nimž je

třeba provádět následná opatření, a to ze 149 v roce 2017 na 255 v roce 2018. Je třeba na to 
nahlížet v souvislosti s nárůstem počtu zvláštních zpráv s doporučeními určenými Komisi. Tento 
počet se zvýšil z celkem 20 v roce 2017 na 33 v roce 2018. Jejich provádění a monitorování je tak 
náročnější. Ze všech zpráv zveřejněných v roce 2018 obsahovalo šest zvláštních zpráv 15 a více 
doporučení (tj. doporučení a jejich dílčí doporučení) (např. zvláštní zpráva č. 01/2018 Společná 
pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS), zvláštní zpráva č. 03/2018 Audit 
postupu při makroekonomické nerovnováze a zvláštní zpráva č. 19/2018 Evropská vysokorychlostní 
železniční síť). Průměrný počet doporučení určených Komisi zůstává stálý a pohybuje se mezi 9–10 
doporučeními na zprávu.   

Komise konstatuje, že z 28 doporučení, která Účetní dvůr považoval za neprovedená, jsou podle 
názoru Komise čtyři doporučení plně provedena od 23. května 2022 a že původně 16 doporučení 
nepřijala a dvě doporučení přijala částečně, a to z důvodů uvedených ve zveřejněných odpovědích 
na příslušné zvláštní zprávy.  

Podobně nebylo z 68 doporučení označených jako „zpožděná“ přijato pět doporučení. Z těchto pěti 
doporučení Účetní dvůr považuje jedno za plně provedené, dvě za provedená ve většině ohledů a 
dvě za provedená v některých ohledech. To znamená, že Komise přijala opatření, přestože 
doporučení nebylo přijato. Kromě toho bylo 13 doporučení původně přijato pouze částečně. 

3.13–3.15 Komise považuje za nanejvýš důležité, aby byla ke všem přijatým doporučením

přijímána opatření a aby byla tato doporučení provedena. Monitorovací systém sice uzavírá 
sledování, když Komise považuje dané doporučení za provedené, tím však není dotčena skutečnost, 
že Komise může pokračovat v přijímání opatření v případě probíhajících iniciativ, jež je třeba 
provádět průběžně (např. doporučení 3 zvláštní zprávy 07/2020 Provádění politiky soudržnosti, 
doporučení 4 zvláštní zprávy č. 04/2017 Ochrana rozpočtu EU před nesprávnými výdaji a 
doporučení 2b a 5 zvláštní zprávy č. 02/2017 Jednání Komise o dohodách o partnerství a 
programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020). Taková opatření by se v databázi Komise 
neprojevila. Kromě toho nelze vyloučit situaci, že Účetní dvůr považuje nějaká doporučení za 
částečně provedená, zatímco Komise je považuje za plně provedená. 
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3.20 Úroveň provedení a včasnost následných opatření je třeba posuzovat v souvislosti s přijetím

doporučení Účetního dvora. Komise je plně odhodlána provést všechna přijatá doporučení ve 
lhůtách, které EÚD ve zvláštních zprávách stanovil. To však neplatí pro doporučení, která Komise z 
důvodů uvedených ve zveřejněných odpovědích na příslušnou zvláštní zprávu původně nepřijala.

V některých případech si navíc následná opatření mohou vyžádat více času, než se původně 
očekávalo, a to z důvodu složitosti opatření, legislativního nebo politického vývoje, omezených 
zdrojů nebo vnějších faktorů, jako byla pandemie COVID-19 a opatření přijatá v reakci na tuto 
bezprecedentní krizi, která si vyžádala změnu priorit u mnoha opatření. Skutečnost, že doporučení 
není plně provedeno k původnímu předpokládanému datu dokončení, neznamená, že k tomuto datu 
nebylo přijato žádné opatření nebo že toto doporučení nebude nakonec plně provedeno později. 

ZÁVĚR 

3.22 Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 3.8, zejména na to, že v souvislosti se zvláštními

zprávami zveřejněnými v roce 2018 došlo k výraznému nárůstu počtu doporučení, k nimž je třeba 
přijmout následná opatření, oproti předchozím rokům, takže je jejich provádění a sledování 
náročnější. 

ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA PŘÍLOHU 3.1 „PODROBNÉ 

INFORMACE O STAVU REALIZACE DOPORUČENÍ Z ROKU 2018 

PODLE JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV – EVROPSKÁ KOMISE“ 

Zvláštní zpráva č. 01/2018: Společná pomoc při podpoře projektů v evropských 

regionech (JASPERS) – čas na lepší zacílení 

Odpověď na doporučení 4 písm. a) v bodě 133: Cílem strategie technické pomoci Komise je vytyčit 
všechny akce technické pomoci bez konkrétního zaměření na koordinaci budování kapacit. Aby však 
byla úloha iniciativy JASPERS v oblasti budování technických kapacit ještě jasnější, připravuje 
JASPERS strategii předávání znalostí. Bude zajištěn soulad s politickými směry Komise v oblasti 
budování administrativních kapacit a každý úkol v oblasti budování technických kapacit bude 
zahrnut do pracovních programů JASPERS pro jednotlivé země. To umožní propojit zjištěné a 
dohodnuté potřeby technické pomoci s politickými cíli politiky soudržnosti, Fondu pro spravedlivou 
transformaci a Nástroje pro propojení Evropy v jednotlivých členských státech. 

Odpověď na doporučení 5 písm. a) v bodě 138: Iniciativa JASPERS je začleněna do Poradenského 
centra InvestEU a probíhá sladění s jeho požadavky na monitorování. 

Odpověď na doporučení 5 písm. b) v bodě 138: JASPERS připravuje dokument o požadavcích na 
monitorování a podávání zpráv, jehož cílem je mimo jiné stanovit rámec umožňující dostatečně 
komplexní budoucí hodnocení. 

Odpověď na doporučení 5 písm. c) v bodě 138: Údaje o odhadovaném rozpočtu každého úkolu 
JASPERS budou shromažďovány v rámci klíčového ukazatele výkonnosti „počet, velikost, typ a 
rozdělení přijatých a podpořených poradenských úkolů“. Sledovány budou také skutečné přímé 
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náklady na dokončené úkoly na základě sazeb podle dohody FAFA. Kromě sledování nákladů se 
sleduje také intenzita využívání lidských zdrojů, aby bylo možné získat údaje pro hodnocení 
účinnosti a efektivity. 

Odpověď na doporučení 5 písm. d) v bodě 138: Finanční a správní rámcová dohoda mezi EIB a 
Evropskou komisí uvádí, že „v zájmu harmonizace, systematizace a usnadnění budoucí spolupráce a 
na základě dosud získaných zkušeností se zdá být vhodné a v souladu s cílem zjednodušení, aby 
Unie a banka, v souladu se svými příslušnými úlohami podle Smlouvy, sjednaly v rámcové dohodě s 
ohledem na finanční nařízení zásady, standardní podmínky a postupy, podle nichž Unie a banka 
spolupracují při přípravě, zřizování, provádění a řízení finančních nástrojů spravovaných bankou, do 
nichž Unie finančně přispívá z rozpočtu Unie a/nebo Evropského rozvojového fondu“. V této 
souvislosti obsahuje příloha VIII dohody FAFA standardní sazby pro zaměstnance, které Komise 
použila, stejně jako všechny ostatní příslušné články dohody FAFA. V příloze VIII dohody FAFA je 
rovněž uvedeno následující: „sazby uvedené v bodech 1 a 2 se použijí pro prováděcí dohody bez 
dalších následných kontrol týkajících se skutečných nákladů nebo definice a metody měření 
pracovní doby zaměstnanců.“ 

Zvláštní zpráva č. 03/2018: Audit postupu při makroekonomické nerovnováze 

Odpověď na doporučení 1 písm. i) v bodě 101: Komise se snažila toto doporučení provést již v 
květnu 2022 prostřednictvím svého jarního balíčku. Balíček byl zveřejněn dne 23. května 2022 a 
Komise provedla změny, které jí umožnily provést doporučení výběrem doporučení pro jednotlivé 
země relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze, která fungují ve standardním 
časovém rámci pro široký soubor doporučení pro jednotlivé země. Ačkoli následná opatření k 
přezkumu správy ekonomických záležitostí budou považovat realizaci tohoto doporučení za stěžejní, 
Komise se domnívá, že toto doporučení již bylo plně provedeno. 

Odpověď na doporučení 1 písm. ii) v bodě 101: Komise se snažila toto doporučení provést již v 
květnu 2022 prostřednictvím svého jarního balíčku. Balíček byl zveřejněn dne 23. května 2022 a 
Komise v něm provedla změny, které jí umožnily provést doporučení tím, že v bodech odůvodnění 
právního dokumentu k doporučení pro jednotlivé země lépe vysvětlila důvody, které vedly k přijetí 
doporučení pro jednotlivé země relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze, a tím, 
že zdůraznila, že provádění plánů na podporu oživení a odolnosti by mělo podpořit růst HDP, což 
samo o sobě přispěje k řešení nerovnováhy. Ačkoli následná opatření k přezkumu správy 
ekonomických záležitostí budou považovat realizaci tohoto doporučení za stěžejní, Komise se 
domnívá, že toto doporučení již bylo plně provedeno. 

Odpověď na doporučení 1 písm. iii) v bodě 101: Komise se snažila toto doporučení provést již v 
květnu 2022 prostřednictvím svého jarního balíčku. Balíček byl zveřejněn dne 23. května 2022 a 
Komise v něm provedla změny, které jí umožnily doporučení provést tím, že v hloubkových 
přezkumech věnovala větší pozornost analýze reakce politik a zbývajících mezer v politikách k 
řešení nerovnováhy a propojila ji s vývojem nerovnováhy. Provedení úplného posouzení doporučení 
pro jednotlivé země ex ante nebo ex post brání důvody uvedené v odpovědi Komise, která je 
součástí původní zprávy Účetního dvora. Ačkoli následná opatření k přezkumu správy ekonomických 
záležitostí budou považovat realizaci tohoto doporučení za stěžejní, Komise se domnívá, že toto 
doporučení již bylo plně provedeno. 

Odpověď na doporučení 1 písm. iv) v bodě 101: Komise se snažila toto doporučení provést již v 
květnu 2022 prostřednictvím svého jarního balíčku. Balíček byl zveřejněn dne 23. května 2022 a 
Komise provedla změny, které jí umožnily provést doporučení výběrem doporučení pro jednotlivé 
země relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze, která fungují ve standardním 
časovém rámci pro široký soubor doporučení pro jednotlivé země. Ačkoli následná opatření k 
přezkumu správy ekonomických záležitostí budou považovat realizaci tohoto doporučení za stěžejní, 
Komise se domnívá, že toto doporučení již bylo plně provedeno. 
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Odpověď na doporučení 2 písm. i) v bodě 104: Jak je uvedeno v odpovědi Komise na auditní zprávu 
(bod 97), revize postupu při makroekonomické nerovnováze (s výjimkou doporučení 3 písm. ii), 4, 5 
a 6) by měly zohlednit přezkum postupu při makroekonomické nerovnováze. Následná opatření v 
souvislosti s přezkumem balíčku šesti právních aktů byla zpožděna kvůli krizi COVID-19, neboť bylo 
třeba se zaměřit na bezprostřední problémy spojené s krizí, a proto muselo být prodlouženo datum 
dokončení různých doporučení. Komise se snažila toto doporučení provést v květnu 2022 
prostřednictvím svého jarního balíčku. Balíček byl zveřejněn dne 23. května 2022 a Komise v něm 
provedla změny, které jí umožnily doporučení provést tím, že zajistila, aby hodnocení hloubkového 
přezkumu jasně charakterizovalo závažnost nerovnováhy.  

Odpověď na doporučení 2 písm. iii) v bodě 104: Provádění evropského inovačního partnerství je 
klíčovým prvkem probíhajícího přezkumu rámce správy ekonomických záležitostí, ale termín 
dokončení přezkumu je stále nejistý. Předpokládaný termín realizace doporučení je proto nutné 
prodloužit do července 2023, aby se tato skutečnost zohlednila. 

Zvláštní zpráva č. 04/2018: Pomoc EU pro Myanmar/Barmu 

Odpověď na doporučení 1 (třetí odrážka) v bodě 71: Stanovení priorit potřeb v souladu s potřebami, 
které se v jednotlivých regionech a státech liší, a v koordinaci s ostatními dárci a jejich podporou na 
úrovni regionů a států se provádí a přezkoumává pravidelně v průběhu realizace. Vzhledem k nově 
vznikajícím potřebám a rozdílné podpoře dárců není vždy možné zcela určit prioritní intervence před 
zahájením provádění programu, a proto byl proces stanovení priorit regionů/států a vleklých 
krizových situací začleněn do mechanismu „Nexus Response“ (NRM). Koordinace s ostatními dárci a 
partnery je rovněž průběžným procesem v průběhu realizace programu. Cílem tohoto přístupu je 
zachovat pružný mechanismus NRM, který je schopen včas reagovat na krizové situace a nové 
potřeby obyvatel Myanmaru, a to i prostřednictvím hodnocení a analýzy rozsahu působnosti. Jako 
aktivní člen partnerské skupiny pro spolupráci, koordinačního orgánu pod vedením OSN, který 
sdružuje hlavní dárce a rozvojové partnery, zajišťuje Komise koordinaci a stanovení priorit podpory 
EU pro Myanmar a jeho obyvatele. 

Zvláštní zpráva č. 06/2018: Volný pohyb pracovníků – základní svoboda je sice 

zajištěna, avšak lepší zaměření prostředků EU by napomohlo mobilitě pracovníků 

Odpověď na doporučení 2 v bodě 67: Komise bude i nadále úzce spolupracovat s Evropským 
orgánem pro pracovní záležitosti, odborníky a zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni s cílem 
shromáždit příslušné údaje o oblastech, kde by mohlo docházet k diskriminaci mobilních pracovníků. 
Shromažďování relevantních údajů je zajištěno také prostřednictvím zpráv sítě SOLVIT, stížností v 
systému CHAP a zpráv z různých členských států vypracovaných expertní sítí MoveS. Komise tyto 
oblasti pečlivě sleduje také prostřednictvím Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků a orgánů 
pro volný pohyb pracovníků. 

Zvláštní zpráva č. 10/2018: Režim základní platby pro zemědělce – provozně 

funkční, ale s omezeným dopadem na zjednodušení, cílení a sbližování úrovní 

podpory 

Odpověď na doporučení 3 v bodě 85: Komise považuje doporučení v rozsahu, v jakém ho přijala, za 
plně a včas provedené. 

Posouzení potřeb (včetně s ohledem na specifický cíl spravedlivého příjmu v rámci SZP) a 
intervenční strategii předkládají členské státy ve svých strategických plánech SZP, jak rozhodli 
spolunormotvůrci. Stanovili také cíle, pokud jde o přerozdělování podpory menším zemědělcům a 
potřebným oblastem. Výkonnost SZP při zvyšování podpory nejpotřebnějším zemědělcům bude 
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posouzena v rámci hodnocení politiky, které se bude mimo jiné zabývat vývojem příjmů zemědělců 
a rozdělování podpory ve srovnání se situací před reformou. 

Pokud jde o strategické plány SZP členských států, Komise dne 18. prosince 2020 poskytla 
doporučení pro jednotlivé členské státy na základě analýzy jejich zemědělského odvětví a 
venkovských oblastí. Tato doporučení jsou spojena s devíti specifickými cíli SZP, které se týkají 
environmentálních, sociálních a hospodářských problémů, a s průřezovým cílem týkajícím se znalostí 
a inovací. 

Kromě toho začala Komise dne 31. března 2022 zasílat dopisy s připomínkami týkající se návrhů 
strategických plánů SZP, které předložily země EU. Tyto dopisy byly zaslány všem členským státům 
a zkoumají, jak země EU určily své potřeby, jaké podklady použily, jaké intervence hodlají provádět 
a jaké cíle si stanovily.  

Dopisy se zabývají klíčovými otázkami týkajícími se celého plánu – jeho strategickým zaměřením, 
přínosem k obecným cílům SZP a obsahují podrobné připomínky podle deseti specifických cílů SZP, 
nástrojů a dalších prvků navrhovaného plánu, které vyžadují další vysvětlení, doplnění nebo úpravy, 
než je Komise bude moci schválit. 

Komise v současné době vyhodnocuje odpovědi a intenzivně diskutuje s členskými státy. První 
strategické plány SZP byly schváleny v srpnu 2022. Právní rámec přijatý Radou a Parlamentem 
ponechává členským státům flexibilitu při řešení jejich potřeb v oblasti přerozdělování. Ve 
schválených plánech SZP se obecně jedná o omezené, ale skutečné zlepšení v porovnání se 
současnou situací. Toto zlepšení je výsledkem kombinace různých nástrojů a mechanismů: 
redistributivní platby, mechanismu snižování, uplatňování stropů, sbližování platebních nároků a 
někdy také podpory vázané na produkci a ekologických režimů. 

Podpůrné odkazy: 

Doporučení strategických plánů SZP 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans_en#recommendations) 

Přehled strategických plánů SZP – připomínky Komise 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Dopisy s připomínkami ke strategickým plánům SZP 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_en). 

Zvláštní zpráva č. 13/2018: Boj proti radikalizaci vedoucí k terorismu: Komise 

zohlednila potřeby členských států, avšak v koordinaci a hodnocení se 

vyskytovaly určité nedostatky 

Odpověď na doporučení 3 písm. a) v bodě 42: Komise považuje doporučení za plně provedené. 
Účetní dvůr požádal Komisi, aby provedla nezbytné konzultace a průzkum s cílem určit cíle a 
ukazatele pro hodnocení úspěšnosti a efektivity vynaložených prostředků při dosahování cílů její 
politiky v oblasti pomoci členským státům při řešení radikalizace. Komise zahájila tuto konkrétní 
studii a stanovila cíle, ukazatele a nástroje pro měření úspěšnosti a efektivity vynaložených 
prostředků při dosahování jejích politických cílů, neboť to bylo jádrem doporučení. Vzhledem k 
harmonogramu chápala Komise doporučení jako proces vedoucí ke komplexnímu posouzení politiky 
předcházení radikalizaci. Komise se proto domnívá, že toto doporučení splnila, neboť plně 
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realizovala své krátkodobé a střednědobé cíle. Pokud jde o dlouhodobou perspektivu, Komise právě 
začleňuje ukazatele do příštích výročních zpráv o pokroku. 

Odpověď na doporučení 3 písm. d) v bodě 42: Komise nesouhlasí s hodnocením Účetního dvora, že 
doporučení je prováděno pouze v některých ohledech. Komise zajistila účinnost financovaných akcí 
Unie v oblasti radikalizace a protiargumentačních kampaní prostřednictvím důkladného hodnocení 
intervenční logiky návrhů (včetně obecných a specifických cílů, metodiky, ukazatelů (výchozího 
stavu, cíle a zdroje a způsobu ověření)) vzhledem k požadovaným výsledkům definovaným ve 
výzvě. Kromě toho požadovala, aby „návrhy stanovily kvantitativní a kvalitativní hodnocení dosahu 
a dopadu navrhovaných opatření, spolu se souborem získaných zkušeností a osvědčených postupů 
pro budoucí podobná opatření“. 

Zdá se, že prohlášení Účetního dvora o používání předem stanovených ukazatelů účinnosti jde nad 
rámec ducha původního doporučení. V souladu s právním základem fondů GŘ HOME je specifickým 
cílem akcí Unie „doplňovat provádění politických cílů fondu na vnitrostátní úrovni prostřednictvím 
programů členských států (…) sloužit celkovým strategickým účelům (…) ve vztahu k analýze politik 
a inovacím, nadnárodnímu vzájemnému učení a partnerství a testování nových iniciativ a akcí v celé 
Unii“. V tomto kontextu inovací a testování nových iniciativ by se stanovení předem definovaných 
ukazatelů účinnosti projevilo jako kontraproduktivní, protože by omezilo originalitu, vynalézavost a 
moderní přístup, které se od potenciálních žadatelů v oblasti intervence požadují.  

Komise je i nadále toho názoru, že z neexistence ukazatelů účinnosti nevyplývá, že účinnost nelze 
posoudit. Naopak prostřednictvím hodnocení návrhů Komise před přijetím rozhodnutí o financování 
posuzuje celou intervenční logiku a to, jak navrhovaný popis akcí odpovídá cíli výzev, čímž zajišťuje 
jejich budoucí účinnost. Pokud jde o provádění, teprve hodnocení, které shromáždí všechny 
relevantní informace, může poskytnout závěry o pokroku dosaženém projektem a o četných 
faktorech, jež se neodrážejí v ukazatelích a které měly na tento pokrok vliv.  Tyto hodnotící zprávy 
jsou od žadatelů vyžadovány a jsou povinně předkládány na konci projektu, a to výslovně za účelem 
měření účinnosti realizované akce. Pokud není účinnosti dosaženo, může Komise při závěrečné 
platbě grant snížit, a tím ochránit rozpočet EU. 

Zvláštní zpráva č. 16/2018: Přezkum právních předpisů EU ex post: dobře 

nastavený, ale neúplný systém 

Odpověď na doporučení 1 písm. a) v bodě 87: Pokud jde o interinstitucionální příručku požadovanou 
v doporučení, Komise doporučení přijala, pokud jde o samotnou Komisi. Komise nemůže přijímat 
opatření v záležitostech, které závisejí na výsadních právech jiných orgánů. Pokud jde konkrétně o 
doporučení 1 písm. a), Komise jej provedla v rámci svých možností. Komise vyvinula veškeré úsilí, 
aby doporučení splnila, a to prostřednictvím revize nástroje č. 44 v horizontálním přístupu víceletého 
finančního rámce k ustanovením hodnocení a monitorování, a zejména tím, že ve svém sdělení z 
roku 2021 „Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů“ vyzvala 
spolunormotvůrce ke spolupráci na vypracování společných definic a určení osvědčených postupů 
prostřednictvím pravidelného dialogu v rámci interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zbývající záležitosti závisejí na ostatních orgánech a jsou spojeny s politickým 
dialogem. 

Odpověď na doporučení 1 písm. b) v bodě 87: Podle článku 295 SFEU nemusí být interinstitucionální 
dohoda závazná. Tyto tři orgány se v roce 2016 společně rozhodly, že interinstitucionální dohoda o 
zdokonalení tvorby právních předpisů nebude právně závazná. Existuje řada právních a 
institucionálních obav, kterým se všechny orgány chtěly při sjednávání dohody vyhnout, a tyto 
obavy jsou stále aktuální. Neexistuje žádný plán na revizi stávající interinstitucionální dohody o 
zdokonalení tvorby právních předpisů. 
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Odpověď na doporučení 2 písm. b) v bodě 92: Komise zdůrazňuje, že toto doporučení přijala 
částečně. Komise se v návaznosti na hodnocení zlepšování právní úpravy z roku 2019 a při revizi 
mandátu výboru RSB v roce 2020 zabývala aspektem rozšíření mandátu výboru RSB na jiné 
přezkumy ex post než hodnocení. Komise považovala rozšíření mandátu na jiné přezkumy ex post 
než hodnocení za nepřiměřené a neúčinné, a to i s ohledem na rozšíření mandátu výboru RSB z roku 
2020 na zásadu „jeden přijmout – jeden zrušit“ a začlenění strategického výhledu do rámce lepší 
regulace a většího dosahu. 

Zvláštní zpráva č. 17/2018: Opatření Komise a členských států v posledních 

letech programů v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, 

ale málo se zaměřovala na výsledky  

Odpověď na doporučení 4 v bodě 90: Ve zprávě Evropského účetního dvora č. 17/2018 bylo Komisi 
doporučeno, aby kladla větší důraz na výsledky a zároveň poskytovala členským státům cílenou 
podporu k urychlení provádění programového období 2014–2020. Komise podnikla iniciativy k 
realizaci tohoto doporučení a považuje je za plně provedené, např. prostřednictvím nesčetných 
cílených nástrojů technické podpory a poradenských služeb ke zlepšení schopnosti členských států 
provádět fondy, jakož i prostřednictvím pečlivého sledování programů, u nichž hrozí zpoždění, které 
byly uvedeny v našich předchozích odpovědích. Komise je rovněž v každodenním kontaktu s řídícími 
orgány, aby zajistila bezproblémové provádění programů na období 2014–2020. Komise opakuje 
svůj dříve vyjádřený názor, že zvláštní zpráva č. 24/2021, na kterou se odkazuje ve zbývajících 
nedostatcích, pokud jde o doporučení, nemá s dotyčným doporučením žádnou úzkou souvislost. 

Zvláštní zpráva č. 18/2018: Je naplňován hlavní cíl preventivní složky Paktu o 

stabilitě a růstu? 

Odpověď na doporučení 1 písm. c) v bodě 137: Komise se domnívá, že plně provedla ty aspekty 
doporučení 1 písm. c), které přijala. Komise částečně přijala doporučení 1 písm. c), pokud jde o 
žádost, aby provedla přezkum účinnosti matice, vzhledem k tomu, že v té době prováděla širší 
přezkum ujednání o flexibilitě požadovaných v rámci společně dohodnutého postoje s členskými 
státy. Komise uvedla, že nemůže předjímat výsledek tohoto procesu. Komise přezkoumala 
parametry matice v rámci širšího přezkumu flexibility v rámci Paktu o stabilitě a růstu, který byl 
zveřejněn v květnu 2018. Tři podrobné úvahy, které Účetní dvůr zdůrazňuje, nebyly Komisí podrobně 
posouzeny. Tyto úvahy souvisejí s doporučením 1 písm. a) a b), které Komise zamítla. Komise se 
proto těmito doporučeními nebude zabývat. 

Odpověď na doporučení 3 v bodě 142: Komise se domnívá, že plně provedla ty aspekty doporučení 
3, které přijala. Komise doporučení 3 částečně přijala a uvedla, že je otevřena možnosti se k této 
otázce vrátit a získat pro tyto návrhy podporu členských států. Rovněž uvedla, že Komise se v této 
fázi nemůže zavázat k předložení vysvětlení Hospodářskému a finančnímu výboru. V pozdější 
odpovědi Účetnímu dvoru Komise uvedla, že se „rozhodla tuto otázku dále prozkoumat v rámci 
přezkumu správy ekonomických záležitostí“. V diskusích v rámci Hospodářského a finančního výboru 
členské státy uvedly, že by si přály, aby jakékoli budoucí změny fiskálních pravidel byly součástí 
celkového balíčku. Proto by cílené změny fiskálních pravidel, jako je změna zdůrazněná v doporučení 
3, v tuto chvíli nepodpořily. Z tohoto důvodu Komise nepředložila Hospodářskému a finančnímu 
výboru vysvětlení k této otázce. Komise rovněž připomíná, že když doporučení 3 částečně přijala, v 
žádném případě se nezavázala k předložení takového vysvětlení. Komise nemůže předjímat 
výsledek veřejné diskuse o přezkumu správy ekonomických záležitostí. Po letní přestávce v roce 
2022 a s dostatečným předstihem před rokem 2023 poskytne orientační informace o možných 
změnách rámce správy ekonomických záležitostí. 
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Zvláštní zpráva č. 19/2018: Evropská vysokorychlostní železniční síť: nikoliv 

realita, ale nesouvislý systém 

Odpověď na doporučení 2 (druhá odrážka) v bodě 106: Lhůta pro provedení tohoto doporučení 
dosud neuplynula. Doporučené opatření však souvisí s probíhající revizí nařízení o TEN-T (přijetí textu 
se očekává do poloviny roku 2024). 

Odpověď na doporučení 4 (čtvrtá odrážka) v bodě 106: Revize nařízení byla odložena a Komise 
připravuje jeho pozměněné znění s cílem přijmout jej do července 2023. 

Zvláštní zpráva č. 25/2018: Směrnice o povodních: při vyhodnocování rizik bylo 

dosaženo pokroku, zatímco plánování a provádění vyžadují zlepšení 

Odpověď na doporučení 1 v bodě 102: K 1. červnu 2022 splnilo svou ohlašovací povinnost podle 
článku 15 směrnice o povodních osm členských států (AT, CZ, DE, FI, IE, LV, NL, SE). 

Společná odpověď Komise na doporučení 2 písm. a) a b) v bodě 103: Členské státy jsou totiž 
povinny zveřejnit své druhé plány pro zvládání povodňových rizik (a třetí plány povodí) do prosince 
2021 a podat o nich zprávu Evropské komisi do března 2022. Poté Komise tyto plány posoudí a 
vypracuje zprávu se zjištěními a doporučeními, což vzhledem k rozsáhlosti a technické složitosti 
podkladové analýzy samozřejmě vyžaduje čas. Ačkoli zákonná lhůta pro předložení zprávy Komise 
je prosinec 2024, útvary Komise přijímají opatření, aby bylo dosaženo předložení dříve v roce 2024 
(což závisí také na včasnosti podávání zpráv členskými státy). 

Odpověď na doporučení 3 v bodě 106: Komise zdůrazňuje, že toto doporučení nebylo přijato. 

Odpověď na doporučení 6A v bodě 112: Komise zahájila práci na aktualizaci Pokynu č. 24 společné 
prováděcí strategie „Správa povodí v měnícím se klimatu“. Očekává se, že tato činnost bude 
dokončena koncem roku 2023 nebo začátkem roku 2024. 

Odpověď na doporučení 6B písm. a) v bodě 112: Stejně jako v bodě 2 písm. a) a bodě 6 písm. a). 

Společná odpověď Komise na doporučení 6B písm. b) a c) v bodě 112: Komise považuje toto 
doporučení za částečně provedené na základě následujících skutečností: Komise v únoru 2019 
zveřejnila hodnocení pokroku členských států v oblasti zvládání povodňových rizik. Zpráva obsahuje 
oddíly věnované problematice změny klimatu v plánech pro zvládání povodňových rizik a 
adaptačním opatřením (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). Komise připravila 
diskusní dokument (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) a provedla průzkum 
mezi členskými státy, aby zjistila nedostatky ve znalostech členských států o dopadech změny 
klimatu.  

Byla zveřejněna první verze zprávy o průzkumu (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-
4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). 
Aktualizovaná verze bude zveřejněna do října 2022. V říjnu 2021 se konal seminář o změně klimatu 
a zvládání povodňových rizik. V květnu 2022 se konal seminář o dešťových povodních. K tomuto 
podnětu přispěje právní rámec pro klima (2021) a Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu 
(2021). 

Členské státy musí do konce roku 2021 připravit druhé plány pro zvládání povodňových rizik a do 
konce března 2022 je zaslat Komisi (články 14 a 15 směrnice o povodních). Komise se zavázala 
podat zprávu o přezkumu těchto plánů do konce roku 2024 v souvislosti s další zprávou o 
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provádění rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních, která má být předložena do stejného 
data. V této souvislosti Komise zkontroluje nástroje navržené členskými státy. 

Odpověď na doporučení 7 písm. a) v bodě 113: Komise toto doporučení přijala částečně, neboť 
směrnice o povodních neukládá členským státům povinnost zahrnout pojištění jako opatření do 
jejich plánů pro zvládání povodňových rizik a všechny členské státy neposkytují informace o 
pojištění prostřednictvím svých zpráv.   

Nicméně Komise již ve svém přehledu za rok 2019 (SWD(2019)31) zkontrolovala, zda a jak členské 
státy ve svých prvních plánech pro zvládání povodňových rizik upravily pojištění.  Kromě toho 
Komise podporuje myšlenku zvyšování povědomí veřejnosti o možnosti pojištění proti povodním 
jako mechanismu pro přenesení rizik. Zvýšení pojistného krytí v rámci rozsáhlé strategie zvládání 
povodňových rizik by mohlo být vhodným přístupem pro přenesení rizik. Přínosy pojištění závisí na 
právním kontextu v každém členském státě a na specifických charakteristikách rizika povodní 
v těchto členských státech.   

V roce 2020 Komise navázala spolupráci s organizací Insurance Europe, která provedla průzkum 
mezi svými národními členskými organizacemi na téma povodní a pojištění. Současně Komise a 
členské státy provedly průzkum mezi subjekty řídícími povodňová rizika. V říjnu 2020 se konal 
seminář o pojištění a návrh zprávy byl zveřejněn v dubnu 2021 
(https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/a6981d29-
3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). Zpráva rovněž reflektuje průzkum společnosti Insurance 
Europe.   

Komise v současné době posuzuje plány pro zvládání povodňových rizik druhého cyklu, jak je 
připravily členské státy. Tato hodnocení a přehledy EU budou zveřejněny do konce roku 2024 zde 
(https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 

Odpověď na doporučení 8 písm. a) v bodě 115: Komise zdůrazňuje, že toto doporučení nebylo 
přijato. 

Zvláštní zpráva č. 31/2018: Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání 

rozporu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací 

Odpověď na doporučení 1 písm. b) v bodě 100: GŘ SANTE zveřejnilo v polovině března 2022 
přehledovou zprávu o ukazatelích dobrých životních podmínek zvířat na úrovni zemědělských 
podniků, v níž podrobně popisuje různé výzvy a obtíže při vytváření proveditelného systému 
ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat. V současnosti probíhá celá řada projektů, které se 
těmito problémy zabývají. Záměrem je zvážit tyto ukazatele pro revidované právní předpisy o 
dobrých životních podmínkách zvířat; návrh Komise by měl být přijat do konce roku 2023. 

Odpověď na doporučení 1 písm. c) v bodě 100: Výsledky hodnocení Strategie EU v oblasti ochrany a 
dobrých životních podmínek zvířat (2012–2015) byly použity pro přezkum acquis v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat. Plán pro kontrolu účelnosti, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, byl 
zveřejněn v květnu 2020, takže nedošlo k žádnému zpoždění v provádění. Práce na samotné 
kontrole účelnosti probíhají a očekává se, že související pracovní dokument útvarů Komise bude 
zveřejněn do třetího čtvrtletí roku 2022. 

Úvodní posouzení dopadů revize právních předpisů o dobrých životních podmínkách zvířat bylo 
zveřejněno v červenci 2021 a do konce srpna 2021 k němu bylo možné poskytnout zpětnou vazbu. 
Otevřená veřejná konzultace probíhala od 15. října 2021 do 21. ledna 2022. Plánuje se, že studie 
posouzení dopadů budou dokončeny do začátku roku 2023 a související legislativní návrhy budou 
přijaty do čtvrtého čtvrtletí roku 2023. 
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Odpověď na doporučení 4 písm. a) v bodě 104: Provádění doporučení probíhá v souvislosti s 
hodnocením strategických plánů SZP. Všem členským státům byly zaslány dopisy s připomínkami ke 
strategickým plánům SZP, v nichž byly požadovány vysvětlení a větší ambice v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat.  Komise v současné době vyhodnocuje odpovědi a intenzivně diskutuje s 
členskými státy. Bylo přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. 
prosince 2021, Úř. věst. L 20, kterým se doplňuje nařízení o strategických plánech, pokud jde o 
dobré životní podmínky zvířat. 

Podpůrné odkazy 

Přehled strategických plánů SZP – připomínky Komise (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-
farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-plans-ol-220331.pdf) 

Dopisy s připomínkami ke strategickým plánům SZP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en) 

Zvláštní zpráva č. 33/2018: Desertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou 

vyžaduje více opatření 

Odpověď na doporučení 1 písm. a) v bodě 74: Komise přijala důležitá opatření k provedení tohoto 
doporučení prostřednictvím přijetí Strategie EU pro půdu do roku 2030 a výzkumu prováděného 
Společným výzkumným střediskem. Vytvoření metodiky pro hodnocení rozsahu desertifikace a 
degradace půdy v EU je třeba koordinovat s právním rámcem pro zdraví půdy, k němuž Evropská 
komise předloží do roku 2023 zvláštní legislativní návrh. Metodiku tedy nelze stanovit před tímto 
datem. 

Odpověď na doporučení 1 písm. b) v bodě 74: Komise přijala důležitá opatření k provedení tohoto 
doporučení přijetím Strategie EU pro půdu do roku 2030. Nová Strategie EU pro půdu do roku 2030 
obsahuje v oddíle 4.2 toto opatření: „S podporou Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a 
Společného výzkumného střediska (JRC) každých pět let [Komise] zveřejní informace o stavu 
degradace půdy a desertifikace v EU.“ 

Odpověď na doporučení 3 písm. a) v bodě 78: Nová Strategie EU pro půdu do roku 2030 stanoví 
zastřešující rámec a konkrétní opatření, která významně přispějí k dosažení stanovených závazků a 
cílů, mezi něž patří i neutrální degradace půdy do roku 2030. Jakmile bude stanovena metodika (viz 
doporučení 1 písm. a)) a zaveden právní rámec pro zdraví půdy, bude možné podrobněji popsat, jak 
bude neutrální degradace půdy dosaženo, a podávat zprávy o dosaženém pokroku. Provádění 
tohoto doporučení tedy závisí na provedení doporučení 1 písm. a) a na procesu přijímání právního 
rámce pro zdraví půdy. 

Zvláštní zpráva č. 35/2018: Transparentnost prostředků EU prováděných 

nevládními organizacemi: je zapotřebí větší úsilí 

Společná odpověď Komise na doporučení 1 písm. a) a písm. b) v bodě 66: Komise konstatuje, že 
toto dílčí doporučení nebylo původně přijato z důvodů vysvětlených v odpovědích Komise na zvláštní 
zprávu Účetního dvora č. 35/2018, zejména vzhledem k tomu, že právní rámec nestanovil 
přijímanou definici nevládních organizací na mezinárodní ani evropské úrovni. V době vydání 
zvláštní zprávy Účetního dvora právě proběhla revize finanční nařízení. V dubnu 2022 však Komise 
přijala návrh revize finančního nařízení, v němž je zavedena definice nevládní organizace a 
příslušná kritéria. Nyní bude na spolunormotvůrcích, aby rozhodli o dalším postupu a změnu 
finančního nařízení přijali. 
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Odpověď Evropské centrální banky na zprávu Evropského účetního dvora o plnění

rozpočtu EU – Stav ke konci roku 2021 „kapitola 3 – kroky podniknuté v návaznosti na

doporučení“

Doporučení 5 b) – zvláštní zpráva EÚD č. 2/2018

V návaznosti na audit EÚD v roce 2018 ECB aktualizovala svůj rámec nouzového akčního

plánu (EAP) tak, aby poskytoval harmonizované pokyny k procesu následujícím poté, co je

banka klasifikována podle jednoho ze stadií EAP. Pro všechna stadia tak platí, že společné

týmy dohledu mohou zvážit žádost o cílenou kontrolu na místě za účelem posouzení, mimo

jiné, faktorů majících za následek zhoršení kvality aktiv, což znamená, že již začal být

uplatňován proces ve smyslu doporučení 5 bodu b). Společné týmy dohledu mohou rovněž

požádat o provedení kontroly na místě v rámci každoročních programů dohledových šetření

významných bank, a to s využitím systematických kvantitativních postupů pro jednotlivé

složky či údaje jednotlivých bank za minulá období (prostřednictvím přezkumů úvěrové

dokumentace či ověřovacích modelů), přezkumů zajištění externími odhadci nebo vývoje

propracovaných postupů obezřetnostního oceňování pro expozice spojené s tržním rizikem.

Vývoj a uplatňování těchto postupů kontrol na místě během posledních let společným týmům

dohledu umožnily ověřovat kvalitu aktiv způsobem přiměřeným k příslušným problémům –

poněvadž tyto postupy mají systematicky kvantitativní výsledek, který se odráží

v kvantifikovaných rezervách či rozdílech ocenění – a v případě potřeby požádat o novou

klasifikaci aktiv. Tyto kontroly na místě jsou tak přiměřeným nástrojem pro průběžný přezkum

kvality aktiv. Pokud je v rámci EAP nutné bezodkladně provést kontrolu na místě, ECB je pro

takové účely schopná prostřednictvím změny priorit programu kontrol na místě a přerozdělení

příslušných zdrojů urychleně sestavit specializovaný kontrolní tým.
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ODPOVĚDI KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 

2021  

„Příloha“ 

Kroky v návaznosti na doporučení z kapitoly 3 výroční zprávy 
za rok 2018 

Pokud jde o doporučení 3.2 písm. a), b), c) a 3.4 uvedená ve výroční zprávě za rok 2018, Komise by 
ráda poznamenala, že z důvodu zpoždění při zavádění provozních opatření způsobených pozdním 
přijetím příslušných nařízení nebyly v případě několika programů dosud stanoveny základní scénáře, 
milníky a cíle (ani související dokumentace). 
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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, výkonnost výdajových programů 
financovaných z rozpočtu EU na konci roku 2021. 
Hlavním tématem letošní zprávy o výkonnosti je 
začleňování horizontálních politických priorit do 
rozpočtu EU. Účetní dvůr posuzoval, zda byly 
priority začleněny do vybraných výdajových 
programů EU a zda Komise příspěvek rozpočtu EU 
k těmto prioritám měřila pomocí vhodného 
výkonnostního rámce.


	Obsah
	Zpráva Evropského účetního dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2021
	Obsah
	Kapitola 1
	Začleňování horizontálních politických priorit Komise do rozpočtu EU

	Kapitola 2
	Výkonnostní rámec pro horizontální politické priority Komise

	Kapitola 3
	Kontrola opatření v návaznosti na předchozí doporučení

	Odpovědi orgánů a institucí na zprávu Evropského účetního dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2021
	Obsah
	CH5135369CS06-22PP-DEC127-22APCFIN-RA-RP_Intro-TR.pdf
	Obecný úvod

	CH5135369CS06-22AA-DEC127-22APCFIN-RA-RP_Chapter_1-TR.pdf
	Úvod
	Rozsah a koncepce
	Začleňování horizontálních politických priorit do vybraných rozpočtových programů EU
	Ve VFR na období 2021–2027 existuje rámec pro řešení většiny horizontálních politických priorit
	Součástí výdajových programů EU jsou horizontální politické priority, které jsme zkoumali
	Komise vypracovala metody pro sledování výdajů na některé horizontální politické priority
	Oblast klimatu
	Biologická rozmanitost
	Rovnost žen a mužů
	Digitální transformace
	Cíle udržitelného rozvoje


	Podávání zpráv o plnění horizontálních politických priorit
	Výroční zpráva o řízení a výkonnosti uvádí o pokroku při plnění cílů v oblasti začleňování příliš pozitivní závěry
	K dispozici je málo informací o tom, zda výdaje smysluplně přispívají současně k více prioritám
	Stávající ukazatele výkonnosti programů mohou poskytnout relevantní informace o horizontálních prioritách
	Výkonnostní rámec Komise zatím neměří efekty 
	Přezkum oznamovaných informací prováděný Komisí se potýká s problémy

	Přílohy
	Příloha 1.1 – Začleňování horizontálních politických priorit do posouzení dopadů
	Příloha 1.2 – Začleňování horizontálních politických priorit do právních předpisů
	Příloha 1.3 – Stanovení výdajových cílů pro horizontální politické priority


	CH5135369CS06-22BB-DEC127-22APCFIN-RA-RP_Chapter_2-TR.pdf
	Úvod
	Rozsah a koncepce
	Priority v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti jsou začleněny do výkonnostního rámce
	EÚD při nedávných auditech zjistil, že příspěvek rozpočtu EU k plnění cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti je nadhodnocený
	Nedostatky ve vykázaných údajích musí Komise ještě řešit novou metodikou
	Komise výdaje sleduje, ale vykázaný pokrok je ve významné míře založen na odhadech 
	Ukazatele relevantní pro oblasti klimatu a biologickou rozmanitost


	Při začleňování rovnosti žen a mužů do výkonnostního rámce bylo dosaženo pokroku
	Audity EÚD odhalily v začleňování hlediska rovnosti žen a mužů nedostatky
	První odhad celkového příspěvku rozpočtu EU k podpoře rovnosti žen a mužů, který Komise provedla, byl ovlivněn nedostatky
	Pro rovnost žen a mužů neexistují žádné výdajové cíle a jen málo ukazatelů
	Ukazatele relevantní pro rovnosti žen a mužů


	O pokroku programů EU při plnění cílů udržitelného rozvoje jsou k dispozici jen omezené informace
	EÚD při své předchozí práci zjistil, že Komise informace o přínosu rozpočtu k plnění cílů udržitelného rozvoje nevykazuje
	Komise začala informovat o vazbě mezi výdajovými programy EU a cíli udržitelného rozvoje
	Ukazatele relevantní pro cíle udržitelného rozvoje


	Novou prioritou je digitální transformace
	Komise poskytla informace o příspěvku k digitální transformaci u konkrétních programů
	Ukazatele relevantní pro digitální transformaci


	Závěry a doporučení
	Přílohy
	Příloha 2.1 – Auditní kritéria použitá pro posouzení výkonnostního rámce pro oblast klimatu, biologickou rozmanitost, rovnost žen a mužů, cíle udržitelného rozvoje a digitální transformaci
	Příloha 2.2 – Příspěvek k oblasti klimatu v roce 2021, odhad z předchozího roku a cíle stanovené v základních právních aktech
	Příloha 2.3 – Příspěvek k oblasti klimatu v roce 2021 jako procento celkových závazků 
	Příloha 2.4 – Příspěvek k biologické rozmanitosti v roce 2021 a budoucí odhady (v mld. EUR)
	Příloha 2.5 – Příspěvek k rovnosti žen a mužů v roce 2021 podle bodového hodnocení (v mld. EUR)


	CH5134101CS06-22PP-DEC105-22APCFIN-RA-RP_Chapter_3-TR.pdf
	Úvod
	Připomínky
	Podíl doporučení, která kontrolované subjekty přijaly v plném rozsahu, se zvýšil
	Celkový mírný pokles podílu doporučení, která byla provedena v plném rozsahu nebo z větší části
	75 % doporučení určených Evropské komisi bylo realizováno v plném rozsahu nebo ve většině ohledů
	70 % doporučení určených jiným kontrolovaným subjektům bylo realizováno v plném rozsahu nebo z větší části
	Snížení podílu doporučení provedených včas
	S rozsahem realizace opatření souvisí přijetí auditních doporučení kontrolovanými subjekty

	Závěr
	Přílohy
	Příloha 3.1 – Podrobné informace o stavu realizace doporučení z roku 2018 podle jednotlivých zpráv – Evropská komise
	Příloha 3.2 – Podrobné informace o stavu realizace doporučení z roku 2018 podle jednotlivých zpráv – ostatní kontrolované subjekty
	Příloha 3.3 – Zvláštní zprávy, jejichž doporučení Komise realizovala plně nebo ve většině ohledů


	CH5135369CS06-22CC-DEC127-22APCFIN-RA-RP_Annex-TR.pdf
	Příloha
	Kontrola opatření přijatých v návaznosti na doporučení z kapitoly 3 výroční zprávy za rok 2018


	1_CS_ACT_part1_v2.pdf
	ODPOVĚDI KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2021
	„KAPITOLA 1 – ZAČLEŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH POLITICKÝCH PRIORIT KOMISE DO ROZPOČTU EU“
	ÚVOD K ODPOVĚDÍM KOMISE
	ZAČLEŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH POLITICKÝCH PRIORIT DO VYBRANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROGRAMŮ EU
	PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PLNĚNÍ HORIZONTÁLNÍCH POLITICKÝCH PRIORIT

	1_CS_ACT_part1_v2.pdf
	ODPOVĚDI KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2021
	„KAPITOLA 2 – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC PRO HORIZONTÁLNÍ POLITICKÉ PRIORITY KOMISE“
	ZAČLENĚNÍ PRIORIT V OBLASTI KLIMATU A BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI DO VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE
	ZAČLEŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ DO VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE
	INFORMACE O POKROKU PROGRAMŮ EU PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
	ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

	1_CS_ACT_part1_v2.pdf
	ODPOVĚDI KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O PLNĚNÍ ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2021
	„KAPITOLA 3 – KONTROLA OPATŘENÍ V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ DOPORUČENÍ“
	PŘIPOMÍNKY    3.8, 3.9 a příloha 3.1 Komise zaznamenává výrazné zvýšení počtu doporučení, k nimž je třeba provádět následná opatření, a to ze 149 v roce 2017 na 255 v roce 2018. Je třeba na to nahlížet v souvislosti s nárůstem počtu zvláštních zpráv s...
	Komise konstatuje, že z 28 doporučení, která Účetní dvůr považoval za neprovedená, jsou podle názoru Komise čtyři doporučení plně provedena od 23. května 2022 a že původně 16 doporučení nepřijala a dvě doporučení přijala částečně, a to z důvodů uveden...
	Podobně nebylo z 68 doporučení označených jako „zpožděná“ přijato pět doporučení. Z těchto pěti doporučení Účetní dvůr považuje jedno za plně provedené, dvě za provedená ve většině ohledů a dvě za provedená v některých ohledech. To znamená, že Komise ...
	3.13–3.15 Komise považuje za nanejvýš důležité, aby byla ke všem přijatým doporučením přijímána opatření a aby byla tato doporučení provedena. Monitorovací systém sice uzavírá sledování, když Komise považuje dané doporučení za provedené, tím však ne...
	3.20 Úroveň provedení a včasnost následných opatření je třeba posuzovat v souvislosti s přijetím doporučení Účetního dvora. Komise je plně odhodlána provést všechna přijatá doporučení ve lhůtách, které EÚD ve zvláštních zprávách stanovil. To však nepl...
	ZÁVĚR    3.22 Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 3.8, zejména na to, že v souvislosti se zvláštními zprávami zveřejněnými v roce 2018 došlo k výraznému nárůstu počtu doporučení, k nimž je třeba přijmout následná opatření, oproti předchozím rokům, ...
	ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA PŘÍLOHU 3.1 „PODROBNÉ INFORMACE O STAVU REALIZACE DOPORUČENÍ Z ROKU 2018 PODLE JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV – EVROPSKÁ KOMISE“
	Zvláštní zpráva č. 01/2018: Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS) – čas na lepší zacílení
	Zvláštní zpráva č. 03/2018: Audit postupu při makroekonomické nerovnováze
	Zvláštní zpráva č. 04/2018: Pomoc EU pro Myanmar/Barmu
	Zvláštní zpráva č. 06/2018: Volný pohyb pracovníků – základní svoboda je sice zajištěna, avšak lepší zaměření prostředků EU by napomohlo mobilitě pracovníků
	Zvláštní zpráva č. 10/2018: Režim základní platby pro zemědělce – provozně funkční, ale s omezeným dopadem na zjednodušení, cílení a sbližování úrovní podpory
	Zvláštní zpráva č. 13/2018: Boj proti radikalizaci vedoucí k terorismu: Komise zohlednila potřeby členských států, avšak v koordinaci a hodnocení se vyskytovaly určité nedostatky
	Zvláštní zpráva č. 16/2018: Přezkum právních předpisů EU ex post: dobře nastavený, ale neúplný systém
	Zvláštní zpráva č. 17/2018: Opatření Komise a členských států v posledních letech programů v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se zaměřovala na výsledky
	Zvláštní zpráva č. 18/2018: Je naplňován hlavní cíl preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu?
	Zvláštní zpráva č. 19/2018: Evropská vysokorychlostní železniční síť: nikoliv realita, ale nesouvislý systém
	Zvláštní zpráva č. 25/2018: Směrnice o povodních: při vyhodnocování rizik bylo dosaženo pokroku, zatímco plánování a provádění vyžadují zlepšení
	Zvláštní zpráva č. 31/2018: Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozporu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací
	Zvláštní zpráva č. 33/2018: Desertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více opatření
	Zvláštní zpráva č. 35/2018: Transparentnost prostředků EU prováděných nevládními organizacemi: je zapotřebí větší úsilí


	1_CS_ACT_part1_v2.pdf
	ODPOVĚDI KOMISE NA ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EU – STAV KE KONCI ROKU 2021
	„Příloha“




