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

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

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

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

 

přijal Účetní dvůr Evropské unie na svém zasedání dne 24. září 2020 a 20. července 2020  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY 
za rozpočtový rok 2019  

 

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

 

 

Členy Účetního dvora jsou: 

Klaus-Heiner LEHNE (předseda), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZARU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER, 

Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, 
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, 

Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, 
Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, 

Helga BERGER  
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Obecný úvod 
0.1. Evropský účetní dvůr (EÚD) je orgánem1 Evropské unie a externím auditorem
finančních prostředků EU2. V této funkci vystupujeme jako nezávislý ochránce 
finančních zájmů všech občanů EU, zejména tím, že pomáháme zdokonalovat finanční 
řízení EU. Další informace o naší činnosti naleznete v našich výročních zprávách o 
činnosti, zvláštních zprávách, zprávách o přezkumech a stanoviscích k návrhům nových 
či aktualizovaných právních předpisů EU a k dalším rozhodnutím s významem pro 
finanční řízení3. 

0.2. Letos jsme poprvé rozdělili svou výroční zprávu za rozpočtový rok 2019 do dvou
samostatných částí. Tato část se týká spolehlivosti konsolidované účetní závěrky EU a 
správnosti operací. Druhá část pojednává o výkonnosti výdajových programů 
financovaných z rozpočtu EU. 

0.3. Souhrnný rozpočet EU každoročně schvaluje Rada Evropské unie a Evropský
parlament. Naše výroční zpráva je dle potřeby i s našimi zvláštními zprávami 
východiskem pro postup udělení absolutoria, během něhož Evropský parlament na 
doporučení Rady rozhoduje, zda Evropská komise náležitým způsobem vykonávala své 
povinnosti při plnění rozpočtu. Výroční zprávu zasíláme parlamentům členských států, 
Evropskému parlamentu a Radě, jakmile je zveřejněna. 

0.4. Hlavní součástí naší zprávy je prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti
konsolidované účetní závěrky EU a legality a správnosti operací. Toto prohlášení je 
doplněno zvláštním hodnocením každé hlavní oblasti činnosti EU. 

1 EÚD byl jako orgán zřízen článkem 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, známé také jako 
Maastrichtská smlouva (Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 1). Původně byl však ustaven v roce 
1977 Bruselskou smlouvou jako nový subjekt Společenství odpovědný za funkci externího 
auditora (Úř. věst. L 359, 31.12.1977, s. 1). 

2 Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, 
s. 169–171).

3 Dostupné na naší internetové stránce: www.eca.europa.eu. 
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0.5. Tato část zprávy je strukturována takto: 

— kapitola 1 obsahuje prohlášení o věrohodnosti a shrnutí výsledků našeho auditu, 
který se týkal spolehlivosti účetní závěrky a správnosti operací, 

— v kapitole 2 předkládáme analýzu rozpočtového a finančního řízení, 

— v kapitole 3 uvádíme svá zjištění o příjmech EU, 

— v kapitolách 4 až 9 uvádíme výsledky svého testování správnosti operací a 
prověřování výročních zpráv o činnosti Komise a dalších prvků jejích systémů 
vnitřní kontroly i jiných správních mechanismů rozdělené podle hlavních okruhů 
stávajícího víceletého finančního rámce (VFR)4. 

0.6. Jelikož k jednotlivým okruhům víceletého finančního rámce neexistují 
samostatné finanční výkazy, nejsou závěry uvedené v každé z kapitol výrokem 
auditora. V kapitolách jsou místo toho popsány významné skutečnosti týkající se 
jednotlivých okruhů víceletého finančního rámce. 

0.7. Naším cílem je předkládat připomínky v jasné a stručné formě. Ne vždy se ale 
můžeme vyhnout použití specifických termínů týkajících se EU, jejích politik a rozpočtu 
nebo účetnictví a auditu. Na naší internetové stránce jsme zveřejnili glosář 
s vysvětlením většiny těchto termínů5. Termíny, které jsou do glosáře zahrnuty, jsou při 
svém prvním výskytu v jednotlivých kapitolách vyznačeny kurzívou. 

0.8. V této zprávě jsou uvedeny také odpovědi Komise (a případně dalších orgánů a 
institucí EU) na naše připomínky. Jako externí auditor jsme povinni předložit svá 
auditní zjištění a učinit z nich nezbytné závěry, a poskytnout tak nezávislé a nestranné 
posouzení spolehlivosti účetní závěrky EU a správnosti operací. 

4 Nepředkládáme zvláštní posouzení výdajů v rámci okruhu 6 (Náhrady) ani výdajů mimo 
víceletý finanční rámec. Naše analýza okruhu 3 („Bezpečnost a občanství“) uvedená 
v kapitole 8 a okruhu 4 („Globální Evropa“) uvedená v kapitole 7 nezahrnuje odhadovanou 
míru chyb. 

5 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARY-
AR_2019_CS.pdf 
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Prohlášení o věrohodnosti předkládané 
Evropským účetním dvorem 
Evropskému parlamentu a Radě – 
zpráva nezávislého auditora 

Výrok 

I. Provedli jsme audit: 

a) konsolidované účetní závěrky Evropské unie, která se skládá 
z konsolidovaných finančních výkazů1 a ze zpráv o plnění rozpočtu2 za 
rozpočtový rok 2019, schválené Komisí dne 26. června 2020, 

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

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

II. Domníváme se, že konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie (EU) za rok 
2019 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční 
situaci Evropské unie k 31. prosinci 2019, výsledky jejích činností, peněžní toky a 
změny čistých aktiv za daný rok v souladu s finančním nařízením a s účetními 
pravidly založenými na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro 
veřejný sektor. 

1 Konsolidované finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz 
peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další 
přílohy (včetně vykazování podle segmentů). 

2 Zprávy o plnění rozpočtu zahrnují i přílohy. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka 

Příjmy 

Výrok o legalitě a správnosti příjmů  

III. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2019, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Výdaje 

Záporný výrok o legalitě a správnosti výdajů 

IV. Vzhledem k významnosti skutečnosti popsané ve východisku pro vyjádření 
záporného výroku o legalitě a správnosti výdajů se domníváme, že výdaje 
schválené v účetní závěrce za rozpočtový rok 2019 jsou zatíženy významnou 
(materiální) mírou chyb. 

Východisko pro vyjádření výroku 

V. Audit jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a 
etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními 
standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) vydanými Mezinárodní organizací 
nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Naše odpovědnost vymezená těmito 
standardy a etickými kodexy je podrobněji popsána v oddílu naší zprávy 
Odpovědnost auditora. Splnili jsme rovněž požadavky na nezávislost a dodrželi 
etické požadavky stanovené Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce 
vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních. Domníváme se, že 
důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku. 

Východisko pro vyjádření záporného výroku o legalitě a správnosti výdajů 

VI. Naše celková odhadovaná míra chyb pro výdaje schválené v účetní závěrce 
za rozpočtový rok 2019 činí 2,7%. Významnou (materiální) mírou chyb je zatížena 
podstatná část výdajů – více než polovina. Týká se to především úhradových 
výdajů, u nichž odhadovaná míra chyb činí 4,9 %. V roce 2019 se převážně 
z důvodů nárůstu výdajů v okruhu „Soudržnost“ objem těchto výdajů zvýšil na 
66,9 miliardy EUR, což představuje 53,1 % našeho kontrolovaného základního 
souboru3. Dopady zjištěných chyb jsou proto ve schválených výdajích za tento rok 
jak významné (materiální), tak s rozsáhlým dopadem. 

3 Další informace uvádíme v bodech 1.21–1.26 naší výroční zprávy za rok 2019. 
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Hlavní záležitosti auditu 

Posuzovali jsme závazek týkající se důchodů a jiných zaměstnaneckých požitků 

VII. Rozvaha EU zahrnuje závazky týkající se důchodů a jiných zaměstnaneckých 
požitků v hodnotě 97,7 miliardy EUR ke konci roku 2019, které představují téměř 
40 % celkových závazků roku 2019 ve výši 251,5 miliardy EUR. 

VIII. Větší část tohoto závazku týkajícího se důchodů a jiných zaměstnaneckých 
požitků (83,8 miliardy EUR) souvisí s důchodovým systémem úředníků a ostatních 
zaměstnanců Evropské unie (PSEO). Závazek zaúčtovaný v účetní závěrce odráží 
částku, jež by musela být vložena do penzijního fondu, pokud by takový fond byl 
ustaven, aby hradil stávající závazky ze starobních důchodů4. Kromě starobních 
důchodů pokrývá i invalidní důchody a důchody vyplácené vdovám a sirotkům 
úředníků EU. Požitky vyplácené v rámci důchodového systémů se účtují na vrub 
rozpočtu EU. Členské státy společně ručí za platbu požitků a úředníci přispívají na 
náklady související s financováním tohoto systému jednou třetinou. Výpočet 
tohoto závazku provádí jménem účetního Komise Eurostat za použití parametrů 
stanovených pojistněmatematickými poradci Komise. 

IX. Druhou největší částí závazku týkajícího se důchodů a jiných 
zaměstnaneckých požitků (11,8 miliardy EUR) je odhadovaný závazek EU vůči 
společnému systému nemocenského pojištění (JSIS). Tento závazek plyne 
z nákladů na zdravotní péči o zaměstnance EU splatných po ukončení jejich 
služebního poměru (po odečtení jejich příspěvků). 

X. V rámci našeho auditu jsme u důchodového závazku hodnotili 
pojistněmatematické předpoklady a výsledné ocenění. Při tomto hodnocení jsme 
vycházeli z práce externích pojistněmatematických odborníků na vypracování 
studie týkající se důchodového závazku a závazku vůči systému PSEO. Kontrolovali 
jsme číselné údaje, pojistněmatematické parametry, výpočet závazku i prezentaci 
v rozvaze a příloze ke konsolidované účetní závěrce. 

XI. Dospěli jsme k závěru, že odhad celkových závazků týkajících se důchodů a 
jiných zaměstnaneckých požitků v konsolidované rozvaze je realistický. Tento 
odhad (včetně spolehlivosti podkladových údajů) budeme nadále prověřovat. 

Posoudili jsme významné odhady na konci roku uvedené v účetní závěrce 

XII. Na konci roku 2019 činila odhadovaná hodnota způsobilých výdajů, které již 
příjemcům vznikly, ale příjemci je zatím nevykázali, 105,7 miliardy EUR (konec roku 
2018: 99,8 miliardy EUR). Tyto částky byly zaúčtovány jako výdaje příštích období5. 
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XIII. Ke konci roku 2019 činila odhadovaná částka v účetní závěrce, která nebyla 
využita prostřednictvím finančních nástrojů v rámci sdíleného řízení a režimů 
podpory, 6,9 miliardy EUR (konec roku 2018: 6,5 miliardy EUR); v rozvaze je 
uvedena v položce „Ostatní zálohy členským státům“.  

XIV. Pro posouzení těchto odhadů na konci roku jsme prověřovali systém, který 
Komise zavedla pro výpočet při oddělení účetních období, a ujišťovali jsme se 
o jeho správnosti a úplnosti v těch generálních ředitelstvích, kde je prováděna 
většina plateb. Během auditní práce na vzorku faktur a plateb předběžného 
financování jsme prověřovali příslušné výpočty při oddělení účetních období a 
zaměřili se přitom na riziko zkreslení časově rozlišených částek. Účetní útvary 
Komise jsme požádali o dodatečné vysvětlení k obecné metodice pro stanovení 
těchto odhadů. 

XV. Dospěli jsme k závěru, že odhad celkové částky výdajů příštích období a 
ostatních záloh členským státům v konsolidované rozvaze je realistický. 

Posuzovali jsme potenciální dopad událostí po rozvahovém dni na účetní závěrku 

XVI. Dne 1. února 2020 přestalo být Spojené království členským státem EU. 
Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii („dohoda 
o vystoupení“) uzavřenou mezi těmito dvěma stranami se Spojené království 
zavázalo splnit všechny finanční závazky ve stávajícím i předchozím víceletém 
finančním rámci z titulu jeho členství v EU. 

XVII. Nezjistili jsme žádné události související s vystoupením Spojeného 
království z EU, které by si vyžádaly úpravy konsolidované účetní závěrky EU za rok 
2019 podle mezinárodního účetního standardu pro události po datu účetní 
závěrky6. 

4 Viz mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) 39 – Zaměstnanecké požitky. 
Pro PSEO je závazek z definovaných požitků odrazem stávající hodnoty očekávaných 
budoucích plateb, jež bude EU povinna provést k úhradě důchodových závazků souvisejících 
se službami poskytnutými zaměstnanci v běžném období a v předchozích obdobích. 

5 Zahrnují výdaje příštích období na straně pasiv rozvahy ve výši 66,9 miliardy EUR a na straně 
aktiv rozvahy částku 38,8 miliardy EU snižující hodnotu předběžného financování. 

6 Viz standard IPSAS 14 – Události po datu účetní závěrky. 
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XVIII. Ačkoli vypuknutí pandemie covid-19 mělo závažný dopad na 
hospodářství i veřejné finance členských států, nevyžádalo si žádnou úpravu údajů 
vykázaných v účetní závěrce7 (tj. jde o „událost nevyžadující úpravu“). Iniciativy 
navrhované Komisí v reakci na tuto pandemii však na finanční výkazy za následná 
vykazovací období vliv mít mohou, budou-li realizovány. 

XIX. Za stávající situace neexistuje žádný finanční dopad, který by bylo třeba 
v konsolidované účetní závěrce EU za rok 2019 vykázat. Dospěli jsme k závěru, že 
účetní závěrka k 31. prosinci 2019 věrně zobrazuje události po rozvahovém dni. 

Ostatní záležitosti 

XX. Za poskytnutí „ostatních informací“ odpovídá vedení. Tímto výrazem se 
rozumí dokument „Finanční výkazy – diskuse a analýza“, ale nikoliv konsolidovaná 
účetní závěrka a související zpráva auditora. Náš výrok ke konsolidované účetní 
závěrce se k těmto ostatním informacím nevztahuje a my k nim nevydáváme 
žádný závěr uvádějící ujištění. V souvislosti s auditem konsolidované účetní 
závěrky je naší povinností si tyto ostatní informace přečíst a uvážit, zda jsou ve 
významné (materiální) míře nekonzistentní s konsolidovanou účetní závěrkou 
nebo poznatky, které jsme získali v průběhu auditu, nebo se jinak jeví být 
významně (materiálně) zkresleny. Pokud dospějeme k závěru, že ostatní informace 
jsou významně (materiálně) zkresleny, jsme povinni tuto skutečnost uvést v naší 
zprávě. V této souvislosti nemáme žádné připomínky, které bychom museli uvést. 

Odpovědnost vedení 

XXI. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení je vedení 
odpovědné za vypracování a prezentaci konsolidované účetní závěrky EU na 
základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za 
legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této 
odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a provádět vnitřní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž 
odpovědné za to, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní 
závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy (zákony, nařízeními, zásadami, 
pravidly a normami), jimž se řídí. Konečnou odpovědnost za legalitu a správnost 
operací, na jejichž základě je účetní závěrka EU sestavena, nese Komise (článek 
317 SFEU). 

XXII. Při sestavování konsolidované účetní závěrky je vedení povinno posoudit, 
zda je EU schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, vysvětlit a popsat v 
účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použít účetnictví 
založené na předpokladu nepřetržitého trvání subjektu, s výjimkou případu, kdy 
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má v úmyslu subjekt zrušit nebo ukončit svou činnost, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost než tak učinit. 

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

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

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky a uskutečněných 
operací 

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

XXVI. Pokud jde o příjmy, při auditu vlastních zdrojů odvozených z daně 
z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) vycházíme 
z makroekonomických souhrnných ukazatelů, na jejichž základě jsou tyto zdroje 
vypočteny, a posuzujeme systémy, které Komise používá pro zpracování těchto 
ukazatelů až do okamžiku, kdy jsou příspěvky členských států přijaty a zahrnuty do 
konsolidované účetní závěrky. U tradičních vlastních zdrojů zkoumáme účty 
celních orgánů a analyzujeme tok cel a poplatků do okamžiku, kdy příslušné částky 
obdrží Komise a kdy jsou zaznamenány v účetní závěrce. 

7 Viz standard IPSAS 14 – Události po datu účetní závěrky. 
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XXVII. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy 
vznikly, byly zaznamenány a schváleny. Tato kontrola se vztahuje na všechny 
kategorie plateb kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby 
kontrolujeme, když příjemce prostředků poskytne podklady k jejich řádnému 
využití a orgán či subjekt tyto podklady přijme zúčtováním zálohové platby, na což 
může dojít až v následujícím roce. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. září 2020 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
předseda 

 

Evropský účetní dvůr 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
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Úvod 

Úloha Evropského účetního dvora 

1.1. Jsme nezávislým auditorem EU. V souladu se Smlouvou o fungování Evropské 
unie (SFEU)8: 

a) vydáváme stanovisko k účetní závěrce EU, 

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

c) podáváme zprávy o hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti výdajů EU9, 

d) vyjadřujeme se k legislativním návrhům s finančním dopadem. 

1.2. Práce, kterou provádíme pro účely prohlášení o věrohodnosti (vysvětleno 
v příloze 1.1), je naplněním prvního a druhého cíle. Rozhodli jsme se, že za rozpočtový 
rok 2019 budeme prezentovat výkonnostní aspekty plnění rozpočtu (tj. hospodárnost, 
efektivnost a účinnost výdajů) v samostatné části naší výroční zprávy10. Souhrnně je 
tato auditní práce rovněž klíčovým vstupem pro naše stanoviska k navrhovaným 
právním předpisům. 

1.3. V této kapitole výroční zprávy uvádíme: 

a) obecné informace k našemu prohlášení o věrohodnosti a přehled našich zjištění a 
závěrů o spolehlivosti účetní závěrky a správnosti operací, 

b) informace o případech podezření z podvodu, které postupujeme úřadu OLAF, 

c) shrnutí naší koncepce auditu (viz příloha 1.1). 

1.4. K omezení volného pohybu osob v souvislosti s krizí vyvolanou onemocněním 
covid-19 došlo před tím, než jsme stihli dokončit svou auditní práci na této výroční 
zprávě a prohlášení o věrohodnosti. To mělo dopad na naši schopnost získat důkazní 
informace, které jsou pro některé části naší práce nutné. V případech, kdy jsme 

8 Články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, 
s. 47). 

9 Viz glosář: řádné finanční řízení. 

10 Viz naše zpráva o výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019 – stav ke konci roku 2019. 
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vzhledem k cestovním omezením nemohli provést kontroly na místě, jsme uplatnili 
alternativní auditorské postupy (jako např. dokumentární přezkum). To nám umožnilo 
získat dostatek vhodných důkazních informací, abychom mohli svou auditní práci 
dokončit a vypracovat prohlášení o věrohodnosti a zvláštní posouzení pro výroční 
zprávu za rok 2019 bez omezení rozsahu. 

Výdaje EU jsou významným nástrojem pro dosahování cílů 
politik 

1.5. Výdaje EU jsou důležitým – ale nikoliv jediným – nástrojem k dosahování cílů 
politik. K dalším důležitým nástrojům patří tvorba právních předpisů a volný pohyb 
zboží, služeb, kapitálu a osob v rámci EU. V roce 2019 činily výdaje EU 159,1 miliardy 
EUR11, což odpovídá 2,1 % celkových souhrnných veřejných výdajů členských států EU 
a 1,0 % jejich společného hrubého národního důchodu EU (viz rámeček 1.1). 

Rámeček 1.1 

Výdaje EU v roce 2019 jako podíl hrubého národního důchodu (HND) 
a výdajů vládních institucí 

 
Zdroj: HND členských států: roční účetní závěrka Evropské komise za rok 2019 – Příloha A – Příjmy; 
výdaje vládních institucí členských států: Eurostat — roční národní účty; výdaje EU: Evropská 
komise – konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rok 2019. 

11 Viz konsolidovaná roční účetní závěrka EU za rozpočtový rok 2019, zprávy o plnění rozpočtu 
a přílohy, 4.3 VFR: Plnění prostředků na platby. 

100 %
Hrubý národní důchod EU-28  
16 446 mld. EUR

46 %
Výdaje vládních institucí EU-28
7 544 mld. EUR

1 %
Výdaje EU
159,1 mld. EUR

20



1.6. Prostředky EU jsou příjemcům vypláceny formou jednorázových plateb / 
ročních splátek nebo jako řada plateb v rámci víceletých výdajových režimů. V roce 
2019 činily platby z rozpočtu EU celkem 126,2 miliardy EUR a tvořily je jednorázové, 
průběžné nebo konečné platby a také 32,9 miliardy EUR v podobě předběžného 
financování. Jak ukazuje rámeček 1.2, největší podíl rozpočtu EU připadl na „Přírodní 
zdroje“, po nichž následovaly „Soudržnost“ a „Konkurenceschopnost“. 

Rámeček 1.2 

Platby roku 2019 podle okruhů víceletého finančního rámce (VFR) 

 
Zdroj: EÚD. 

  

Konkurenceschopnost 
21,7 (13,7 %)

Soudržnost 
53,8 (33,8 %)

Přírodní zdroje 
59,5 (37,4 %)Bezpečnost a občanství 

3,3 (2,0 %)

Globální Evropa 
10,1 (6,4 %)

Správa 
10,4 (6,5 %)

Zvláštní nástroje  
0,3 (0,2 %)

(v mld. EUR)

159,1
miliardy 

EUR

Platby

VFR 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost („Konkurenceschopnost“)
VFR 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost („Soudržnost“) 
VFR 2 Přírodní zdroje
VFR 3 Bezpečnost a občanství 
VFR4 Globální Evropa 
VFR 5 Správa 
VFR 9 Zvláštní nástroje
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Auditní zjištění za rozpočtový rok 2019 

Spolehlivost účetní závěrky 

Účetní závěrka nebyla zatížena významnými (materiálními) 
nesprávnostmi 

1.7. Naše připomínky se týkají konsolidované účetní závěrky12 („účetní závěrka“) 
Evropské unie za rozpočtový rok 2019. Obdrželi jsme ji spolu s prohlášením účetního 
k auditu dne 26. června 2020, tj. před konečnou lhůtou pro podání, kterou stanoví 
finanční nařízení13. K účetní závěrce je přiložen dokument „Finanční výkazy – diskuse a 
analýza“14. Na tuto analýzu se výrok auditora nevztahuje. V souladu s auditorskými 
standardy jsme však posuzovali, nakolik informace v ní uvedené odpovídají informacím 
v účetní závěrce. 

1.8. Z účetní závěrky zveřejněné Komisí vyplývá, že k 31. prosinci 2019 činily celkové 
závazky 251,5 miliardy EUR oproti 178,9 miliardy EUR celkových aktiv15. Hospodářský 
výsledek za rok 2019 činí 4,8 miliardy EUR. 

12 Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje: 
a) konsolidované finanční výkazy, které se skládají z rozvahy (přehled aktiv a pasiv ke 

konci roku), výkazu o finanční výkonnosti (přehled příjmů a výdajů za daný rok), 
výkazu peněžních toků (zobrazující, jak změny na účtech ovlivňují peněžní prostředky a 
jejich ekvivalenty) a výkazu změn v čistých aktivech a souvisejících příloh; 

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

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a 
o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2012, s. 1). 

14 Viz Pokyny k doporučeným postupům 2 (RPG – Recommended Practice Guideline 2) 
„Finanční výkazy – diskuse a analýza“ Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný 
sektor (IPSASB). 

15 Rozdíl 72,5 miliardy EUR představoval (negativní) čistá aktiva, která zahrnují rezervy a tu 
část výdajů, která EU vznikla do 31. prosince a která musí být financována z budoucích 
rozpočtů. 
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1.9. Při auditu jsme zjistili, že účetní závěrka není zatížena významnými 
(materiálními) nesprávnostmi. Kromě toho v kapitole 2 předkládáme připomínky 
k rozpočtovému a finančnímu řízení finančních prostředků EU. 

Hlavní záležitosti auditu v souvislosti s finančními výkazy za rok 2019 

1.10. Hlavní záležitosti auditu jsou skutečnosti, které byly podle našeho odborného 
úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. Zabývali jsme se jimi 
v rámci auditu finančních výkazů jako celku a při formulaci souvisejícího výroku, ale 
nepředkládáme k nim samostatný výrok. V souladu s mezinárodním standardem 
nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) 270116 informujeme o hlavních záležitostech 
auditu v našem prohlášení o věrohodnosti. 

Správnost operací 

1.11. Zkoumáme příjmy a výdaje EU a posuzujeme, zda jsou v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Výsledky auditu příjmů předkládáme v kapitole 3 a výsledky auditu 
výdajů v kapitolách 4 až 9. 

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

1.12. U příjmů jsme jistotu pro svůj výrok získali na základě posouzení vybraných 
klíčových systémů doplněného o testování operací. Vzorek kontrolovaných operací byl 
sestaven tak, aby byl reprezentativní pro všechny zdroje příjmů, které zahrnují tři 
kategorie vlastních zdrojů a dále příjmy z jiných zdrojů (viz body 3.2–3.3). 

1.13. U výdajů jsme sestavili a testovali reprezentativní vzorek operací, abychom 
tím přispěli k našemu prohlášení o věrohodnosti a abychom byli schopni odhadnout 
podíl nesprávných operací v celkovém základním souboru a u výdajů s vysokým rizikem 
a nízkým rizikem a v rámci každého okruhu VFR, k němuž předkládáme zvláštní 
posouzení (kapitoly 4, 5, 6 a 9). 

16 ISSAI 2701 – Informování o hlavních záležitostech auditu ve zprávě nezávislého auditora. 
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1.14. U výdajů sestávají operace z převodů prostředků z rozpočtu EU určených 
konečným příjemcům financování EU. Prověřujeme výdaje v okamžiku, kdy koneční 
příjemci prostředků EU realizovali činnosti nebo jim vznikly náklady a kdy Komise tyto 
výdaje schválila („schválené výdaje“). V praxi to znamená, že základní soubor operací 
zahrnuje průběžné a konečné platby. Platby předběžného financování jsme 
nezkoumali, pokud nebyly zúčtovány v roce 2019. 

1.15. Změny v právních předpisech na období 2014–2020 týkající se „Soudržnosti“ 
mají dopad na to, co Komise v této oblasti považuje za „schválené výdaje“. Od 
roku 2017 tvoří náš kontrolovaný základní soubor pro tento okruh VFR za období 
2014–2020 výdaje zaúčtované v účetní závěrce, kterou každoročně schvaluje Komise 
(viz bod (15) přílohy 1.1 a body 5.8–5.9), a za období 2007–2013 konečné platby 
(včetně částek předběžného financování, které již byly zúčtovány). To znamená, že 
jsme testovali operace, u nichž členské státy měly provést veškerá příslušná opatření 
v souvislosti s chybami, které zjistily. 

1.16. Celková hodnota našeho kontrolovaného základního souboru za rok 2019 
činila 126,1 miliardy EUR. Rámeček 1.3 zobrazuje rozdělení této částky na jednorázové, 
průběžné (pokud byly schváleny Komisí) a konečné platby, zúčtování předběžného 
financování a roční rozhodnutí schválit účetní závěrku. 
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Rámeček 1.3 

Srovnání našeho kontrolovaného základního souboru (126,1 miliardy 
EUR) a výdajů EU (159,1 miliardy EUR) podle okruhů VFR za rok 2019 

 
(*) U „Soudržnosti“ zahrnuje částka předběžného financování 52,0 miliardy EUR průběžné platby na 
programové období 2014–2020 v celkové výši 41,6 miliardy EUR. V souladu s naším přístupem 
k této oblasti nejsou tyto platby součástí námi kontrolovaného základního souboru pro výroční 
zprávu za rok 2019. 

Zdroj: EÚD. 

1.17. Rámeček 1.4 ilustruje, že letos připadá největší podíl našeho celkového 
základního souboru na „Přírodní zdroje“ (47,2 %), po nichž následuje „Soudržnost“ 
(22,5 %) a „Konkurenceschopnost“ (13,2 %). 

0,3 platby

10,4 kontrolovaný základní soubor
10,4 platby

8,2 kontrolovaný základní 
soubor

10,1 platby

3,0 kontrolovaný základní 
soubor

3,3 platby

59,4 kontrolovaný základní 
soubor

59,5 platby

28,4 kontrolovaný základní 
soubor

53,8 platby ⁽*⁾

16,7 kontrolovaný základní soubor
21,7 platby

0 10 20 30 40 50 60

(v mld. EUR)

Jednorázové, průběžné a konečné platby Platby předběžného financování (včetně záloh pro 
nástroje finančního inženýrství, EFSI, agentury a záruky 
pro vnější činnost) 

Zúčtování předběžného financování (včetně úhrad ze 
svěřenského fondu pro okruh 4 VFR a platby provedené 
v roce 2017 a 2018 na operační programy uzavřené 
v roce 2019 pro podokruh 1b VFR) 

Roční rozhodnutí schválit účetní závěrku (programové 
období 2014–2020) 

Konkurenceschopnost

Soudržnost

Přírodní zdroje

Bezpečnost a občanství

Globální Evropa

Správa

Zvláštní nástroje

25



Rámeček 1.4 

Přehled našeho kontrolovaného základního souboru v hodnotě 126,1 
miliardy EUR za rok 2019 podle okruhů VFR 

 
Zdroj: EÚD. 

V konkrétních typech výdajů se i nadále vyskytují chyby 

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

a) Z důkazních informací celkově vyplývá, že příjmy nebyly ve významném 
(materiálním) rozsahu zatíženy chybami. Systémy související s příjmy, které jsme 
prověřovali, byly celkově účinné. Hlavní vnitřní kontroly tradičních vlastních 
zdrojů, které jsme posuzovali v Komisi (viz body 3.10 a 3.18) a v některých 
členských státech (viz body 3.8 a 3.9), byly částečně účinné (viz bod 3.24). Rovněž 
jsme zjistili významné nedostatky v kontrolách členských států zaměřených na 
snížení neuhrazeného cla (tedy částek kráceného cla, které nejsou zachyceny v 
účetních systémech členských států pro tradiční vlastní zdroje), které je třeba na 
úrovni EU vyřešit. 
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b) U výdajů z našich důkazních informací vyplývá, že celková míra chyb byla 
významná (materiální) a činila 2,7 %17 (viz rámeček 1.5). Na této míře se nejvíce 
podílely okruh „Soudržnost“ (36,3 %) následovaný okruhem „Přírodní zdroje“ 
(32,2 %), „Konkurenceschopnost“ (19,1 %) a „Globální Evropa“ (10,3 %). 
Významná (materiální) míra chyb i nadále přetrvává u výdajů s vysokým rizikem, 
které podléhají často složitým pravidlům (jde zejména o úhradové výdaje) (viz 
body 1.21–1.22). Tyto výdaje představovaly 53,1 % našeho kontrolovaného 
základního souboru (viz rámeček 1.5). 

Rámeček 1.5 

Odhadovaná míra chyb (2017–2019) 

 
Zdroj: EÚD. 

Chyba představuje objem finančních prostředků, které neměly být z rozpočtu EU vyplaceny. 
K chybě dochází, když finanční prostředky nejsou použity v souladu s platnými předpisy, a nejsou 
tedy ve shodě s tím, čeho Rada a Parlament pomocí příslušných právních předpisů EU chtěly 
dosáhnout, nebo když nejsou použity v souladu s konkrétními vnitrostátními pravidly. 

17 S 95 % mírou jistoty se domníváme, že odhadovaná míra chyb v daném základním souboru 
se pohybuje mezi 1,8 % (dolní hranice) a 3,6 % (horní hranice). 
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Složitost pravidel a způsob, jakým jsou prostředky EU vypláceny, mají 
dopad na riziko výskytu chyb 

1.19. Na základě naší analýzy rizika vycházející z výsledků minulých auditů a 
posouzení řídicích a kontrolních systémů jsme náš základní soubor uskutečněných 
operací rozdělili na výdaje s vysokým rizikem a nízkým rizikem a pro obě tyto kategorie 
výdajů jsme provedli odhad míry chyb. Výsledky auditu roku 2019 spolu se zjištěními 
z minulých let opětovně potvrzují naše posouzení a klasifikaci rizika a odrážejí 
skutečnost, že způsob vyplácení prostředků má dopad na riziko chyb. 

— Riziko chyb je nižší u výdajů, které podléhají zjednodušeným / méně složitým 
pravidlům. Tento typ výdajů zahrnuje hlavně nárokové platby18, u nichž příjemci 
musí splnit určité (ale nikoliv nadměrně složité) podmínky. 

— Riziko chyb je vysoké u výdajů, které podléhají složitým pravidlům. Týká se to 
zejména úhradových plateb, kde příjemci musí předkládat žádost o úhradu 
způsobilých nákladů, jež jim vznikly. Příjemci musí doložit nejen to, že provádějí 
činnost způsobilou pro podporu, ale také musí předložit důkazní informace, že jim 
vznikly náklady, o jejichž úhradu mohou žádat. Přitom jsou často povinni 
dodržovat složitá pravidla určující, o úhradu čeho lze žádat (způsobilost) a co se 
považuje za řádně vzniklé náklady (např. zadávání veřejných zakázek nebo 
pravidla státní podpory). 

1.20. Také v roce 2019 jsme zjistili, že výdaje s nízkým rizikem nebyly ve 
významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami, ale výdaje s vysokým rizikem jsou 
i nadále zatíženy významnou (materiální) mírou chyb (rámeček 1.6). Podíl výdajů 
zatížených významnou (materiální) mírou chyb však v porovnání s předchozími třemi 
lety vrostl. 

18 Nárokové výdaje zahrnují správní výdaje. 
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Rámeček 1.6 

Rozdělení kontrolovaného základního souboru za rok 2019 na výdaje 
s nízkým rizikem a výdaje s vysokým rizikem 

 
Zdroj: EÚD. 

Více než polovina našeho kontrolovaného základního souboru je zatížena významnou 
(materiální) mírou chyb 

1.21. Na výdaje s vysokým rizikem připadá 53,1 % kontrolovaného základního 
souboru a jejich podíl se ve srovnání s minulým rokem, kdy na ně připadalo přibližně 50 
% kontrolovaného základního souboru, zvýšil. Vyšší podíl výdajů s vysokým rizikem 
v tomto roce do velké míry souvisí s nárůstem u výdajů v rámci „Soudržnosti“ o 4,8 
miliardy EUR v našem kontrolovaném základním souboru. Rámeček 1.7 ilustruje, že 
největší podíl našeho kontrolovaného souboru s vysokým rizikem připadá na 
„Soudržnost“ (28,4 miliardy EUR), po níž následují „Přírodní zdroje“ (18,1 miliardy EUR) 
a „Konkurenceschopnost“ (10,7 miliardy EUR). 

1.22. Související míru chyb odhadujeme na 4,9 % (2018: 4,5 %), což přesahuje 
2,0 % práh významnosti (materiality) (viz rámeček 1.6). Tento údaj je výsledkem 
našeho testování výdajů s vysokým rizikem ve všech příslušných okruzích VFR. 
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Rámeček 1.7 

Rozdělení výdajů s vysokým rizikem podle okruhů VFR 

 
Zdroj: EÚD. 

1.23.  „Soudržnost“ (kapitola 5): výdaje v této oblasti se provádějí hlavně 
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a 
Evropského sociálního fondu. Výdajům v této oblasti dominují úhrady, což považujeme 
za zdroj vysokého rizika. K hlavním typům chyb, které jsme zjistili a vyčíslili, patřilo 
porušování pravidel vnitřního trhu (zejména nedodržení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek) a nezpůsobilé projekty. 

1.24.  „Přírodní zdroje“ (kapitola 6): u výdajových oblastí, v nichž jsme 
identifikovali vyšší riziko (rozvoj venkova, tržní opatření, rybolov, životní prostředí a 
klimatická opatření), na něž připadá 30 % plateb v rámci tohoto okruhu, jsme opět 
zjistili významnou (materiální) míru chyb. Výdaje v těchto oblastech se většinou 
proplácejí formou úhrady a vztahují se na ně často složité podmínky způsobilosti. 
Nejčastějšími chybami zjištěnými v této oblasti byli nezpůsobilí příjemci, činnosti nebo 
vykázané náklady. 
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1.25.  „Konkurenceschopnost“ (kapitola 4): stejně jako v předchozích letech 
zůstávají vysoce rizikovou oblastí a hlavním zdrojem chyb výdaje na výzkum. Chyby ve 
výdajích na výzkum zahrnují různé kategorie nezpůsobilých nákladů (zejména přímé 
osobní náklady a ostatní přímé náklady, nepřímé náklady a náklady na subdodávky). 

1.26.  „Globální Evropa“ (kapitola 8): výdaje mají podobu podpory, která je 
realizována různými metodami poskytování, jako např. financování zakázek na stavební 
práce, zakázek na dodávky, zakázek na služby, grantů, dohody o příspěvcích a 
pověřovací dohody a rozpočtová podpora. Jedná se většinou o úhradové výdaje, které 
týkají vnější činnosti financované ze souhrnného rozpočtu EU. Všechny typy výdajů 
v tomto okruhu VFR jsou považovány za výdaje s vysokým rizikem, s výjimkou plateb na 
rozpočtovou podporu, jež představují přibližně 10 % těchto výdajů. Většina chyb 
zjištěných v této oblasti se týká veřejných zakázek, postupů udělování grantů, 
chybějících dokladů a nezpůsobilých nákladů. 

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

1.27. Podobně jako v posledních letech jsme se letos blíže zaměřili na typy chyb 
zjištěné u výdajů s vysokým rizikem, protože jde o oblast, v níž přetrvává zatížení 
významnou (materiální) mírou chyb. Rámeček 1.8 ukazuje podíl jednotlivých typů chyb 
na odhadované míře chyb za rok 2019 a zároveň odhadovanou míru za roky 2018 a 
2017. 
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Rámeček 1.8 

Podíl na odhadované míře chyb u výdajů s vysokým rizikem (hlavně 
úhradových výdajů) v rozdělení podle typů chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

1.28. Podobně jako v předchozích letech se na odhadované míře chyb u vysoce 
rizikových výdajů podílely nejvíce chyby ve způsobilosti (tj. nezpůsobilé náklady ve 
výkazech nákladů (40 %) a nezpůsobilé projekty, činnosti nebo příjemci (34 %)) a činily 
74 % (2018: 68 %). 
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zakázek, pravidel pro státní podporu a postupech udělování grantů, a to hlavně u 
„Soudržnosti“ a „Přírodních zdrojů“. Tyto chyby přispěly k naší odhadované míře chyb 
pro výdaje s vysokým rizikem 20 % (2018: 16 %). 
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U výdajů s nízkým rizikem jsme nezjistili významnou (materiální) míru chyb 

1.30. U výdajů s nízkým rizikem, které představovaly 46,9 % našeho 
kontrolovaného základního souboru, jsme na základě naší auditní práce dospěli 
k závěru, že odhadovaná míra chyb je podobně jako v roce 2018 pod 2,0 % prahem 
významnosti (materiality). Výdaje s nízkým rizikem zahrnují hlavně nárokové platby a 
správní výdaje (viz rámeček 1.9). Nárokové platby zahrnují studentská stipendia a 
stipendia na výzkum („Konkurenceschopnost“ – kapitola 4), přímou podporu pro 
zemědělce („Přírodní zdroje“ – kapitola 6) a rozpočtovou podporu pro nečlenské země 
EU („Globální Evropa“ – kapitola 8). Správní výdaje představují především výdaje na 
platy a důchody zaměstnanců EU („Správa“ – kapitola 9). 

Rámeček 1.9 

Rozdělení výdajů s nízkým rizikem podle okruhů VFR 

 
Zdroj: EÚD. 
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Podávání informací o správnosti Komisí 

1.31. Podle článku 317 SFEU nese za plnění rozpočtu EU konečnou odpovědnost 
Komise, která řídí výdaje EU společně s členskými státy19. Komise se zodpovídá ze 
svých kroků ve třech zprávách, které dohromady tvoří „integrovaný balíček účetního 
výkaznictví“20: 

a) konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie;. 

b) výroční zpráva o řízení a výkonnosti pro rozpočet EU (AMPR); 

c) zpráva o následné kontrole opatření přijatých v návaznosti na absolutorium 
předchozího rozpočtového roku. 

1.32. V souladu s naší strategií na období 2018–2020 je naším cílem posoudit 
možnosti využití informací o legalitě a správnosti poskytované kontrolovanými 
subjekty. Znamená to, že v budoucnu hodláme, bude-li to možné, poskytovat ujištění 
o prohlášení (vedení) Komise. Vycházíme přitom z našich zkušeností s uplatňováním 
podobného přístupu od roku 1994 při auditu spolehlivosti účetní závěrky. Pokud jde 
o audit správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, spolupracovali jsme 
nadále s Komisí na definování podmínek nutných pro přechod na tento přístup. 
Potýkáme se nicméně s obtížemi, jež se týkají dostupnosti včasných a spolehlivých 
informací, což v současné době brzdí náš pokrok. Podrobnější informace o těchto 
omezeních uvádíme v kapitole 4 („Konkurenceschopnost“), kapitole 5 („Soudržnost“) a 
kapitole 8 („Globální Evropa“). 

Odhad míry chyb provedený Komisí se pohybuje na spodní hranici 
našeho rozpětí 

1.33. V AMPR Komise předkládá pro operace, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rok 2019, své posouzení rizika v době platby. Riziko v době platby představuje odhad 
Komise ohledně částky, která nebyla v okamžiku platby proplacena v souladu 
s platnými pravidly. Tato koncepce se nejvíce blíží naší odhadované míře chyb. 

19 Článek 317 SFEU: 
„Komise plní rozpočet ve spolupráci s členskými státy v souladu s finančním nařízením 
přijatým na základě článku 322 na vlastní odpovědnost a v mezích přidělených prostředků, 
v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Členské státy spolupracují s Komisí, aby 
zajistily využití rozpočtových prostředků v souladu se zásadami řádného finančního řízení.“ 

20 https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-
2019_en 

34

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2019_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2019_en


1.34. Rámeček 1.10 uvádí údaje Komise pro riziko v době platby spolu s rozpětím 
našeho odhadu míry chyb. Údaj Komise pro riziko v době platby za rok 2019 činí 2,1 %, 
což je pod námi odhadovanou mírou chyb 2,7 % (2018: 2,6 %) a nachází se na dolní 
hranici našeho rozpětí, které je 1,8 % až 3,6 %. 

Rámeček 1.10 

Odhad rizika v době platby provedený Komisí ve srovnání s naším 
odhadem míry chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

Některé prvky odhadů Komise jsou problematické 

1.35. Komise používá jako východisko pro své obecné posouzení rizika v době 
platby v jednotlivých oblastech politiky prohlášení o věrohodnosti svých generálních 
ředitelů z jejich výročních zpráv o činnosti (AAR). Na odhady Komise však má dopad 
jednak její zvláštní úloha, kterou odráží její metodika, a také nedostatky v kontrolách 
ex post, které jsou zásadní částí kontrolního systému. To jsou dva hlavní důvody, proč 
se tyto míry Komise mohou odlišovat od našich odhadovaných měr chyb. 
Rámeček 1.10 uvádí příklad základu uplatňovaného Komisí pro stanovení rizika v době 
platby pro různé výdajové oblasti, spolu se souvisejícími problémy21. 

21 O těchto nedostatcích podrobněji informujeme v kapitole 4 („Konkurenceschopnost“), 
kapitole 5 („Soudržnost“) a kapitole 8 („Globální Evropa“). 
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Rámeček 1.11 

Odhad rizika v době platby provedený Komisí: základ pro odhad a 
problémy 

Oblast politiky Základ pro odhad rizika 
v době platby Problémy 

Konkurenceschopnost Společný auditní útvar 
Komise (CAS) vybírá 
reprezentativní vzorek 
výkazů nákladů 
v průměru jednou za rok 
a půl. Za rok 2019 se 
vzorek týkal výdajů od 
ledna 2014 do února 
2018. CAS provádí zhruba 
20 % auditů ex post a 
80 % je realizováno 
soukromými 
auditorskými firmami na 
jeho zakázku.  

Audity ex post se 
nesoustřeďují v první řadě 
na platby a zúčtování 
provedené 
v kontrolovaném roce 
prohlášení o věrohodnosti 
a bylo rovněž zjištěno, že 
ne vždy byly spolehlivé(*). 

Přírodní zdroje(**) Platební agentury 
členských států kontrolují 
statistiky a provádějí 
úpravy za účelem 
posouzení rizika v době 
platby. 

Kontrola členských států 
zohledněná v kontrolních 
statistikách ne vždy odráží 
všechny chyby a Komise 
musí provádět úpravy(***). 
Úpravy Komise obecně 
vycházejí z paušálních 
sazeb. 
Existují určitá omezení, co 
se týče spolehlivosti 
výsledků práce 
certifikačních subjektů. 

Soudržnost Souhrnná míra 
zbytkových chyb 
revidovaná Komisí 
(klíčový ukazatel 
výkonnosti (KPI) 5) za 
účetní období 2017–2018 
včetně pesimistické 
varianty zohledněná také 
v AMPR. 

Bylo zjištěno, že kontroly 
auditních orgánů nebyly 
vždy spolehlivé(****). 
Ukazatel KPI 5 by měl být 
považován za minimální 
míru, která ovšem ještě 
není konečná. 
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Globální Evropa Každoročně zadávaná 
studie míry zbytkových 
chyb Za rok 2019 
pokrývala tato studie 
smlouvy uzavřené 
v období 1. září 2018 až 
31. srpna 2019. 

Provádí se nedostatečný 
počet kontrol na místě 
v zemích, kde se projekty 
realizují. 
Relevantní aspekty 
zadávacích řízení nejsou 
dostatečně pokryty. 
Pro odhad jednotlivých 
chyb existuje příliš široké 
rozpětí. 
Nedostatek vlastního 
testování detailních údajů 
pro operace, které již byly 
kontrolovány jinými 
subjekty (přílišné 
spoléhání na práci jiných). 

(*) Nemohli jsme se spolehnout na závěry 17 ze 40 kontrolovaných auditů ex post za rok 2018 a 
2019. 
(**) Problémy uváděné v řádku „Přírodní zdroje“ se týkají společné zemědělské politiky. 
(***) Úpravy, které vycházely jak z vlastních kontrol Komise, tak z práce certifikačních subjektů 
představovaly 56 % jejího celkového odhadu „rizika v době platby“. 
(****) Za tři roky, během kterých jsme přezkoumávali výdaje za období 2014–2020, se počet souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty, u kterých auditní orgány vykázaly nespolehlivé míry zbytkových 
chyb nižší než 2 %, setrvale pohyboval kolem 50 %, a to jak z hlediska počtu souborů dokumentů, 
tak z hlediska výdajů, které jsme si vybrali k provedení auditu. 

1.36. V rámečku 1.12 uvádíme srovnání naší odhadované míry chyb za okruhy VFR, 
pro něž předkládáme zvláštní posouzení, s odhady Komise22. 

22 Vzhledem k tomu, že Komise nepředkládá v AMPR celkový údaj pro riziko v době platby pro 
okruh 1a VFR („Konkurenceschopnost“), neboť tento okruh rozděluje do dvou oblastí 
politiky, museli jsme seskupit údaje, které Komise uvádí ve výročních zprávách o činnosti. 
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Rámeček 1.12 

Srovnání našeho odhadu míry chyb za rok 2019 s odhadem rizika 
v době platby provedeném Komisí pro jednotlivé okruhy VFR(*)(**) 

(*) Máme za to – také na základě dalších důkazních informací z kontrolního systému –, že míra chyb 
u „Přírodních zdrojů“ se blíží prahu významnosti (materiality). 
(**) U „Správy“ jsme ani my, ani Komise nezjistili významnou (materiální) míru chyb. 
(***) Generální ředitelství a útvary Komise: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA, 
TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA. Některá generální ředitelství byla přidělena pod 
vícero okruhů VFR (EACEA, ECHO a INEA). 
(****) EMPL, REGIO, REFORM (někdejší SRSS), INEA. 
(*****) GŘ AGRI, CLIMA, ENV a MARE. 

Zdroj: EÚD. 
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1.37. Z tohoto srovnání vyplývá, že údaje Komise se v případě dvou oblastí politiky
pohybují pod úrovní našeho odhadu, což odráží nedostatky uvedené v rámečku 1.11. 
Zjistili jsme, že: 

— u „Konkurenceschopnosti“ se odhad rizika v době platby pro tento okruh VFR ve 
výši 1,7 %, který jsme vypočetli na základě informací obsažených v AMPR, 
pohybuje pod prahem významnosti (materiality) a na dolní hranici naší 
odhadované míry chyb (viz body 4.35 a 4.38). 

— u „Soudržnosti“ činí odhad Komise pro tento okruh VFR23 3,1 %, což potvrzuje, že 
míra chyb v této oblasti politiky je významná (materiální). Odhad Komise je pod 
námi odhadovanou mírou chyb, avšak spadá do dolní poloviny našeho rozpětí (viz 
body 5.59 a 5.66). 

1.38. U „Přírodních zdrojů“ odpovídá odhad rizika v době platby provedený Komisí
(1,9 %) našemu odhadu (viz body 6.32 a 6.42). 

23 Viz tabulka B v příloze 3 výroční zprávy o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019, 
s. 236.
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Případy podezření z podvodu 
postupujeme úřadu OLAF 
1.39. Podvodem rozumíme jakýkoliv úmyslný čin či opomenutí související 
s použitím nebo předložením nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo 
podkladů, neposkytnutím požadovaných informací nebo nesprávným použitím 
finančních prostředků EU24. Podvod vede k poškození nebo potenciálnímu poškození 
rozpočtu EU. Podle auditorských standardů má hlavní odpovědnost za předcházení 
podvodům nebo za jejich odhalování vedení a osoby pověřené správou daného 
subjektu. Riziko podvodu zohledňujeme před zahájením auditorských postupů  
(viz body (28)–(30) přílohy 1.1). 

1.40. V boji proti podvodům, které se týkají rozpočtu EU, těsně spolupracujeme 
s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Předáváme úřadu OLAF veškerá 
podezření z podvodu, korupce nebo jiné nelegální činnosti postihující finanční zájmy 
EU, která zjistíme v průběhu naší auditní práce (včetně našich auditů výkonnosti), nebo 
na základě informací, jež nám přímo poskytnou třetí strany. Úřad OLAF tyto případy 
následně dále sleduje a rozhoduje, zda zahájit vyšetřování, a dle potřeb spolupracuje 
s orgány členských států. 

1.41. V roce 2019: 

a) jsme pro účely naší auditní práce na výroční zprávě posuzovali správnost 747 
operací a dále jsme vypracovali 36 zvláštních zpráv, 

b) jsme úřadu OLAF oznámili devět případů podezření z podvodu zjištěných 
v průběhu našich auditů (v 2018 to bylo také devět); úřad OLAF u pěti z nich 
zahájil vyšetřování. Ve čtyřech případech se úřad OLAF rozhodl vyšetřování 
nezahájit. 

24 Čl. 1 písm. a) aktu Rady ze dne 26. července 1995 o vypracování Úmluvy o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství („úmluva o ochraně finančních zájmů“). 
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1.42. V roce 2019 se případy podezření z podvodu, které jsme zjistili v souvislosti
s naší prací a postoupili úřadu OLAF, nejčastěji týkaly umělého vytváření nutných 
podmínek pro financování EU, vykazování nákladů, které nesplňovaly kritéria 
způsobilosti, a nesrovnalostí v zadávání veřejných zakázek. Některé z případů 
podezření z podvodu, které jsme postoupili úřadu OLAF, obsahovaly více nesprávností. 

1.43.  Na základě informací získaných v průběhu naší auditní práce v období 2011–
2019 úřad OLAF v souvislosti s 29 případy doporučil ke zpětnému získání částku 
v celkové hodnotě 317,7 milionu EUR25. 

25 Tyto informace poskytuje úřad OLAF a my je neprověřujeme. 
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Závěry 
1.44. Hlavním smyslem této kapitoly je doložit výrok auditora uvedený v prohlášení 
o věrohodnosti. 

Výsledky auditů 

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

1.46. Pokud jde o správnost operací, máme za to, že příjmy nebyly ve významném 
(materiálním) rozsahu zatíženy chybami. U výdajů z výsledků našeho auditu vyplývá, že 
se odhadovaná míra chyb se ve srovnání s minulým rokem zvýšila a činí 2,7 % (2018: 
2,6 %). Výdaje s vysokým rizikem (zejména úhradové výdaje), které podléhají často 
složitým pravidlům, byly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. Letos se podíl 
tohoto typu výdajů zvýšil na 53,1 %, což představuje podstatnou část našeho 
kontrolovaného základního souboru. Na rozdíl od předchozích tří let má tato chyba 
rozsáhlý dopad, což je základem pro záporný výrok. 
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Přílohy 

Příloha 1.1 – Koncepce a metodika auditu 
1) V této příloze je popsána naše koncepce a metodika auditu. Ty jsou v souladu 

s mezinárodními auditorskými standardy a zajišťují, aby naše auditní výroky 
podloženy dostatečnými a vhodnými důkazními informacemi. Příloha rovněž 
uvádí hlavní rozdíly mezi naší koncepcí auditu a způsobem, jakým Komise 
odhaduje a vykazuje míru nesrovnalostí26 při výkonu svých povinností správce 
rozpočtu EU. Za tímto účelem vysvětlujeme, jak: 

— extrapolujeme zjištěné chyby (bod (6)); 

— uspořádáváme kapitoly výroční zprávy podle okruhů VFR (bod (8)); 

— uplatňujeme unijní a vnitrostátní pravidla (bod (9)),  

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

2) O koncepci auditu Účetního dvora pojednává „Manuál pro finanční audit a audit 
souladu s předpisy“, který je k dispozici na naší internetové stránce27. Pro 
plánování práce používáme model míry jistoty. Při plánování zvažujeme riziko 
výskytu chyb (přirozené riziko) a riziko, že systémy dohledu a kontroly chybám 
nebudou schopny předcházet, odhalovat je a napravovat (kontrolní riziko). 

ČÁST 1 – Metodika a koncepce auditu spolehlivosti účetní závěrky 

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

a) konsolidovaných finančních výkazů, 

b) zpráv o plnění rozpočtu. 

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

a) finanční situaci Evropské unie na konci roku, 

26 Viz s. 51–53 výroční zprávě o řízení a výkonnosti Komise za rok 2019. 

27 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditMethodology.aspx 
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b) výsledky jejího hospodaření a peněžních toků, 

c) výkaz změn v čistých aktivech za daný rok. 

5) V rámci našeho auditu: 

a) hodnotíme kontrolní prostředí v oblasti účetnictví, 

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

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

d) provádíme sesouhlasení účtů anebo zůstatků a jejich analýzu, 

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

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

ČÁST 2 – Metodika a koncepce auditu správnosti operací 

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

7) Zvažujeme však, zda můžeme efektivně využít kontrol správnosti, které již 
provedli jiní. Pokud chceme výsledky těchto kontrol pro svou auditní práci využít, 
posuzujeme, v souladu s auditorskými standardy, nezávislost a kompetentnost 
druhé strany a rozsah a vhodnost její práce. 

Jak testujeme operace 

8) Svou auditní činnost organizujeme a o jejích výsledcích podáváme zprávy podle 
jednotlivých okruhů VFR v souladu se strukturou rozpočtu, kterou stanovil 
normotvůrce. V rámci každého okruhu VFR, k němuž předkládáme zvláštní 
posouzení (kapitoly 4, 5, 6 a 9), testujeme reprezentativní vzorek operací, 
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abychom byli schopni odhadnout podíl nesprávných operací v celkovém 
základním souboru. 

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

10) Při testování příjmových operací vychází naše prověrka vlastních zdrojů 
odvozených z daně z přidané hodnoty a hrubého národního důchodu 
z makroekonomických souhrnných ukazatelů, na jejichž základě byly příslušné 
hodnoty vypočteny. Zkoumáme, jak Komise provádí kontroly těchto příspěvků 
členských států až do okamžiku, kdy byly přijaty a zaúčtovány do konsolidované 
účetní závěrky. U tradičních vlastních zdrojů zkoumáme účty celních orgánů a tok 
cel a poplatků opět až do okamžiku, kdy je obdrží Komise a kdy jsou zaznamenány 
v účetní závěrce. 

11) Pokud jde o výdaje, prověřujeme platby, jakmile výdaje vzniknou, jsou 
zaznamenány a schváleny. To se týká všech kategorií plateb (včetně plateb za 
pořízení majetku). Zálohy neprověřujeme v okamžiku, kdy byly provedeny, ale 
když: 

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

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

12) Náš auditní vzorek je koncipován tak, aby z něj bylo možno odhadnout míru chyb 
u výdajů jako celku, nikoliv chyby v jednotlivých operacích (např. konkrétním 
projektu). K výběru výkazů výdajů nebo plateb a na nižší úrovni i jednotlivých 
položek operace (např. projektových faktur, pozemků ve výkazu výdajů 
zemědělce) používáme metodu pro výběr vzorku podle peněžních jednotek 
(MUS). Na míry chyb vykazované u těchto položek by se nemělo pohlížet jako na 
závěry o těchto příslušných operacích, ale spíše jako na jejich přímý příspěvek 
k celkové míře chyb ve výdajích EU jako celku. 
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13) Neprověřujeme operace v každém členském státě, přijímajícím státě a regionu 
každý rok. Uvádíme-li konkrétní členské státy, přijímající státy anebo regiony, 
neznamená to, že se dané příklady nemohou vyskytnout jinde. Ilustrativní příklady 
v této zprávě nejsou východiskem pro závěry o konkrétních členských státech, 
přijímajících státech anebo regionech. 

14) Náš přístup není koncipován k tomu, aby shromažďoval údaje o četnosti chyb 
v celém základním souboru. Prezentované údaje o četnosti chyb zjištěných 
v daném okruhu VFR, ve výdajích řízených určitým generálním ředitelstvím nebo 
ve výdajích konkrétního členského státu tedy nejsou ukazatelem četnosti chyb 
v operacích financovaných EU nebo v jednotlivých členských státech. 

15) Od roku 2017 jsme provedli změny v naší koncepci auditu pro okruh 
„Hospodářská, sociální a územní soudržnost“, abychom zohlednili změny 
v koncepci kontrolních systémů na programové období 2014–2020. Kromě 
příspěvku k prohlášení o věrohodnosti za rok 2019 je naším cílem přezkoumat 
práci auditních orgánů vyslovit závěr o spolehlivosti hlavního ukazatele správnosti 
Komise pro tuto oblast – míře zbytkových chyb. 

16) U přímých plateb z EZZF v rámci „přírodních zdrojů“ jsme pokročili s rozšířeným 
používáním nových technologií a u rozvoje venkova jsme v roce 2019 zahájili 
přezkum/opakované provádění práce certifikačních orgánů. 

Jak hodnotíme a vykazujeme výsledky testování operací 

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

18) Naše kritéria pro vyčíslování chyb v zadávání veřejných zakázek popisuje 
dokument „Nesoulad s pravidly pro zadávání veřejných zakázek – typy 
nesrovnalostí a východisko vyčíslování chyb“28. 

19) Při rozhodování o tom, jak postupovat v případě nesprávného uplatnění pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek, se naše vyčíslení může lišit od vyčíslení 
provedeného Komisí nebo členskými státy. Vyčíslujeme pouze závažná porušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Jako 100 % chybu v zadávání zakázek 

28 Vyčíslování chyb v zadávání veřejných zakázek (pdf) 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditMethodology.aspx. 
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vyčíslujeme pouze taková porušení, v jejichž důsledku zakázka nebyla udělena 
nejlepší nabídce. Výdaje v rámci takové zakázky jsou tudíž nezpůsobilé. Na rozdíl 
od Komise nepoužíváme pro různé typy porušení pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek paušální sazby29. Při vyčíslování chyb ve veřejných zakázkách vycházíme 
z objemu nezpůsobilých výdajů v kontrolovaných operacích. 

Odhadovaná míra chyb 

20) Pro většinu okruhů VRF a pro celkový rozpočet EU uvádíme „odhadovanou míru 
chyb“. Ta zohledňuje pouze vyčíslitelné chyby a vyjadřuje se v procentech. 
Příkladem chyb jsou vyčíslitelná porušení platných ustanovení, pravidel a 
smluvních či grantových podmínek. Odhadujeme též dolní hranici míry chyb a 
horní hranici míry chyb. 

21) V našich výrocích uplatňujeme práh 2,0 % míry významnosti (materiality). Bereme 
v úvahu povahu, výši a kontext chyb a další informace, které jsou k dispozici. 

22) V prohlášení o věrohodnosti již nevycházíme pouze z našeho celkového odhadu 
míry chyb. Již od roku 2016 identifikujeme ty oblasti rozpočtu EU, kde je nízké 
riziko a kde u schválených výdajů očekáváme, že zjistíme nevýznamnou 
(nemateriální) míru chyb, a na druhé straně oblasti s vysokým rizikem, u nichž 
očekáváme přítomnost významné (materiální) míry chyb. Pro tento účel bereme v 
úvahu kromě přirozených a kontrolních rizik též naše posouzení řídicích a 
kontrolních systémů a také výsledky minulých auditů. Na základě předchozích 
auditních zkušeností tak za vysoce rizikové považujeme například určité výdaje 
v oblasti rozvoje venkova odvozené od nároků. Toto rozdělení nám umožňuje co 
nejefektivněji posoudit, zda jsou zjištěné významné (materiální) chyby chybami 
s rozsáhlým dopadem. 

Jak posuzujeme systémy a prezentujeme zjištěné výsledky 

23) Komise a ostatní orgány a instituce EU, orgány členských států, přijímající země 
anebo regiony ustavují systémy, které používají k řízení rizika pro rozpočet a 
k dohledu nad správností operací a zajišťování správnosti těchto operací. Je 
vhodné tyto systémy prověřovat, a určovat tak oblasti, které lze zlepšit. 

29 Pokyny Komise z roku 2019 pro finanční opravy v případě nesrovnalostí při zadávání 
veřejných zakázek v příloze rozhodnutí Komise ze dne 14.5.2019, kterým se stanoví pokyny 
ke stanovení finančních oprav, jež se mají provést u výdajů financovaných Unií v případě 
nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek, C(2019) 3452. 
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24) V každém okruhu víceletého finančního rámce, včetně příjmů, funguje mnoho 
individuálních systémů. Výsledky naší práce týkající se systému předkládáme 
spolu s doporučeními ke zlepšení. 

Jak dospíváme ke svým výrokům v prohlášení o věrohodnosti 

25) Plánujeme naši práci tak, abychom získali dostatečné, relevantní a spolehlivé 
důkazní informace jako východisko pro náš výrok o správnosti operací, na nichž se 
zakládá konsolidovaná účetní závěrka EU. O této práci pojednáváme v kapitolách 
3 až 9. Výrok předkládáme v rámci prohlášení o věrohodnosti. Provedená práce 
nám umožňuje dospět k informovanému výroku o tom, zda chyby v základním 
souboru přesahují hranice významnosti (materiality) či nikoliv. 

26) Pokud zjistíme významnou (materiální) míru chyb a stanovíme její dopad na výrok 
auditora, musíme určit, zda tyto chyby nebo absence důkazních informací „mají či 
nemají rozsáhlý dopad“. Tímto postupem uplatňujeme pokyny ISSAI 170530 
(v souladu s naším mandátem rozšiřujeme platnost těchto pokynů na 
problematiku legality a správnosti). Jsou-li chyby významné (materiální) a mají-li 
rozsáhlý dopad, vydáme záporný výrok. 

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

ČÁST 3 – Auditorské postupy týkající se podvodů 

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

29) Navrhujeme a provádíme auditorské postupy reagující na tato rizika a získáváme 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit 
výrok. Případy významných (materiálních) nesprávností nebo nesouladu, k nimž 
došlo v důsledku podvodu, se odhalují obtížněji než případy způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná 

30 ISSAI 1705 – Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora. 
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opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. U těchto 
případů tudíž hrozí vyšší riziko, že nebudou odhaleny. 

30) Máme-li důvodné podezření, že došlo k podvodu, oznámíme to Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který odpovídá za provedení příslušného 
vyšetřování. Úřadu OLAF postupujeme několik případů za rok. 

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

31) Vydali jsme: 

a) výrok auditora o konsolidované účetní závěrce EU za rozpočtový rok 2018; 

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

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

33) Pokud auditoři vydávají výrok o spolehlivosti účetní závěrky i o správnosti operací, 
na nichž se účetní závěrka zakládá, tyto standardy uvádějí, že modifikovaný výrok 
o správnosti operací sám o sobě nemusí vést k modifikovanému výroku 
o spolehlivosti účetní závěrky. 
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Úvod 
2.1. V této kapitole předkládáme svůj přezkum hlavních rozpočtových a finančních 
záležitostí v roce 2019. Uvádíme v ní také rizika a výzvy, které mohou na rozpočet EU 
dolehnout v následujících letech. Kapitola vychází z našeho přezkumu rozpočtových 
údajů za rok 2019, dokumentů zveřejněných Komisí a dalšími zainteresovanými 
subjekty a z naší vlastní práce provedené v souvislosti s vypracováváním výroční 
zprávy, zvláštních zpráv, přezkumů a stanovisek. 
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Rozpočtové řízení v roce 2019 

Disponibilní rozpočet byl téměř plně vyčerpán  

2.2. Nařízení o víceletém finančním rámci (VFR)1 stanoví pro každý rok ze sedmi let 
víceletého finančního rámce maximální částky („stropy VFR“). Stropy se týkají nových 
finančních závazků EU (prostředky na závazky) a plateb, které lze provést z rozpočtu EU 
(prostředky na platby). V roce 2019 činil strop pro prostředky na závazky 164,1 miliardy 
EUR a strop pro prostředky na platby 166,7 miliardy EUR2. 

2.3. Rozpočtový orgán schválil pro rok 2019 prostředky na závazky ve výši 166,2 
miliardy EUR a prostředky na platby ve výši 148,5 miliardy EUR (viz rámeček 2.1). 
Konečný rozpočet se velmi blížil původnímu přijatému rozpočtu: ten obsahoval 165,8 
miliardy EUR na prostředky na závazky a 148,2 miliardy EUR na prostředky na platby. 
V roce 2019 byly přijaty pouze tři opravné rozpočty, na jejichž základě došlo ke zvýšení 
prostředků na závazky o 0,4 miliardy EUR a prostředků na platby o 0,3 miliardy EUR. 

1 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884). 

2 COM(2018) 282 final – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Technická úprava 
finančního rámce pro rok 2019 podle vývoje HND (ESA 2010) (článek 6 nařízení Rady 
č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020). 
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2.4. Prostředky na závazky byly téměř v plné výši vyčerpány. Na závazky bylo 
přiděleno 165,2 miliardy EUR (99,4 %) (viz rámeček 2.1). Tyto prostředky a jejich 
čerpání mírně přesáhly strop stanovený ve víceletém finančním rámci, a to kvůli 
zvláštním nástrojům, u nichž je povoleno strop překročit3. 

2.5. Čerpání disponibilních prostředků na platby bylo ve srovnání s prostředky na 
závazky mírně nižší (98,5 %). V roce 2019 bylo zaplaceno 146,2 miliardy EUR (viz 
rámeček 2.1)4, tedy o 19 miliard EUR (11,5 %) méně, než kolik bylo přiděleno na 
závazky.  

3 Viz čl. 3 odst. 2 nařízení o víceletém finančním rámci. 

4 Celkové platby v roce 2019 činily 159,1 miliardy EUR a skládaly se z plateb z konečného 
rozpočtu na rok 2019 ve výši 146,2 miliardy EUR, přenesených prostředků ve výši 1,7 
miliardy EUR a účelově vázaných příjmů ve výši 11,2 miliardy EUR. Přenosy a účelově vázané 
příjmy nejsou do této analýzy zahrnuty, protože nejsou součástí schváleného rozpočtu a řídí 
se jinými pravidly. Další informace naleznete v části A4 dokumentu „Zpráva o rozpočtovém 
a finančním řízení Evropské komise za rozpočtový rok 2019“. 
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2.6. V důsledku toho stoupá jednak objem zbývajících závazků a jednak platební 
potřeby v budoucnu, na což jsme již upozornili ve své loňské výroční zprávě5. 

Rámeček 2.1 

Plnění rozpočtu v roce 2019 

 

 
Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2019, zprávy o plnění 
rozpočtu a přílohy – přílohy 4.1–4.3 a technická úprava na rok 2019. 

5 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2018, body 2.12–2.21. 
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Objem zbývajících závazků stále narůstá  

2.7. Objem zbývajících závazků nadále rostl a na konci roku 2019 dosáhl 298,0 
miliardy EUR (viz rámeček 2.2). V roce 2019 to odpovídalo výši prostředků na závazky 
trvající déle než jeden rok za 2,7 roku, což je více než v roce 2012, tedy odpovídajícím 
roce předchozího víceletého finančního rámce, kdy tento údaj činil 2,3 roku. 

Rámeček 2.2 

Závazky, platby a zbývající závazky  

 
Zdroj: konsolidovaná roční účetní závěrka EU za období 2007–2019. 

298

159

179

100

150

200

250

300

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

v mld. EUR

Zbývající závazky na konci roku 

Závazky

Platby

57



2.8. V našem dokumentu o rychlém přezkumu s názvem „Zbývající závazky 
v rozpočtu EU – bližší pohled“6 jsme uvedli hlavní příčiny tohoto narůstání zbývajících 
závazků. Částečně se v něm odráží celkové zvýšení objemu rozpočtu EU během let, a to 
zejména v návaznosti na větší počet členských států a roční úpravy7, ale tato historicky 
vysoká míra zbývajících závazků má i dva další důvody: roční rozdíl mezi závazky a 
platbami a celkově pomalé provádění evropských strukturálních a investičních fondů 
(dále také „ESIF“ nebo „ESI fondy“). Na tyto záležitosti jsme upozornili ve svých 
dřívějších výročních zprávách8. Vzhledem ke zmíněným zpožděním s čerpáním fondů 
budou muset být závazky, s jejichž splacením se počítalo v současném víceletém 
finančním rámci, zaplaceny až v tom příštím. 

2.9. Analyzovali jsme vývoj zbývajících závazků do konce roku 2019. Na zbývající 
závazky od roku 2020 budou mít vliv různé faktory spojené s krizí způsobenou 
pandemií covid-19. Některé z těchto faktorů, jako například prováděcí zpoždění kvůli 
restriktivním opatřením v reakci na pandemii, jejich objem ještě zvýší. Jiné je naopak 
sníží, například rozšíření pravidel způsobilosti tak, aby umožňovaly pokrýt výdaje 
spojené s covid-199. Celkový dopad těchto faktorů zatím nelze posoudit. 

  

6 Zveřejněn v dubnu 2019. 

7 Článek 6 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020, počítá s technickou úpravou ve výši 2 % za rok. 

8 Viz body 2.44 a 2.48 naší výroční zprávy za rok 2018, bod 2.48 naší výroční zprávy za rok 
2017 a body 2.36–2.39 a 2.48 naší výroční zprávy za rok 2016. 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, 
pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských 
států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 
(investiční iniciativa pro reakci na koronavirus), a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití 
evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19. 
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Rizika a výzvy pro rozpočet EU 

Změny v rozpočtu EU v důsledku pandemie onemocnění covid-
19 

2.10. Evropský parlament a Rada přijaly v reakci na pandemii onemocnění covid-19 
výrazné změny rozpočtu EU na rok 2020 a další legislativní změny. Dále schválily 
opatření10 zajišťující v rámci ESIF dodatečnou likviditu a mimořádnou flexibilitu při 
úhradě výdajů, které jsou spojeny s touto pandemií. K některým z těchto opatření jsme 
se vyjádřili v samostatném stanovisku11. Podle Komise bude mít jedno z těchto 
opatření značný dopad v podobě předsunutí dodatečných plateb ve výši 14,6 miliardy 
EUR pro členské státy v roce 2020 a 2021, z čehož 8,5 miliardy EUR bude poskytnuto 
v roce 2020. Vzhledem k tomu, jak velkou částku lze přidělit z ESI fondů v roce 2020 na 
závazky a úhradu výdajů v souvislosti s covid-19, hrozí, že prostředky na platby 
nebudou k pokrytí všech potřeb stačit. Bereme na vědomí, že Komise hodlá „pečlivě 
sledovat dopad navrhované změny na prostředky na platby v roce 2020 s ohledem na 
plnění rozpočtu i na revidované prognózy členských států“12. 

2.11. Dne 27. května 2020 předložila Komise zásadní změny svého návrhu 
víceletého finančního rámce na období 2021–2027, které mají pomoci řešit dopady 
pandemie covid-19. Tyto změny zahrnují nový evropský nástroj na podporu oživení 
(Next Generation EU), z něhož by během čtyř let (2021–2024) bylo poskytnuto dalších 
750 miliard EUR, a upravený víceletý finanční rámec na období 2021–2027, snížený na 
novou navrhovanou celkovou výši 1 100 miliard EUR. Pokud do konce roku 2020 Rada 
neschválí víceletý finanční rámec na období 2021–2027 nebo pokud Evropský 
parlament neudělí svůj souhlas, bude nutné uplatnit přechodná ustanovení, aby se 
nemusela rušit řada výdajových programů EU. Dne 13. května 2020 přijal Evropský 
parlament usnesení, v němž Komisi žádá, aby předložila návrh pohotovostního plánu 
pro víceletý finanční rámec, který by zajistil kontinuitu financování v případě, že se 
dohody o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 nepodaří dosáhnout včas. 

10 Viz poznámka pod čarou č. 9. 

11 Stanovisko EÚD č. 3/2020 (2020/C 159/01). 

12 Důvodová zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 1301/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění 
mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na 
šíření onemocnění COVID-19, předloženému Komisí, COM(2020) 138 final (postup 
2020/0054 (COD)). 
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S ohledem na krizi způsobenou covid-19 Parlament Komisi požádal, aby do 
pohotovostního plánu zahrnula návrhy na cílená navýšení prostředků a revize pravidel, 
jež napomohou řešení krize a hospodářskému oživení EU. 

Vystoupení Spojeného království z EU  

2.12.  Dne 31. ledna 2020 Spojené království oficiálně vystoupilo z EU a vstoupilo 
do „přechodného období“, které má skončit 31. prosince 2020. Budoucí vztah po 
skončení přechodného období závisí na tom, jakou dohodu Spojené království a EU 
vyjednají v roce 2020. 

2.13. Během roku 2020 bude Spojené království i nadále přispívat do rozpočtu EU 
i z něj čerpat podle stejných pravidel, jako kdyby zůstalo jejím členským státem. 
Příspěvek Spojeného království po roce 2020 na závazky, které uzavřelo jako členský 
stát, bude stanoven na základě dohody o vystoupení13 jako poměr mezi výší vlastních 
zdrojů poskytnutých Spojeným královstvím v období 2014–2020 a výší vlastních zdrojů 
poskytnutých v tomtéž období všemi členskými státy (včetně Spojeného království). 

13 Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 
a Evropského společenství pro atomovou energii, Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7. 
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Otázky finančního řízení  

Čerpání prostředků z ESI fondů se zrychlilo, ale stále je 
pomalejší než v předchozím víceletém finančním rámci 

2.14. V roce 2019 bylo tempo čerpání prostředků z ESI fondů téměř shodné 
s rokem 2018. Jak je vidět z grafu v rámečku 2.3, do konce roku 2019 bylo z celkových 
přídělů z ESI fondů ve stávajícím víceletém finančním rámci (465 miliard EUR) členským 
státům vyplaceno pouze 40 % prostředků oproti 46 %, které byly vyplaceny do konce 
roku 2012, jenž byl odpovídajícím rokem předchozího víceletého finančního rámce. 
Během roku 2019 bylo vyplaceno 12 % celkových přídělů, což je podobný podíl jako 
v odpovídajícím roce předešlého víceletého finančního rámce, tedy v roce 2012. 
Z grafu lze také vyčíst, že pouze devět členských států mělo ve stávajícím víceletém 
finančním rámci vyšší míry čerpání než v předchozím období. 
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Rámeček 2.3 

Čerpání prostředků ESI fondů podle jednotlivých členských států a 
VFR 

 
Zdroj: EÚD na základě informací Komise. 
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2.15. Rámeček 2.4 zobrazuje míru čerpání prostředků z jednotlivých ESI fondů 
v relativním a absolutním vyjádření. Mezi fondy jsou v tomto směru výrazné rozdíly. 
V případě Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (příděl 100 
miliard EUR) například dosáhla míra čerpání 50 %, což bylo více než u ostatních fondů, 
zatímco v případě Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) (příděl 
5,7 miliardy EUR) činila 29 %. Tempo čerpání bylo v roce 2019 celkově rychlejší než 
v kterémkoli jiném roce současného víceletého finančního rámce. Přesto však bylo 
u všech ESI fondů pomalejší než ve srovnatelném roce předchozího víceletého 
finančního rámce, kterým byl rok 2012. 

2.16. Důvody pomalého čerpání jsme analyzovali v předchozích zprávách14. Jsou to 
především zpoždění se zahájením výdajových programů a prodloužená lhůta pro 
vykazování nákladů (pravidlo „n+3“)15. Na konci roku 2019 dosahovaly zbývající 
závazky v rámci ESIF 211 miliard EUR (z toho se 208 miliard EUR vztahuje ke 
stávajícímu víceletému finančnímu rámci). 

14 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2017, body 2.13–2.19 (2018/C 357/01, 4.10.2018) a 
přezkum č. 5/2019: Zbývající závazky v rozpočtu EU – bližší pohled, duben 2019. 

15 Ve víceletém finančním rámci 2014–2020 mají členské státy tři roky na to, aby využily 
přidělené finanční prostředky a související výdaje vykázaly Komisi pro účely úhrady (pravidlo 
„n+3“). Po uplynutí této lhůty by měl systém „automatického zrušení závazku“ veškeré 
nevyužité prostředky zúčtovat. 
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Rámeček 2.4 

Čerpání prostředků z ESI fondů podle jednotlivých fondů 

 
Poznámka: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je zahrnuta do ESF. 

Zdroj: EÚD na základě informací Komise. 
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16 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2018, body 2.9–2.11 (Úř. věst. C 340/02, 08.10.2019). 

17 Pro EZFRV se roční předběžné financování neposkytuje. 
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již nebude tato možnost k dispozici, protože nevyužité roční předběžné financování se 
nebude vybírat zpět, ale lze jím pokrýt výdaje vzniklé v důsledku pandemie covid-1918. 

Problémy s čerpáním se vyskytují také u finančních nástrojů ve 
sdíleném řízení 

2.18. Finanční nástroje ve sdíleném řízení jsou nástroje pro poskytování finanční 
podpory z rozpočtu EU. V rámci tohoto mechanismu mohou programy financované 
z ESIF zřizovat samostatné fondy nebo podfondy holdingového fondu. Tyto fondy 
poskytují podporu konečným příjemcům. Ta může mít podobu úvěrů, záruk a 
kapitálových investic. Za předpokladu správného uplatňování mohou mít finanční 
nástroje ve sdíleném řízení oproti grantům specifické přínosy. Lze je totiž využít 
k vytvoření finanční páky umožňující zvýšit objem veřejných a soukromých finančních 
prostředků: jinými slovy, mohou mobilizovat dodatečné soukromé a veřejné 
prostředky, které doplní původní veřejnou podporu. Jejich kapitálové vybavení má 
navíc revolvingový charakter, tedy stejné prostředky lze využít v rámci několika cyklů19. 

2.19. Z 16,9 miliardy EUR vyčleněných z ESIF na finanční nástroje ve sdíleném řízení 
ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020 bylo do začátku roku 2019 na tyto 
nástroje vyplaceno 7,0 miliard EUR. Z této částky koneční příjemci obdrželi 2,8 miliardy 
EUR. Do začátku roku 2019, kdy stávající víceletý finanční rámec běžel pět let, bylo tedy 
konečným příjemcům vyplaceno pouze přibližně 17 % celkového financování z ESIF 
přiděleného prostřednictvím finančních nástrojů ve sdíleném řízení (viz rámeček 2.5). 

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se 
mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) 
č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče 
členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 
(investiční iniciativa pro reakci na koronavirus). 

19 Zvláštní zpráva č. 19/2016 „Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů – 
ponaučení z programového období 2007–2013“, shrnutí a bod 7 (Úř. věst. JOC 2016 250 R 
0002, 9.7.2016). 
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Rámeček 2.5 

Závazky a platby v rámci finančních nástrojů ve sdíleném řízení 

 
Poznámka: Údaje za rok 2015 se týkají souhrnně let 2014 a 2015. 

Zdroj: EÚD, na základě zprávy Komise „Finanční nástroje v rámci evropských strukturálních a 
investičních fondů. Shrnutí údajů o pokroku při financování a provádění finančních nástrojů 
v programovém období 2014–2020 v souladu s článkem 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013“, 2015–2018. 
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2.20. Stejně jako během víceletého finančního rámce na období 2007–2013 je 
Komise i ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020 povinna každoročně 
vypracovat zprávu o finančních nástrojích ve sdíleném řízení. Podle příslušného 
nařízení20 měla být výroční zpráva za rok 2018 vypracována do prosince 2019. Komise 
zveřejnila zprávu21 v lednu 2020. Jak jsme již uvedli ve své výroční zprávě za rok 201722, 
domníváme se, že doba, která uplynula od konce vykazovacího období do vydání 
příslušné zprávy, je dlouhá, což snižuje relevanci informací, které zpráva obsahuje. 

2.21. V návrhu nařízení o společných ustanoveních pro víceletý finanční rámec na 
období 2021–202723 byl požadavek, aby Komise předkládala výroční zprávy 
o jednotlivých finančních nástrojích, zrušen. Řídicí orgány jsou navíc povinny 
poskytovat Komisi údaje o finančních nástrojích pouze na úrovni priorit. Máme za to, 
že důvody, na jejichž základě se ve víceletém finančním rámci na období 2007–2013 
požadovaly samostatné zprávy, jsou stále relevantní: „zvýšit transparentnost provádění 
a zajistit náležité monitorování provádění finančních nástrojů“24. Z toho rovněž vyplývá 
potřeba zkrátit prodlevu mezi vydáním výroční zprávy Komise o jednotlivých nástrojích 
a obdobím, k němuž se zpráva vztahuje25. 

20 Viz článek 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013). 

21 Finanční nástroje v rámci evropských strukturálních a investičních fondů: Shrnutí údajů 
o pokroku při financování a provádění finančních nástrojů v programovém období 2014–
2020 v souladu s článkem 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. 

22 Výroční zpráva za rozpočtový rok 2017, bod 2.35 (Úř. věst. C357/02, 4.10.2018). 

23 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro 
Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza, 
COM(2018) 375 final. 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2011 (Úř. věst. L 337, 20.12.2011). 

25 Stanovisko EÚD č. 6/2018 (2019/C 17/01). 
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Rozpočet EU je vystaven finančním rizikům 

Z rozpočtu EU se financují různé typy finančních operací  

2.22. Na konci roku 2019 byla hlavní finanční rizika, jimž je rozpočet EU vystaven, 
spojena s následujícími typy operací: finanční operace ve formě úvěrů krytých přímo 
z rozpočtu EU a finanční operace kryté ze záručního fondu EU26. 

2.23. Finanční operace kryté přímo rozpočtem EU zahrnují: 

o úvěry v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), z něhož 
se poskytuje podpora kterémukoliv členskému státu eurozóny v případě 
závažných hospodářských nebo finančních obtíží; 

o úvěry na podporu platební bilance poskytnuté členským státům mimo 
eurozónu, jež se potýkají s problémy s platební bilancí. 

o úvěry Euratomu členským státům27. 

2.24. Finanční operace kryté záručním fondem zahrnují:  

o úvěry poskytnuté v rámci makrofinanční pomoci třetím zemím, zajištěné 
prostředky Záručního fondu pro vnější vztahy; 

o úvěry Euratomu třetím zemím, kryté jednak zárukami přijatými od třetích 
stran a navíc ještě Záručním fondem pro vnější vztahy; 

o operace v členských státech, na něž se vztahuje záruka Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI) (spravovaná skupinou EIB28); 

26 Kromě těchto finančních operací využívá rozpočet EU také finanční nástroje. Podle článku 
210 finančního nařízení nesmí finanční závazek EU a souhrn plateb z rozpočtu EU 
v souvislosti s finančním nástrojem přesáhnout „výši příslušného rozpočtového závazku 
přijatého k tomuto účelu“, čímž jsou pro rozpočet EU vyloučeny podmíněné závazky. 

27 Na financování úvěrových operací je Komise zmocněna půjčovat si finanční prostředky 
jménem EU. Výpůjční a úvěrové operace související s úvěry EFSM a úvěry na podporu 
platební bilance se provádějí ve vzájemné návaznosti, kdy splatná půjčka odpovídá 
splatnému úvěru. 

28 Skupinu EIB tvoří Evropská investiční banka (EIB) a Evropský investiční fond (EIF). 
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o operace v nečlenských státech EU kryté zárukou vnějšího zápůjčního 
mandátu (ELM) (spravovanou EIB); 

o operace Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) kryté zárukou EFSD 
(iniciativa zaměřená na podporu udržitelných investic za hranicemi EU). 

2.25. Komise každoročně předkládá zprávu o zárukách, v níž informuje 
i o celkovém a ročním riziku, které nese rozpočet EU. „Celkové riziko“ je celková 
nesplacená částka (jistina a úrok) spojená s krytými operacemi. K 31. prosinci 2019 
činila 72,7 miliardy EUR29. „Ročním rizikem“ se rozumí maximální výše ročních 
splatných plateb (jistiny a úroků), kterou by EU musela v rozpočtovém roce zaplatit, 
pokud by všechny splátky zaručených úvěrů byly v selhání. K 31. prosinci 2019 činila 
tato částka 4,5 miliardy EUR30. 

2.26. Výše celkového rizika uvedená Komisí nezahrnuje operace související s EFSI. 
K 31. prosinci 2019 činila expozice rozpočtu EU vůči riziku možných budoucích plateb 
z titulu záruky EFSI celkem 22 miliardy EUR podepsaných operací, z toho 17,7 miliardy 
EUR bylo vyplaceno. Připočtení této vyplacené částky k celkovému riziku Komise by 
celkové riziko výrazně zvýšilo na 90,5 miliard EUR (31. prosince 2018: 90,3 miliardy 
EUR)31 (viz rámeček 2.6). 

29 Komise výši „celkového rizika“ neuvádí, nicméně provedli jsme její odhad na základě údajů 
zveřejněných v dokumentu COM (2019) 484 – Zpráva Komise Evropskému parlamentu a 
Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem. Stav ke dni 31. prosince 2018. 

30 Odhad na základě dokumentu COM(2019) 484 final – Zpráva Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem. Stav ke dni 
31. prosince 2018, a konsolidované účetní závěrky EU za rok 2019. 

31 Což zahrnuje 0,3 miliardy EUR (31. prosince 2018: 0,2 miliardy EUR) souvisejících s EFSI a 
úvěry v rámci vnějšího zápůjčního mandátu, vykázané v roční účetní závěrce jako rezervy 
nebo finanční závazky. 
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Rámeček 2.6 

Rozdělení celkového rizika pro rozpočet EU k 31. prosinci 2019  

 
Zdroj: EÚD, na základě konsolidované účetní závěrky EU za rok 2019 a zprávy Komise o zárukách 
krytých souhrnným rozpočtem, 2018. 

EU může zmírnit expozici rozpočtu různými způsoby  

2.27. EU má k dispozici několik prostředků k zajištění toho, aby byla schopna splnit 
své zákonné povinnosti, pokud jde o úvěry a záruky. Patří mezi ně záruční fondy, 
disponibilní pokladní hotovost Komise, schopnost upřednostnit platbu právních 
závazků a schopnost požadovat od členských států dodatečné zdroje. 
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Záruční fondy 

2.28. Záruční fondy představují rezervu likvidity na vyplacení nároků na čerpání 
záruk v případě selhání. Pokud je na vyplacení těchto nároků potřeba větší částka, než 
jaká byla vyčleněna v záručních fondech, musejí být nároky pokryty z rozpočtu EU. 
Rozpočtovými zárukami EU se rozumí právní závazky, které EU uzavřela na podporu 
určitého programu převzetím finančního závazku v rozpočtu32. V současné době 
existují tři rozpočtové záruky: záruka EFSI, krytá záručním fondem EFSI, záruka v rámci 
vnějšího zápůjčního mandátu, krytá Záručním fondem pro vnější vztahy, a záruka EFSD, 
krytá záručním fondem EFSD (viz tabulka 2.1). 

2.29. Záruční fond EFSI se vztahuje na operace v rámci záruky EFSI. Sazba pro výši 
fondu (procentuální podíl prostředků, které mají být v záručním fondu vyčleněny na 
pokrytí budoucích nároků na čerpání záruk) činí v současnosti 35 % (v roce 2015 byla 
snížena z 50 %)33. V roce 2019 nebyly ze záručního fondu vyplaceny žádné nároky na 
čerpání záruky. 

2.30. Záruční fond pro vnější vztahy je určen ke krytí závazků plynoucích z úvěrů 
v selhání, které byly poskytnuty třetím zemím EIB (úvěry v rámci vnějšího zápůjčního 
mandátu) nebo Komisí (úvěry v rámci makrofinanční pomoci a úvěry Euratomu mimo 
území EU). Výše Záručního fondu pro vnější vztahy je stanovena na 9 % celkových 
nesplacených závazků. Během roku 2019 bylo z fondu vyplaceno 55 milionů EUR na 
pokrytí záruk uplatněných v rámci vnějšího zápůjčního mandátu. 

2.31. Záruční fond EFSD kryje operace v rámci rozpočtové záruky EFSD určené na 
mobilizaci soukromých investic v partnerských zemích v Africe a zemí sousedství EU34. 
Cílová výše fondu je stanovena na 50 % celkových závazků. Do 31. prosince 2019 byla 
v platnosti jedna dohoda o záruce EFSD v hodnotě celkového krytí 50 milionů EUR. 

32 Viz čl. 2 odst. 9 finančního nařízení. 

33 Nařízení (EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro 
strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského 
centra pro investiční poradenství (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 34–52). 

34 Nařízení (EU) 2017/1601 o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky 
EFSD a záručního fondu EFSD. 
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Tabulka 2.1 – Rozpočtové záruky – 31. prosince 2019 

 Strop (mld. 
EUR) 

Cílová sazba 
pro výši fondu  

Částka 
v záručním 
fondu (mld. 

EUR) 

Podepsan
á částka 

(podíl EU) 
Investiční cíl 

EFSI 26 35 % 6,7(*) 22 500 

ELM 32,3 9 % 2,6 31,7 – 

EFSD 1,5 50 % 0,6(**) 0 17,5 

(*) Do záručního fondu EFSI se prostředky převádějí průběžně až do cílové částky 9,1 miliardy EUR do roku 
2022. 

(**) Do záručního fondu EFSD se prostředky převádějí průběžně až do cílové částky 750 milionů EUR. 

Poznámka: aby bylo možné vypočítat maximální možnou expozici rozpočtu EU vůči budoucím platbám z titulu 
rozpočtových záruk, je třeba k výše uvedené částce přičíst schválené, ale dosud nepodepsané operace. 
K 31. prosinci 2019 se jednalo o 10,4 miliardy EUR. 

Zdroj: EÚD, na základě konsolidované účetní závěrky EU za rok 2019, zprávy Komise o zárukách krytých 
souhrnným rozpočtem a zprávy Komise o řízení záručního fondu EFSI. 

Hotovostní rezervy 

2.32. Pokud dlužníci neplní své závazky včas, může Komise k pokrytí dlužných 
částek použít také své hotovostní rezervy. Výše pokladní hotovosti Komise meziročně 
kolísá. Na konci roku 2019 činila 15,6 miliardy EUR (v období 2010–2019 se výše 
disponibilní hotovosti na konci roku pohybovala přibližně mezi 2 miliardami EUR a 
25 miliardami EUR). 

Stanovení priorit a požadavek na dodatečné zdroje 

2.33. Pokud částky potřebné na splnění těchto závazků vůči věřitelům překročí 
prostředky na pokladním účtu, může Komise využít dostupné rozpočtové zdroje EU a 
přednostně zajistit plnění právních závazků před nepovinnými výdaji (např. platby z ESI 
fondů členským státům). Pokud se tento krok ukáže jako nedostatečný, může Komise 
od členských států požadovat dodatečné zdroje, aby mohla splnit své zákonné 
povinnosti, nad rámec stropů víceletého finančního rámce, a to do maximální výše 
1,20 % HND EU35. 

35 Viz článek 14 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupech pro 
poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke 
krytí hotovostních nároků. 

72



Budoucí expozici rozpočtu EU je potřeba znovu posoudit 

2.34. V čl. 210 odst. 3 finančního nařízení se stanoví, že podmíněné závazky 
vyplývající z rozpočtových záruk nebo finanční pomoci a hrazené z rozpočtu lze 
považovat za udržitelné, pokud je jejich předpokládaný víceletý vývoj slučitelný s limity 
stanovenými v nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, a se stropem 
ročních prostředků na platby. Na základě tohoto ustanovení lze prostředky, jež jsou 
k dispozici ke krytí expozice rozpočtu EU k 31. prosinci 2019, považovat za udržitelné 
(viz body 2.22–2.33). Krize způsobená pandemií covid-19 však může vést k širšímu 
využívání stávajících a nově sjednaných nástrojů ve snaze zmírnit očekávaný 
hospodářský útlum. V jejím důsledku se také může zhoršit schopnost současných 
konečných příjemců úvěrů a rozpočtových záruk splácet své závazky. To bude mít 
dopad na částky a mechanismy, které bude možné využít pro zmírnění budoucí 
expozice, včetně míry tvorby rezerv. 

Rozpočet EU a skupina EIB jsou úzce propojeny 

Skupina EIB přispívá k plnění cílů EU 

2.35. Skupina EIB přispívá k plnění cílů EU prostřednictvím operací financovaných 
nebo krytých z rozpočtu EU v kombinaci s vlastními zdroji. V návaznosti na větší 
využívání finančních nástrojů se role skupiny EIB při podpoře politik EU během 
posledních víceletých finančních rámců výrazně zvýšila. 

2.36. Cíle skupiny EIB jsou do velké míry sladěny s cíli EU. V roce 2011 si EIB vytyčila 
cíl, aby 30 % projektů, které každý rok podepíše, přispívalo k hospodářské a sociální 
soudržnosti a konvergenci. Významná část operací skupiny EIB se rovněž zaměřuje na 
opatření související se změnou klimatu a environmentální udržitelností. V nedávné 
době navíc EIB oznámila, že svůj cílový podíl projektů týkajících se klimatu do roku 
2025 zdvojnásobí ze současných 25 % na 50 %36. 

36 Viz operační plán skupiny EIB na rok 2020. 
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Výrazná část operací EIB je kryta rozpočtem EU 

2.37. Skupina EIB přispívá k plnění cílů EU pomocí řady nástrojů (viz rámeček 2.7). 

Rámeček 2.7 

Součinnost mezi rozpočtem EU a skupinou EIB  

 
Zdroj: EÚD, na základě výroční zprávy Komise o struktuře pro financování EU za rok 2018. 

2.38. Část finančních činností skupiny EIB se provádí pouze s využitím vlastních 
zdrojů skupiny EIB a na její vlastní riziko, ale značná část se realizuje pomocí finančních 
prostředků poskytnutých třetími stranami včetně Komise, a to prostřednictvím 
„mandátů“. Tyto mandáty jsou partnerství mezi skupinou EIB a třetí stranou za účelem 
dosažení společných cílů. Jsou založeny na finanční podpoře přislíbené touto třetí 
stranou. 

2.39. Uplatňování systému mandátů se v EIB v posledních 15 letech rychle rozšířilo 
a diverzifikovalo. Mandáty EU uplatňuje při poskytování finančních prostředků také EIF. 
Jelikož je objem mandátů EIB vyšší, naše analýza se zaměřuje především na EIB. Do 
konce roku 2019 se mandáty vztahovaly na přibližně třetinu úvěrové činnosti EIB a více 
než tři čtvrtiny její poradenské činnosti, přičemž v účinnosti jich bylo přibližně padesát. 
Většina z těchto mandátů má podobu dohod s Komisí. 
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Rámeček 2.8 

Vývoj mandátů EIB od roku 2003 do roku 2019 

 
Zdroj: EÚD, na základě zprávy EIB „Hodnocení mandátů EIB“, prosinec 2019. 

2.40. Rámeček 2.9 zobrazuje roční úvěrovou činnost EIB v členění podle 
financování na základě mandátů a financování mimo mandáty. 
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Rámeček 2.9 

Financování poskytované EIB na základě mandátů a financování 
mimo mandáty v jednotlivých letech  

 
Poznámka: graf zachycuje údaje za roky 2017, 2018 a 2019 a prognózy na rok 2020. 

Zdroj: EÚD, na základě údajů EIB. 

Skupina EIB bude i nadále hrát důležitou úlohu 

2.41.  Největší mandáty EIB jsou mandáty kryté zárukou EFSI (se stropem 26 
miliard EUR) a zárukou v rámci vnějšího zápůjčního mandátu (strop 32,3 miliardy EUR). 
Ve své zvláštní zprávě o EFSI jsme dospěli k závěru37, že EFSI pomohl EIB poskytovat 
více rizikovějších finančních prostředků na investice a přilákat další veřejné a soukromé 
investice. Zjistili jsme však také, že v některých případech podpora EFSI nahradila jiné 
financování EIB a EU, že některé prostředky EFSI byly poskytnuty projektům, které 
mohly využít jiné zdroje veřejného či soukromého kapitálu, že některé odhady objemu 
dodatečných investic přilákaných EFSI byly nadhodnocené a že většina investic 
směřovala do několika větších členských států EU-15 s dobře fungujícími národními 

37 Zvláštní zpráva č. 3/2019 – „Evropský fond pro strategické investice: pro zajištění 
skutečného úspěchu jsou nutná další opatření“. 
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podpůrnými bankami. Komise při hodnocení vnějšího zápůjčního mandátu v roce 
201938 zjistila řadu nedostatků. Patřily mezi ně nedostatky ve sdílení informací ze 
strany EIB a obtíže při posuzování skutečných výsledků a dopadů intervence EU. Podle 
téže hodnotící zprávy Komise rovněž zahájila celkový přezkum postupu podle článku 
1939 s cílem zlepšit dohled nad sladěním operací EIB s politickými prioritami EU včetně 
operací mimo území EU. 

2.42. V průběhu příštích deseti let se Komise zavázala mobilizovat nejméně 1 bilion 
EUR investic na podporu udržitelné, spravedlivé a ekologické transformace40. Hlavním 
nástrojem pro realizaci tohoto plánu je program InvestEU41. Skupina EIB bude k plnění 
uvedeného investičního cíle přispívat prostřednictvím programu InvestEU (včetně 
zvláštního režimu pro spravedlivou transformaci) a úvěrového nástroje pro veřejný 
sektor mechanismu pro spravedlivou transformaci42. Příspěvek skupiny EIB 
k investičnímu plánu Zelené dohody pro Evropu by měl podle očekávání dosáhnout 
přibližně 250 miliard EUR v podobě investic mobilizovaných v rámci mandátů EU43. 

38 Hodnocení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 
16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční 
banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii – SWD(2019) 334 
final, 13.9.2019. 

39 Článek 19 stanov EIB stanoví, že u všech operací EIB financovaných z vlastních zdrojů je 
před tím, než jsou předloženy ke schválení správní radě EIB, nutné vyžádat si stanovisko 
Komise. Úkolem Komise je pak poskytnout stanovisko ohledně souladu navrhovaných 
investic s příslušnými právními předpisy a politikami EU. Na ziskovost a finanční rizika 
projektu se však působnost článku 19 nevztahuje a za tyto prvky nese plnou odpovědnost 
EIB. 

40 COM(2020) 21 Sdělení Komise o investičním plánu pro udržitelnou Evropu a investičním 
plánu Zelené dohody pro Evropu. 

41 COM(2018) 439 Návrh Komise „Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí 
Program InvestEU“. 

42 COM(2020) 22 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro 
spravedlivou transformaci. 

43 Rozpočtové aspekty Programu InvestEU a mechanismu pro spravedlivou transformaci musí 
být schváleny v rámci celkové dohody o příštím víceletém finančním rámci. 
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2.43. Skupina EIB bude zapojena také do reakce EU na pandemii covid-19. 
V návaznosti na doporučení Euroskupiny ze dne 9. dubna 202044 skupina EIB vytváří 
celoevropský záruční fond ve výši až 25 miliard EUR s důrazem na malé a střední 
podniky v celé EU. Skupina EIB již dříve ohlásila soubor opatření určených k aktivaci až 
40 miliard EUR na podporu krátkodobého financování zasažených malých a středních 
podniků. V rámci toho podpoří financování až do výše 8 miliard EUR poskytnuté 
prostřednictvím EIF a zajištěné zárukou EU ve výši 1 miliardy EUR přesměrovaných 
z EFSI s cílem motivovat finanční zprostředkovatele k poskytování likvidity malým a 
středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací, a 5 miliard EUR na 
investice do zdravotnictví. EIB rovněž oznámila, že s oporou ve finančních prostředcích 
EU, včetně záruk EU, poskytne v nadcházejících měsících partnerům mimo EU až 5,2 
miliardy EUR. 

Náš auditní mandát se vztahuje pouze na část operací EIB  

2.44. Na velkou část operací EIB – operací, které nejsou financovány nebo kryty 
z rozpočtu EU – se náš auditní mandát v současné době nevztahuje. S ohledem na 
výrazný přínos těchto operací při dosahování cílů EU i na rostoucí spolupráci s EIB při 
plnění rozpočtu EU se domníváme, že by bylo ku prospěchu, kdyby správnost a 
výkonnost těchto operací byly předmětem nezávislé vnější prověrky. EÚD provádí 
audity týkající se operací EIB na základě trojstranné dohody mezi Komisí, EÚD a EIB. Ta 
se vztahuje na úvěrové operace v rámci mandátu svěřeného EIB Evropskou unií a na 
bankou řízené operace, které jsou uzavřeny a zaručeny ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie45. Platnost této dohody skončí v roce 2020 a o nové dohodě se jedná. 

2.45. V roce 2020 Evropský parlament zopakoval svou výzvu „aby byl EÚD 
oprávněn kontrolovat všechny operace EIB, včetně hodnocení nákladové účinnosti 
jejích investičních činností a adicionality jejích projektů, a aby byly tyto audity 
zveřejňovány“. Požadoval také, aby EÚD „vypracoval doporučení k výsledkům 
externích úvěrových činností EIB a jejich souladu s politikami EU“46. 

44 Viz písemné shrnutí Euroskupiny, 17. dubna 2020. 

45 Trojstranná dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem a Evropskou 
investiční bankou, 2016. 

46 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2020 „Finanční činnosti Evropské 
investiční banky – výroční zpráva za rok 2019“ (2019/2126(INI)) a Zpráva o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – 
Komise a výkonné agentury (2019/2055(DEC)). 
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Závěry a doporučení 

Závěry 

2.46. V roce 2019 byly prostředky na závazky a na platby, které byly k dispozici 
v konečném rozpočtu, téměř plně vyčerpány. Objem plateb byl znatelně nižší než 
stropy víceletého finančního rámce v posledních čtyřech letech, což povede k vyšším 
platebním potřebám v budoucnu (viz body 2.2–2.6). 

2.47. Na konci roku 2019 dosáhly zbývající závazky rekordní výše. Podle našich 
zjištění to má dva hlavní důvody: prostředky na závazky systematicky převyšují 
prostředky na platby a platby se odkládají do dalšího víceletého finančního rámce (viz 
body 2.7–2.9). 

2.48. Přestože se tempo provádění evropských strukturálních a investičních fondů 
zrychlilo, celkové čerpání zůstává nižší než v odpovídajícím roce předchozího 
víceletého finančního rámce. Po revizi pravidel pro využívání ESI fondů vyvolané 
pandemií covid-19 by se mělo tempo čerpání dále zvýšit. Tyto změny by mohly 
způsobit tlak na prostředky na platby, které jsou k dispozici od roku 2020 (viz body 
2.14–2.17). 

2.49. Po pěti letech trvání současného víceletého finančního rámce se ke 
konečným příjemcům dostalo pouze 17 % prostředků přidělených na závazky v rámci 
finančních nástrojů ve sdíleném řízení. Význam informací, které Komise předložila 
o finančních nástrojích ve sdíleném řízení, je omezený, protože její výroční zpráva 
o těchto nástrojích byla zveřejněna příliš pozdě. Ve víceletém finančním rámci na 
období 2021–2027 Komise již nebude vypracovávat výroční zprávu na úrovni 
jednotlivých finančních nástrojů ve sdíleném řízení (viz body 2.18–2.21). 

2.50. Na konci roku 2019 měla EU různé nástroje, aby mohla regulovat expozici 
rozpočtu EU vůči finančním rizikům vyplývajícím z úvěrů a rozpočtových záruk. Dopad 
krize způsobené covid-19 bude nicméně vyžadovat přehodnocení dostupných částek a 
mechanismů pro zmírnění budoucí expozice, včetně revize míry tvorby rezerv. Je proto 
důležité získat úplný přehled o „celkovém riziku“, kterému je rozpočet EU vystaven, 
včetně rizika spojeného s rozpočtovými zárukami, jako je například EFSI (viz body 2.22–
2.34). 
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2.51. Skupina EIB je důležitým partnerem při plnění rozpočtu EU a dosahování cílů 
EU a v příštím víceletém finančním rámci bude i nadále hrát významnou roli. Velká část 
jejích operací se provádí na základě mandátů, z nichž většina má podobu dohod 
s Komisí. Náš auditní mandát nás opravňuje ověřovat pouze operace EIB, které jsou 
financovány nebo zaručeny rozpočtem EU. Ve svých zvláštních zprávách jsme poukázali 
na problémy a navrhli zlepšení týkající se výkonnosti těchto operací. Považovali 
bychom proto za přínosné, kdyby správnost a výkonnost operací EIB, jež nejsou kryty 
rozpočtem EU, byla předmětem nezávislé vnější prověrky (viz body 2.35–2.45). 

Doporučení 

2.52. Doporučujeme Komisi přijmout následující opatření: 

Doporučení 2.1 

Podrobně sledovat platební potřeby a v rámci svých institucionálních pravomocí učinit 
opatření, aby byla zajištěna dostupnost prostředků na platby s ohledem na riziko jejich 
nedostatečné výše a na mimořádné potřeby vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19. 

Časový rámec: od roku 2020 

Doporučení 2.2 

I v příštím víceletém finančním rámci předkládat výroční zprávu o finančních nástrojích 
ve sdíleném řízení, a to i na úrovni jednotlivých finančních nástrojů. 

Časový rámec: ročně počínaje zprávou za rok 2021 

Doporučení 2.3 

Předložit kompletní přehled expozice rozpočtu EU ve výroční zprávě o zárukách krytých 
souhrnným rozpočtem, včetně rizika plynoucího ze záruky EFSI a všech dotčených 
budoucích finančních operací. 

Časový rámec: každý rok počínaje rokem 2021  
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Doporučení 2.4 

V kontextu krize způsobené covid-19 znovu posoudit, zda jsou stávající mechanismy 
zmírňování rizikové expozice rozpočtu EU dostatečné a adekvátní, a přezkoumat cílové 
sazby pro výši záručních fondů, z nichž jsou kryty záruky poskytované z rozpočtu EU. 

Časový rámec: od roku 2020 

2.53.  Evropskému parlamentu a Radě doporučujeme učinit následující opatření: 

Doporučení 2.5 

Vyzvat EIB, aby Účetnímu dvoru umožnila provádět kontrolu správnosti a výkonnosti 
jejích finančních činností, které nespadají do zvláštního mandátu EU. 

Časový rámec: od roku 2021 
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Přílohy 

Příloha 2.1 – Čerpání ze strany členských států na konci roku 2019 a 
srovnání s rokem 2012 

 
Celkové platby 

v letech 2014 až 2019 
v mil. EUR 

Míra čerpání na 
konci roku 2019 

Míra čerpání na 
konci roku 2012 

Belgie 1 120 39,7 % 49,1 % 

Bulharsko 3 648 36,6 % 36,2 % 

Česko 9 651 40,4 % 37,9 % 

Dánsko 622 40,1 % 45,3 % 

Německo 11 518 41,1 % 54,1 % 

Estonsko 2 164 48,8 % 61,3 % 

Irsko 2 050 60,6 % 60,3 % 

Řecko 9 266 42,8 % 49,2 % 

Španělsko 13 291 32,8 % 51,7 % 

Francie 12 566 44,8 % 43,3 % 

Chorvatsko 3 231 30,0 %  

Itálie 13 885 30,7 % 30,7 % 

Kypr 443 48,1 % 44,3 % 

Lotyšsko 2 509 44,2 % 52,2 % 

Litva 3 481 40,9 % 62,9 % 

Lucembursko 82 57,0 % 51,8 % 

Maďarsko 10 737 42,8 % 44,2 % 

Malta 288 34,6 % 37,2 % 

Nizozemsko 742 38,0 % 45,6 % 

Rakousko 2 790 56,5 % 52,2 % 

Polsko 36 200 41,8 % 52,3 % 

Portugalsko 12 231 47,0 % 59,2 % 

Rumunsko 11 163 35,6 % 22,4 % 
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Celkové platby 

v letech 2014 až 2019 
v mil. EUR 

Míra čerpání na 
konci roku 2019 

Míra čerpání na 
konci roku 2012 

Slovinsko 1 569 39,7 % 50,3 % 

Slovensko 5 079 33,4 % 41,0 % 

Finsko 2 506 66,2 % 54,7 % 

Švédsko 1 694 46,6 % 53,3 % 

Spojené království 6 886 42,0 % 50,9 % 

Přeshraniční 
spolupráce 2 767 29,4 % 40,1 % 

Průměr EU 184 179 39,6 % 46,4 % 

Zdroj: EÚD na základě informací Komise. 
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Příloha 2.2 – Finanční nástroje spravované skupinou EIB v rámci 
mandátu EU na konci roku 2019 (v milionech EUR)  

Finanční nástroj Spravuje:  Dostupné 
finanční krytí  

Celkové platby 
z rozpočtu EU celkem do 

konce roku 2019 

Nástroj pro propojení 
Evropy (NPE) – dluhové 
nástroje  

EIB 2 536(*) 697 

Soukromé financování 
pro nástroj pro 
energetickou účinnost 
(PF4EE) 

EIB 105 48 

Nástroj financování 
přírodního kapitálu 
(NCFF) 

EIB 60 13 

InnovFin Debt – Služby 
v oblasti půjček pro 
nástroj pro výzkum a 
inovace v rámci 
programu Horizont 2020  

EIB 1 686 1 275 

Finanční nástroj pro 
sdílení rizik (MFPR) EIB 961 961 

Pilotní záruční nástroj pro 
malé a střední podniky a 
malé společnosti se 
střední tržní kapitalizací 
orientované na výzkum a 
inovace – nástroj pro 
sdílení rizik  

EIF 270 270 

Mikrofinancování a 
sociální podnikání v rámci 
programu EaSI 

EIF 110 84 

Investice do budování 
kapacit v rámci programu 
EaSi 

EIF 26 23 

Evropský záruční nástroj 
mikrofinancování 
Progress (EPMF-G) 

EIF 25 24 

Evropský fond pro 
mikrofinancování 
Progress (EPMF – FCP-
FIS) 

EIF 80 80 

Dílčí fond pro 
zaměstnanost a sociální 
inovace (EaSI FIS)  

EIF 67 25 
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Finanční nástroj Spravuje:  Dostupné 
finanční krytí  

Celkové platby 
z rozpočtu EU celkem do 

konce roku 2019 

Nástroj pro záruky za 
studentské půjčky 
(Erasmus +) – SLGF 

EIF 50 22 

Nástroj pro úvěrové 
záruky v rámci programu 
COSME (COSME – LGF) 

EIF 1 161 563 

Kapitálový nástroj pro 
růst v rámci programu 
COSME (COSME–EFG) 

EIF 394 94 

InnovFin SMEG – Úvěrové 
služby pro malé a střední 
podniky a společnosti se 
střední tržní kapitalizací 
orientované na výzkum a 
inovace v rámci 
programu Horizont 2020 

EIF 1 389 1 101 

InnovFin Equity – 
Kapitálový nástroj pro 
výzkum a inovace v rámci 
programu Horizont 2020 

EIF 785 534 

Iniciativa na podporu 
malých a středních 
podniků (příspěvek 
programu COSME a 
Horizont 2020) 

EIF 32 21 

Záruční nástroj pro 
kulturní a kreativní 
odvětví – CCS GF 

EIF 122 42 

Záruční mechanismus pro 
malé a střední podniky 
spadající pod rámcový 
program pro 
konkurenceschopnost a 
inovace (SMEG 07) 

EIF 532 451 

Kapitálový nástroj pro 
malé a střední podniky 
s vysokým růstem a 
inovativní malé a střední 
podniky spadající pod 
rámcový program pro 
konkurenceschopnost a 
inovace (GIF) 

EIF 561 538 

Záruční nástroj v rámci 
nástroje pro rozvoj 
podniků a inovace 

EIF 22 22 

85



Finanční nástroj Spravuje:  Dostupné 
finanční krytí  

Celkové platby 
z rozpočtu EU celkem do 

konce roku 2019 

v zemích západního 
Balkánu I 

Záruční nástroj v rámci 
nástroje pro rozvoj 
podniků a inovace 
v zemích západního 
Balkánu II 

EIF 48 19 

Fond pro rozšiřování 
podniků (ENEF) v zemích 
západního Balkánu  

EIF 11 11 

Fond pro inovaci podniků 
(ENIF) v zemích 
západního Balkánu 

EIF 21 21 

Fond „Zelenou energií 
k růstu“ (GGF) EIF 59 20 

Evropský fond pro 
jihovýchodní Evropu 
(EFSE) v zemích 
západního Balkánu  

EIF 88 0 

Globální fond pro 
energetickou účinnost a 
obnovitelnou energii 
(GEEREF) 

EIF 81 80 

Podpora ve prospěch 
nástroje pro FEMIP EIB 224 224 

Celkem  11 506 7 263 

(*) Tato částka představuje strop příspěvku z rozpočtu EU na finanční nástroje NPE. K 31. prosinci 2019 činí 
příspěvek EU na tento finanční nástroj 755 milionů EUR. 

Zdroj: EÚD, na základě návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 připraveného Komisí 
– pracovní dokument část X. 
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Kapitola 3 

Příjmy 
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Obsah 

Body 

Úvod 3.1.–3.5. 
Stručný popis 3.2.–3.3. 

Rozsah a koncepce auditu 3.4.–3.5. 

Správnost operací 3.6. 

Prověrka prvků systémů vnitřní kontroly 3.7.–3.21. 
Ve výběru tradičních vlastních zdrojů členskými státy 
přetrvávají nedostatky 3.8.–3.10. 

V kontrolách členských států zaměřených na snížení 
neuhrazeného cla existují značné nedostatky, které vyžadují 
řešení ze strany EU 3.11.–3.15. 

Uzavření výhrad k HND a otevřených případů týkajících se 
tradičních vlastních zdrojů vyžaduje hodně času 3.16.–3.18. 

Víceleté ověřování HND dokončeno, ale stále nebyl plně 
vyhodnocen dopad globalizace 3.19.–3.21. 

Výroční zprávy o činnosti 3.22.–3.23. 

Závěr a doporučení 3.24.–3.26. 
Závěr 3.24. 

Doporučení 3.25.–3.26. 

88



Přílohy 
Příloha 3.1 – Výsledky testování operací 

Příloha 3.2 — Hlavní rizika v oblasti cel a typy celních kontrol 

Příloha 3.3 — Počet dosud nevyřízených výhrad týkajících se 
HND a DPH a otevřených případů týkajících se tradičních 
vlastních zdrojů podle jednotlivých členských států k 31. 12. 
2019 

Příloha 3.4 — Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 
týkající se příjmů 
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Úvod 
3.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se příjmů, které zahrnují jednak 
vlastní zdroje a jednak ostatní příjmy. Přehled příjmů v roce 2019 uvádí rámeček 3.1. 

Rámeček 3.1 

Příjmy – přehled za rok 2019(*) 

 
Příjmy za rok 2019 celkem(**): 163,9 miliardy EUR 
(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 9).  
(**) Tato částka představuje skutečné příjmy rozpočtu EU. Částka 160,3 miliardy EUR ve výkazu 
finanční výkonnosti je vypočtena za použití akruálního účetnictví. 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2019. 

Vlastní zdroje 
odvozené z 
hrubého národního 
důchodu
105,5 (64 %)

Tradiční vlastní 
zdroje
21,4 (13 %)

Vlastní zdroje 
odvozené z daně z 
přidané hodnoty
17,8 (11 %)

Příspěvky a náhrady 
v souvislosti s dohodami 
a programy EU 
12,6 (8 %)

Úroky z prodlení a 
pokuty
2,6 (2 %)

Ostatní příjmy
4,0 (2 %)

163,9 
miliardy 

EUR

(v mld. EUR)
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Stručný popis 

3.2. Většina příjmů (88 %) pochází ze tří kategorií vlastních zdrojů: 

a) vlastní zdroje odvozené z hrubého národního důchodu (HND) zajišťují 64 % 
příjmů EU a používají se k vyrovnání rozpočtu EU poté, co byly vypočteny příjmy 
ze všech ostatních zdrojů. Každý členský stát přispívá poměrnou částí na základě 
svého HND1. 

b) na tradiční vlastní zdroje (TVZ) připadá 13 % příjmů EU. Tvoří je dovozní cla 
vybíraná členskými státy. Do rozpočtu EU plyne 80 % celkové částky a zbylých 
20 % si členské státy ponechávají na pokrytí nákladů na výběr. 

c) vlastní zdroje odvozené z daně z přidané hodnoty (DPH) tvoří 11 % příjmů EU. 
Příspěvky z tohoto vlastního zdroje se vypočítávají na základě jednotné sazby2 
uplatněné na harmonizovaný vyměřovací základ DPH členských států. 

3.3. Příjmy zahrnují i částky obdržené z jiných zdrojů. Nevýznamnějšími z nich jsou 
příspěvky a náhrady plynoucí z dohod a programů EU (8 % příjmů EU), jako například 
příjmy související se zúčtováním EZZF a EZFRV, a účasti nečlenských zemí EU ve 
výzkumných programech. 

1 Počáteční příspěvek se počítá na základě prognózy HND. Rozdíly mezi prognózou a 
konečnou výší HND se upravují v následujících letech a ovlivňují rozdělení vlastních zdrojů 
mezi členskými státy, nikoli celkovou vybranou částku. 

2 Pro Německo, Nizozemsko a Švédsko platí snížená sazba pro vlastní zdroj z DPH ve výši 
0,15 %. Sazba pro ostatní členské státy činí 0,3 %. 
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Rozsah a koncepce auditu 

3.4. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme jistotu pro 
svůj výrok o příjmech získali na základě posouzení vybraných klíčových systémů 
doplněného o testování operací. Naším cílem bylo přispět k celkovému prohlášení 
o věrohodnosti popsanému v příloze 1.1. Ve vztahu k roku 2019 jsme kontrolovali: 

a) vzorek 55 inkasních příkazů Komise3 sestavený tak, aby byl reprezentativní pro 
všechny zdroje příjmů; 

b) systémy Komise pro: 

i) zajištění toho, aby údaje členských států o HND a DPH byly vhodným 
základem pro výpočet a výběr příspěvků vlastních zdrojů4; 

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

iii) správu pokut a sankcí; 

iv) výpočet částek plynoucích z opravných mechanismů; 

c) systémy pro účtování o tradičních vlastních zdrojích ve třech členských státech 
(Belgii, Německu a Polsku)5; 

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

3 Inkasní příkaz je dokument, v němž Komise zaznamenává dlužné částky ve svůj prospěch. 

4 Vycházeli jsme z odsouhlasených údajů o HND a z harmonizovaného základu pro DPH 
vypočteného členskými státy. Přímé testování statistik a údajů poskytnutých Komisí a 
členskými státy jsme neprováděli. 

5  Tyto tři členské státy byly vybrány na základě výše jejich příspěvků do tradičních vlastních 
zdrojů a našeho vyhodnocení rizik. 
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3.5. V případě cel hrozí riziko, že dovozci clo u národních celních orgánů nevykáží, 
nebo je vykáží v nesprávné výši. Tzv. výpadek cel6, tedy částky kráceného cla, které 
nejsou zachyceny v účetních systémech členských států pro tradiční vlastní zdroje, do 
rozsahu našeho výroku auditora o příjmech nespadá. Jelikož však může mít vliv na výši 
cla, kterou členské státy stanovily, posuzovali jsme letos opatření, která EU přijala 
k tomu, aby omezila výši neuhrazeného cla a zmírnila riziko neúplnosti tradičních 
vlastních zdrojů. Za tím účelem jsme: 

a) prověřili výsledky kontrol tradičních vlastních zdrojů, které provedla Komise a při 
nichž ve všech členských státech zkoumala strategie celních kontrol zaměřené na 
zmírnění rizika podhodnocení dovozu;  

b) zjišťovali, zda v postupech členských států pro identifikaci a výběr nejrizikovějších 
dovozců pro účely auditu po propuštění zboží7stále existují omezení, o nichž jsme 
informovali v našich výročních zprávách za rok 2013 a 20148. Za nejrizikovější 
dovozce se považují takoví, u nichž je pravděpodobnost nesprávnosti a míra 
dopadu této nesprávnosti v souhrnu nejvyšší9. 

  

6 Rozdíl mezi teoretickou výší cla, jež by mělo být vybráno pro ekonomiku jako celek, a 
skutečnou výší vybraného dovozního cla. 

7 Audit po propuštění zboží obnáší rozsáhlou prověrku podnikání hospodářského subjektu, 
jeho procesů, systémů a vnitřních kontrol a podrobné posouzení provedené formou 
zvláštního testování. 

8 Viz body 2.13–2.14 naší výroční zprávy za rok 2013 a body 4.18–4.20 naší výroční zprávy za 
rok 2014. 

9 Viz čl. 5 odst. 7 celního kodexu Unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Správnost operací 
3.6. V tomto oddíle předkládáme svá zjištění týkající se správnosti operací. Ve svých 
závěrech o správnosti příjmových operací, na nichž se zakládá účetní závěrka EU, 
vycházíme z našeho posouzení systémů Komise pro výpočet a výběr příjmů10 a z naší 
prověrky vzorku 55 inkasních příkazů, z nichž žádný neobsahoval vyčíslitelnou chybu. 
Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 3.1. 

  

10 Viz bod 9 v příloze 1.1. 
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Prověrka prvků systémů vnitřní 
kontroly 
3.7. Připomínky ke kontrolovaným systémům nemají vliv na náš celkový výrok bez 
výhrad o správnosti příjmů EU (viz kapitola 1). Upozorňují však na přetrvávající 
nedostatky v jednotlivých kategoriích vlastních zdrojů, včetně opatření EU na snížení 
výše neuhrazených cel a zmírnění rizika neúplnosti tradičních vlastních zdrojů. 

Ve výběru tradičních vlastních zdrojů členskými státy 
přetrvávají nedostatky 

3.8. Navštívili jsme tři členské státy (Belgii, Německo a Polsko), abychom ověřili, jak 
sestavují výkazy vybraných a splatných cel11, a jejich postupy pro výběr tradičních 
vlastních zdrojů, které mají zaplatit do rozpočtu EU (viz obrázek 3.1). 

11 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro 
poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke 
krytí hotovostních nároků (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 39), čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 a 
prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2018/194 ze dne 8. února 2018, kterým se 
stanoví vzory účetních výkazů nároků na vlastní zdroje a tiskopis pro podávání zpráv 
o nedobytných částkách odpovídajících nárokům na vlastní zdroje podle nařízení Rady (EU, 
Euratom) č. 609/2014 (Úř. věst. L 36, 9.2.2018, s. 20). 
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Obrázek 3.1 – Sestavování výkazů cel (vybraných a splatných) a jejich 
zaznamenání na účtech a v rozpočtu EU 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr na základě stávajících právních předpisů a pravidel EU. 

3.9. V uvedených třech členských státech jsme nezjistili žádné výrazné problémy 
v sestavování měsíčních výkazů vybraných cel. Stejně jako v předchozích letech12 jsme 
však zaznamenali nedostatky v tom, jak vnitrostátní celní orgány spravují stanovená, 
ale zatím nevybraná cla13. Konkrétně jsme v navštívených členských státech zjistili 
zpoždění v oznamování celního dluhu (Polsko), pozdní vymáhání takového dluhu 

12 Viz naše výroční zprávy od roku 2012, například bod 4.10 výroční zprávy za rok 2018, 
bod 4.15 výroční zprávy za rok 2017, bod 4.15 výroční zprávy za rok 2016 apod. 

13 Podle našich zjištění nemají tyto nedostatky významný (materiální) dopad na výši částek 
k inkasu od členských států, uvedených v konsolidované účetní závěrce EU. 

V rámci prohlášení o věrohodnosti 

Členské státy
Stanoví, zaúčtovávají a vybírají clo
Vypracovávají zprávy pro Komisi 

Hospodářské subjekty
Předkládají dovozní prohlášení vnitrostátním celním orgánům

Platí případné splatné clo 
Dovážejí zboží na trh EU

Měsíční výkazy
vybraného cla

Čtvrtletní výkazy
zatím nevybraného cla

Členské státy
Platí 80 % vybraného cla (TVZ) 

do rozpočtu EU

Členské státy
Podnikají všechna nezbytná opatření pro 

výběr celního dluhu
Spravují případy zatím nevybraného cla

Účetní závěrka EU
Částky zaúčtovány jako splatné 

příjmy (pohledávky)

Účetní závěrka a rozpočet EU
Částky zaúčtovány jako obdržené 

příjmy
Vybrané clo tvoří příspěvek do 

ročního rozpočtu EU 

96



(Belgie, Německo a Polsko) a nedostatečnou dokumentaci, která má dokládat 
správnost zaúčtovaného cla (Německo). 

3.10. Také Komise nadále nacházela a oznamovala nedostatky v tom, jak členské 
státy spravují zatím nevybraná cla, o čemž svědčí 15 z 27 zpráv o kontrole tradičních 
vlastních zdrojů, které vydala v roce 2019. V deseti z těchto 15 zpráv označila 
nedostatky za systematické. Loni jsme Komisi doporučili14, aby v rámci plánování svých 
kontrol zlepšila vyhodnocování rizik, aby tak bylo zaručeno patřičné pokrytí 
nejrizikovějších oblastí. Realizace tohoto doporučení probíhá. 

V kontrolách členských států zaměřených na snížení 
neuhrazeného cla existují značné nedostatky, které vyžadují 
řešení ze strany EU 

3.11. Kontroly tradičních vlastních zdrojů prováděné Komisí a naše předchozí práce 
týkající se opatření EU na snížení výše neuhrazeného cla (viz bod 3.5) poukázaly na dva 
hlavní nedostatky. Jeden spočívá v tom, že provádění celních kontrol, které mají 
zmírnit riziko podhodnocení dovozu v rámci celní unie, není na úrovni EU dostatečně 
sladěno. Druhým je skutečnost, že členské státy nejsou schopny identifikovat 
nejrizikovější hospodářské subjekty na úrovni EU pro audity po propuštění zboží. 

3.12. V naší výroční zprávě za rok 201715 jsme informovali, že Komise zahájila řízení 
o nesplnění povinnosti16 proti Spojenému království za to, že nepřijalo patřičná 
opatření na zmírnění rizika podhodnocení textilu a obuvi dovážených z Číny. Komise 
odhadla související ztráty tradičních vlastních zdrojů na 2,1 miliardy EUR17. Jelikož 
Spojené království odmítlo odhadované ztráty uhradit, postoupila Komise tuto věc 
v březnu 2019 Soudnímu dvoru, kde nyní probíhá řízení (viz bod 3.23). 

14 Viz doporučení 4.1 naší výroční zprávy za rok 2018. 

15 Viz bod 4.17 naší výroční zprávy za rok 2017. 

16 Jedná se o hlavní donucovací opatření, které Komise může přijmout, pokud členské státy 
neuplatňují předpisy EU. 

17 Odhadované ztráty tradičních vlastních zdrojů, jejichž úhrada se od Spojeného království 
požaduje, spolu s odhadovanými úroky z prodlení (v celkové výši 3,2 miliardy EUR) jsou 
v konsolidované účetní závěrce Evropské unie za rok 2019 zaúčtovány jako pohledávka. 
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3.13. Od roku 2018 Komise provedla ve všech členských státech v souvislosti 
s tradičními vlastními zdroji několik kontrol strategie celních kontrol zaměřené na 
řešení rizika podhodnocení dovozů. Výsledky poukázaly na nedostatky v jednotlivých 
kontrolních strategiích a na rozdíly mezi nimi a svědčí o tom, že v některých členských 
státech není odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana rozpočtu EU. 

3.14. Komise dospěla k závěru, že 24 z 28 členských států má částečně uspokojivé 
nebo neuspokojivé kontrolní strategie pro řešení rizika podhodnocení dováženého 
zboží. Ani po sedmi následných inspekcích provedených v roce 2019 se ve většině 
kontrolovaných členských států situace nijak výrazně nezlepšila (viz tabulka 3.1). Tyto 
závěry budou přezkoumány na základě výsledků následných inspekcí provedených 
v roce 2020. Komise ještě musí potenciální ztráty tradičních vlastních zdrojů vyčíslit. Ve 
třech námi navštívených členských státech se nyní podnikají opatření, která mají na 
zjištění Komise reagovat.  

Tabulka 3.1 – Posouzení kontrolních strategií členských států 
zaměřených na řešení rizika podhodnocení dovozů provedené Komisí  

 
Zdroj: zprávy GŘ BUDG o kontrole vlastních zdrojů.  

3.15. Dále jsme zjistili, že v rámci celní unie se identifikují a vybírají nejrizikovější 
dovozci pro audit po propuštění zboží jen v omezeném rozsahu, protože stále chybí 
celounijní databáze, která by zahrnovala veškerý dovoz realizovaný hospodářskými 
subjekty. Přes zaznamenaný pokrok nebyla zatím v návaznosti na naše připomínky 
z předchozích let učiněna všechna potřebná opatření (viz rámeček 3.2). 

Původní posouzení Posouzení po sedmi 
následných kontrolách 

Počet členských států Počet členských států
Celkově uspokojivé 4 5
Částečně uspokojivé 15 16
Neuspokojivé 9 7

28 28

Posouzení 
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Rámeček 3.2 

Trvající nedostatky systému celních kontrol v EU  

Hospodářské subjekty v celní unii mohou dovážet zboží na trh EU prostřednictvím 
jednoho nebo více členských států bez ohledu na to, kde mají své sídlo (viz 
příloha 3.2). 

V našich výročních zprávách za rok 2013 a 2014 jsme upozornili, že se může stát, že 
nejrizikovější dovozci nebudou k auditu vybráni a že u některých dovozců kontrola 
nikdy neproběhne. Je to způsobeno zejména tím, že neexistuje celounijní databáze, 
která by obsahovala informace o dovozu podle jednotlivých hospodářských subjektů 
na úrovni EU. Podle Komise tento nedostatek v systému celních kontrol zmizí až po 
zprovoznění nového celního informačního systému Surveillance III (v lednu 2023). 

Do té doby může v rámci vnitrostátního procesu pro identifikaci a výběr 
nejrizikovějších dovozců pro audity po propuštění zboží účinně zachytit subjekty 
dovážející zboží do členských států pouze systém státu, ve kterém mají své sídlo. 
Toto omezení jsme potvrdili ve třech členských státech, které jsme navštívili. Komise 
může při identifikaci takových dovozců hrát zásadní úlohu, bude-li shromažďovat a 
analyzovat relevantní údaje o dovozu na úrovni EU a výsledky své analýzy sdílet s 
členskými státy. 

V důsledku tohoto omezení může docházet ke krácení cel. O objemu dovozů, které 
členské státy nezahrnují do svého kontrolovaného základního souboru, nejsou 
k dispozici žádné aktuální informace. Poslední takové informace pocházejí 
z průzkumu Komise s údaji z roku 2015. Podle odhadů v něm uvedených by objem 
dovozu, který není zahrnutý v základním vzorku pro audit po propuštění zboží v 
členských státech, mohl činit 20 % z celkového dovozu do EU (283,5 miliardy EUR). 

Uzavření výhrad k HND a otevřených případů týkajících se 
tradičních vlastních zdrojů vyžaduje hodně času 

3.16. Obrázek 3.2 znázorňuje proces, kterým Komise ověřuje výpočet základu pro 
DPH a výši příspěvku do tradičních vlastních zdrojů, a uvádí přehled nevyřízených 
výhrad a otevřených případů v souvislosti se zjištěnými nedostatky (viz příloha 3.3). 
Zkoumali jsme výhrady k DPH, které vedly k tomu, že základ pro DPH zůstal otevřený 
deset či více let18, a otevřené případy týkající se tradičních vlastních zdrojů, které 
nebyly vyřešeny ani více než pět let od kontroly Komise. Celkově bylo dlouhodobě 

18 Výhrada k DPH se vyjadřuje pouze ve vztahu k rokům, v nichž se stanou promlčenými (tedy 
dále v minulosti než N–4). Ve výpočtu základu pro DPH za čtyři bezprostředně předcházejí 
roky lze změny běžně provádět.  
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nevyřízeno 15 % výhrad k DPH a 34 % otevřených případů týkajících se tradičních 
vlastních zdrojů. 

Obrázek 3.2 – Proces vyjadřování výhrad k DPH a stanovení otevřených 
případů týkajících se TVZ 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr na základě údajů Komise. 

3.17. Přezkoumali jsme způsob řešení dlouhodobě nevyřízených výhrad 
vyjádřených Komisí (osm z 15). Pět výhrad se podle našich zjištění týká řízení 
o nesplnění povinnosti proti členským státům z důvodu možného nesouladu se 
směrnicí o DPH19. Konstatovali jsme, že příslušné postupy trvaly dlouho kvůli 
zdlouhavému dialogu mezi Komisí a členskými státy. Finanční dopad tří z osmi 

19 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně 
z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1). 

Členské státy
Stanoví a vybírají clo (z něhož 80 % tvoří TVZ)

Vypočítávají harmonizovaný základ DPH (vlastní zdroj odvozený z DPH)

Komise
Používá informace a údaje poskytované členskými státy k výpočtu příspěvků do 

rozpočtu EU
Provádí v členských státech kontroly a ověření, aby potvrdila správnost 

poskytnutých informací a údajů

Komise
Při zjištění nedostatků vyjadřuje výhradu k DPH nebo stanoví otevřené případy 

týkající se tradičních vlastních zdrojů, dokud se záležitost nevyřeší: 

2019

Vlastní zdroj
Výhrady /

otevřené případy 
týkající se TVZ

Dlouhodobě 
nevyřízeno 

TVZ 356 122 (34 %)
Odvozený z DPH 95 15 (15 %)
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kontrolovaných případů, k nimž byly vyjádřeny výhrady více než před sedmi lety, zatím 
není znám, a ve dvou případech, kde byly výhrady vyjádřeny před více než šesti lety, je 
dopad jen částečně znám a zatím jej Komise nepotvrdila. 

3.18. Přezkoumali jsme 54 ze 122 dlouhodobě nevyřízených otevřených případů 
týkajících se tradičních vlastních zdrojů. Ukázalo se, že Komise měla nepřiměřená 
zpoždění, pokud jde o následnou kontrolu a uzavření případů (viz rámeček 3.3). 
O těchto záležitostech jsme informovali v naší výroční zprávě za rok 201820. Přestože 
tento problém nadále trvá, zaznamenali jsme, že počet otevřených případů týkajících 
se tradičních vlastních zdrojů se snížil. Komise také nezavedla takový systém 
následných kontrol, který by umožňoval řešit otevřené případy týkající se tradičních 
vlastních zdrojů v pořadí podle jejich významu (na základě finančního dopadu, nebo 
v případě nefinančních nedostatků na základě jejich systémového významu). Interní 
postupy navíc nestanoví lhůty, v nichž je potřeba následné kontroly provést. 

Rámeček 3.3 

Nedostatky v následných kontrolách nesrovnalostí týkajících se 
tradičních vlastních zdrojů v členských státech  

V roce 2019 Komise uzavřela 15 z 54 dlouhodobě nevyřízených otevřených případů 
v našem vzorku, které se týkají tradičních vlastních zdrojů. V sedmi z těchto 15 
případů provedla posouzení a uzavřela je deset měsíců až dva roky poté, co členské 
státy v plném rozsahu zjištěnou nesrovnalost vyřešily. Zkresluje se tak přehled 
otevřených případů týkajících se tradičních vlastních zdrojů, které zatím nebyly 
vyřešeny. 

U většiny otevřených případů ve vzorku jsme zjistili, že Komisi trvalo mezi jedním 
rokem a čtyřmi lety, než provedla následnou kontrolu, dále že dlužné částky 
zaznamenávala v účetním systému EU pozdě a se zpožděním zasílala členským 
státům také oznámení o úrocích z prodlení.  

Zaznamenali jsme, že v pěti otevřených případech týkajících se tradičních vlastních 
zdrojů, které jsme kontrolovali, čtyři členské státy nesouhlasí se stanoviskem 
Komise, ale Komise se zatím stále nerozhodla, zda zahájí řízení o nesplnění 
povinnosti. Mezi těmito případy je i jeden týkající se Řecka zjištěný v roce 2011 
během následné kontroly zprávy o kontrole vlastních zdrojů z roku 2002. Ostatní 
případy se týkají nedostatků zjištěných v roce 2014 v České republice, Řecku a 
Nizozemsku. 

20 Viz bod 4.16 naší výroční zprávy za rok 2018. 
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Víceleté ověřování HND dokončeno, ale stále nebyl plně 
vyhodnocen dopad globalizace 

3.19. V rámci víceletého cyklu ověřování HND Komise zkoumá, zda jsou postupy, 
které členské státy uplatňují pro sestavování národních účtů, v souladu s rámcem ESA 
201021 a zda jsou údaje o HND srovnatelné, spolehlivé a úplné22. Aby bylo možné údaje 
o HND upravit a ověřit i po čtyřleté lhůtě stanovené předpisy23, vyjádřila Komise 
výhradu ke všem údajům každého členského státu od roku 201024. Tento ověřovací 
proces byl podle našich zjištění do konce roku 2019 dokončen. 

3.20. Uzavření ověřovacího cyklu vedlo k novým, konkrétnějším výhradám. 
V dubnu 2020 Komise vyjádřila výhrady k HND25 v souvislosti s vybranými postupy, 
kterými členské státy sestavují národní účty a které vyžadují zlepšení. Na základě jedné 
z těchto výhrad mohou být údaje o HND všech členských států revidovány, aby 
zahrnovaly přesnější odhad aktiv nadnárodních společností v oblasti výzkumu a vývoje, 
neboť tento odhad komplikuje globalizace a skutečnost, že aktiva tohoto druhu se 
mohou snadno převádět přes hranice. Komise bude spolu s členskými státy až do září 
2022 posuzovat, zda jsou v národních účtech členských států aktiva nadnárodních 
společností v oblasti výzkumu a vývoje správně oceněna. Naše předchozí doporučení 
v této věci proto nebylo zatím v plné míře realizováno (viz příloha 3.4). 

21 ESA 2010 (Evropský systém národních a regionálních účtů) je mezinárodně kompatibilní 
účetní rámec EU. Používá se pro systematický a podrobný popis hospodářství. Viz nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském 
systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1). 

22 Viz článek 5 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2013 
o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. 
L 181, 19.7.2003, s. 1). To bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních 
cenách a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1287/2003 (nařízení o HND), viz zejména čl. 5 odst. 2 (Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 19). 

23 Podle právních předpisů EU upravujících výpočet vlastních zdrojů je úprava údajů o HND za 
určitý hospodářský rok možná až do roku n+4. Pokud je potřeba zlepšit kvalitu údajů, lze 
toto pravidlo čtyř let prodloužit. 

24 S výjimkou Chorvatska, jehož období, kdy údaje zůstávají otevřené, začalo v roce 2013. 

25 Výhrady týkající se operací a průřezové výhrady, jež nahrazují výhrady týkající se procesů. 
Obecné výhrady viz bod 3.21.  
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3.21. Komise zatím nezrušila obecnou výhradu týkající se Francie a konkrétně toho, 
že popis jejích postupů při sestavování údajů o HND, který uvedla v soupisech k HND, 
má od roku 2010 nedostatečnou kvalitu. O tomto stavu jsme informovali loni26. Francie 
poskytla upravené soupisy k HND v březnu 2020, díky čemuž Komise mohla zahájit 
ověřování francouzského HND. Dopad tohoto ověřování na výpočet budoucích 
příspěvků Francie a ostatních členských států zatím není znám. 

  

26 Viz bod 4.18 naší výroční zprávy za rok 2018. 
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Výroční zprávy o činnosti 
3.22. Informace ve výročních zprávách o činnosti za rok 2019 zveřejněných GŘ 
BUDG a Eurostatem celkově potvrzují naše připomínky a závěry. 

3.23. Již čtvrtým rokem ponechává GŘ BUDG výhradu, že výše tradičních vlastních 
zdrojů odvedených do rozpočtu EU je nesprávná v důsledku podhodnoceného dovozu 
textilu a obuvi z Číny. Tato výhrada byla poprvé vyjádřena v roce 2016, kdy byly 
vyčísleny ztráty tradičních vlastních zdrojů připadající na Spojené království (viz 
bod 3.12), a v roce 2018 byla její platnost rozšířena i na další členské státy, a to bez 
vyčíslení. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

3.24. Z celkových důkazních informací vyplývá, že míra chyb v příjmech nebyla 
významná (materiální). Systémy související s příjmy, které jsme prověřovali, byly 
celkově účinné. Hlavní vnitřní kontroly tradičních vlastních zdrojů, které jsme 
posuzovali v Komisi (viz body 3.10 a 3.18) a v některých členských státech (viz body 
3.8–3.9) byly částečně účinné. Značné nedostatky, které je třeba na úrovni EU vyřešit, 
jsme nalezli také v kontrolách členských států zaměřených na snížení neuhrazeného cla 
(viz body 3.11–3.15). 

Doporučení 

3.25. Příloha 3.4 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na dvě doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2016. Komise obě doporučení 
realizovala ve většině ohledů. 

3.26. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2019 
předkládáme Komisi tato doporučení: 

Doporučení 3.1 – Nezachycené clo (tradiční vlastní zdroje)  

Poskytovat členským státům pravidelnou podporu při výběru nejrizikovějších dovozců 
pro audity po propuštění zboží (viz bod 3.15) a za tímto účelem:  

a) shromažďovat a analyzovat relevantní údaje o dovozu na úrovni EU a výsledky 
analýzy sdílet s členskými státy;  

b) po zprovoznění databáze Surveillance III poskytovat pokyny k tomu, jak v tomto 
novém systému provádět datovou analýzu. 

Časový rámec: a) do konce roku 2021, b) červen 2023  
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Doporučení 3.2 – Otevřené případy týkající se tradičních 
vlastních zdrojů 

Revidovat své postupy a za tím účelem: 

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

b) stanovit lhůty, v nichž mají členské státy tyto nedostatky vyřešit, a v nichž mají 
proběhnout následná opatření, včetně výpočtu úroků z prodlení a získání částek, 
které mají být poskytnuty do rozpočtu EU (viz bod 3.18). 

Časový rámec: do konce roku 2021 
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Přílohy 

Příloha 3.1 – Výsledky testování operací 
  

2019 2018   
  
  

  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   

  
  

Celkový počet operací: 55 55 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB   

   

Odhadovaná míra chyb: 
Bez významné 

(materiální) 
míry chyb 

Bez významné 
(materiální) 
míry chyb 
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Příloha 3.2 — Hlavní rizika v oblasti cel a typy celních kontrol  

 
* výroční zprávy členských států o tradičních vlastních zdrojích, rozpočtový rok 2018 (čl. 6 odst. 1 
nařízení č. 608/2014). 

Systém EU pro celní kontroly

Na úrovni KomiseNa úrovni členských 
států

Hospodářské subjekty
Předkládají dovozní prohlášení kterémukoliv 

vnitrostátnímu celnímu orgánu 28 členských států

Hlavní celní rizika

Nesprávný popis 
nebo klasifikace 

produktu

Nesprávná hodnota

Nesprávný původ

Kontroly po propuštění 
zboží:

- Společný rámec pro 
řízení rizik (CRMF)
- Průvodce celním 
auditem (nezávazný)
- zprávy OLAF, sdělení v 
rámci vzájemné pomoci

Kontroly při propuštění 
zboží:

- Společný rámec pro 
řízení rizik (CRMF) 
- Společný celní systém 
pro řízení rizik (CRMS)

Kontroly při 
propuštění zboží:

- fyzické 
- dokumentární 

Kontroly po 
propuštění zboží:

- audity po 
propuštění zboží
- opětovné 
posouzení / 
monitorovací audit
- revize dovozního 
prohlášení
- jiné kontroly po 
propuštění zboží

Zjištěné podvody a nesrovnalosti (2018)*

Způsob zjištění Podvody 
(% případů)

Nesrovnalosti
(% případů)

Kontroly při propuštění zboží 25 % 14 %

Kontroly po propuštění zboží 19 % 50 %

Útvary pro boj proti podvodům 46 % 4 %

Jiné 10 % 32 %
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Příloha 3.3 — Počet dosud nevyřízených výhrad týkajících se 
HND a DPH a otevřených případů týkajících se tradičních 
vlastních zdrojů podle jednotlivých členských států k 31. 12. 
2019 

 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr na základě údajů Komise27. 

27 Údaje o výhradách k HND představují pouze výhrady týkající se operací (a vztahují se 
k výpočtu konkrétních položek národních účtů v členském státě). Ve všech členských 
státech existují také nevyřízené výhrady k HND týkající se procesů, které se vztahují na 
sestavování údajů od roku 2010 (kromě Chorvatska, kde jde o období od roku 2013). Dále 
bylo vyjádřeno sedm průřezových výhrad týkajících se Spojeného království a jedna obecná 
výhrada týkající se Francie. 
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Francie
Španělsko

Dánsko
Rumunsko

Německo
Irsko
Itá l ie

Portugalsko
Rakousko

Polsko
Slovensko
Maďarsko

Chorvatsko
Lucembursko

Finsko
Česká republ ika  

Švédsko
Kypr

Bulharsko
Malta

Lotyšsko
Slovinsko
Estonsko

Litva

Otevřené případy týkající se TVZ Výhrady k DPH Výhrady k HND

Otevřené případy 
týkající se TVZ 

Výhrady k DPH Výhrady k HND        

CELKEM k 31. 12. 2019 356 95 29
CELKEM k 31. 12. 2018 402 96 9
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Příloha 3.4 — Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení týkající se příjmů 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní  

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2016 

Komise by měla: 
Doporučení 1:  
ve spolupráci s členskými státy analyzovat všechny možné 
dopady nadnárodních činností na odhad HND a poskytnout 
členským státům pokyny, jak tyto činnosti zohledňovat při 
sestavování národních účtů. 

 X     

Doporučení 2:  
během probíhajícího cyklu ověřování HND potvrdit, že 
členské státy aktiva VaV správně zanesly do svých národních 
účtů, a věnovat zvláštní pozornost oceňování aktiv VaV a 
kritériím rezidenství v případech, kdy byly nadnárodní 
činnosti přemístěny. 

 X     

 
Poznámky k naší analýze dosaženého pokroku: 

Doporučení 1: Komise podnikla patřičné kroky, aby analyzovala všechny potenciální dopady činností nadnárodních společností na odhad HND, prostřednictvím řady 
pracovních útvarů a skupin a pilotního opatření. Stále jí však zbývá vydat příslušné pokyny, které členským státům pomohou při práci týkající se průřezové výhrady 
související s globalizací. 

Doporučení 2: U průřezové výhrady související s globalizací stanovila Komise cílové datum realizace na září 2022, aby bylo možné potvrdit, že členské státy zaúčtují aktiva 
v oblasti výzkumu a vývoje v národních účtech správně. Průřezová výhrada ponechá údaje o HND členských států otevřené pro revizi, dokud Komise nebude moci potvrdit, 
že členské státy provedly nezbytné úpravy národních účtů, které zohledňují dopad činností nadnárodních podniků. 
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Kapitola 4 

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost – okruh 1a VFR 
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Obsah 

Body 

Úvod 4.1.–4.5. 
Stručný popis 4.2.–4.4. 

Rozsah a koncepce auditu 4.5. 

Správnost operací 4.6.–4.21. 
Náklady na zaměstnance jsou zejména ve výdajích na výzkum 
stále hlavním zdrojem chyb 4.11.–4.15. 

Soukromé subjekty, zejména malé a střední podniky, jsou 
náchylnější k chybám 4.16. 

Nezpůsobilost všech nákladů vykázaných příjemcem za 
kontrolované období 4.17.–4.19. 

Časté chyby v jiných přímých nákladech 4.20. 

Vysoká četnost chyb ve směnných kurzech 4.21. 

Přezkum informací o správnosti poskytnutých 
kontrolovanými subjekty 4.22.–4.30. 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 4.31.–4.35. 

Závěr a doporučení 4.36.–4.40. 
Závěr 4.36.–4.38. 

Doporučení 4.39.–4.40. 

Přílohy 
Příloha 4.1 — Výsledky testování operací v oblasti 
„Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ 

Příloha 4.2 Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 
týkající se oblasti „KONKURENCESCHOPNOST PRO RŮST 
A ZAMĚSTNANOST“ 
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Úvod 
4.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se podokruhu víceletého 
finančního rámce 1a „ Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ (podokruh 1a 
VFR). Přehled hlavních činností a výdajů v rámci tohoto podokruhu v roce 2019 uvádí 
rámeček 4.1. 

Rámeček 4.1 

Podokruh víceletého finančního rámce 1a „Konkurenceschopnost 
pro růst a zaměstnanost“ – přehled za rok 2019 

 

Další opatření a programy 
2,8 (12,7 %)

Vesmír 
1,7 (7,6 %)

Doprava a energetika 
2,5 (11,3 %)

Vzdělávání, odborná 
příprava, mládež a sport  
2,8 (13,2 %)

Výzkum 
11,9 (55,2 %)

Konkurenceschopnost 
21,7 
13,7 %

Platby za rok 2019 jako podíl rozpočtu EU a jejich rozdělení

(v mld. EUR)

159,1 
miliardy 

EUR
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(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, 
bod 11). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2019. 

Stručný popis 

4.2. Programy financované v rámci „Konkurenceschopnosti pro růst 
a zaměstnanost“ jsou různorodé a mají pomáhat rozvoji společnosti podporující 
začlenění, stimulovat růst, posilovat výzkum, vývoj a inovace a vytvářet pracovní místa 
v EU. 

4.3. Hlavními programy jsou v Horizont 20201 v oblasti výzkumu a inovací (a jeho 
předchůdce sedmý rámcový program2, 7. RP) a v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu program Erasmus+. Do podokruhu patří i velké infrastrukturní 
projekty, jako jsou vesmírné programy Galileo (globální družicový navigační systém EU) 
a EGNOS (evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací), a také příspěvek EU na 
Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) a Nástroj pro propojení 
Evropy. Do podokruhu 1a VFR patří také výzvy k plnění záruk z Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI). 

1 Rámcový program pro výzkum a inovace 2014–2020 (Horizont 2020). 

2 Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (2007–2013). 

průběžné/konečné platby:  …průběžné/konečné platby:  6,7

platby předběžného financování ⁽*⁾: 15,0

zúčtování předběžného financování ⁽*⁾: 10,0

celkem: 16,7

celkem: 21,7

0 5 10 15 20 25

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

(v mld. EUR)Kontrolovaný základní soubor za r. 2019 ve srovnání s platbami
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4.4. Většina výdajů na tyto programy je řízena přímo Komisí, včetně výkonných 
agentur, a má podobu grantů, poskytovaných příjemcům ze soukromého nebo 
veřejného sektoru, kteří se projektů účastní. Komise poskytuje příjemcům zálohy po 
podpisu grantové dohody nebo rozhodnutí o financování a po odečtení vyplacených 
záloh proplácí náklady financované EU, které příjemci vykázali. V případě programu 
Erasmus+ řídí výdaje z větší části národní agentury jménem Komise (asi 80 % grantů). 

Rozsah a koncepce auditu 

4.5. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto 
podokruhu víceletého finančního rámce v roce 2019 kontrolovali: 

a) vzorek 130 operací, v souladu s bodem 9 přílohy 1.1. Vzorek byl sestaven tak, aby 
byl reprezentativní pro celé rozpětí výdajů spadajících do tohoto podokruhu 
víceletého finančního rámce3. Skládal se z 80 operací v oblasti výzkumu a inovací 
(70 operací z programu Horizont 2020 a 10 operací ze 7. RP) a z 50 operací 
spadajících pod jiné programy a činnosti, zejména Erasmus+, Nástroj pro 
propojení Evropy a vesmírné programy. Kontrolovaní příjemci se nacházeli v 19 
členských státech a čtyřech zemích mimo EU. Naším cílem bylo předložit zvláštní 
posouzení tohoto podokruhu víceletého finančního rámce a přispět k celkovému 
prohlášení o věrohodnosti, popsanému v příloze 1.1. 

b) vybrané systémy, které se týkaly spolehlivosti auditů Komise ex post zaměřených 
na správnost operací v programu Horizont 2020. Tuto kontrolu jsme provedli 
v souladu se svou novou strategií, podle níž budeme v budoucnosti uplatňovat 
koncepci nepřímého vykazování. Za tímto účelem jsme vybrali šest auditů, které 
provedl společný auditní útvar Komise, a 14, které byly zadány dvěma soukromým 
externím auditorským společnostem. Ačkoli jsme do testování operací 
v souvislosti s výdaji roku 2019 výsledky této práce nezařadili, využili jsme je 
k tomu, abychom stanovili, zda se na výsledky těchto auditů můžeme spoléhat. 

c) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ RTD, GŘ EAC 
a GŘ GROW a jejich začlenění do výroční zprávy Komise o řízení a výkonnosti. 

3 Vzorek byl podle toho, jak jsme vyhodnotili riziko pro legalitu a správnost, rozdělen do dvou 
hlavních vrstev. Do první vrstvy patří vysoce rizikové oblasti (především 7. RP a Horizont 
2020), v nichž byl rozsah auditu rozšířen. 

115



Správnost operací 
4.6. Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 4.1. Ze 130 operací, které 
jsme kontrolovali, 51 (39 %) obsahovalo chyby. Na základě 28 chyb, které jsme vyčíslili, 
odhadujeme míru chyb na 4,0 %4. Rozdělení naší odhadované míry chyb za rok 2019 na 
výzkum a ostatní operace uvádí rámeček 5.3. 

Rámeček 4.2 

Rozdělení odhadované míry chyb podle typů chyb 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr. 

4.7. Výdaje ze 7. RP a programu Horizont 2020 zůstávají oblastí s vyšším rizikem a 
hlavním zdrojem chyb, které zjišťujeme. Ve 24 z 80 operací v oblasti výzkumu a inovací 
ve vzorku jsme zjistili vyčíslitelné chyby v důsledku nezpůsobilých nákladů (tři z deseti 
v 7. RP a 21 ze 70 v programu Horizont 2020). Představuje to 78 % naší odhadované 
míry chyb v tomto podokruhu v roce 2019. 

4 Svůj výpočet míry chyb zakládáme na reprezentativním vzorku. Uvedená hodnota 
představuje nejlepší odhad. S 95% mírou jistoty se domníváme, že odhadovaná míra chyb 
v daném základním souboru se pohybuje mezi 1,5 % (dolní hranice) a 6,4 % (horní hranice). 
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4.8. Již dříve jsme informovali o tom, že koncepce a kontrolní strategie Komise 
týkající se programu Horizont 2020 se zlepšily5. Zjednodušení usnadnilo život 
příjemcům a přispělo ke snížení rizika chyb, například tím, že pro nepřímé náklady byla 
stanovena obecná paušální sazba. Naše výsledky přesto ukazují, že výdaje na výzkum 
jsou stále zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. Komise sama odhaduje, že míra 
chyb v programu Horizont 2020 zůstává nad 2% prahem významnosti (materiality) (viz 
bod 4.32). 

4.9. V případě ostatních programů a činností jsme zjistili vyčíslitelné chyby ve 
čtyřech z 50 operací ve vzorku. Chyby se týkaly projektů v rámci programu Erasmus+ a 
Nástroje pro propojení Evropy a spočívaly v tom, že: 

a) příjemci uplatňovali nesprávnou sazbu jednotkových nákladů a vykazovali 
nezpůsobilé náklady (Erasmus+); 

b) vyskytly se dva případy nesprávností v zadávacích řízeních (Nástroj pro propojení 
Evropy); 

c) náklady na subdodávky byly nezpůsobilé (Nástroj pro propojení Evropy). 

4.10. Kontrolní postupy Komise fungují nevyrovnaně. Komise uplatnila nápravná 
opatření, která měla přímý dopad na osm operací v našem vzorku. Tato opatření byla 
pro naše výpočty relevantní, neboť snížila odhad míry chyb pro tuto kapitolu o 0,65 
procentního bodu. V osmi případech, kdy se příjemci dopustili vyčíslitelných chyb, 
kontrolní postupy zavedené Komisí6 chybám nepředešly, ani je neodhalily a 
nenapravily ještě před schválením výdajů. Pokud by Komise řádně využila všech 
informací, které měla k dispozici, odhadovaná míra chyb by u této kapitoly byla o 1,1 
procentního bodu nižší7. 

5 Například v bodě 5.13 výroční zprávy za rok 2018 a ve zvláštní zprávě č. 28/2018: „Většina 
zjednodušujících opatření v programu Horizont 2020 usnadnila příjemcům situaci, ale stále 
existují příležitosti ke zlepšení“. 

6 Osvědčení o finančních výkazech nebo auditech ex post. V obou těchto kontrolních 
postupech stále nacházíme nedostatky. Pět z těchto osmi případů se týkalo neodhalených 
chyb v nákladech na zaměstnance v rámci programu Horizont 2020. 

7 Ve čtyřech z těchto případů Komise o chybě nevěděla, neboť ji nezávislí auditoři neodhalili. 
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Náklady na zaměstnance jsou zejména ve výdajích na výzkum 
stále hlavním zdrojem chyb 

4.11. Pravidla pro vykazování nákladů na zaměstnance v rámci programu Horizont 
2020 jsou navzdory snahám o zjednodušení složitá a výpočet těchto nákladů je nadále 
významným zdrojem chyb ve výkazech nákladů. Jak jsme uvedli ve výroční zprávě za 
rok 20188 a ve zvláštní zprávě č. 28/2018, metodika pro výpočet nákladů na 
zaměstnance v rámci programu Horizont 2020 se v některých ohledech stala složitější, 
čímž se zvýšilo i riziko chyb. Z 24 operací s vyčíslitelnými chybami v našem vzorku 
operací v oblasti výzkumu byla metodika pro výpočet nákladů na zaměstnance 
uplatněna nesprávně ve 23 případech. Téměř ve všech těchto 23 případech byla 
nesprávně vypočtena hodinová (nebo měsíční) sazba. 

4.12. Ve výroční zprávě za rok 20189 jsme upozornili, že pravidlo, podle něhož se 
musí při vykazování nákladů souvisejících s následujícím (neuzavřeným) vykazovaným 
rokem použít roční hodinová sazba z posledního uzavřeného rozpočtového roku, může 
vést k chybám. Zjistili jsme, že se to znovu potvrdilo i v roce 2019. 

4.13. Příklad těchto dvou druhů chyb, k nimž došlo v tomtéž kontrolovaném 
projektu, jsou uvedeny v rámečku 4.3. 

8 Bod 5.16. 

9 Bod 5.17. 
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Rámeček 4.3 

Příklad chyby ve výpočtu hodinové sazby a příklad nepoužití 
posledního uzavřeného rozpočtového roku 

Chyba ve výpočtu hodinové sazby 

U projektu programu Horizont 2020 v Německu příjemce při výpočtu hodinové sazby 
použil roční hrubou mzdu vynásobenou statistickým procentním podílem, který 
pokrýval průměrné příspěvky na sociální pojištění. Tento průměrný procentní podíl 
oznamuje národní statistický úřad. Hodinová sazba tak nevychází ze skutečně 
vzniklých nákladů, což je podmínka. 

Nepoužití posledního uzavřeného rozpočtového roku 

U téhož projektu příjemce pro výpočet nákladů na jednoho zaměstnance použil 
hodinovou sazbu, která nevycházela z posledního uzavřeného rozpočtového roku 
(2018), nýbrž z roku 2019. 

Spolu s dalšími chybami v nákladech na zaměstnance dosáhla v tomto případě chyba 
celkové hrubé částky 13 400 EUR. 

4.14. Další (třebaže méně častou) chybou bylo nedodržení pravidla tzv. dvojitého 
stropu. Podle něj nesmí být celkový počet odpracovaných hodin vykázaný za osobu a 
rok v grantech EU a Euratomu vyšší než počet ročních odpracovaných hodin použitých 
k výpočtu hodinové sazby. Navíc celková částka vykázaných nákladů na zaměstnance 
(určených k proplacení jako skutečné náklady) za rok a osobu nesmí překročit celkové 
náklady na zaměstnance zaznamenané v účetnictví příjemce za danou osobu a tentýž 
rok. Jeden takový příklad je uveden v rámečku 4.4. 

Box 4.4 

Příklad nedodržení pravidla dvojitého stropu 

U projektu programu Horizont 2020 v Nizozemsku vykázal příjemce náklady na 
zaměstnance za 1 742 hodin odpracovaných zaměstnancem pracujícím na projektu. 
To je více než běžný počet ročních odpracovaných hodin používaný pro výpočet 
hodinové sazby (1 650 hodin), takže není dodrženo pravidlo dvojitého stropu, a 
92 hodin navíc je tedy nezpůsobilých. 

4.15. V evidenci odpracovaných hodin stále nacházíme nedostatky. I když jsme 
v těchto případech chybu nekvantifikovali, nedostatečná kvalita systémů zvyšuje riziko, 
že související evidence hodin odpracovaných na financovaných projektech je 
nespolehlivá. 
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Soukromé subjekty, zejména malé a střední podniky, jsou 
náchylnější k chybám 

4.16. Jednou ze strategií, jak povzbudit evropský výzkum, je zvýšit účast 
soukromého sektoru, zejména začínajících a malých a středních podniků. Více než 
polovina nalezených vyčíslitelných chyb (17 z 28) se týkala příjemců ze soukromého 
sektoru, ačkoli na příslušné operace připadalo pouhých 42 (32 %) ze 130 operací ve 
vzorku. Malé a střední podniky tvořily 12 % vzorku, ale připadalo na ně 21 % 
vyčíslitelných chyb. Tyto výsledky ukazují, že malé a střední podniky jsou náchylnější 
k chybám než ostatní příjemci, jak to potvrzují i audity Komise a naše předchozí výroční 
zprávy. 

Nezpůsobilost všech nákladů vykázaných příjemcem za 
kontrolované období  

4.17. Tento rok jsme zjistili chyby ve čtyřech projektech programu Horizont 2020, 
u nichž zpochybňujeme způsobilost všech nákladů vykázaných příjemcem za 
kontrolované období. 

4.18. Ve dvou případech byl příjemce dceřinou společností ve 100% vlastnictví jiné 
společnosti, která vyplácela a účtovala mzdy a také další náklady. Všichni pracovníci 
účastnící se projektu byli zaměstnáni buďto mateřskou společností, nebo jinou 
dceřinou společností. Tento stav byl rozporu s pravidly programu Horizont 2020, která 
stanoví, že náklady musí vzniknout příjemci a musí být zaneseny do jeho účetního 
systému, a proto považujeme veškeré náklady vykázané příjemcem za kontrolované 
období za nezpůsobilé. V obou případech byli příjemci s pravidly programu Horizont 
2020 nedostatečně obeznámeni.  

4.19. V jiném případě byl grant poskytnut výzkumnému institutu, který nebyl 
oprávněn udělovat doktorské tituly. To byla základní podmínka způsobilosti, která byla 
případným příjemcům v této výzvě k předkládání návrhů výslovně uložena. Ve čtvrtém 
případě byl grant vyplacen výzkumnému pracovníkovi, který byl zaměstnán na 
částečný úvazek. Práce na částečný úvazek je možná pouze z osobních či rodinných 
důvodů na omezenou dobu a vyžaduje schválení odpovědné agentury EU. Žádná 
z těchto podmínek nebyla v tomto případě splněna. 
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Časté chyby v jiných přímých nákladech 

4.20. Stejně jako v předešlých letech jsme odhalili chyby v jiných přímých 
nákladech týkajících se výdajů na výzkum. K těmto chybám se řadilo především 
proplácení cestovních výdajů, které s kontrolovaným projektem EU buď nesouvisely, 
nebo ve skutečnosti nevznikly. 

Vysoká četnost chyb ve směnných kurzech 

4.21. Z projektů, které jsme prověřovali, bylo 22 prováděno v jiné měně než euro. 
Zjistili jsme, že směnný kurz použitý u deseti z těchto projektů, nebyl ten, který byl 
stanoven v pravidlech. Finanční dopad takových chyb není sám o sobě významný 
(materiální), avšak jejich četnost svědčí o nedostatečné znalosti pravidel. 
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Přezkum informací o správnosti 
poskytnutých kontrolovanými subjekty 
4.22. Komise na základně výsledků svých auditů ex post vypočítává rizikovou částku 
při platbě. Zhruba 20 % auditů ex post všech útvarů, jež mají na starosti program 
Horizont 2020, provádí společný auditní útvar GŘ RTD (CAS) a 80 % jeho jménem 
soukromé auditorské společnosti10 vybrané v zadávacím řízení. Společný auditní útvar 
sestavuje svůj reprezentativní vzorek schválených výkazů nákladů pro audit ex post 
zhruba každých 18 měsíců. 

4.23. Pro výroční zprávu za rok 2018 jsme přezkoumali náhodný vzorek 20 auditů 
ex post z reprezentativního vzorku Komise obsahujícího platby v souvislosti 
s programem Horizont 2020. Tento přezkum jsme provedli jako součást své strategie 
na období 2018–2020, abychom posoudili, zda lze v podokruhu VFR 1a uplatnit 
koncepci nepřímého vykazování. Z přezkumu vyplynul závěr, že se nemůžeme spoléhat 
na závěry auditora v deseti z 20 prověřovaných auditních spisů11. 

4.24. Za rok 2019 jsme opět přezkoumali náhodný vzorek 20 auditů ex post, které 
byly uzavřeny mezi 1. květnem 2018 a 1. zářím 2019. Vztahovaly se na platby Komise 
v období od ledna 2014 do února 2018. Tyto poslední dostupné audity ex post tedy 
nezahrnovaly žádné platby z roku 2019. 

4.25. V rámci posouzení jsme přezkoumávali pracovní dokumenty a související 
podklady v prostorách společného auditního útvaru a soukromých auditorských 
společností. Na základě tohoto přezkumu jsme určili deset auditů, u nichž jsme museli 
provést další auditorské postupy, a to hlavně kvůli potřebě získat další podklady anebo 
kvůli rozporům v pracovních dokumentech, které nám znemožňovaly potvrdit 
kontrolní závěry. Tyto další auditorské postupy jsme provedli buďto formou 
dokumentárního přezkumu (v pěti případech jsme si od příjemců vyžádali další 
dokumenty), nebo kontrolní návštěvy u příjemce (pět případů). 

10 Ty používají tutéž auditní metodiku jako společný auditní útvar. 

11 Bod 5.33. 
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4.26. Odhalili jsme nedostatky v dokumentaci provedené kontrolní činnosti, 
jednotnosti výběru vzorků a ve vykazování informací a u některých přezkoumávaných 
spisů rovněž v kvalitě auditorských postupů. Zjistili jsme například nezpůsobilé částky, 
které auditoři neodhalili v důsledku nedostatečného testování při auditech, a to 
zejména u nákladů na zaměstnance. Rovněž jsme zaznamenali nesprávný výklad 
pravidla dvojitého stropu a chyby v souvisejících výpočtech nákladů na zaměstnance, 
které nebyly odhaleny. 

4.27. I když v některých případech nebyl finanční dopad významný (materiální), 
u sedmi z 20 auditních spisů ve vzorku jsme se na kontrolní závěry nemohli spolehnout. 
Souhrnně s naší kontrolou provedenou minulý rok (viz bod 4.23 výše) jsme se tedy 
nemohli spolehnout na závěry u 17 ze 40 přezkoumávaných auditů. 

4.28. Ve výroční zprávě za rok 2018 jsme upozornili na problém související 
s metodikou Komise pro výpočet míry chyb v programu Horizont 2020, která vedla 
k jejímu systematickému podhodnocování12. Cílem auditů ex post je zkontrolovat 
schválené náklady v co největším rozsahu, zřídkakdy se však kontrolují všechny 
náklady. Míra chyb se místo skutečně kontrolovaného objemu počítala jako podíl všech 
schválených nákladů. To znamená, že jmenovatel ve výpočtu chyb byl vyšší, takže míra 
chyb byla podhodnocena.  

4.29. Komise přijala opatření k řešení tohoto nedostatku. Analyzovala 40 auditů 
ex post, které jsme v rámci našeho posouzení přezkoumávali, a míry chyb vypočetla 
znovu. Reprezentativní míra chyb vykázaná pro program Horizont 2020 pak byla 
opravena a zvýšena o 0,34 procentního bodu. 

4.30. Toto pohotové nápravné opatření a záměr Komise tento problém dále řešit 
vítáme. Tato oprava však nezohledňuje nedostatky popsané v bodech 4.23 a 4.26–4.27 
a míra chyb je stále podhodnocena. Navíc není možné určit, jak významný má oprava 
dopad, neboť některé chyby nelze plně vyčíslit. 

12 Bod 5.34. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
4.31. Výroční zprávy o činnosti, které jsme kontrolovali13, poskytují věrný obraz 
finančního řízení generálních ředitelství ve vztahu ke správnosti uskutečněných 
operací. 

4.32. Výroční zpráva o činnosti GŘ RTD uvádí výhradu k platbám v souvislosti s 
úhradami vykázaných nákladů v rámci 7. RP14, neboť kumulativní míra zbytkových chyb 
překračuje 2 %15. GŘ GROW žádnou takovou výhradu nevyjádřilo16, protože již 
v souvislosti se 7. RP neprovádí významný objem plateb. V případě programu Horizont 
2020 Komise na základě svých vlastních auditů vykázala očekávanou reprezentativní 
míru chyb ve výši 3,3 %17 a míru zbytkových chyb ve výši 2,15 %. Tyto audity se 
vztahovaly pouze na platby provedené v období 2014–2018. 

4.33. Ve výroční zprávě za rok 2018 jsme uvedli, že míra nápravy systémových chyb 
v 7. RP dosahovala jen 57,6 %18. Tato míra se do konce roku 2019 zvýšila na 72 %, a 
překročila tak vlastní cíl GŘ RTD stanovený na 70 %. To je dobrý výsledek. Ve výroční 
zprávě o činnosti se také uvádí, že zdroje potřebné na řešení zbývajících 1 904 případů 
„by se neměly podceňovat“. 

4.34. Na konci roku 2019 mělo GŘ RTD 13 otevřených doporučení IAS, přičemž 
provádění tří z nich bylo opožděno. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy bylo 26 
otevřených doporučení, včetně devíti zpožděných, jde o zlepšení. Tři z otevřených 
doporučení a jedno ze zpožděných byly klasifikovány jako „velmi významné“. Zpožděné 
„velmi významné“ doporučení, pro něž bylo stanoveno nové cílové datum provedení 
30. června 2020, se týkalo monitorování toho, jak příjemci dodržují smluvní závazky a 
vykazovací povinnosti, pokud jde o šíření a využívání výsledků projektů. 

13 Viz bod 4.5 c). 

14 Výhrada znamená, že prohlášení generálního ředitele o věrohodnosti je zúženo, protože 
účinnost kontrolních systémů v 7. RP nedosahuje očekávané úrovně. 

15 3,52 %. 

16 Na základě prahové hodnoty de minimis pro výhrady. 

17 Při zohlednění výsledků obsažených v návrzích kontrolních zpráv. 

18 Bod 5.29. 
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4.35. Přezkoumali jsme informace ve výroční zprávě Komise o řízení a výkonnosti 
za rok 2019, pokud jde o odhadované riziko při platbě v oblastech, které jsou součástí 
podokruhu 1a VFR. Komise nevypočítává pro podokruh jedinou míru, nýbrž dvě – 
jednu pro oblast „výzkum, průmysl, vesmír, energetika a doprava“ (2,0 %) a druhou pro 
„jiné vnitřní politiky“ (1,0 %). Na základě údajů Komise jsme vypočetli, že míra pro 
podokruh 1a VFR by celkově činila 1,7 %. Tato míra je nižší než významná (materiální) a 
blíží se dolní hodnotě našeho rozsahu pro odhadovanou míru chyb. Podle našeho 
názoru však navzdory opatřením, které již Komise přijala, je tato míra v důsledku 
nedostatků popsaných v bodech 4.23 a 4.26–4.27 výše stále podhodnocena. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

4.36. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme 
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na „Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost“ byla významná (materiální). Z našeho testování operací v tomto 
podokruhu víceletého finančního rámce vyplývá, že odhadovaná celková míra chyb činí 
4,0 % (viz příloha 4.1). Jedná se o podobnou míru, jakou jsme zjistili v letech 2015, 
2016 a 2017. Naše výsledky ukazují, že míra chyb byla trvale vysoká u výdajů na 
výzkum a inovace, které byly hlavním zdrojem chyb, a mnohem nižší u zbytku 
podokruhu. 

4.37. Přes zjednodušení zavedená v programu Horizont 2020 způsobují pravidla 
pro vykazování nákladů na zaměstnance, že míra chyb je stále nad prahem 
významnosti (materiality). 

4.38. Odhadované riziko při platbě uvedené ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti 
(1,7 % podle našeho přepočtu) je při spodní hranici naší odhadované míry chyb a je 
pod prahem významnosti (materiality). 

Doporučení 

4.39. Příloha 4.2 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na tři doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2016. Komise v plném rozsahu 
realizovala dvě doporučení a jedno realizovala ve většině ohledů. 

4.40. Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 2019 doporučujeme 
Komisi: 

Doporučení 4.1 

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

Časový rámec: polovina roku 2021 
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Doporučení 4.2 

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

Časový rámec: 2021 

Doporučení 4.3 

Dále zjednodušit pravidla o nákladech na zaměstnance platná pro příští rámcový 
program pro výzkum (Horizont Evropa). 

Časový rámec: konec roku 2020 

Doporučení 4.4 

Pro Horizont 2020: 

— řešit připomínky předložené v souvislosti s naším přezkumem auditů ex post, 
které se týkají dokumentace, jednotnosti výběru vzorků a kvality auditorských 
postupů, 

— v souvislosti se třetím kolem externě zadaných auditů přijmout vhodná opatření, 
aby byli auditoři plně obeznámeni s pravidly programu Horizont 2020, a ověřovat 
kvalitu jejich práce. 

Časový rámec: polovina roku 2021 
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Přílohy 

Příloha 4.1 — Výsledky testování operací v oblasti 
„Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ 
  2019 2018 
  

  
  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   

  
  

Celkový počet operací: 130 130 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB   

   
Odhadovaná míra chyb 4,0 % 2,0 % 

 
 

 

 Horní hranice míry chyb 6,4 %  

 Dolní hranice míry chyb 1,5 %  
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Příloha 4.2 Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení týkající se oblasti „KONKURENCESCHOPNOST 
PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST“ 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 

Realizováno 
v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
 Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 

Ve 
většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

2016 

Komisi doporučujeme, aby: 
Doporučení 1: 
dále zjednodušila pravidla a postupy programu Horizont 2020, 
aby snížila právní nejistotu, a to tak, že bude více brát zřetel na 
možnosti zjednodušeného vykazování nákladů podle 
revidovaného finančního nařízení, jako jsou jednotkové náklady, 
jednorázové částky, paušální financování a ceny. 

X      

Doporučení 2: 
zajistila, aby její útvary postupovaly při výpočtu míry chyb a 
celkové výše ohrožených částek jednotně. 

X      

Doporučení 3:  
neprodleně řešila nedostatky v auditech ex post zjištěné 
útvarem interního auditu, a to zkrácením doby potřebné 
k uzavření auditů ex post a zlepšením vnitřních procesů 
plánování, monitorování a vykazování auditů. 

  X     
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Kapitola 5 

Hospodářská, sociální a územní soudržnost – okruh 1b VFR 
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Úvod 
5.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se podokruhu 1b víceletého 
finančního rámce „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“. Přehled hlavních 
činností a výdajů v rámci tohoto podokruhu v roce 2019 uvádí rámeček 5.1. Další 
informace o základním souboru za rok 2019 jsou uvedeny v bodě 5.9. 

Rámeček 5.1 

Podokruh víceletého finančního rámce 1b „Hospodářská, sociální 
a územní soudržnost“ – přehled za rok 2019 

 

Jiné 
1,5 (2,8 %)

Evropský sociální fond 
13,9 (25,9 %)

Fond soudržnosti 
8,8 (16,4 %)

Evropský fond pro 
regionální rozvoj 
a ostatní regionální 
operace 
29,6 (54,9 %)

Soudržnost
53,8
33,8 %

Platby za rok 2019 jako podíl rozpočtu EU a rozdělení podle fondů

(v mld. EUR)

159,1 
miliardy 

EUR
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(*) Částka 52,0 miliardy EUR se skládá z ročních záloh a průběžných plateb za programové období 
2014–2020, které nebyly součástí účetní závěrky, z níž vycházely soubory dokumentů k poskytnutí 
jistoty, které Komise v roce 2019 schválila. V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných 
operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 11) se tyto platby považují za předběžné financování, a 
nejsou tudíž součástí našeho základního souboru pro výroční zprávu za rok 2019. Budou zahrnuty do 
našeho kontrolovaného základního souboru v roce, kdy Komise schválí příslušné účetní závěrky 
(např. v prohlášení o věrohodnosti za rok 2020 pro platby provedené v účetním období 2018/2019). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2019. 

Stručný popis 

Cíle a výdajové nástroje politiky 

5.2. Cílem výdajů v tomto podokruhu je zmenšovat rozdíly ve stupni rozvoje 
různých členských států a regionů EU a posilovat konkurenceschopnost všech regionů1. 
Tyto cíle se provádějí prostřednictvím: 

a) níže uvedených fondů a nástrojů v rámci sdíleného řízení: 

— Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), který má odstraňovat hlavní 
regionální rozdíly formou finanční podpory určené na budování infrastruktury 

1 Viz články 174 až 178 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, 
s. 47). 

konečné platby   1 8
konečné platby:  1,8

platby za období 2014–2020 týkající se výdajů dosud 
neschválených Komisí ⁽*⁾: 52,0

zúčtování předběžného financování a platby z let 2017 a 2018 na 
operační programy z období 2007–2013 uzavřené v roce 2019: 1,7

výdaje za období 2014–2020 
schválené v roce 2019: 24,9

celkem: 28,4

celkem: 53,8

0 10 20 30 40 50 60

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

(v mld. EUR)
Kontrolovaný základní soubor za r. 2019 ve srovnání s platbami
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a na produktivní investice do tvorby pracovních míst, především ze strany 
podniků, 

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

— Evropského sociálního fondu (ESF), jehož cílem je podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a tvorbu většího počtu lepších pracovních míst, včetně opatření 
prováděných prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
(YEI), která je zaměřena na regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých2, 

— jiných menších programů, jako je Fond evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD); 

b) příspěvku do Nástroje pro propojení Evropy, který je přímo spravován Komisí 
a financuje projekty, které náleží k transevropským sítím3. 

Provádění a rámec kontroly a získávání jistoty 

5.3. V rámci tohoto podokruhu víceletého finančního rámce členské státy zpravidla 
na začátku každého programového období předkládají víceleté operační programy (OP) 
na celé období trvání víceletého finančního rámce. Poté, co je Komise schválí, nese 
odpovědnost za provádění operačního programu společně Komise (GŘ pro regionální a 
městskou politiku (GŘ REGIO) a GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začleňování (GŘ EMPL)) a příslušný členský stát. Úhrady se příjemcům vyplácejí 
prostřednictvím orgánů v členských státech a z rozpočtu EU se spolufinancují způsobilé 
náklady na operace schválené v souladu s podmínkami operačního programu. Řídicí 
orgány provádějí ověřování s cílem zabránit osvědčení nezpůsobilých výdajů Komisi. 

2 EFRR, FS a ESF jsou tři z pěti evropských strukturálních a investičních fondů, které se 
společně řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (nařízení 
o společných ustanoveních). O zbývajících dvou fondech ESI se pojednává v kapitole 6 této 
zprávy. 

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, 
kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují 
nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129). 
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5.4. Cílem rámce kontroly a získávání jistoty platného pro programové období 
2014–20204 je zajistit, aby míra zbytkových chyb5 v roční účetní závěrce operačních 
programů zůstala pod 2% prahem významnosti (materiality) stanoveným v platném 
nařízení6. Pro zaručení toho, aby v účetní závěrce, která bude po ověřeních 
prováděných řídicími orgány certifikována Komisi, nezůstala významná (materiální) 
míra nesprávností, stanoví rámec kontroly a získávání jistoty tyto tři prvky: 

— práce, kterou provedly auditní orgány v souvislosti s výdaji vykázanými v roční 
účetní závěrce. Výsledkem této práce je výroční kontrolní zpráva, kterou členské 
státy předkládají Komisi jako součást svých „souborů dokumentů k poskytnutí 
jistoty“7. Zpráva obsahuje míru zbytkových chyb daného operačního programu 
(nebo skupiny operačních programů) a výrok auditora o správnosti vykázaných 
výdajů a účinném fungování řídicích a kontrolních systémů. 

— každoroční schválení účetní závěrky. Za tímto účelem provádí Komise hlavně 
správní kontroly úplnosti a správnosti účetní závěrky, aby ji mohla schválit 
a uvolnit částku 10 %, kterou si předtím ponechala jako záruku8. 

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

4 Informace o rámci kontroly a získávání jistoty týkající se fondů ESI, včetně harmonogramu, 
jsme v plném rozsahu uvedli v naší výroční zprávě za rok 2017 (body 6.5–6.15) a za rok 2018 
(obrázek 6.1). 

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

6 Čl. 28 odst. 11 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým 
se doplňuje nařízení o společných ustanoveních (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5). 

7 Soubor dokumentů k poskytnutí jistoty obsahuje prohlášení řídicího subjektu, roční shrnutí, 
osvědčenou roční účetní závěrku, výroční kontrolní zprávu a výrok auditora. 

8 Článek 130 nařízení o společných ustanoveních omezuje úhradu průběžných plateb na 90 % 
příslušné částky. Zbývajících 10 % je uvolněno po schválení účetní závěrky. 
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5.5. Proces vedoucí k uzávěrce operačních programů z programového období 2007–
2013 je ve velké míře srovnatelný s procesem popsaným v bodě 5.4. 

Rozsah a koncepce auditu 

5.6. Naším cílem bylo přispět k celkovému prohlášení o věrohodnosti popsanému 
v příloze 1.1. Charakteristiky rámce kontroly a získávání jistoty pro tuto výdajovou 
oblast jsme zohlednili také proto, že jsme chtěli posoudit, nakolik se můžeme na práci 
auditních orgánů a Komise spoléhat. Učinili jsme tak s ohledem na možné větší 
využívání jejich práce v budoucnosti, a v této souvislosti jsme se také snažili zjistit, kde 
je potřeba dalšího zlepšení. 

5.7. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto 
podokruhu víceletého finančního rámce kontrolovali: 

a) vzorek 236 operací, který byl sestaven tak, aby byl statisticky reprezentativní pro 
celé rozpětí výdajů spadajících do podokruhu 1b víceletého finančního rámce. 
Skládal se z 223 operací, u kterých byly výdaje osvědčeny v rámci souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty nebo týkajících se uzávěrky (včetně 220 operací, 
které byly předtím prověřeny auditním orgánem9), a dále z osmi finančních 
nástrojů a pěti projektů Nástroje pro propojení Evropy řízených přímo Komisí; 

b) práci provedenou auditními orgány s cílem potvrdit informace obsažené ve 24 
souborech dokumentů k poskytnutí jistoty / týkajících se uzávěrky, jež se týkaly 
220 operací, které tyto orgány dříve zkontrolovaly; 

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

d) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO 
a GŘ EMPL a jejich začlenění do výroční zprávy Komise o řízení a výkonnosti 
(AMPR). 

5.8. Náš kontrolovaný základní soubor (28,4 miliardy EUR) tvořily výdaje z období 
2014–2020, které byly začleněny do schválených souborů dokumentů k poskytnutí 
jistoty za účetní období 2017/2018, výdaje z let 2007–2013 v souborech dokumentů 

9 Viz bod 5.41. 
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týkajících se uzávěrky operačních programů, které Komise uzavřela v roce 2019, a 
prostředky přidělené na Nástroj pro propojení Evropy z Fondu soudržnosti. 

5.9. V roce 2019 schválila Komise účetní závěrky s výdaji 351 ze 420 schválených 
operačních programů (24,3 miliardy EUR). Tyto účetní závěrky byly součástí souborů 
dokumentů k poskytnutí jistoty předložených všemi 28 členskými státy za programové 
období 2014–2020. Členské státy vykázaly úhrady konečným příjemcům 
prostřednictvím finančních nástrojů v účetním období 2017/2018 v rámci 60 těchto 
operačních programů (0,6 miliardy EUR). Komise také uzavřela nebo částečně 
uzavřela10 54 operačních programů (vypořádala 2,2 miliardy EUR) z programového 
období 2007–2013. Příspěvek na Nástroj pro propojení Evropy činil přibližně jednu 
miliardu EUR. 

5.10. Náš vzorek 223 operací s výdaji osvědčenými v rámci souborů dokumentů k 
poskytnutí jistoty a souborů dokumentů týkajících se uzávěrky jsme přezkoumali ve 
dvou fázích. Nejdříve jsme vybrali 24 souborů dokumentů (20 z programového období 
2014–2020 a čtyři z období 2007–2013), které se týkaly 40 z 394 operačních programů, 
které Komise v roce 2019 vypořádala z rozpočtu EU. Z těchto 24 souborů dokumentů 
jsme následně vybrali operace, které auditní orgány již dříve zkontrolovaly. 

5.11. Část našeho vzorku tvořilo osm finančních nástrojů z období 2014–2020. Zde 
jsme zvolili nástroje, z nichž byly provedeny platby konečným příjemcům v účetním 
období 2017/2018. V případě, že auditní orgán neprovedl audit částek vyplacených 
konečným příjemcům, vybrali jsme tyto úhrady přímo. 

5.12. Příloha 5.2 uvádí rozdělení našeho vzorku operací a počet vyčíslitelných chyb, 
které jsme zjistili, podle jednotlivých členských států. 

10 Pokud skutečnosti s významným (materiálním) dopadem zůstávají nevyřešeny, Komise 
vypořádá pouze nespornou částku. Zůstatek se vypořádá a operační program se uzavře až 
po vyřešení všech neuzavřených záležitostí. 
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Správnost operací 
5.13. Tato část kapitoly obsahuje tři pododdíly. První se týká našeho testování 
letošního vzorku 236 operací, přičemž jeho cílem bylo poskytnout přehled hlavních 
zdrojů chyb. Druhý pododdíl je věnován našemu posouzení práce auditních orgánů 
a třetí se zaměřuje na práci Komise. Na základě zjištění ve všech pododdílech můžeme 
vyslovit závěr k informacím o správnosti obsaženým ve výročních zprávách o činnosti 
příslušných dvou generálních ředitelství a ve výroční zprávě Komise o řízení a 
výkonnosti. 

Výsledky našeho testování operací a přezkumu či opakovaného 
provedení auditní práce 

5.14. Přehled výsledků našeho testování operací je uveden v příloze 5.1. Ve 236 
operacích, které jsme kontrolovali, jsme našli a vyčíslili 29 chyb, na něž auditní orgány 
nepřišly. Při zohlednění 64 chyb, které auditní orgány zjistily, a oprav (v celkové výši 
334 milionů EUR za obě programová období), které uplatnily programové orgány, 
odhadujeme míru chyb na 4,4 %11. 

5.15. U 236 operací v našem vzorku vykázaly auditní orgány v souborech 
dokumentů k poskytnutí jistoty / týkajících se uzávěrky 64 vyčíslitelných chyb. Tyto 
chyby spočívají v nezpůsobilých nákladech (39), zadávání veřejných zakázek (24) 
a chybějící základní dokumentaci (jedna chyba)12. Členské státy uplatnily finanční 
opravy, které podle potřeby extrapolovaly, aby míra zbytkových chyb klesla na 2% práh 
významnosti (materiality) nebo pod něj. 

5.16. V rámečku 5.2 jsou zjištěné chyby rozděleny podle jednotlivých kategorií 
(před zohledněním finančních oprav). K našemu odhadu míry chyb nejvíce přispěly 
nezpůsobilé projekty a porušování pravidel vnitřního trhu (zejména nedodržení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek). Další informace o těchto chybách jsou 
uvedeny v bodech 5.18–5.35. 

11  Při výpočtu míry chyb vycházíme z reprezentativního vzorku. Uvedená hodnota představuje 
nejlepší odhad. S 95% mírou jistoty se domníváme, že odhadovaná míra chyb v daném 
základním souboru se pohybuje mezi 2,1 % (dolní hranice) a 6,7 % (horní hranice). 

12 Jediná operace může být zatížena více druhy chyb. 
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Rámeček 5.2 

Rozdělení chyb, které jsme zjistili 

 
Zdroj: EÚD. 

5.17. Počet a dopad zjištěných chyb svědčí o tom, že v této oblasti existuje vysoké 
přirozené riziko chybovosti a že kontroly řídicích orgánů jsou často i nadále neúčinné, 
pokud jde o předcházení nesrovnalostem a jejich odhalování ve výdajích vykázaných 
příjemci. 

Nezpůsobilé projekty 

5.18. Nalezli jsme pět projektů EFRR z programového období 2014–2020, u kterých 
byla podpora poskytnuta příjemcům nebo operacím nesplňujícím kritéria způsobilosti 
stanovená v platném nařízení a operačních programech. Na tyto případy připadá 17 % 
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5.19. Podle čl. 65 odst. 6 nařízení o společných ustanoveních nemůže řídicí orgán 
poskytnout financování z EU na operace, které byly fyzicky dokončeny nebo plně 
provedeny ke dni podání žádosti o financování13. Toto pravidlo existuje proto, že 
během programového období 2007–2013 se objevovala tendence předkládat projekty 
zpětně, což není nejlepší způsob využití finančních prostředků EU. Domníváme se, že tři 
z pěti nezpůsobilých projektů uvedené pravidlo porušily. 

5.20. Operace, které jsme přezkoumávali, byly původně financovány 
z vnitrostátních zdrojů a byly fyzicky dokončeny předtím, než bylo schváleno jejich 
financování z EU. Programové orgány si toto pravidlo vyložily tak, že projekt není 
fyzicky dokončen, dokud není z finančního a správního hlediska uzavřena daná 
operace. Fyzickým dokončením se však rozumí dokončení prací nebo činností 
nezbytných pro výstup projektu, k čemuž obvykle dochází před konečnou platbou nebo 
správním uzavřením. V rámečku 5.3 je uveden příklad nezpůsobilého projektu. 

Rámeček 5.3 

Příklad nezpůsobilého projektu 

V Portugalsku požádal místní orgán o spolufinancování EU u nákladů na vybudování 
městské stezky pro pěší. Tuto zakázku udělil v roce 2015 a pro její dokončení stanovil 
lhůtu čtyři měsíce. O grant ale požádal v roce 2017 a uvedl, že většina stavebních 
prací byla dokončena. Na základě poskytnutých informací jsme však dospěli k závěru, 
že tento projekt byl (kromě jiných nesrovnalostí) fyzicky dokončen již v době podání 
žádosti. 

Dva další případy porušení ustanovení čl. 65 odst. 6 nařízení o společných 
ustanoveních jsme zjistili v Itálii. 

  

13 Nařízení o společných ustanoveních nevysvětluje, co se rozumí pojmy „fyzicky dokončeny 
nebo plně provedeny“. Komise členským státům vysvětlila, že fyzické dokončení se týká 
projektů, u kterých existuje fyzický předmět. Plné provedení je používáno jako alternativa 
k fyzickému dokončení. Týká se operací, které nemají žádný fyzický předmět nebo které 
nezahrnují jen výlučně fyzický předmět, ale také další prvky či části, které musí být rovněž 
realizovány, aby se operace mohla považovat za provedenou. 
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Porušování pravidel vnitřního trhu 

5.21. Tento rok jsme zjistili 23 případů porušení pravidel vnitřního trhu, z nichž tři 
jsme vyčíslili. Většina případů se týkala zadávání veřejných zakázek. 

Přes řadu oprav zůstává zadávání veřejných zakázek významným zdrojem chyb 

5.22. Postupy pro zadávání veřejných zakázek představují klíčový nástroj 
hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků a vytváření vnitřního 
trhu. Prověřovali jsme 165 zadávacích řízení na stavební práce, služby a dodávky. 
Naprostá většina těchto řízení se týkala projektů spolufinancovaných z operačních 
programů v rámci EFRR/FS. 

5.23. U operací, které jsme zkoumali, odhalily auditní orgány 24 případů 
nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a uložily opravy v paušální sazbě 
od 5 % do 100 % v souladu s příslušnými rozhodnutími Komise14. 

5.24. U 19 zadávacích řízení jsme zaznamenali případy nesouladu s předpisy EU 
i vnitrostátními předpisy pro zadávání veřejných zakázek, které auditní orgány 
neodhalily (viz rámeček 5.4). Většina chyb, které jsme zjistili, se týkala smluv 
s hodnotou překračující prahovou hodnotu uvedenou ve směrnicích EU o zadávání 
veřejných zakázek15, což obvykle znamená nutnost provádět komplexnější řízení. Ve 
dvou případech šlo o závažná porušení, která vedla k jinému výsledku zadávacího 
řízení, a tato porušení jsme vykázali jako vyčíslitelné chyby. Připadalo na ně 7 % všech 
vyčíslitelných chyb, jež jsme zjistili, tedy přibližně 0,6 procentního bodu odhadované 
míry chyb. Další chyby v zadávání veřejných zakázek souvisely s nedodržením 
podmínek pro zveřejňování a požadavků na transparentnost a diskriminačními 
technickými specifikacemi. Tyto chyby jsme nevyčíslovali. 

14 Rozhodnutí Komise C(2013) 9527 final ze dne 19. prosince 2013, kterým se stanoví 
a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů 
financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek; rozhodnutí Komise C(2019) 3452 final ze dne 14. května 2019, kterým se 
stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů 
financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek. 

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 
veřejných zakázek a zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014). 
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Rámeček 5.4 

Nesprávné uplatnění výběrových kritérií 

Příjemce v Rumunsku zahájil otevřené mezinárodní zadávací řízení na projekt sanace 
znečištěné skládky. Jedním z výběrových kritérií byly odborné zkušenosti, které měly 
být prokázány minimálním objemem podobných projektů. Z naší analýzy vyplynulo, 
že úspěšný uchazeč měl nedostatečné množství předchozích podobných pracovních 
zkušeností. Veřejný zadavatel měl úspěšnou nabídku vyloučit, takže náklady 
vykázané u této zakázky jsou nezpůsobilé. 

V Rumunsku jsme zjistili ještě jednu chybu v zadávacím řízení. 

Jeden projekt byl nezpůsobilý kvůli porušení pravidel státní podpory 

5.25. Pokud není státní podpora pod limitem de minimis, je v zásadě neslučitelná 
s vnitřním trhem, protože může narušit obchod mezi členskými státy. Z tohoto pravidla 
však existují výjimky, zejména pokud se na projekt vztahuje obecné nařízení 
o blokových výjimkách16. Členské státy musí oznámit ostatní případy státní podpory 
Komisi, aby mohla posoudit jejich slučitelnost. 

5.26. Letos jsme zjistili čtyři projekty EFRR a jeden projekt ESF, které porušily 
pravidla EU pro státní podporu. Domníváme se, že na jeden z těchto projektů EFRR 
neměly být žádné veřejné prostředky EU a/nebo členského státu přiděleny. Zbývající tři 
chyby jsme nevyčíslili. I když u nich členský stát (správně) neposoudil existenci státní 
podpory, neměly tyto případy žádný dopad na objem veřejného financování. 

5.27. U jedné operace v Portugalsku jsme zjistili tentýž systémový nedostatek 
týkající se státní podpory (žádný motivační účinek), jejž jsme odhalili a o němž jsme 
informovali loni. Během roku 2019 Komise požádala portugalské orgány, aby určily 
všechny dotčené operace za účetní období 2017/2018 a 2018/2019 a provedly 
nezbytné opravy s cílem odstranit z účetních závěrek neoprávněné výdaje. K dnešnímu 
dni portugalské orgány opravily 48 milionů EUR z účetního období 2018/2019 a  
65 milionů EUR z účetního období 2017/2018 (období, k němuž náleží operace, kterou 
jsme zkoumali). 

16 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 
(Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1–78). 
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Nezpůsobilé výdaje 

5.28. Když orgány členských států vykazují výdaje Komisi, osvědčují, že tyto výdaje 
vznikly v souladu s platnými pravidly EU a členských států. Ve zkoumaných operacích 
jsme odhalili nezpůsobilé výdaje v 15 případech. Připadá na ně 52 % z počtu všech 
vyčíslitelných chyb, jež jsme zjistili, tedy přibližně 0,6 procentního bodu odhadované 
míry chyb. 

5.29. Hlavními příčinami nezpůsobilých výdajů byli účastníci projektu nebo 
nákladové položky nesplňující pravidla způsobilosti. V rámečku 5.5 je uveden jeden 
takový příklad. Několik případů chyb se také týkalo zjednodušeného vykazování 
nákladů. 

Rámeček 5.5 

Příklad účastníků, kteří nesplňovali pravidla způsobilosti 

Při jedné operaci v rámci Iniciativy na podpory zaměstnanosti mladých lidí (YEI) ve 
Španělsku byly dotovány pracovní smlouvy na výzkumnou práci na univerzitě. Tato 
univerzita zveřejnila výzvu k předkládání žádostí o výzkumné pozice. Aby mohli být 
uchazeči přijati, museli splňovat požadavky iniciativy YEI (tj. nesměli být v současné 
době zaměstnaní ani se účastnit vzdělávání nebo odborné přípravy) a museli být 
zároveň zařazeni do národního systému záruk pro mladé lidi. Zjistili jsme, že několik 
účastníků (osm ze třiceti kontrolovaných uchazečů) buď bylo v době podání žádosti 
zaměstnáno jinou univerzitou, nebo se na univerzitě nabízející zaměstnání účastnili 
postgraduálního studia, takže byli pro podporu z iniciativy YEI nezpůsobilí. 

Chyby spočívající v nezpůsobilosti účastníků jsme zjistili také u jedné operace v Řecku 
a jedné v Polsku. 

Chybějící základní doklady 

5.30. Příjemci a programové orgány členských států musí mít systémy a postupy 
pro zabezpečení odpovídající auditní stopy. Součástí auditní stopy je také nutnost vést 
evidenci dokumentů. Nejběžnější chybou vykazovanou auditními orgány v souvislosti 
s výdaji z ESF jsou chybějící základní doklady. Podkladové informace nebo doklady 
chyběly u pěti operací, které jsme kontrolovali (tři se týkaly EFRR a dvě ESF). Ve čtyřech 
případech, kdy programové orgány členských států nebo příjemci nebyli schopni 
předložit dokumenty prokazující soulad s podmínkami způsobilosti, jsme museli tyto 
chyby vyčíslit. Na výsledné chyby připadá asi 14 % operací, které jsme vyčíslili, a 0,2 
procentního bodu odhadované míry chyb. 

143



Nedodržování pravidel upravujících používání finančních nástrojů 

5.31. Do konce účetního období 2017/2018 vykázaly členské státy příspěvek EU  
na finanční nástroje ve výši 4,1 miliardy EUR a z toho přibližně 1 miliardu EUR mezi 
1. červencem 2017 a 30. červnem 2018. Ke dni 30. června 2018 činily úhrady 
konečným příjemcům nebo v jejich prospěch během programového období 2014–2020 
celkem 1,2 miliardy EUR, včetně 0,6 miliardy EUR uhrazených v účetním období 
2017/2018. 

5.32. Náš audit se týkal osmi finančních nástrojů z programového období  
2014–2020. Přezkoumali jsme 69 úvěrů, osm kapitálových investic a dvě nákladové 
položky týkající se poplatků za správu účtovaných finančními zprostředkovateli. 

5.33. Prověřovali jsme rovněž dva programy v rámci iniciativy na podporu malých 
a středních podniků – a sice ve Španělsku a v Rumunsku. Zjistili jsme nezpůsobilé 
úhrady konečným příjemcům u čtyř z deseti investic, které jsme zkoumali ve 
španělském programu. Konkrétně, finanční zprostředkovatelé schválili úvěry pro tři 
investice, aniž by bylo potvrzeno, že příjemci mají status malého a středního podniku. 
V případě další investice byla činnost, kterou bylo odůvodněno poskytnutí úvěru, plně 
provedena a zaplacena před podepsáním úvěru. 

5.34. Španělskou iniciativu na podporu malých a středních podniků jsme podrobili 
přezkumu rovněž v naší výroční zprávě za rok 2017, kdy jsme také uvedli vysokou míru 
nezpůsobilých výdajů a dospěli k závěru, že existuje závažné riziko nesrovnalostí17. 
Z tohoto důvodu jsme letos přezkoumali i 13 úvěrů v rámci španělského programu, 
jejichž hodnota jistiny činila alespoň dva miliony EUR. Devět těchto úvěrů nemělo být 
podle našich zjištění tímto nástrojem zaručeno, protože nebyly předloženy dostatečné 
důkazy o tom, že se skutečně jedná o malé a střední podniky. V rumunském programu 
iniciativy na podporu malých a středních podniků byla situace odlišná, neboť hodnota 
jistiny úvěrů byla obecně nízká, a nezjistili jsme v něm žádné nezpůsobilé investice. 

5.35. Ve své zprávě za rok 2017 jsme upozornili na nutnost významných zlepšení 
auditních mechanismů, pokud jde o finanční nástroje spravované skupinou EIB. 
Evropský investiční fond (EIF) přijal příslušná opatření a zlepšil své systémy pro 
monitorování a kontrolu. EIF ze španělského programu vyloučil více než 4 000 
nezpůsobilých investic (zhruba 7 % celkového objemu portfolia). Počínaje účetním 
obdobím 2018/2019 EIF rovněž dobrovolně rozšířil využívání zpráv o „přiměřené 

17 Viz body 6.36–6.39 naší výroční zprávy za rok 2017. 
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jistotě“18. Na posouzení dopadu a celkové účinnosti těchto opatření je však stále příliš 
brzy, protože se neuplatnila v účetním období 2017/2018, které bylo předmětem 
našeho auditu. 

Naše posouzení práce auditních orgánů 

5.36. Práce auditních orgánů je zásadně důležitou složkou rámce kontroly 
a získávání jistoty v oblasti výdajů na soudržnost. Náš přezkum jejich práce je součástí 
procesu, který může znamenat, že v budoucnosti budeme model míry jistoty Komise 
více využívat. V tomto roce jsme posuzovali práci 18 ze 116 auditních orgánů. 

5.37. U všech souborů dokumentů k poskytnutí jistoty nebo týkajících se uzávěrky, 
které jsme ověřovali, auditní orgány nahlásily míru zbytkových chyb rovnou 2 % nebo 
nižší. Tuto míru zvyšují chyby, které auditní orgány neodhalily. 

5.38. Dodatečné chyby, které jsme odhalili v našem vzorku operací již 
zkontrolovaných auditními orgány, spolu s výsledky přezkumné a auditní práce Komise 
svědčí o tom, že míra zbytkových chyb, kterou auditní orgány uvádějí, není vždy 
spolehlivá. Při auditu jsme získali dostatečné důkazy k vyvození závěru, že míra 
zbytkových chyb je vyšší než 2 % u devíti z 20 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty 
(45 %), které jsme zkoumali za období 2014–2020. Těchto devět souborů 
představovalo 55 % dotčených výdajů. Ve svých výročních zprávách o činnosti Komise 
s ohledem na svou vlastní auditní činnost a na předběžné výsledky našich auditů 
upravila míru zbytkových chyb u osmi z devíti souborů dokumentů k poskytnutí jistoty 
v našem vzorku na hodnotu vyšší než 2 %. 

5.39. Za tři roky, během kterých jsme přezkoumávali výdaje za období 2014–2020, 
se počet souborů dokumentů k poskytnutí jistoty, u kterých auditní orgány vykázaly 
nespolehlivé míry zbytkových chyb nižší pod 2 %, setrvale pohyboval kolem 50 %, a to 
jak z hlediska počtu souborů dokumentů, tak z hlediska výdajů, které jsme si vybrali 
k provedení auditu (viz rámeček 5.6). 

18 V souladu s mezinárodními normami týkajícími se ověřovacích zakázek federace IFAC (ISAE) 
3000 s názvem Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information (Ověřovací zakázky jiné než audity nebo přezkumy historických finančních 
informací) (Mezinárodní federace účetních). 
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Rámeček 5.6 

Tříletý trend týkající se souborů dokumentů k poskytnutí jistoty, kdy 
naše výsledky auditu a výsledky auditu Komise potvrdily míru 
zbytkových chyb vyšší než 2 % 

 
Zdroj: EÚD. 

5.40. Od loňského roku auditní orgány vykazují chyby prostřednictvím společné 
typologie dohodnuté s Komisí19. Rámeček 5.7 ukazuje srovnání typů chyb, které 
nejčastěji vykazovaly auditní orgány, s dodatečnými chybami nejčastěji zjištěnými 
Účetním dvorem nebo Komisí. Z výsledků plyne, že nejběžnější typy nesrovnalostí se 
i nadále týkají nezpůsobilých výdajů a zadávání veřejných zakázek. Nejběžnější chybou 
u výdajů z ESF jsou chybějící základní doklady. Nehledě na mnoho nesrovnalostí, které 
u projektů, které zkoumáme, vykázaly již auditní orgány, zůstává řada chyb neodhalena 
nebo neopravena všemi stupni vnitřní kontroly v dřívějších fázích. 

19 Viz s. 27 výroční zprávy o činnosti GŘ REGIO za rok 2019 a s. 41 výroční zprávy GŘ EMPL za 
rok 2019. 
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Hodnota souborů dokumentů k poskytnutí jistoty s mírou zbytkových chyb překračující 2 %,
vyjádřená jako podíl z přezkoumávaných souborů dokumentů

Počet souborů dokumentů k poskytnutí jistoty s mírou zbytkových chyb překračující 2 %,
vyjádřený jako podíl z přezkoumávaných souborů dokumentů

Hodnota souborů dokumentů k poskytnutí 
jistoty v našem vzorku, vyjádřená jako podíl 
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Rámeček 5.7 

Druhy chyb, které auditoři odhalí nejčastěji 

 
Zdroj: EÚD. 

Nedostatky v metodách výběru vzorků v některých auditních orgánech měly vliv na 
reprezentativnost 

5.41. Vzhledem k vysokému počtu operací, které se spolufinancují v každém 
operačním programu, musí auditní orgány k získání výroku o způsobilosti výdajů 
vybírat ke kontrole vzorek. Aby byly výsledky spolehlivé, musí být vzorky 
reprezentativní pro kontrolovaný základní soubor a měly by být založeny na statisticky 
platné metodice20.  

20 Článek 127 nařízení o společných ustanoveních. 
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5.42. Nedostatky, jako je nedostatečné zastoupení některých operací, nesprávné 
použití parametrů pro výběr vzorků a chybějící auditní stopa pro výběr vzorků, jsme 
zjistili u pěti z 24 souborů dokumentů (včetně čtyř za období 2014–2020), které jsme 
kontrolovali. Dva z těchto nedostatků do určité míry ovlivnily reprezentativnost vzorků. 
Museli jsme proto vybrat další vzorek tří operací, aby byl patřičně pokryt základní 
soubor, který byl předmětem auditu. 

Přetrvávají nedostatky ve způsobu, jakým auditní orgány provádějí a dokumentují 
svou práci 

5.43. Mezinárodní auditorské standardy vyžadují, aby auditoři dokumentovali svoje 
kontroly a jasně označili všechny dokumenty, které jsou v souvislosti s kontrolovanými 
výdaji nejrelevantnější21. To jim umožňuje odpovídat se ze své práce a interním nebo 
externím ověřovatelům to pomáhá dospět k závěru o rozsahu a dostatečnosti kontrol. 
Nedostatečné nebo nepřiměřené otázky či odpovědi v kontrolních seznamech zvyšují 
riziko, že nezpůsobilé výdaje nebudou odhaleny. 

5.44. Na základě přezkumu práce auditních orgánů jsme byli schopni dospět 
k závěru o 120 operacích ve vzorku (55 %). Nedostatky v rozsahu, kvalitě anebo 
dokumentaci této práce, které vyžadovaly opakované provedení příslušných 
auditorských postupů, jsme zjistili ve 100 operacích (45 %). Tyto nedostatky se objevily 
v 17 z 24 kontrolovaných souborů dokumentů k poskytnutí jistoty / týkajících se 
uzávěrky. U 25 operací (15 % z celkového počtu) nedostatky znamenaly, že jsme museli 
příjemce navštívit na místě. U 23 ze 100 operací (v 11 souborech dokumentů 
k poskytnutí jistoty), u nichž jsme opakovaně provedli audit, jsme našli vyčíslitelné 
chyby, jež auditní orgán předtím nezjistil. Tyto nedostatky svědčí o významu náležitě 
zdokumentovaných auditních spisů a provádění přezkumů kvality. 

5.45. Provedli jsme opakovaný audit mírně vyššího počtu operací než loni, kdy jsme 
takto kontrolovali méně než jednu třetinu všech postupů auditu. Letos jsme však byli 
schopni objasnit více problémů bez návštěvy v prostorách příjemce. V této souvislosti 
vítáme společnou iniciativu Komise a auditních orgánů na zlepšení dokumentace práce 
auditních orgánů (viz rámeček 5.8). 

21 ISA 230 – dokumentace auditu. 
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Rámeček 5.8 

Koordinované úsilí o zlepšení dokumentace auditu 

Vzhledem k výsledkům našeho auditu z let 2017 a 2018, které poukazují na 
nedostatky v kontrolních seznamech auditních orgánů a dokumentaci jejich 
auditních spisů, vytvořily auditní orgány a Komise pracovní skupinu na vytvoření 
dokumentu s osvědčenými postupy pro auditory. Cílem bylo dospět ke společnému 
pohledu na to, jak by auditoři měli dokumentovat svou auditní činnost a které 
podklady by měli vést ve svých auditních spisech, a to i v případě, že nebyla zjištěna 
žádná pochybení. V prosinci 2019 vydala pracovní skupina dokument s názvem 
Reflection paper on audit documentation. Nejedná se o vyčerpávající příručku a její 
použití není povinné, ale jde o první krok ke zlepšení způsobu, jakým auditní orgány 
provádějí a dokumentují svou práci. 

Nesprávné zpracování oprav ze strany jednoho auditního orgánu mělo dopad na dvě 
vykázané míry zbytkových chyb 

5.46. Správný výpočet a spolehlivost míry zbytkových chyb závisí kromě jiného na 
tom, jak se nakládá se zjištěnými chybami a souvisejícími finančními opravami. 

5.47. Ve dvou z 20 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty, které jsme zkoumali, 
auditní orgán vypočetl míru zbytkových chyb nesprávně. Odečetl jednotlivé opravy 
uplatněné řídicím orgánem, ale nesouvisející s auditní prací auditního orgánu. Kvůli 
tomuto nadměrnému snížení rizikové částky auditní orgán nesprávně vykázal míru 
zbytkových chyb nižší než 2 %. Komise odhalila jeden z těchto dvou případů ve svém 
přezkumu souborů dokumentů k poskytnutí jistoty. 

Ověřovací práce Komise a její vykazování míry zbytkových chyb 
ve výročních zprávách o činnosti 

5.48. Výroční zprávy o činnosti jsou hlavním nástrojem generálních ředitelství 
Komise, jehož prostřednictvím prohlašují, zda mají přiměřenou jistotu, že kontrolní 
postupy členských států zajišťují legalitu a správnost výdajů. 
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Audity souladu s předpisy založené na riziku upozornily na nesrovnalosti, které 
nezjistily auditní orgány 

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

5.50. Komise vybírá operační programy pro audity souladu s předpisy hlavně na 
základě ročního vyhodnocení rizika. Přednost dostávají programy s vysokým 
vyhodnoceným rizikem, a tudíž s vysokou pravděpodobností významné (materiální) 
míry chyb. 

5.51. V roce 2019 Komise provedla 26 auditů souladu s předpisy (14 z nich 
provedlo GŘ REGIO a 12 GŘ EMPL) v 11 členských státech. Ve svých návrzích zpráv 
o všech těchto auditech souladu s předpisy dospěla Komise k závěru, že vykázaná míra 
zbytkových chyb ve výročních kontrolních zprávách auditních orgánů za účetní období 
2017/2018 byla podhodnocena, tyto míry proto zvýšila. V 15 případech tím narostla 
míra zbytkových chyb nad práh významnosti (materiality) ve výši 2 %. 

5.52. Do května 2020 bylo uzavřeno pouze 13 auditů souladu s předpisy (pět 
provedených GŘ REGIO a osm provedených GŘ EMPL). U poloviny těchto auditů tedy 
míry zbytkových chyb ještě nebyly konečné. 

5.53. V současnosti analyzujeme v rámci probíhajícího auditu relevantnost, 
spolehlivost a konzistentnost roční míry chyb u výdajů na politiku soudržnosti, kterou 
Komise vypočítává na základě svých auditů. 

Komise používá při podávání zpráv o správnosti potvrzené míry zbytkových chyb 

5.54. Komise vypočítává vážený průměr míry chyb na základě vykázaných 
jednotlivých měr zbytkových chyb, výsledků své vlastní činnosti v oblasti správnosti 
a jiných dostupných informací. Tuto chybovost vykazuje jako klíčový ukazatel 
výkonnosti (KPI) týkající se správnosti. Ve výročních zprávách o činnosti za rok 2019 je 
KPI založen na jednotlivých mírách chyb vykázaných v účetním období 2017/2018. GŘ 
REGIO nezohledňuje dopad záloh vyplacených na finanční nástroje. 
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5.55. V souladu s požadavkem finančního nařízení každý ze dvou generálních 
ředitelů vydává prohlášení o věrohodnosti pro „příslušné“ výdaje vzniklé v roce 2019, 
které dosud neprošly celým cyklem kontrol. V minulých dvou letech generální 
ředitelství odhadla rizikovou částku, pokud jde o tyto výdaje, na základě potvrzené 
míry zbytkových chyb za předešlé účetní období nebo na základě nejnovější míry 
zbytkových chyb udávané auditními orgány za aktuální účetní období, podle toho, 
která hodnota byla vyšší. Ve výročních zprávách o činnosti za rok 2019 obě GŘ změnila 
svou metodiku a uplatňovala klíčové ukazatele výkonnosti pro účetní období 
2017/2018 na „příslušné“ výdaje vzniklé v roce 2019. 

5.56. GŘ REGIO vykázalo KPI nad a GŘ EMPL KPI pod úrovní významnosti 
(materiality) 2 %. Jelikož o výsledcích auditu několika operačních programů se stále 
diskutuje (viz bod 5.52), obě generální ředitelství rovněž vykázala „maximální míru 
chyb“22. Cílem této maximální míry je také zohlednit možné další chyby ve výdajích na 
operace, které nebyly předmětem auditů Komise, a další informace, které mohou být 
získány po přijetí výročních zpráv o činnosti. Domníváme se, že tato míra je vhodnější, 
protože zohledňuje možný dopad probíhající auditní činnosti. 

5.57. V rámečku 5.9 uvádíme přehled KPI vykázaných Komisí ve výročních zprávách 
o činnosti za rok 2019. 

Rámeček 5.9 

Přehled informací o KPI ve výročních zprávách o činnosti 

 

Zdroj: EÚD na základě výroční zprávy o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL za rok 2019. 

22 V naší výroční zprávě za rok 2018 jsme pro tuto míru používali pojem „nejhorší možný 
scénář“. 
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5.58. V naší výroční zprávě za rok 2018 jsme dospěli k závěru, že celková míra 
zbytkových chyb, která slouží jako KPI, by z různých důvodů23 měla být považována za 
minimální úroveň. GŘ ve svých výročních zprávách o činnosti za rok 2019 kromě toho 
uvádějí, že v nadcházejících letech může být provedena další činnost za účelem 
posouzení spolehlivosti míry zbytkových chyb. 

5.59. Informace o tomto podokruhu víceletého finančního rámce, které Komise 
uvedla ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2019, vycházely z odhadů 
rizikových částek a KPI obou uvedených generálních ředitelství. Komise vykázala 
celkové riziko v době platby mezi 2,2 % a 3,1 %24. Míry uvedené jak ve výročních 
zprávách o činnosti, tak ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti se pohybují pod námi 
odhadovanou mírou chyb. 

Výhrady nemusí nutně zohledňovat všechna významná (materiální) rizika 

5.60. GŘ jsou ve svých výročních zprávách o činnosti povinna uvádět výhrady25 
k operačním programům, u nichž nedostatky v systému řízení a kontroly znamenají 
významné (materiální) riziko pro rozpočet EU. Za tímto účelem by měla zohlednit 
veškeré informace, které jsou v době posuzování k dispozici. Hlavní kritéria k vyjádření 
výhrady jsou tato:26  

— významné (materiální) problémy týkající se úplnosti, přesnosti a věrohodnosti 
účetní závěrky, 

— nedostatky v hlavních aspektech řídicích a kontrolních systémů, které vedou 
k uplatnění 10% paušální opravy, 

23 Body 6.62 a 6.63 výroční zprávy za rok 2018. 

24 S. 58 výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2019. 

25 Pomocí svých výhrad generální ředitelé omezují jistotu, kterou vykazují ve vztahu k čerpání 
rozpočtu, za který mají odpovědnost (viz odst. 9 čl. 74 finančního nařízení). 

26 Viz příloha IV výročních zpráv o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL. 
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— u roční účetní závěrky předložené v referenčním roce pro výroční zprávu o 
činnosti (pro rok 2019 jimi byla účetní závěrka za účetní období 2018/2019) činí 
celková míra chyb vykázaná auditním orgánem více než 10 % a/nebo míra 
zbytkových chyb více než 2 %. Komise může tyto míry upravit v rámci svého 
předběžného přezkumu konzistentnosti. 

Komise rovněž zohlední kvalitativní nedostatky, které mohou mít významný dopad na 
její pověst. 

5.61. V praxi většina výhrad uvedených ve výročních zprávách o činnosti za rok 
2019 vycházela hlavně z měr chyb pro účetní závěrky za období 2018/2019, které však 
ještě nebyly schváleny. Obě generální ředitelství uvedla, že míry chyb za období 
2018/2019 budou potvrzeny nejdříve až ve výročních zprávách o činnosti za rok 2020. 

5.62. Existují operační programy, ve kterých potvrzené míry zbytkových chyb 
z účetního období 2017/2018 svědčí o významném (materiálním) riziku nebo 
o závažných nedostatcích řídicího a kontrolního systému. Ve svých výročních zprávách 
o činnosti za rok 2019 tato dvě generální ředitelství uvedla, že v případech, kdy 
potvrzená míra zbytkových chyb za předchozí účetní období činí více než 2 %, se žádné 
výhrady nevydávají, neboť v budoucnosti budou uplatněny finanční opravy27. Výhrady 
Komise se tak většinou zakládají na předběžných mírách a nemusí nutně zohledňovat 
všechna významná (materiální) rizika. Na tuto oblast se mimo jiné zaměřuje probíhající 
audit (viz bod 5.53). 

27 Výroční zpráva o činnosti GŘ REGIO za rok 2019, strana 21 příloh, poznámka pod čarou 8; 
výroční zpráva o činnosti GŘ EMPL za rok 2019, strana 32 příloh, poznámka pod čarou 16. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

5.63. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme 
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na podokruh „Hospodářská, sociální 
a územní soudržnost“ byla významná (materiální). Z našeho testování operací v tomto 
podokruhu víceletého finančního rámce vyplývá, že odhadovaná celková míra chyb činí 
4,4 % (viz příloha 5.1). 

5.64. Nedostatky zjištěné v práci několika auditních orgánů v našem vzorku (viz 
body 5.36–5.47) v současné době omezují rozsah, v jakém se můžeme na jejich práci 
spoléhat. Přepočtená míra chyb za období 2014–2020 překračovala 2% práh 
významnosti (materiality) u devíti z 20 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty. Komise 
upravila míru zbytkových chyb u osmi souborů dokumentů k poskytnutí jistoty na 
hodnotu vyšší než 2 %. Tím také zohlednila naši auditní činnost. To potvrzuje naše 
konstatování z minulých let, jak uvádí rámeček 5.6. 

5.65. Vzhledem k této skutečnosti a rovněž k problémům, které jsme zjistili ve 
vztahu k mírám zbytkových chyb vykázaných Komisí v jejích výročních zprávách o 
činnosti za účetní období 2017/2018 (viz body 5.58 a 5.59), máme za to, že jsou 
souhrnné míry chyb ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti podhodnocené a že se na 
ně v současné době nemůžeme spoléhat. 

5.66. Údaje v rámci informací o správnosti uvedené ve výroční zprávě o řízení 
a výkonnosti za účetní období 2017/2018 potvrzují významnou (materiální) míru chyb 
v oblasti politiky soudržnosti. Tyto míry chyb však spadají do dolní poloviny našeho 
rozpětí. Kromě toho maximální míra chyb Komise se pohybuje pod námi odhadovanou 
mírou chyb (viz bod 5.59). 

5.67. Cílem nového rámce kontroly a získávání jistoty je, aby roční míry zbytkových 
chyb byly pod 2 %. Při našem auditu se však ukázalo, že jsou nutná další zlepšení, 
pokud jde o to, jak rámec provádí řídicí orgány, auditní orgány a také Komise. 
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Doporučení 

5.68. Příloha 5.3 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na tři doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2016 a na sedm doporučení ve 
výroční zprávě za rok 2017 a 2018, která vyžadovala okamžité kroky nebo která měla 
být provedena v roce 2019. Komise v plném rozsahu realizovala jedno doporučení, 
sedm provedla ve většině ohledů, jedno v některých ohledech a jedno nerealizovala 
vůbec. Domníváme se, že doporučení 4 ii) a 6 v naší výroční zprávě za rok 2017 jsou 
stále platná. 

5.69. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2019 
předkládáme Komisi tato doporučení: 

Doporučení 5.1 – Podmínky způsobilosti projektů 

Vyjasnit, co se rozumí pojmy „fyzicky dokončené“ a/nebo „plně provedené“ operace. 
To by pomohlo členským státům ověřit, zda jsou operace v souladu s čl. 65 odst. 6 
nařízení o společných ustanoveních, a předejít neodhalení nezpůsobilých operací. Je 
třeba zdůraznit, že tato podmínka se týká pouze prací nebo činností, které jsou 
nezbytné k dosažení výstupu operace, a nikoliv finančních nebo správních aspektů. 

Časový rámec: okamžitě 

Doporučení 5.2 – Opatření ke zvýšení spolehlivosti měr 
zbytkových chyb vykázaných auditními orgány 

Analyzovat hlavní příčiny neodhalení chyb a spolu s auditními orgány vypracovat 
nezbytná opatření ke zlepšení spolehlivosti vykázaných měr zbytkových chyb. 

Časový rámec: červen 2021 
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Přílohy 

Annex 5.1 – Výsledky testování operací 
  2019 2018 
  

  
  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   

  
  

Celkový počet operací: 236 220 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB   

   
Odhadovaná míra chyb 4,4 % 5,0 % 

 
 

 

 Horní hranice míry chyb 6,7 %  

 Dolní hranice míry chyb 2,1 %  
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Annex 5.2 – Informace o opatřeních EU v členských státech 

 
Zdroj: mapový podklad © přispěvatelé OpenStreetMap, povolení uděleno na základě licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA).   

Členský stát Příspěvek EU 
(v mil. EUR)

Kontrolované 
operace z období 

2014–2020

Vyčíslené 
chyby 

Polsko 8 696 46 7
Itálie 3 426 19 2
Německo 3 202 17 3
Francie 3 117 16 0
Portugalsko 2 710 18 7
Maďarsko 2 551 7 0
Česko 2 046 9 0
Rumunsko 1 978 13 2
Španělsko 1 934 24 4
Řecko 1 388 10 1
Spojené království 888 10 1
Estonsko 648 7 0
Litva 529 1 0
Chorvatsko 494 1 0
Švédsko 398 8 1
Lotyšsko 262 10 0
Kypr 137 8 1
Malta 88 7 0
Slovensko 1 236
Bulharsko 680
Belgie 452
Finsko 423
Nizozemsko 316
Slovinsko 256
Rakousko 214
Dánsko 71
Irsko 68
Lucembursko 12

Členské státy 
s kontrolovanými operacemi
s vyčíslenými chybami
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Annex 5.3 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení týkající se podokruhu „Hospodářská, sociální 
a územní soudržnost“ 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Nepoužije 

se 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2016 

Komisi předkládáme následující doporučení. 
Doporučení 1: 
Při uzavírání programů za období 2007–2013 věnovat 
zvláštní pozornost oblastem, v nichž je vyšší riziko 
nezpůsobilých výdajů nebo zveřejnění nesprávných 
informací, které mohou vést k proplacení nadměrných 
nákladů. Komise by zejména měla: 

      

a) dbát o to, aby se způsobilé částky vykazované u finančních 
nástrojů při uzávěrce uměle nezvyšovaly tím, že se 
nadhodnocují částky používané na úrovni konečných 
příjemců. Riziko je nejvyšší u záručních fondů, kde by uměle 
nízký multiplikační poměr znamenal neodůvodněné zvýšení 
způsobilých nákladů; 

X      

b) ověřovat, že zálohy státní podpory byly kryty skutečnými 
výdaji na úrovni projektů, což jsou jediné způsobilé výdaje. 
Komise by měla dbát o to, aby řídicí orgány prováděly 
dostatečné ověřování umožňující, aby zúčtování záloh 
a odpočet neoprávněných částek byly doloženy náležitou 
auditní stopou; 

X      

c) zajistit, aby výdaje na všechny velké projekty byly 
podloženy rozhodnutím Komise o schválení projektu. 
V opačném případě se vykázané výdaje stávají 
nezpůsobilými. Riziko vzniká zejména tehdy, když jsou větší 
projekty rozděleny na menší části, které jsou pod hranicí pro 
velké projekty. 

X      
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se Nebylo 
realizováno 

Nepoužije 
se 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 
Doporučení 2: 
Ve vztahu k období 2014–2020 vyřešit problémy, které 
mohou ovlivnit spolehlivý výpočet zbytkové míry, tím, že se 
zavedou spolehlivé kontroly a pokyny týkající se: 

      

a) základního souboru pro audit finančních nástrojů a záloh 
státní podpory. Základní soubor by měl u finančních nástrojů 
řádně zohledňovat částky použité na úrovni konečných 
příjemců a u státní podpory skutečné výdaje na úrovni 
projektů, jak jsou zaznamenány v účetní závěrce; 

 X28     

b) rozsahu auditů finančních nástrojů, které řídí EIB. Komise 
by měla zajistit, aby auditní mechanismy byly dostatečné na 
úrovni jak finančních zprostředkovatelů, tak konečných 
příjemců. V tomto ohledu by významnou úlohu sehrálo 
konečné schválení změn stávajícího právního základu, které 
Komise navrhla pro souhrnné nařízení, a také povinnost 
kontroly na úrovni členských států; 

 X29     

c) vyloučení částek, jež jsou předmětem probíhajícího 
posouzení podle čl. 137 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013, 

X      

28 Jak se uvádí ve výroční zprávě o činnosti za rok 2019, GŘ REGIO tyto zálohy státní podpory neodstranilo z výpočtu míry zbytkových chyb „kvůli inherentní 
právní složitosti spojené s nakládáním s těmito zálohami při výpočtu měr chyb a omezenému dopadu, který se odhadoval v předchozích letech“. Ve 
výroční zprávě o činnosti GŘ EMPL za rok 2019 se rovněž zmiňuje pouze odstranění záloh pro finanční nástroj z výpočtu míry zbytkových chyb. 

29 Souhrnné nařízení zavedlo požadavek, aby auditní orgány prováděly audity systémů a operací finančních nástrojů na úrovni finančních zprostředkovatelů, 
včetně finančních nástrojů spravovaných skupinou EIB, ale s vyloučením programů iniciativy na podporu malých a středních podniků, které byly zřízeny 
před 2. srpnem 2018. Proto u těchto programů zatím nebyly nastaveny odpovídající auditní mechanismy. 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se Nebylo 
realizováno 

Nepoužije 
se 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 
z výpočtu zbytkové míry, kterou vykazují členské státy, neboť 
jsou-li započteny, je tím podhodnocena zbytková míra 
a snižuje se transparentnost a spolehlivost tohoto klíčového 
ukazatele. 

Doporučení 3: 
Při opětovném zvažování koncepce a způsobu provádění ESI 
fondů po roce 2020 posílit zaměření programu na výkonnost 
a zjednodušit mechanismus pro platby tím, že bude 
podporovat zavedení případných dalších opatření, která 
namísto prostého proplácení nákladů propojí míru plateb 
s výkonností. 

 X30     

30 Navzdory značnému úsilí ze strany Komise o zjednodušení a orientaci na výkonnost návrh nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 
neobsahuje opatření, která by vytvářela souvislosti mezi platbami a výkonností. Kromě toho, jak zdůrazňujeme v našem stanovisku č. 6/2018 k návrhu 
nařízení o společných ustanoveních ze dne 29. května 2018 (COM(2018)375 final), který předložila Komise, v návrhu je řada prvků, které byly navrženy za 
účelem podpory lepšího cílení prostředků na výsledky, jako je předběžné hodnocení programů, výkonnostní rezerva a společné normy hodnocení pro 
velké projekty. 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se Nebylo 
realizováno 

Nepoužije 
se 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2017 

Komisi předkládáme následující doporučení. 
Doporučení 1: 
Zajistit, aby auditní mechanismy pro finanční nástroje řízené 
EIF byly na úrovni finančních zprostředkovatelů dostatečné. 
Pokud EIB/EIF využívá dohodnuté postupy s externími 
auditory, měla by Komise stanovit minimální podmínky 
takových smluv s ohledem na potřebu poskytnout jistotu, 
zejména povinnost provést dostatečnou auditní práci na 
úrovni členského státu. 

 X31     

Doporučení 2: 
Navrhnout změny právních předpisů pro finanční rámec na 
období po roce 2020, které by vylučovaly proplácení DPH 
veřejným orgánům z prostředků EU. 

   X32   

Doporučení 3: 
Vyřešit nedostatky, které jsme zjistili v jejím ověřování práce 
auditních orgánů v souvislosti s audity správnosti Komise. 

 X33     

31 Souhrnné nařízení zavedlo požadavek, aby auditní orgány prováděly audity systémů a operací finančních nástrojů na úrovni finančních zprostředkovatelů, 
včetně finančních nástrojů spravovaných skupinou EIB, ale s vyloučením programů iniciativy na podporu malých a středních podniků, které byly zřízeny 
před 2. srpnem 2018. Proto u těchto programů zatím nebyly nastaveny odpovídající auditní mechanismy. 

32 Komise předložila alternativní návrh, podle něhož je DPH způsobilá pro projekty s celkovými náklady nižšími než 5 milionů EUR. Tím se však problém 
neřeší, jak jsme podrobně popsali v našem rychlém přezkumu o DPH zveřejněném dne 29. listopadu 2018. 

33 Viz body 6.58–6.64 naší výroční zprávy za rok 2018. Komise v této souvislosti neuvedla žádné nové skutečnosti. 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se Nebylo 
realizováno 

Nepoužije 
se 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 
Doporučení 4: 
Vyřešit otázku složitosti informací uváděných ve výročních 
zprávách o činnosti GŘ REGIO a GŘ EMPL v souvislosti 
s rámcem kontroly a získávání jistoty na období 2014–2020 
tím, že: 
i) se zaměří na výdaje, které prošly kontrolním cyklem, tj. na 
soubory dokumentů k poskytnutí jistoty, které se týkají 
výdajů před 30. červnem roku „n–1“. Za tímto účelem by 
Komise měla přizpůsobit své vykazování tak, aby se vyhnula 
předkládání předběžných odhadů; 
ii) jasně uvede, které výdaje nebyly předmětem hloubkové 
kontroly (včetně kontrol správnosti). Měla by uvést, která 
preventivní opatření chrání rozpočet EU a zda jsou tato 
opatření dostatečná k poskytnutí jistoty, ale neměla by 
vypočítávat míru zbytkových chyb u výdajů, které ještě 
nebyly předmětem kontroly. 
iii) bude uvádět celkovou míru zbytkových chyb podokruhu 
VFR 1b za každé účetní období. 

 X34     

Doporučení 6: 
Provést dostatečné prověrky správnosti s cílem dospět 
k závěru o účinnosti práce auditních orgánů a získat 
přiměřenou jistotu o správnosti výdajů nejpozději ve 

  X35    

34 Viz bod 5.55. 

35 Viz bod 6.64 výroční zprávy za rok 2018. Komise v této souvislosti neuvedla žádné nové skutečnosti. 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se Nebylo 
realizováno 

Nepoužije 
se 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 
výročních zprávách o činnosti zveřejněných rok po přijetí 
účetní závěrky. 

2018 

Komisi předkládáme následující doporučení. 
Doporučení 1: 
Audit programů iniciativy na podporu malých a středních 
podniků 
Zajistit, aby: 
a) auditní orgán nebo auditor vybraný skupinou EIB prováděl 
na úrovni finančních zprostředkovatelů pravidelné kontroly 
na základě reprezentativního vzorku úhrad konečným 
příjemcům; 
b) pokud by tyto kontroly byly nedostatečné, vypracovat 
a provádět vhodná kontrolní opatření, aby se při uzávěrce 
zabránilo možnosti významných (materiálních) nesprávných 
výdajů. 

 X36     

36 Ačkoliv jsme během našeho auditu potvrdili, že EIF provedl nebo provádí zlepšení svých systémů pro monitorování a kontrolu a dobrovolně rozšířil 
používání zpráv o přiměřené jistotě na programy iniciativy na podporu malých a středních podniků, je stále předčasné posuzovat plnou účinnost těchto 
opatření. Viz též bod 5.35. 
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se Nebylo 
realizováno 

Nepoužije 
se 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 
Doporučení 2: 
Nesprávné zadržování plateb 
Podniknout nutná opatření, aby kontrolní seznamy 
používané řídicími a auditními orgány obsahovaly ověření 
souladu s článkem 132 nařízení o společných ustanoveních, 
který stanoví, že příjemci musí obdržet celkovou částku 
způsobilých výdajů ve lhůtě 90 dnů od data předložení 
příslušné žádosti o platbu. V příslušných případech dát 
programovým orgánům vhodná doporučení a vyzvat je, aby 
se v budoucnosti řídily správnými postupy. 

 X37     

 

37 Ačkoliv uznáváme opatření, která v tomto ohledu přijala Komise, nemůžeme považovat toto doporučení za provedené v plném rozsahu, protože naše 
audity za rok 2019 odhalily zpoždění při převádění prostředků příjemcům. 
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Kapitola 6 

Přírodní zdroje – okruh 2 VFR 
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Úvod 
6.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu víceletého 
finančního rámce 2 „Přírodní zdroje“. Přehled hlavních činností a výdajů v rámci tohoto 
okruhu v roce 2019 je uveden v rámečku 6.1. 

Rámeček 6.1 

Okruh víceletého finančního rámce 2 „Přírodní zdroje“ – přehled za rok 
2019 

 

Ostatní 
0,7 (1,2 %)

Evropský námořní a 
rybářský fond (ENRF) 
0,8 (1,4 %)

Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova (EZFRV) 
14,2 (23,9 %)

Evropský zemědělský záruční 
fond (EZZF) – výdaje 
související s trhem 
2,4 (4,0 %)

Evropský zemědělský 
záruční fond (EZZF) –
přímé platby 
41,4 (69,5 %)

Přírodní zdroje
59,5
37,4 %

Platby za rok 2019 jako podíl rozpočtu EU a rozdělení podle fondů
(v mld. EUR)

159,1
miliardy 

EUR
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(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 11). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2019. 

Stručný popis 

6.2. Celkem 98 % výdajů v okruhu „Přírodní zdroje“ připadá na společnou 
zemědělskou politiku (SZP). Právní předpisy EU stanoví pro SZP tři obecné cíle1, jimiž je: 

a) životaschopná produkce potravin se zaměřením na příjmy v zemědělství, 
zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu, 

b) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu se 
zaměřením na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, půdu a vodu, 

c) vyvážený územní rozvoj. 

1 Čl. 110 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. 

průběžné/konečné platby:  59,0 průběžné/konečné platby:  59,0

platby předběžného financování⁽*⁾: 0,5

zúčtování předběžného financování⁽*⁾: 0,4

celkem: 59,4

celkem: 59,5
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6.3. Konečnou odpovědnost za společnou zemědělskou politiku nese Komise, 
konkrétně Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI). Platební 
agentury v členských státech vyplácejí a kontrolují podporu příjemcům. Právní předpisy 
EU od roku 2015 požadují, aby nezávislé certifikační subjekty v členských státech 
kromě práce související se správností účetní závěrky překládaly každý rok také výrok 
k legalitě a správnosti výdajů platebních agentur. 

6.4. Výdaje na SZP spadají do tří obecných kategorií: 

o přímé platby zemědělcům, které jsou plně financovány z rozpočtu EU; 

o zemědělská tržní opatření, která se rovněž plně financují z rozpočtu EU s výjimkou 
některých opatření spolufinancovaných členskými státy, jako jsou například 
propagační opatření a projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol; 

o celostátní a regionální programy členských států pro rozvoj venkova 
spolufinancované z rozpočtu EU a členských států. 

6.5. Tento okruh víceletého finančního rámce se rovněž vztahuje na výdaje EU na 
společnou rybářskou politiku a na část výdajů EU na životní prostředí a opatření 
v oblasti klimatu. 

6.6. Příloha 6.2 obsahuje přehled plateb v roce 2019 podle jednotlivých členských 
států v oblasti výdajů na „přírodní zdroje“ v rámci sdíleného řízení. 
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Rozsah a koncepce auditu 

6.7. S použitím koncepce a metod auditu popsaných v příloze 1.1 jsme kontrolovali: 

a) vzorek 251 operací2, v souladu s bodem 9 přílohy 1.1. Vzorek byl sestaven tak, aby 
byl reprezentativní pro celé rozpětí výdajů spadajících do tohoto okruhu 
víceletého finančního rámce. Skládal se z operací z 20 členských států3. Tento 
vzorek zahrnoval 30 operací v oblasti rozvoje venkova, u nichž jsme provedli 
opakované kontroly prověrek, které uskutečnilo šest certifikačních subjektů4. 
Naším cílem bylo přispět k celkovému prohlášení o věrohodnosti popsanému 
v příloze 1.1. 

b) Informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ AGRI a GŘ 
pro námořní záležitosti a rybolov (GŘ MARE) a jejich začlenění do výroční zprávy 
Komise o řízení a výkonnosti.  

c) vybrané systémy, které se týkaly: 

i) postupů GŘ AGRI pro výpočet odhadované míry chyb u výdajů na SZP; 

ii) politik a postupů Komise ve vztahu k výdajům na SZP.  

2 Vzorek sestával ze 136 plateb v rámci programů rozvoje venkova, 95 přímých plateb, 14 
tržních opatření a šesti plateb v oblasti rybolovu, životního prostření a klimatických 
opatření. 

3 Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, 
Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Švédsko a Spojené království. Součástí vzorku byly čtyři operace v rámci přímého řízení. 

4  Bulharsko, Německo (Sasko-Anhaltsko), Rakousko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. 
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Správnost operací 
6.8. Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 6.1. Z 251 kontrolovaných 
operací bylo 207 (82 %) bez chyb a 44 (18 %) obsahovalo chyby. Na základě 36 chyb5, 
které jsme vyčíslili, a dalších důkazů získaných z kontrolního systému (viz oddíl „Výroční 
zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy“) se domníváme, že míra chyb v okruhu 
„Přírodní zdroje“ se blíží prahu významnosti (materiality). Dále předkládáme výsledky 
našeho auditu přímých plateb, což je oblast spojená s nízkým rizikem (viz body 6.11–
6.17), a rozvoje venkova, tržních opatření, rybolovu, životního prostředí a klimatických 
opatření, což je oblast spojená s vysokým rizikem (viz body 6.18–6.27). 

6.9. Přehled typů chyb, které jsme zjistili za rok 2019, uvádí rámeček 6.2. 

Rámeček 6.2 

Přírodní zdroje: typy chyb  

 
Zdroj: EÚD. 

5 Zjistili jsme také osm případů nesouladu s pravidly, které neměly žádný finanční dopad. 
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Podíl okruhu „Přírodní zdroje“ na odhadované míře chyb
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6.10. Komise (v případě přímých výdajů) a orgány členských států uplatnily 
nápravná opatření, která měla přímý dopad na 51 operací, jež jsme vybrali do vzorku. 
Tato opatření byla pro naše výpočty relevantní, neboť snížila náš odhad míry chyb pro 
tuto kapitolu o 0,2 procentního bodu. 

Přímé platby: účinný kontrolní systém omezuje riziko vzniku 
chyb 

6.11. Naše práce potvrzuje závěr, že přímé platby jako celek nebyly zatíženy 
významnou (materiální) mírou chyb. Tyto platby představují 70 % výdajů v okruhu 
víceletého finančního rámce „Přírodní zdroje“. Přímé platby zemědělcům se odvozují 
od nároků: příjemci obdrží platbu, pokud splňují určité podmínky. Za předpokladu, že 
stanovené podmínky nejsou příliš složité, je míra rizika vzniku chyb u těchto plateb 
nižší (viz bod 1.19). 

6.12. Celkem 90 % všech přímých plateb připadá na čtyři hlavní režimy v rámci 
EZZF: 

a) dva režimy poskytující podporu příjmů oddělenou od produkce, která je založena 
na ploše zemědělské půdy vykázané zemědělci a vyplácí se bez ohledu na to, zda 
je využívána k zemědělské produkci: „režim základní platby“ (17,1 miliardy EUR 
v roce 2019) a „režim jednotné platby na plochu“ (4,3 miliardy EUR v roce 2019);  

b) tzv. platba na ekologizaci, jejímž účelem je podporovat zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí (11,8 miliardy EUR v roce 2019);  

c) podpora vázaná na produkci spojená se specifickými typy zemědělské produkce 
(např. hovězí a telecí maso, mléko nebo bílkovinné plodiny) (4 miliardy EUR v roce 
2019).  
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Přímé platby jako celek nebyly ve významném (materiálním) rozsahu 
zatíženy chybami 

6.13. Testovali jsme 95 přímých plateb ze všech hlavních režimů. Podle našich 
zjištění bylo 81 operací bez chyb. Mezi nejčastější vyčíslitelné chyby patřily méně 
závažné nesrovnalosti spočívající v nadhodnocení způsobilé plochy zemědělské půdy 
v žádostech zemědělců o podporu. Hodnota osmi z devíti chyb, které jsme vyčíslili, se 
pohybovala pod 5 % kontrolované částky. V pěti případech jsme zjistili nesoulad 
s právními předpisy, který neměl žádný finanční dopad. 

Integrovaný správní a kontrolní systém omezuje riziko vzniku chyb 
v přímých platbách 

6.14. Hlavním nástrojem řízení přímých plateb je integrovaný administrativní a 
kontrolní systém (IACS)6 (viz rámeček 6.3), jehož součástí je systém evidence půdy 
(LPIS). IACS propojuje databáze zemědělských podniků, žádostí o podporu, 
zemědělských pozemků a registrů zvířat, které platební agentury používají pro 
administrativní křížové kontroly všech žádostí o podporu. LPIS je zeměpisný informační 
systém, který obsahuje soubory prostorových dat z více různých zdrojů, které 
dohromady tvoří evidenci všech zemědělských ploch v členských státech. 

6 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en. 
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Rámeček 6.3 

Integrovaný administrativní a kontrolní systém 

 
Zdroj: EÚD. 
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6.15. Naše práce potvrzuje naše předchozí zjištění7, že IACS a zejména LPIS jsou 
účinnými systémy řízení a kontroly umožňující zajistit, aby přímé platby podpory jako 
celek nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. 

6.16. Od roku 2018 mohou platební orgány členských států uplatňovat tzv. 
„kontroly prostřednictvím sledování“8. Při nich se pro ověření souladu s pravidly SZP 
využívají automatizované procesy založené na údajích družic Sentinel unijního 
programu Copernicus. U daného režimu podpory tak může platební agentura sledovat 
celý soubor příjemců podpory. Platební agentury mohou porovnávat družicové údaje 
o druzích plodin a zemědělské činnosti s informacemi, které zemědělci uvedli 
v žádostech o podporu. Nový přístup umožňuje platebním agenturám zasílat 
zemědělcům upozornění týkající se určitých požadavků (například aby do určitého 
termínu pokosili pole), což napomáhá dodržování příslušných pravidel9. 

6.17. V květnu 2018 začala jako první používat kontroly prostřednictvím sledování 
jedna platební agentura v Itálii, a to v jedné provincii u žádostí o podporu splatných 
v roce 2019. V roce 2019 uskutečnilo kontroly prostřednictvím sledování u některých 
svých režimů podpory 15 platebních agentur (v Belgii, Dánsku, ve Španělsku, v Itálii a 
na Maltě). Připadá na ně tak přibližně 4,7 % výdajů na přímé platby podpory v roce 
2020. Kontroly prostřednictvím sledování mají potenciál snížit administrativní zátěž a 
zlepšit nákladovou efektivnost10.  

7 Viz bod 7.16– 7.18 naší výroční zprávy za rok 2018, bod 7.16 naší výroční zprávy za rok 2017 
a bod 7.13 naší výroční zprávy za rok 2016. 

8 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/746 ze dne 18. května 2018, kterým se mění prováděcí 
nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o změny jednotných žádostí a žádostí o platbu a pokud 
jde o kontroly. 

9 Viz naše zvláštní zpráva č. 4/2020 „Využívání nových zobrazovacích technologií 
k monitorování společné zemědělské politiky: pokrok je celkově stabilní, ale u monitorování 
klimatu a životního prostředí je pomalejší“, body 11–12 a 16. 

10 Viz naše zvláštní zpráva č. 4/2020, bod 17 a 18. 
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Jiné výdajové oblasti: složité podmínky způsobilosti zvyšují 
riziko chyb 

6.18. Testovali jsme 136 operací v rámci programů rozvoje venkova, 14 operací 
týkajících se tržních opatření, čtyři operace v rámci programu LIFE a dvě v rámci ENRF. 
Na většinu výdajů v těchto oblastech (včetně úhrad nákladů) se vztahují složité 
podmínky způsobilosti zvyšující riziko vzniku chyb (viz bod 1.19). 

Rozvoj venkova 

6.19. Komise schválila 118 národních a regionálních programů rozvoje venkova v 
členských státech na období 2014–202011. Tyto programy zahrnují 20 opatření a 
67 dílčích opatření a spadají do dvou obecných kategorií výdajů: 

a) podpora investičních projektů zaměřených na sociální a hospodářský rozvoj ve 
venkovských oblastech; 

b) platby zemědělcům na základě zemědělské plochy nebo počtu zvířat 
v zemědělském podniku a environmentálních a klimatických kritériích. 

6.20. Naše testování operací zahrnovalo 15 opatření s odlišnými prováděcími 
pravidly a podmínkami způsobilosti v rámci 27 programů v 19 členských státech. 

6.21. Ze 136 testovaných operací v oblasti rozvoje venkova bylo 114 bez chyb. 
V pěti případech jsme zjistili chyby s dopadem přesahujícím 20 % kontrolované částky a 
15 operací obsahovalo chyby v hodnotě menší než 20 % kontrolované částky. U dvou 
plateb došlo k nesouladu s předpisy, který neměl žádný finanční dopad. V posledních 
třech letech v oblasti rozvoje venkova zaznamenáváme, že počet chyb klesá. 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 
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6.22. Prověřili jsme 68 plateb na investiční projekty, jako je modernizace 
zemědělských podniků, podpora základních služeb a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech, investice do lesního hospodářství a podpora komunitně vedeného místního 
rozvoje. Vyčíslili jsme devět chyb, včetně dvou případů, kdy příjemci a/nebo projekty 
nesplnili podmínky způsobilosti (viz rámeček 6.4). 

Rámeček 6.4 

Příklad nezpůsobilého projektu v oblasti rozvoje venkova 

V Maďarsku vnitrostátní orgány schválily investiční projekt v rámci opatření na 
rozvoj zemědělských podniků zabývajících se chovem hospodářských zvířat a využití 
technologií v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Schválená investice spočívala ve 
výstavbě skladovacího zařízení pro krmivo pro zvířata. Podle našich zjištění však 
příjemce, jehož hlavní činností je rostlinná výroba v hospodářství o více než 1 000 
hektarů, prostředky využil na výstavbu skladovacího zařízení pro obiloviny. Podle 
vnitrostátních pravidel byla podpora na výstavbu skladovacího zařízení pro plodiny 
určena pouze menším zemědělským podnikům. 

6.23. Prověřovali jsme 68 plateb učiněných na základě plochy nebo počtu zvířat, 
které zemědělci vykázali, a požadavků na soulad s kritérii v oblasti životního prostředí a 
klimatu. Patří mezi ně vyrovnávací platby zemědělcům v oblastech s přírodními 
omezeními a platby za plnění agroenvironmentálně-klimatických závazků nebo platby 
na ekologické zemědělství. 

6.24. Platební agentury používají ke kontrole plochy vykázané v žádosti zemědělců 
o podporu v rámci těchto opatření integrovaný administrativní a kontrolní systém 
(IACS). Chyby v těchto operacích podobně jako u přímých plateb nejčastěji souvisejí 
s méně závažným nadhodnocením způsobilé plochy. Zjistili jsme osm operací 
obsahujících menší chyby v hodnotě méně než 5 % kontrolovaných částek a jeden 
případ chyby v hodnotě mezi 5 % a 20 %.  

6.25. Ve dvou dalších případech příjemci porušili podmínky způsobilosti týkající se 
životního prostředí a klimatu, což vedlo v obou případech k chybám přesahujícím 20 % 
kontrolované částky (viz příklad rámeček 6.5). 
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Rámeček 6.5 

Příklad příjemců, kteří nesplnili agroenvironmentálně-klimatické 
závazky  

V Belgii jsme zjistili dva případy neplnění agroenvironmentálně-klimatických závazků. 
V jednom případě EU poskytla zemědělci podporu na zachování pastvin s vysokou 
ekologickou hodnotou s cílem zajistit stanoviště pro ohrožené druhy, jako je ptactvo 
hnízdící na zemi. Od zemědělce se požadovalo, aby vyčlenil plochu, která bude 
útočištěm pro volně žijící živočichy, a do jistého data na ní neprováděl seč. V roce, 
který jsme zkoumali, však zemědělec dva z devíti pozemků, na které se projekt 
vztahoval, posekal ještě před daným datem a útočiště pro tyto živočichy z nich z větší 
části odstranil. Přestože vnitrostátní orgány měly k dispozici ortofotosnímky 
prokazující porušení pravidel, při kontrole platby je nepoužily. 

Tržní opatření 

6.26. Zemědělská tržní opatření tvoří několik rozdílných režimů, na něž se vztahují 
různé podmínky způsobilosti. Testovali jsme 14 operací a nalezli jsme pět případů, kdy 
platební agentury proplatily nezpůsobilé náklady, včetně tří případů nesouladu 
s pravidly způsobilosti, což vedlo k chybám v hodnotě přesahující 20 % kontrolované 
částky. 

Rybolov, životní prostředí a opatření v oblasti klimatu 

6.27. Také na projekty v oblasti rybolovu, životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu se vztahují různá výběrová kritéria a podmínky způsobilosti. V okruhu „Přírodní 
zdroje“ připadá na tyto oblasti politiky malý podíl výdajů. Mezi šesti operacemi, které 
jsme kontrolovali, jsme našli znaky nezpůsobilosti uhrazených nákladů ve dvou 
projektech.  
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 

Zprávy GŘ AGRI o správnosti výdajů na SZP 

6.28. Ředitelé všech platebních agentur každoročně předkládají GŘ AGRI výroční 
prohlášení řídícího subjektu o účinnosti kontrolních systémů platební agentury spolu se 
zprávou o správních kontrolách a kontrolách na místě, které platební agentura 
provedla („kontrolní statistiky“). Pro poskytnutí dodatečné jistoty jsou certifikační 
subjekty od roku 2015 povinny každoročně předkládat ke každé platební agentuře 
výrok o legalitě a správnosti výdajů, o jejichž proplacení členské státy požádaly. 

6.29. GŘ AGRI se domnívá, že certifikačním subjektům se v roce 2019 podařilo 
jejich činnost výrazně zlepšit, což tomuto generálnímu ředitelství umožňuje více se 
spolehnout na výsledky jejich práce při vyvozování závěrů o správnosti výdajů na SZP. 
Zároveň však bere na vědomí jistá omezení spolehlivosti těchto výsledků, a to 
vzhledem k nedostatkům, které v některých certifikačních subjektech GŘ AGRI zjistilo 
v kontrolách a v metodikách pro výběr vzorků. Rozšíření úlohy certifikačních subjektů 
v roce 2015, které nyní předkládají také výrok o správnosti výdajů, bylo krokem 
správným směrem. Při opakovaném provedení jejich kontrol (viz bod 6.7) jsme 
zaznamenali určité oblasti (typově podobné těm, které zjistila Komise), v nichž jsou 
možná další zlepšení.  

6.30. GŘ AGRI používá kontrolní statistiky platebních agentur, které upravuje na 
základě výsledků auditů certifikačních subjektů a vlastních kontrol systémů a výdajů 
platebních agentur, k tomu, aby u přímých plateb, opatření pro rozvoj venkova a 
tržních opatření vypočetlo „riziko v době platby“. Následně od těchto údajů odečte 
svůj odhad budoucích finančních oprav a zpětně získaných částek, aby odhadlo 
„konečnou rizikovou částku“12. 

6.31. Podle kontrolních statistik vypracovaných platebními agenturami odpovídá 
míra chyb 0,8 % celkových výdajů na SZP. Od roku 2019 se GŘ AGRI spoléhá na práci 
certifikačních subjektů ve zvýšené míře. Úpravy, které provedlo na základě výsledků 
jednak svých vlastních auditů a jednak práce certifikačních subjektů, představují asi 56 
% jeho celkového odhadu „riziko v době platby“. Úpravy vycházející z vlastních kontrol 

12 Viz s. 77 výroční zprávy o činnosti GŘ AGRI. 
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Komise zpravidla spočívaly v paušálních částkách, které měly odrážet význam a rozsah 
nedostatku zjištěného v systémech řízení a kontroly členských států a byly využity jako 
původní odhad pro možné finanční opravy. 

6.32. GŘ AGRI odhadlo riziko v době platby u výdajů na SZP jako celku v roce 2019 
přibližně na 1,9 %. U přímých plateb činí podle jeho odhadů asi 1,6 %, v případě 
opatření na rozvoj venkova to je 2,7 % a u tržních opatření 2,8 %.  

Výroční zpráva Komise o řízení a výkonnosti 

6.33. Odhad rizika v době platby ve výroční zprávě Komise o řízení a výkonnosti je 
v souladu s vyčíslením ve výročních zprávách o činnosti GŘ AGRI a GŘ MARE.  

Politiky a postupy v oblasti boje proti podvodům v rámci SZP 

6.34. Podvod je čin nebo opomenutí, k němuž došlo s úmyslem uvést v omyl a 
který vede k neoprávněným platbám13. Účelem naší metodiky14je ověřit, zda 
kontrolované operace neobsahují věcné nesrovnalosti ať už z důvodu podvodu nebo 
neúmyslného pochybení. Při testování operací každoročně nacházíme případy, v nichž 
existuje podezření z podvodu v oblasti výdajů na SZP. 

6.35. Zaznamenali jsme relativně málo podezření z podvodu v přímých platbách a 
platbách na rozvoj venkova odvozených od plochy, na které se nevztahují 
agroenvironmentálně-klimatické závazky. V těchto oblastech zemědělci podle našich 
zjištění zpravidla předložili správné žádosti bez chyb nebo jen s drobnými chybami (viz 
body 6.13 a 6.24). 

6.36. Riziko, že podvod má významný (materiální) dopad, je vyšší u tržní podpory, 
investic na rozvoj venkova a dalších plateb, které jsou většinou spolufinancovány 
formou úhrad nákladů. V těchto oblastech pravidelně zjišťujeme a vyčíslujeme případy 
nesprávných výdajů, které jsou spojeny s předložením nepravdivých, nesprávných 
nebo neúplných výkazů nákladů, s potenciálním střetem zájmů a podezřením na uměle 
vytvořené podmínky. 

13 Více k definici podvodu viz čl. 3 odst. 2 směrnice (EU) 2017/1371. 

14 Naše metodika vztahující se k podvodům je vypracována v souladu se standardem ISSAI 
1240 a podrobněji popsána v bodech 28 až 30 přílohy 1.1. 
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6.37. Jelikož se na SZP vztahuje sdílené řízení, za řešení takových podvodů 
odpovídá Komise a členské státy. Opatření boje proti podvodům v oblasti SZP ilustruje 
rámeček 6.6. 

Rámeček 6.6 

Opatření Komise a členských států proti podvodům 

 
Zdroj: EÚD. 

Složky 

 Postupy a pokyny 

 Vykazování informací 

 Nástroje

Strategie boje proti podvodům 
v. 3 (2016)

Analýza rizika podvodů, 2015

Pokyny v oblasti boje proti 
podvodům, 2014

Posouzení významnosti 
vyšetřovaných podvodů

Hlášení zjištěných 
nesrovnalostí (> 10 000 EUR)

Systém pro řízení 
nesrovnalostí

Vymáhání nesprávně 
zaplacených částek a penále 

Výroční zprávy o ochraně 
finančních zájmů Evropské 
unie – boj proti podvodům  

(zprávy o ochraně finančních 
zájmů)

Semináře pro platební agentury a 
certifikační orgány o nejčastějších 

ukazatelích podvodu

Poradní výbor a pracovní skupiny

GŘ AGRI 
Vnitrostátní orgány 

členského státu OLAF

Databáze IACS:
LPIS

GSAA

Nástroj ARACHNE
ke zjištění střetu 

zájmů

Sledování pomocí
satelitních snímků 

družic Sentinel
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6.38. Za vyšetřování podvodů ve spolupráci s vnitrostátními vyšetřovacími orgány 
odpovídá úřad OLAF. GŘ AGRI podniká pro zmírnění rizika podvodů ve výdajích na SZP 
různá opatření, včetně poskytování odborné přípravy a poradenství pro řídící a 
kontrolní orgány členských států, zvyšování povědomí o ukazatelích podvodu mezi 
svými zaměstnanci, podpora rozvoje systému IACS a kontrol prostřednictvím sledování 
a podpora členských států v tom, aby využívaly databázi Arachne, prostřednictvím 
pilotního projektu zahájeného v únoru 2019. Informační nástroj Arachne je založen na 
komplexní databázi a souboru ukazatelů rizik a může platebním agenturám pomoci 
určit projekty, příjemce a dodavatele, u nichž existuje riziko podvodu, střetu zájmů či 
nesrovnalostí, a které je tedy potřeba podrobit další kontrole. 

6.39. O opatřeních EU proti podvodům ve výdajích EU jsme na začátku roku 2019 
zveřejnili zvláštní zprávu15. Upozornili jsme v ní na několik záležitostí týkajících se: 

o toho, jaký má Komise přehled o rozsahu, povaze a příčinách podvodů, 

o jejího strategického přístupu k řízení rizika vzniku podvodů, 

o rozsahu, v jakém se zaměřuje na předcházení podvodům, 

o míry zpětného získání neoprávněně vyplacených finančních prostředků. 

6.40. V průběhu letošního auditu pro účely vydání prohlášení o věrohodnosti jsme 
zjistili, že: 

o GŘ AGRI aktualizovalo analýzu rizika podvodů naposledy v roce 2016, 

o úřad OLAF ani GŘ AGRI neposoudily opatření členských států v oblasti prevence a 
boje proti podvodům ve výdajích na SZP, 

o většina platebních agentur využívala nástroj Arachne ke zjištění potenciálních rizik 
jen v omezené míře, přestože je GŘ AGRI k tomu povzbuzovalo (viz bod 6.38). Do 
března 2020 bylo do pilotního projektu „Arachne pro zemědělství“ zapojeno 
dvanáct platebních agentur v devíti členských státech. 

15 Zvláštní zpráva č. 1/2019: „Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU: je nutné 
přijmout opatření“. 
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6.41. Ve svém nedávném stanovisku k navrhovanému nařízení Komise 
o přechodných ustanoveních týkajících se SZP16 jsme konstatovali, že v centru 
pozornosti se čím dál více ocitají platby zemědělcům, kteří nejsou skutečnými 
zemědělci a kteří nakupují zemědělskou půdu s cílem získat platby ze SZP. Uvedli jsme, 
že Komise a normotvůrci by mohli využít přechodné období k tomu, aby posoudili, zda 
na uvedené riziko není třeba reagovat tím, že se požadavky na splnění definice 
„skutečného zemědělce“, „způsobilého hektaru“ a minimální „zemědělské činnosti“ 
v návrzích na SZP po roce 2020 upraví, včetně vyjasnění pojmu „půda, kterou má 
zemědělec k dispozici“, aniž by pro zemědělce došlo k nepřiměřenému zvýšení 
administrativní zátěže.  

16 Stanovisko č. 1/2020 k návrhu nařízení o přechodných ustanoveních týkajících se společné 
zemědělské politiky v roce 2021 předloženému Komisí, bod 22. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

6.42. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme 
v této kapitole (viz bod 6.8), vyplývá, že míra chyb v nízkorizikové oblasti přímých 
plateb, které představují 70 % plateb v okruhu „Přírodní zdroje“, nebyla významná 
(materiální) a že u výdajových oblastí, v nichž jsme zjistili vyšší riziko (rozvoj venkova, 
tržní opatření, rybolov, životní prostředí a klimatických opatření), na něž připadá 30 % 
plateb v rámci tohoto okruhu, byla významná (materiální). 

Doporučení 

6.43. Příloha 6.3 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na dvě doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2016 a na tři doporučení 
z výroční zprávy za rok 2017, která vyžadovala okamžité kroky nebo se měla začít 
provádět během roku 2019. Komise realizovala čtyři doporučení v plném rozsahu a 
jedno doporučení realizovala v některých ohledech. 

6.44. Na základě tohoto přezkumu a zjištění a závěrů za rok 2019 předkládáme 
následující doporučení. 

Doporučení 6.1 

Komise by měla častěji aktualizovat svou analýzu rizika podvodů v rámci SZP, dále by 
měla analyzovat opatření členských států zaměřená na prevenci podvodů a šířit 
osvědčené postupy, pokud jde o nástroj Arachne, aby více podpořila jeho využívání 
v platebních agenturách.  

Časový rámec: 2021 
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Přílohy 

Příloha 6.1 – Výsledky testování operací 

  
2019 2018   

  
  

  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   

  
  

Celkový počet operací: 251 251 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB   

   
Odhadovaná míra chyb 1,9 % 2,4 % 

   

Horní hranice míry chyb 2,9 %  
Dolní hranice míry chyb 0,8 %  
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Příloha 6.2 – Informace o opatřeních EU v členských státech 
Přehled plateb v roce 2019 podle jednotlivých členských států v oblasti výdajů na 
„přírodní zdroje“ v rámci sdíleného řízení 

Částky v milionech EUR 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

Zdroje: mapový podklad © přispěvatelé OpenStreetMap, 
povolení uděleno na základě licence Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

Členské státy, 
v nichž proběhla kontrola operací 

Členský stát
„Přírodní 
zdroje“ 
celkem

Přímé platby Rozvoj 
venkova Tržní opatření Rybolov

Francie 9 747 6 935 2 224 520 68
Španělsko 7 017 5 101 1 166 588 162
Německo 6 214 4 794 1 274 116 30
Itálie 5 772 3 634 1 449 631 58
Polsko 4 563 3 387 1 092 28 56
Spojené království 4 053 3 186 774 40 53
Rumunsko 2 870 1 847 967 42 14
Řecko 2 559 1 982 484 57 36
Maďarsko 1 819 1 265 511 37 6
Irsko 1 546 1 200 324 -3 25
Portugalsko 1 360 671 523 103 63
Česká republika 1 268 854 394 16 4
Rakousko 1 255 691 538 24 2
Bulharsko 1 221 785 406 20 10
Dánsko 975 822 101 11 41
Švédsko 943 688 226 13 16
Finsko 890 523 351 5 11
Nizozemsko 811 680 90 24 17
Slovensko 665 445 209 11 0
Litva 658 469 181 0 8
Belgie 632 488 79 61 4
Chorvatsko 619 279 300 9 31
Lotyšsko 475 253 206 1 15
Estonsko 277 133 125 1 18
Slovinsko 264 135 120 7 2
Kypr 80 49 21 6 4
Lucembursko 48 33 14 1 0
Malta 31 5 19 1 6
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Příloha 6.3 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2016 

Komisi doporučujeme: 
Doporučení 1: 
přezkoumat přístup platebních agentur ke klasifikaci a 
aktualizaci kategorií půdy v jejich systému LPIS a k provádění 
požadovaných křížových kontrol, aby se tak snížilo riziko 
chyb v platbě na ekologizaci (viz body 7.17 a 7.18 a také 
rámeček 7.5). 

X      

Doporučení 2: 
poskytovat pokyny a vnitrostátním orgánům předávat 
osvědčené postupy (např. používání nových informačních 
technologií), aby při svých kontrolách zjišťovaly propojení 
mezi žadateli a dalšími stranami zapojenými do 
podporovaných projektů (viz bod 7.26). 

 X     
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Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2017 

Komisi doporučujeme: 
Doporučení 1: 
posoudit účinnost opatření členských států k řešení příčin 
chyb v platbách na tržní opatření a rozvoj venkova a 
v případě nutnosti vydat další pokyny (viz body 7.18–7.24 a 
příloha 7.4). 

X      

Doporučení 2: 
podrobněji ověřit kvalitu testování, které provádí certifikační 
subjekty u operací (viz bod 7.32). 

X      

Doporučení 3: 
zkontrolovat plnění nápravných opatření přijatých orgány 
členských států tam, kde Komise zjistila, že se nemůže v 
úplnosti nebo vůbec spoléhat na práci certifikačních subjektů 
(viz bod 7.34). 

X      
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Kapitola 7 

Bezpečnost a občanství – okruh 3 VFR 
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Obsah 

Body 

Úvod 7.1.–7.6. 
Stručný popis 7.2.–7.5. 

Rozsah a koncepce auditu 7.6. 

Správnost operací 7.7.–7.8. 

Prověrka prvků vnitřních kontrolních systémů 7.9.–7.13. 
Přezkum práce auditních orgánů týkající se jejich výročních 
kontrolních zpráv a auditů výdajů 7.9.–7.11. 

Přezkum posouzení výročních kontrolních zpráv, která 
provedla Komise 7.12.–7.13. 

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy 7.14.–7.15. 

Závěr a doporučení 7.16.–7.17. 
Doporučení 7.17. 
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Úvod 
7.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu víceletého 
finančního rámce 3 „Bezpečnost a občanství“. Přehled hlavních činností a výdajů 
v rámci tohoto okruhu v roce 2019 je uveden v rámečku 7.1. 

Rámeček 7.1 

Okruh víceletého finančního rámce 3 „Bezpečnost a občanství“ – 
přehled za rok 2019 

 

Jiné⁽*⁾ 
0,3 (10,7 %)

Kreativní Evropa 
0,2 (7,3 %)

Potraviny a krmiva 
0,2 (7,6 %)

Decentralizované 
agentury 
1,0 (29,1 %)

Migrace a bezpečnost 
1,6 (45,3 %)







Bezpečnost 
a občanství 

3,3 
2,0 %

Platby za rok 2019 jako podíl rozpočtu EU a rozdělení podle fondů
(v mld. EUR)

159,1
miliardy 

EUR
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(*) Údaje zahrnují výdaje na spotřebitele, spravedlnost, práva, rovnost a občanství. 
(**) Předběžné financování dále obsahuje platby v rámci sdíleného řízení za programové období 
2014–2020, které nebyly zahrnuty do účetních závěrek, z nichž vycházely soubory dokumentů 
k poskytnutí jistoty schválené Komisí v roce 2019. 
(***) Zúčtování předběžného financování jsou v souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných 
operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 11). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2019. 

průběžné/k…průběžné/konečné platby:  0,6

roční rozhodnutí schválit národní účty fondů 
AMIF/ISF: 0,8

platby předběžného 
financování ⁽**⁾: 2,7

zúčtování předběžného financování 
⁽***⁾: 1,6

celkem: 3,0

celkem: 3,3

0 1 2 3

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

(v mld. EUR)Kontrolovaný základní soubor za r. 2019 ve srovnání s platbami
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Stručný popis 

7.2. Tento okruh se vztahuje na různé politiky, jejichž společným cílem je posilovat 
koncept evropského občanství vytvořením prostoru svobody, spravedlnosti a 
bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. 

7.3. Jak je vidět v rámečku 7.1, největší výdajovou oblastí je migrace a bezpečnost. 
Většina výdajů se tak financuje pouze ze dvou fondů: Azylového, migračního a 
integračního fondu1 (AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF)2. Řízení většiny 
prostředků z fondů AMIF a ISF sdílejí členské státy (nebo přidružené země) 
s Generálním ředitelstvím Komise pro migraci a vnitřní věci (GŘ HOME). Cílem fondu 
AMIF je napomáhat účinnému řízení migračních toků a rozvíjet společný přístup EU 
k azylu a migraci. Obecným cílem fondu ISF je zajistit bezpečnost v EU a zároveň 
usnadnit legální cestování při dodržení základních svobod a lidských práv. Má dva 
nástroje3: ISF – hranice a víza a ISF – policie. První z nich podporuje integrovanou 
správu hranic a rozvoj společné vízové politiky a druhý se zaměřuje na spolupráci 
donucovacích orgánů a na zlepšení kapacity řídit bezpečnostní rizika a krize. 

7.4. Po pěti letech od začátku sedmiletého programového období členské státy 
zintenzivnily míru plnění svých národních programů. Značný objem prostředků dosud 
nebyl vyplacen a je důležité vyhnout se tomu, aby se s blížící se uzávěrkou programů 
zvyšoval tlak na vnitrostátní orgány. Rámeček 7.2 obsahuje shrnutí výdajů, o jejichž 
vyplacení členské státy požádaly Komisi od začátku programového období. 

1 Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, 
migrační a integrační fond. 

2 Tyto dva fondy nahradily program SOLID, který probíhal v předchozím programovém 
období. 

3 Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu 
pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014, kterým se jako součást Fondu pro 
vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení 
trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí. 
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Rámeček 7.2 

Výdaje národních programů v rámci AMIF a ISF rostou rychlejším 
tempem, ale zároveň narůstá i disponibilní rozpočet  

 
(*) Výdaje z fondů AMIF/ISF na úrovni členských států se Komisi vykazují a Komise je schvaluje rok 
poté, co byly vynaloženy. Účetnictví Komise za rok 2019 tedy obsahuje výdaje členských států 
z roku 2018. 

Zdroj: EÚD. 

7.5. Další výrazná část rozpočtu v tomto okruhu připadá na financování 14 
decentralizovaných agentur4, které se aktivně podílejí na plnění hlavních priorit EU 
v oblasti migrace a bezpečnosti, soudní spolupráce a zdraví. Následuje program 
„Potraviny a krmiva“, jehož cílem je zajišťovat zdraví osob, zvířat a rostlin ve všech 
fázích potravinového řetězce, a „Kreativní Evropa“, což je rámcový program podpory 
EU pro kulturu a audiovizuální oblast. Rozpočtové prostředky se kromě toho 
vynakládají na několik programů, jejichž společným cílem je posílit oblast bezpečnosti a 
občanství v EU zaměřením na spravedlnost, spotřebitele a práva, rovnost a občanství. 

4 Zdraví: ECDC, EFSA, EMA, ECHA. Vnitřní věci: Frontex, EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA, 
EMCDDA. Spravedlnost: Eurojust, FRA, EIGE, EPPO. Specifické výroční zprávy s naším 
výrokem o legalitě a správnosti operací všech těchto agentur jsou k dispozici na internetové 
stránce EÚD. 
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Rozsah a koncepce auditu 

7.6. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto 
okruhu víceletého finančního rámce v roce 2019 kontrolovali: 

a) vzorek 19 operací, který byl sestaven tak, aby přispěl k našemu celkovému 
prohlášení o věrohodnosti, nikoli aby byl reprezentativní pro celé rozpětí výdajů 
spadajících do tohoto okruhu víceletého finančního rámce. Míru chyb pro tento 
okruh víceletého finančního rámce jsme proto nepočítali. Vzorek obsahoval osm 
operací ve sdíleném řízení s členskými státy5, osm operací v rámci přímého řízení a 
jednu v rámci nepřímého řízení Komise a dále dvě spočívající v zúčtování záloh 
agenturám. 

b) vybrané systémy, kdy jsme zjišťovali, zda: 

i) výroční kontrolní zprávy osmi auditních orgánů6 týkající se roční účetní 
závěrky související s AMIF a ISF za rok 2018 byly v souladu s právními 
předpisy7; 

ii) práce těchto auditních orgánů, pokud jde o audity výdajů, a jejich postupy 
směřující k vydání spolehlivých výroků auditora byly přiměřené a v souladu 
s pravidly; 

iii) GŘ HOME provedlo patřičná posouzení souladu výročních kontrolních zpráv 
všech auditních orgánů AMIF a ISF a zda se tato posouzení zaměřovala na 
všechny relevantní právní otázky. 

c) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti GŘ HOME a GŘ 
pro spravedlnost a spotřebitele (GŘ JUST) a jejich začlenění do výroční zprávy 
Komise o řízení a výkonnosti. 

5 V Německu, Řecku, Itálii, na Kypru, v Litvě, Polsku, Slovinsku a Spojeném království. 

6 Ve stejných členských státech, z nichž bylo vybráno osm operací ve vzorku. 

7 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1291 ze dne 16. května 2018, kterým se 
mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a 
jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů. 
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Správnost operací 
7.7. Z 19 operací, které jsme kontrolovali, bylo sedm (37 %) zatíženo chybami. Zjistili 
jsme tři vyčíslitelné chyby, které měly finanční dopad na částky účtované na vrub 
rozpočtu EU. Rámeček 7.3 uvádí jeden příklad. 

Rámeček 7.3 

Nadhodnocení mzdových nákladů  

Na Kypru jsme kontrolovali projekt financovaný z fondu AMIF, který byl realizován 
mezinárodní organizací. Spočíval v poskytování informací, individuálního 
poradenství a podpory migrantům usilujícím o návrat do země svého původu. 
Kontrolovali jsme výplatní pásky, časové výkazy, platby a účetní záznamy 
odpovídající pěti osobám, které byly přímo zaměstnány v rámci projektu. 
Organizace vykázala navýšení celkových hrubých mzdových nákladů o 6 % 
v souvislosti s příplatky po skončení smlouvy, pro jejichž získání však tito 
zaměstnanci nesplnili podmínky. Tato částka tedy nebyla nákladem přímo 
souvisejícím s projektem a nesplňovala definici přímých způsobilých nákladů. 
Celkové náklady projektu byly tudíž nadhodnoceny. 

7.8. Dále jsme zjistili čtyři případy nesouladu s právními ustanoveními, ale bez 
finančního dopadu na rozpočet EU. Stejně jako v minulých letech souvisely s výběrem 
projektů a pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Porušení takových pravidel může 
ohrozit řádné finanční řízení výdajů EU a mít potenciální dopad na způsobilost 
vykazovaných nákladů. 
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Prověrka prvků vnitřních kontrolních 
systémů  

Přezkum práce auditních orgánů týkající se jejich výročních 
kontrolních zpráv a auditů výdajů  

7.9. Provedli jsme audit práce osmi orgánů, které jsou povinny zkontrolovat účetní 
závěrku související s prostředky AMIF/ISF v jejich členských státech8 a předložit výroční 
kontrolní zprávu Komisi. Naším cílem bylo potvrdit, že tyto auditní orgány: 

a) pokryly všechny typy plateb učiněných orgány odpovědnými za čerpání 
prostředků; 

b) použily vhodnou metodu výběru vzorků; 

c) vybraly do vzorku dostatečný počet operací, aby bylo možné dospět k závěru 
o celkovém základním souboru; 

d) správně vypočetly9 míru chyb; 

e) zavedly odpovídající postupy pro vydávání spolehlivých auditorských výroků a 
zpráv10. 

7.10. Všechny auditní orgány vypracovaly a zavedly podrobné a dostatečně kvalitní 
postupy, které jim umožňují předkládat požadované informace. Našli jsme určité 
nedostatky, jejichž dopad na účetnictví však nebyl dostatečně významný na to, aby 
závěry auditních orgánů oslaboval. Svá zjištění předkládáme v rámečku 7.4. 

8 AMIF: Německo, Řecko, Itálie, Kypr, Litva, Polsko a Spojené království; ISF: Slovinsko. 

9 Jak vyžaduje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1291. 

10 V souladu s klíčovým požadavkem na systémy řízení a kontroly č. 14 – viz příloha nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/646. 
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Rámeček 7.4 

Nedostatky ve výročních kontrolních zprávách  

Nedostatky 
Členský stát 
kontrolního 

orgánu  
Potenciální dopad 

Problémy s výběrem vzorků: uplatnění 
metodiky založené na riziku místo 
náhodného výběru, velikost vzorku 
stanovena na základě nepřesných 
hodnot. 

Slovinsko 

Vykázané údaje 
nejsou spolehlivé  

Z práce auditního 
orgánu lze odvodit 
jen omezenou 
jistotu 

Odpovědný orgán předložil 
kontrolnímu orgánu předběžnou účetní 
závěrku ještě před tím, než dokončil 
vlastní kontroly na místě. Z hlediska 
kontrolního orgánu tak vzniká riziko, že 
bude provádět audit nesprávných 
výkazů. 

Itálie, Slovinsko 

Nesprávný výpočet a prezentace míry 
celkových a/nebo zbytkových chyb Německo, Itálie 

Z kontrolovaného základního souboru 
byla vyřazena technická pomoc, což 
nebylo ve výroční kontrolní zprávě 
uvedeno. 

Slovinsko 

Z kontrolovaného základního souboru 
byly částečně vyřazeny zálohy, což 
nebylo ve výroční kontrolní zprávě 
uvedeno. 

Německo 

Kvůli výběru vzorků byly projekty 
rozděleny do dvou podskupin (zálohy a 
vzniklé výdaje). Ne vždy bylo toto 
rozdělení správné. 

Kypr 
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7.11. Ve zmíněných osmi auditních orgánech jsme vybrali 62 auditních spisů, 
abychom zkontrolovali, zda uplatnily vhodné kontrolní postupy zaměřené na kritéria 
způsobilosti, uvedená v nařízeních o AMIF/ISF11. Podle našich celkových zjištění 
vycházely auditní orgány při svých závěrech z podrobných kontrolních programů a 
kontrolních seznamů. Naše práce však poukázala na některé nedostatky, které jsou 
uvedeny v rámečku 7.5. 

Rámeček 7.5 

Nedostatky v práci auditních orgánů 

Nedostatky 
Členský stát 
kontrolního 

orgánu 
Potenciální dopad 

Auditoři ne vždy zkontrolovali 
všechna kritéria výběru projektu 
a/nebo kritéria pro udělení 
prostředků. 

Itálie, Kypr 

Nezpůsobilé výdaje 
nebyly odhaleny  

Kontrolní závěry nebyly 
spolehlivé  

Z práce auditního 
orgánu lze odvodit jen 
omezenou jistotu 

Nedostatečná auditní stopa nebo 
špatná dokumentace kontrolní 
činnosti  

Řecko, Kypr, 
Litva, Spojené 
království  

Auditoři ne vždy zkontrolovali 
příslušné dostupné podklady, aby 
potvrdili způsobilost cílových skupin 
a vykázaných výdajů nebo 
přiměřenost nákladů. 

Itálie, Kypr  

 

11 Viz klíčový požadavek č. 12 v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/646. 
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Přezkum posouzení výročních kontrolních zpráv, která provedla 
Komise 

7.12. Přezkoumali jsme posouzení souladu týkající se výročních kontrolních zpráv 
auditních orgánů, která vypracovalo GŘ HOME, a zjišťovali jsme, jak tyto zprávy využilo 
pro účely schválení národní účetní závěrky související s AMIF/ISF za rok 2018. Za tímto 
účelem jsme vybrali 12 zpráv12 a přezkoumali odpovídající kontroly GŘ HOME. Zjistili 
jsme, že jednotlivá posouzení byla dobře strukturovaná, velmi pečlivě vypracovaná a 
zahrnovala všechny relevantní právní otázky. GŘ HOME informace v kontrolních 
zprávách náležitě využilo pro svá schvalovací rozhodnutí. 

7.13. Při auditu jsme však odhalili dva nedostatky (viz rámeček 7.6), které by mohly 
omezit míru, v níž se Komise může spoléhat na výroční kontrolní zprávy. 

Rámeček 7.6 

Nedostatky v posouzení výročních kontrolních zpráv ze strany 
Komise 

Nedostatky Potenciální dopad 

Odpovědné auditní orgány mají různé definice 
„průběžných plateb“13. 

Hodnota a úplnost 
vykázaných údajů 
může být ohrožena 

Komise nevydala pro auditní orgány pokyny k tomu, jak 
počítat minimální 10% auditní pokrytí14, pokud používají 
dílčí výběrové soubory. V některých případech Komise 
zjistila, že práce auditních orgánů byla nedostatečná. 

Spolehlivost 
auditních závěrů je 
nedostatečná 

 

12 Bulharska, Česka, Francie, Nizozemska, Rakouska, Portugalska a Slovenska v případě AMIF a 
Estonska, Španělska, Islandu, Malty a Finska v případě ISF. 

13 Vzorová žádost o platbu roční částky z fondů AMIF/ISF definuje průběžné platby jako 
proplacení výdajů, které vznikly příjemci u probíhajícího projektu. Některé členské státy 
považují za průběžnou platbu také zálohy a jiné uhradily podle našich zjištění několik 
průběžných plateb, aniž by nejprve zálohy zúčtovaly. 

14 Čl. 14 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1291. 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 
7.14. Přezkoumali jsme výroční zprávy o činnosti GŘ HOME a GŘ JUST, ale nezjistili 
jsme žádné informace, které by odporovaly našim zjištěním. Náš omezený vzorek 
operací za rok 2019 (19 operací) však nedostačuje na to, abychom porovnali výsledky 
našeho auditu s informacemi o správnosti výdajů nahlášenými oběma příslušnými 
generálními ředitelstvími. 

7.15. Přezkoumali jsme odhady rizikových částek při platbě a při uzávěrce 
vypracované GŘ HOME a GŘ JUST. Zjistili jsme, že tyto odhady byly vypočítány 
v souladu s interní metodikou a byly správně vykázány v AMPR. 
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Závěr a doporučení 
7.16. Rozsah auditu v okruhu víceletého finančního rámce 3 „Bezpečnost a 
občanství“ (viz bod 7.6) byl stanoven tak, aby přispěl k vypracování našeho celkového 
prohlášení o věrohodnosti, nikoliv aby byl reprezentativní pro výdaje v rámci tohoto 
okruhu. Míru chyb pro tento okruh víceletého finančního rámce jsme proto nepočítali. 
Naše kontrola operací a systémů nicméně poukázala na tři oblasti, v nichž by bylo 
možné provést zlepšení (viz body 7.10–7.13). 

Doporučení 

7.17. Na základě zjištění za rok 2019 Komisi doporučujeme: 

Doporučení 7.1 – Velikost vzorku pro audit 

V souvislosti s fondy AMIF a ISF vydat pro auditní orgány členských států pokyny 
k tomu, jak počítat velikost auditního vzorku, pokud používají dílčí výběrové soubory. 
Je třeba poradit s tím, jak zajistit, aby vzorky byly dostatečné a vhodné k tomu, aby 
auditorům poskytovaly přiměřený základ pro vyjádření závěrů o celém kontrolovaném 
základním souboru. 

Časový rámec: v průběhu roku 2021 

Doporučení 7.2 – Výběr vzorku  

Auditním orgánům členských států, které kontrolují prostředky AMIF a ISF, zopakovat, 
že musí dodržovat pokyny Komise k výběru vzorků a výpočtu míry chyb. Výběr vzorků 
by měl být náhodný a u každé jednotky vzorku v základním souboru by měla existovat 
možnost, že bude vybrána. Všechny případné chyby by měly být extrapolovány na 
příslušný základní soubor. 

Časový rámec: v průběhu roku 2021 
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Doporučení 7.3 – Auditní stopa  

Vydat pokyny pro auditní orgány kontrolující prostředky AMIF a ISF v členských 
státech, aby dostatečně a patřičně dokumentovaly povahu, načasování a rozsah svých 
kontrolních postupů, výsledků a shromážděných důkazních informací. 

Časový rámec: v průběhu roku 2021 
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Kapitola 8 

Globální Evropa – okruh 4 VFR 
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Úvod 
8.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu víceletého
finančního rámce 4 „Globální Evropa“. Přehled hlavních činností a výdajů v rámci 
tohoto okruhu v roce 2019 uvádí rámeček 8.1. 

Rámeček 8.1 

Okruh víceletého finančního rámce 4 „Globální Evropa“ – přehled za rok 
2019 

(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 11). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2019. 

Jiné akce a programy 
1,7 (17,3 %)

Humanitární pomoc 
2,1 (20,4 %)

Nástroj předvstupní pomoci (NPP) 
1,6 (15,7 %)

Evropský nástroj sousedství (ENI) 
2,1 (20,6 %)

Nástroj pro rozvojovou spolupráci 
(DCI) 
2,6 (26,0 %)

Globální Evropa
10,1

6,3 %

Platby za rok 2019 jako podíl rozpočtu EU a rozdělení podle fondů
(v mld. EUR)

159,1 
miliardy 

EUR

průběžné/konečné platby:  
2,8

platby předběžného financování ⁽*⁾: 7,3

zúčtování předběžného financování ⁽*⁾: 5,2

úhrady ze svěřenského fondu: 0,2

celkem: 8,2

celkem: 10,1
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Kontrolovaný
základní soubor

Platby

Kontrolovaný základní soubor za r. 2019 ve srovnání s platbami
(v mld. EUR)
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Stručný popis 

8.2. Pod okruh „Globální Evropa“ spadají výdaje na veškerou vnější činnost 
(zahraniční politika) financovanou ze souhrnného rozpočtu EU. Cílem těchto politik je: 

— propagovat v zahraničí hodnoty EU, jako je demokracie, právní stát, dodržování 
lidských práv a základních svobod; 

— řešit významné celosvětové výzvy, jako je změna klimatu a úbytek biologické 
rozmanitosti; 

— zvyšovat dopad rozvojové spolupráce EU, jejímž hlavním cílem je přispívat 
k vymýcení chudoby a usilovat o prosperitu; 

— podporovat stabilitu a bezpečnost v kandidátských a sousedních zemích; 

— posilovat evropskou solidaritu po přírodních nebo člověkem způsobených 
katastrofách; 

— zlepšovat prevenci krizových situací a jejich řešení, zachovávat mír, posilovat 
mezinárodní bezpečnost a podporovat mezinárodní spolupráci; 

— propagovat zájmy Unie a společné zájmy podporou vnějšího rozměru politik EU. 

8.3. K hlavním generálním ředitelstvím a útvarům, které se podílejí na čerpání 
rozpočtu na vnější činnost, patří Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a 
rozvoj (GŘ DEVCO), Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření 
(GŘ NEAR), Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární 
pomoci (GŘ ECHO), Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) 
a Služba nástrojů zahraniční politiky (FPI). 

8.4. V roce 2019 činily platby pro okruh „Globální Evropa“ 10,1 miliardy EUR1 a byly 
realizovány prostřednictvím různých nástrojů (viz rámeček 8.1) a metod poskytování 
podpory, jako např. financování zakázek na stavební práce, zakázek na dodávky, 
zakázek na služby, grantů, zvláštních úvěrů, úvěrových záruk a finanční podpory, 
rozpočtové podpory a jiných cílených forem rozpočtové pomoci, ve více než 150 
zemích (viz příloha 8.1). 

1 Konečné provedení plateb, včetně účelově vázaných příjmů. 
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Rozsah a koncepce auditu 

8.5. Na základě koncepce a metod auditu uvedených v příloze 1.1 jsme v tomto 
okruhu víceletého finančního rámce v roce 2019 kontrolovali: 

a) vzorek 68 operací a dalších sedmi operací, které jsme vybrali ze studií míry 
zbytkových chyb2 a upravili3 je, abychom odstranili metodická omezení těchto 
studií. Vzorek operací byl sestaven tak, aby přispěl k našemu celkovému 
prohlášení o věrohodnosti, nikoli aby byl reprezentativní pro celé rozpětí výdajů 
spadajících do okruhu 4 víceletého finančního rámce „Globální Evropa“. Míru chyb 
pro tento okruh víceletého finančního rámce jsme proto nepočítali. Vzorek 
sestával z 22 operací GŘ NEAR, 25 operací GŘ DEVCO, 10 operací GŘ ECHO a 11 
jiných operací. U části našeho základního souboru, na níž se vztahovaly studie 
míry zbytkových chyb GŘ NEAR a GŘ DEVCO za rok 2019 (10 %), jsme do našeho 
výpočtu zahrnuli sedm dalších operací. 

b) správnost informací uvedených ve výročních zprávách o činnosti GŘ NEAR a GŘ 
DEVCO4 a jejich začlenění do výroční zprávy Komise o řízení a výkonnosti. 

2 GŘ NEAR a GŘ DEVCO zadávají každoročně vypracování studie míry zbytkových chyb s cílem 
odhadnout míru chyb, které zůstaly pro provedení všech řídicích kontrol, jež mají chybám 
předcházet a odhalovat a napravovat je v celé oblasti, za niž tato GŘ odpovídají. Studie míry 
zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Vychází z metodiky pro výpočet míry 
zbytkových chyb a příslušných manuálů daných GŘ. 

3 Z našeho přezkumu studií míry zbytkových chyb vyplynulo, že metodika používaná 
u příslušných studií GŘ DEVCO zahrnuje ve srovnání s naší auditní prací mnohem méně 
kontrol na místě. Studie míry zbytkových chyb jak GŘ DEVCO, tak GŘ NEAR navíc dávají 
menší prostor prověřování zadávacích řízení. Proto jsme stejně jako loni výsledky studie 
míry zbytkových chyb upravili tak, aby v nich byla zohledněna míra nesouladu s pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek. Při této úpravě jsme vycházeli z našich zjištění v rámci 
prohlášení o věrohodnosti z let 2014–2019 ke „Globální Evropě“ a z našeho testování 
operací vybraných studií míry zbytkových chyb z předchozích let (viz bod 8.18). 

4 Naše práce týkající se výroční zprávy o činnosti GŘ DEVCO je podrobněji popsána ve výroční 
zprávě Účetního dvora o činnostech financovaných z osmého, devátého, desátého a 
jedenáctého Evropského rozvojového fondu. 
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Správnost operací 
8.6. Z 68 operací, které jsme kontrolovali, bylo 22 (32,4 %) zatíženo chybami. Zjistili 
jsme 11 vyčíslitelných chyb, které měly finanční dopad na částky účtované na vrub 
rozpočtu EU. Odhalili jsme rovněž 11 případů nesouladu s právními a finančními 
ustanoveními. Vzhledem k tomu, že vzorek nebyl koncipován jako reprezentativní pro 
výdaje v tomto okruhu, neprováděli jsme odhad celkové míry chyb. Při přezkumu 
těchto operací jsme zjistili příklady účinných systémů vnitřní kontroly. Jeden je uveden 
v rámečku 8.2. Naše zjištění týkající se nezpůsobilých výdajů předkládáme 
v rámečku 8.3 a rámečku 8.4. 

Rámeček 8.2 

Účinné kontroly prováděné Komisí u žádostí o platby v rámci 
nepřímého řízení 

GŘ NEAR 

EU financovala opatření v hodnotě 4,5 milionu EUR na podporu 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků v rámci programu pro adaptaci 
na prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu (DCFTA) v Gruzii. Komise 
podepsala pověřovací dohodu s rozvojovou bankou a prováděla toto opatření 
v rámci nepřímého řízení. Zpracovala žádost o platbu od banky, požadující schválení 
vykázaných nákladů, které již vznikly. Kontrolovali jsme schválení Komise týkající se 
této žádosti o platbu.  

Komise provedla analýzu finanční zprávy a zjistila, že příjemce zahrnul předběžné 
financování do již vzniklých nákladů. Jelikož předběžné financování nelze za vzniklé 
náklady považovat, nemělo by být do požadované částky zahrnuto. Po provedení 
podrobné analýzy Komise odečetla od nárokované částky více než 80 000 EUR. 
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Rámeček 8.3 

Absence systému pro časovou evidenci 

FPI 

Kontrolovali jsme výdaje vykázané neziskovou organizací v rámci grantové smlouvy 
podepsané s Komisí. Cílem opatření byla prevence násilného extremismu na jižních 
hranicích Tuniska. Celkové odhadované náklady opatření činily 1,2 milionu EUR a 
byly plně financovány z rozpočtu EU. 

Z podkladové dokumentace, kterou jsme přezkoumávali, vyplynulo, že neexistoval 
žádný systém pro časovou evidenci, který by odůvodňoval rozdělení nákladů mezi 
jednotlivými projekty a dokládal skutečnou práci realizovanou na kontrolovaném 
projektu. Chybějící auditní stopa znamená, že z celkové kontrolované částky 
970 000 EUR jsme nebyli schopni ověřit přesnost výdajů v hodnotě 12 800 EUR. 
Částka těchto výdajů je tudíž nesprávná. Absence systému pro časovou evidenci byla 
také porušením smluvních podmínek a zároveň interních pravidel příjemce. 

Za rok 2019 jsme zjistili problémy v oblasti časové evidence také u tří dalších operací 
řízených GŘ NEAR, GŘ CLIMA a GŘ ECHO. 

 
Rámeček 8.4 

Žádosti o úhradu nezpůsobilých plateb DPH na projekt 

GŘ DEVCO 

Kontrolovali jsme výdaje vykázané mezinárodní rozvojovou bankou na základě 
pověřovací dohody podepsané s Komisí týkající se opatření, které mělo za cíl 
podporu programu infrastrukturních investic v Jižní Africe. Celkový odhadovaný 
rozpočet tohoto projektu činil více než 99 milionů EUR. Projekt byl plně financován 
EU.  

Z kontrolované podkladové dokumentace vyplynulo, že součástí celkových 
kontrolovaných nákladů ve výši 3,6 milionu EUR byla i nezpůsobilá DPH přesahující 
300 000 EUR. 

V oblasti DPH jsme zjistili problémy také u další operace týkající se roku 2019 řízené 
GŘ ECHO. 
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8.7. Existují dvě výdajové oblasti, které jsou z důvodů platebních podmínek méně 
náchylné k chybám. Jsou jimi i) rozpočtová podpora a ii) projekty realizované 
mezinárodními organizacemi, u nichž se uplatňuje „nominální přístup“. V roce 2019 
jsme kontrolovali dvě operace rozpočtové podpory a 25 projektů řízených 
mezinárodními organizacemi včetně osmi operací, na něž se vztahoval nominální 
přístup (viz bod 8.10). V těchto oblastech jsme nezjistili žádné chyby. 

8.8. Rozpočtová podpora je příspěvkem do souhrnného rozpočtu daného státu 
nebo do jeho rozpočtu na konkrétní politiku či cíl. Platby na rozpočtovou podporu 
financované ze souhrnného rozpočtu EU v roce 2019 činily 824 milionů EUR. Zkoumali 
jsme, zda Komise dodržela podmínky pro poskytnutí rozpočtové podpory partnerským 
zemím a zda ověřila, že byly splněny obecné podmínky způsobilosti (například 
uspokojivé zlepšení v řízení veřejných financí). 

8.9. Vzhledem k tomu, že právní předpisy ponechávají široký prostor pro výklad, má 
však Komise, když rozhoduje o tom, zda byly tyto obecné podmínky splněny, značnou 
volnost. Náš audit správnosti operací nemůže jít nad rámec fáze, kdy Komise vyplatí 
podporu přijímající zemi, neboť převedené finanční prostředky jsou pak sloučeny 
s vlastními rozpočtovými zdroji přijímající země5. 

8.10. Pokud se příspěvky Komise na projekty financované větším počtem dárců 
sloučí s příspěvky ostatních dárců a nejsou vyčleněny na konkrétní identifikovatelné 
položky výdajů, má Komise v rámci nominálního přístupu za to, že pravidla způsobilosti 
EU byla dodržena, pokud souhrnná částka zahrnuje dostatek způsobilých výdajů na 
pokrytí příspěvku EU. Tuto koncepci jsme zohlednili při testování detailních údajů. 
V roce 2019 činily platby ze souhrnného rozpočtu EU určené mezinárodním 
organizacím 3,2 miliardy EUR. Podíl částky, na nějž se nominální přístup vztahoval, 
nelze stanovit, neboť Komise ho samostatně neeviduje.  

5 Efektivností a účinností rozpočtové podpory se zabývá řada našich zvláštních zpráv, 
naposledy zvláštní zpráva č. 9/2019: „Podpora EU pro Maroko – prozatím málo výsledků“ a 
zvláštní zpráva č. 25/2019: „Kvalita údajů pro rozpočtovou podporu: nedostatky 
u některých ukazatelů a v ověřování vyplácení proměnlivých splátek“ 
(http://eca.europa.eu). 
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Výroční zprávy o činnosti a jiné správní 
mechanismy 

Studie míry zbytkových chyb GŘ NEAR za rok 2019 

8.11. V roce 2019 GŘ NEAR zadalo provedení své páté studie míry zbytkových chyb
externímu dodavateli s cílem odhadnout v jeho zastoupení míru chyb po provedení 
všech správních kontrol, jež mají chybám předcházet, odhalovat je a napravovat v celé 
oblasti, za niž odpovídá. Studie je důležitým prvkem, z něhož vychází prohlášení 
o věrohodnosti generálního ředitele a který je využit pro informace o správnosti
v oblasti „vnější činnosti“ uváděné ve výroční zprávě Komise o řízení a výkonnosti.

8.12. Studie míry zbytkových chyb zahrnovala přezkum reprezentativního vzorku
365 operací v rámci smluv uzavřených od září 2018 do srpna 2019 (viz rámeček 8.5). 

Rámeček 8.5 

Zdroj: EÚD. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 –2017 2018 2019 2020

2006–2017

Ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2019 Komise uvádí 
ujištění o výdajích roku 2018 na základě studie míry 
zbytkových chyb.

Pokud jde o výroční zprávu o činnosti za rok 
2019, studie míry zbytkových chyb GŘ DEVCO 
a GŘ NEAR vychází ze smluv uzavřených od 1. 

září 2018 do 31. srpna 2019.

Výroční zpráva o 
činnosti GŘ NEAR 

za rok 2019 

Vstup pro

Výroční 
zpráva 
EÚD za 

rok 2019

Smlouvy uzavřené od 1. 
září 2018 do 31. srpna 
2019 se týkají plateb 
provedených v letech 

2005 až 2018. 

Ve výroční zprávě za rok 2019 EÚD prověřuje vzorek 68 
průběžných/konečných plateb a zúčtování předběžného 
financování provedených v roce 2019. Vzorek není 
reprezentativní, v této kapitole tedy neuvádíme míru chyb.
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8.13. GŘ NEAR předložilo výsledky své studie míry zbytkových chyb za rok 2019 ve 
své výroční zprávě o činnosti. Studie odhaduje celkovou míru zbytkových chyb pro toto 
GŘ na 0,53 %, tj. pod 2% prahem významnosti (materiality) stanoveným Komisí. 
V předchozích dvou letech činila míra zbytkových chyb ve studii 0,67 % (2017) a 0,72 % 
(2018). 

8.14. Studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Vychází 
z metodiky pro výpočet míry zbytkových chyb a manuálu, který poskytlo GŘ NEAR. 
Zjistili jsme omezení, která mohou přispět k podhodnocení míry zbytkových chyb. 
Studie míry zbytkových chyb se dostatečně nezabývá některými aspekty zadávacích 
řízení, jako jsou důvody pro odmítnutí neúspěšných kandidátů nebo soulad nabídky 
vítězného uchazeče se všemi požadavky na výběr a udělení zakázky, a v rámci studie 
neprobíhá ani kontrola postupů pro vyhlášení výzev k předkládání nabídek nebo 
odůvodnění přímého udělení zakázky. 

8.15. Z naší analýzy studie míry zbytkových chyb vyplynulo, že Komise zavedla, aby 
zohlednila naše doporučení6 zvýšit váhu grantů v rámci přímého řízení ve vzorku, pro 
takovéto projekty dodatečnou míru chyb („míra chyb u grantů“). Vzhledem 
k vysokému riziku u grantů spadajících pod přímé řízení to bylo pro generálního 
ředitele dalším východiskem pro rozhodnutí ponechat dřívější výhrady. Dodavatel 
studie míry zbytkových chyb obecně uplatňuje úroveň míry významnosti (materiality) 
ve výši 2 % a míru důvěry 95 %7. V případě míry chyb u grantů však metodika pro 
studie míry zbytkových chyb předpisuje nižší míru důvěry, 80 %, což vedlo k méně 
přesnému odhadu skutečné míry chyb pro tuto část základního souboru. Tato 
koncepce nezohledňuje vysokou míru rizika v této oblasti. I kdyby byla u grantů 
uplatněna míra důvěry 95 %, byl by celkový vzorek operací stále menší než v loňském 
roce. 

8.16. Metoda odhadu míry zbytkových chyb GŘ NEAR dává dodavateli široký 
prostor pro interpretaci při odhadování individuálních chyb. Například v případech, kdy 
nejsou k operaci k dispozici žádné doklady, je odhad míry chyb a posouzení 
odůvodnění, proč určité dokumenty chybí, na uvážení dodavatele. Tato koncepce 
nezajišťuje jednotné posuzování stejných nebo podobných zjištění. Letošní dodavatel 
studie míry zbytkových chyb žádné takové odhady neprovedl. 

6 Viz doporučení 2 v kapitole 9 naší výroční zprávy za rok 2017. 

7 Pravděpodobnost, že míra chyb v souboru se pohybuje v určitém intervalu („interval 
spolehlivosti“). 
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8.17. Zaznamenali jsme také pokles počtu operací, u nichž nebylo provedeno žádné 
testování detailních údajů, protože se studie míry zbytkových chyb plně spoléhala na 
předchozí kontrolní práci. Počet operací, u nichž se plně spoléhalo na dříve provedené 
kontroly, v roce 2019 činil 63 (17,2 %) v porovnání se 118 (23,6 %) v roce 2018 a 57 
(12,2 %) v roce 2017. Zároveň jsme nicméně zjistili nárůst operací, u nichž se spoléhalo 
na předchozí kontrolní práci částečně (33,3 % v roce 2019 ve srovnání s 25,3 % 
v roce 2018). V obou letech představovaly operace, u nichž se plně nebo částečně 
spoléhalo na předchozí kontrolní práci, přibližně 50 % celkového vzorku. Smyslem 
studie míry zbytkových chyb je měřit „chyby, které unikly všem preventivním, 
zjišťovacím a nápravným kontrolám“. Tím, že se plně nebo částečně spoléhá na 
výsledky předchozích kontrol u poloviny operací ve vzorku, studie tyto chyby plně 
neměří. Přílišné spoléhání na práci jiných by mohlo mít dopad na míru zbytkových 
chyb, a tak ovlivnit dosažení hlavního cíle studie míry zbytkových chyb. 

8.18. Ve svých výročních zprávách za roky 2017 a 2018 jsme informovali 
o omezeních metodiky studie míry zbytkových chyb v GŘ NEAR. Pro účely našeho 
prohlášení o věrohodnosti za roky 2018 a 2019 jsme proto provedli další kontroly 
v oblastech, kde jsme taková omezení zjistili. Za rok 2019 jsme namátkově vybrali šest 
operací z předchozích studií míry zbytkových chyb – v průměru dvě operace na 
navštívenou delegaci EU. Tři z nich byly zatíženy chybami. 

Výroční zpráva o činnosti GŘ NEAR 

8.19. Za rozpočtový rok 2019 jsme přezkoumali výroční zprávu o činnosti GŘ NEAR 
za rok 2019 a nezjistili žádné informace, které by odporovaly našim zjištěním. 

8.20. U výdajů schválených v roce 2019 (2,8 miliardy EUR) odhadlo GŘ NEAR 
celkovou rizikovou částku v době platby na 23,9 milionu EUR (0,84 % schválených 
výdajů roku 2019). Z této celkové rizikové částky bude podle jeho odhadu 8,8 milionu 
EUR (36,8 %) v následujících letech prostřednictvím jeho kontrol opraveno8. Na základě 
této skutečnosti generální ředitel prohlásil, že finanční expozice GŘ je pod 2% prahem 
významnosti (materiality). Vzhledem k tomu, že nedisponujeme reprezentativním 
vzorkem umožňujícím odhadnout míru chyb pro okruh víceletého finančního rámce 
„Globální Evropa“, nejsme schopni toto prohlášení na základě výsledků naší auditní 
práce přezkoumat. 

8 Riziková částka při uzávěrce představuje rozdíl mezi rizikovou částkou při platbě a 
odhadovanými opravami (15,1 milionu EUR v roce 2019). 
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8.21. GŘ NEAR ve své výroční zprávě o činnosti neuvedlo omezení studie míry 
zbytkových chyb. Nicméně se při analýze inkasních příkazů snažilo uplatňovat 
obezřetný přístup. Do svého výpočtu nápravné kapacity zahnulo pouze částky, které 
byly zpětně získány v souvislosti s nesprávnostmi a chybami zjištěnými ex post, a 
v souladu s našimi předchozími doporučeními se tak vyhnulo nadhodnocení této 
kapacity. 

Výroční zpráva o činnosti a studie míry zbytkových chyb GŘ DEVCO 

8.22. Práci provedenou na výroční zprávě o činnosti a studii RER GŘ DEVCO za rok 
2019 prezentujeme podrobně v naší výroční zprávě o 8., 9., 10. a 11. Evropském 
rozvojovém fondu. 
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Závěry a doporučení 

Závěry 

8.23. Vzorek výdajů byl sestaven tak, aby přispěl k našemu celkovému prohlášení 
o věrohodnosti, nikoli aby byl reprezentativní pro celé rozpětí výdajů spadajících do 
okruhu 4 víceletého finančního rámce „Globální Evropa“. Pro tento okruh VFR jsme 
tedy míru chyb nepočítali (viz bod 8.5). Naše kontrola operací a systémů nicméně 
poukázala na tři oblasti, které lze zlepšit. 

Doporučení 

8.24. Příloha 8.2 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti 
na čtyři doporučení vyjádřená ve výroční zprávě za rok 2016, která vyžadovala 
okamžité kroky nebo měla být provedena do roku 2019. Komise realizovala tři z těchto 
doporučení v plném rozsahu a jedno realizovala zčásti9. 

8.25. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2019 
předkládáme Komisi tato doporučení: 

9 Ve výroční zprávě o činnosti GŘ NEAR za rok 2019 nebyl uveden rozsah studie míry 
zbytkových chyb. 

216



Doporučení 8.1 

Uvést ve výroční zprávě o činnosti GŘ NEAR za rok 2020 a v budoucích výročních 
zprávách o činnosti omezení studie míry zbytkových chyb. 

Časový rámec: do zveřejnění příští výroční zprávy o činnosti v 1. čtvrtletí 2021 

Doporučení 8.2 

Zvýšit míru důvěry, kterou GŘ NEAR uplatňuje ve své metodice pro výpočet míry chyb 
u grantů, na stejnou úroveň, která se používá u zbytku základního souboru studie míry 
zbytkových chyb, aby se tak přesněji zohlednilo vyšší riziko v oblasti grantů s přímým 
řízením. 

Časový rámec: do konce roku 2021 

Doporučení 8.3 

Posílit kontroly prováděné GŘ NEAR, GŘ DEVCO, GŘ ECHO, GŘ CLIMA a službou FPI tím, 
že se identifikují opakující se chyby (např. absence systémů na časovou evidenci nebo 
účtování nezpůsobilé DPH u projektů financovaných EU) a těmto chybám se bude 
předcházet. 

Časový rámec: do konce roku 2021 
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Přílohy 
Příloha 8.1 – Platby provedené GŘ NEAR a GŘ DEVCO podle 
jednotlivých delegací 

 
* Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje 
členských států k této otázce. 

Zdroje: mapový podklad ©přispěvatelé OpenStreetMap, povolení uděleno na základě licence Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA), a Evropský účetní dvůr na základě konsolidované roční 
účetní závěrky Evropské unie za rok 2019. 

 

7 největších příjemců GŘ NEAR
(v mil. EUR)

1. Palestina*
2. Maroko
3. Turecko
4. Tunisko
5. Moldavsko
6. Jordánsko
7. Srbsko

145
135

99   
86
65
63
58
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Zdroje: mapový podklad ©přispěvatelé OpenStreetMap, povolení uděleno na základě licence Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA), a Evropský účetní dvůr na základě konsolidované roční 
účetní závěrky Evropské unie za rok 2019. 

 

5 největších příjemců GŘ DEVCO
(v mil. EUR)

1. Afghánistán
2. Niger
3. Burkina Faso
4. Mali 
5. Etiopie

125
94
84   
83
65
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Příloha 8.2 – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 

Rok Doporučení EÚD 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Nepoužije 

se 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2016 

Doporučujeme GŘ NEAR, aby: 

Doporučení 1: spolupracovalo s auditními orgány 
v přijímajících zemích NPP II s cílem zvýšit jejich 
schopnosti, zejména pak organizováním seminářů, 
tvorbou sítí a využíváním dostupných nástrojů, jakými 
jsou např. twinning nebo technická pomoc; 

X      

Doporučení 2: vypracovalo indexy rizika pro zkvalitnění 
posuzování na základě formulářů vnitřní kontroly, což by 
umožnilo lépe měřit dopad chyb;  

X      

Doporučení 3: ve své příští výroční zprávě o činnosti 
řádně popsalo rozsah studie míry zbytkových chyb a 
odhadovanou dolní a horní hranici míry chyb; 

 X     

Doporučení 4: zlepšilo výpočet nápravné kapacity na rok 
2017 odstraněním nedostatků, na které poukazuje tato 
výroční zpráva. 

X      
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Kapitola 9 

Správa – okruh 5 VFR 
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Obsah
Body 

Úvod 9.1.–9.5.

Stručný popis 9.3. 

Rozsah a koncepce auditu 9.4.–9.5. 

Správnost operací 9.6.–9.12.

Připomínky ke vzorku operací 9.7.–9.9. 
Evropský parlament 9.8. 

Evropská komise 9.9. 

Připomínky k systémům dohledu a kontroly 9.10.–9.12. 
Evropský hospodářský a sociální výbor 9.11.–9.12. 

Výroční zprávy o činnosti 9.13.

Připomínky k jednotlivým orgánům a institucím 9.14.–9.19.

Nárůst počtu smluvních zaměstnanců a souvisejících rozpočtových 
prostředků v letech 2012 až 2018 9.14.–9.19. 

Závěr a doporučení 9.20.–9.22.

Závěr 9.20. 

Doporučení 9.21.–9.22. 

Přílohy 
Příloha 9.1 Výsledky testování operací v oblasti „Správa“ 

Příloha 9.2 Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 
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Úvod 
9.1. V této kapitole předkládáme svá zjištění týkající se okruhu víceletého finančního
rámce 5 „Správa“. Přehled výdajů orgánů, institucí a subjektů EU v rámci tohoto 
okruhu v roce 2019 uvádí rámeček 9.1. 

Rámeček 9.1 

Okruh víceletého finančního rámce 5 „Správa“ – přehled za rok 2019 

Ostatní 0,1 (1,2 %)

EHSV 0,1 (1,3 %)

EÚD 0,1 (1,4 %)

Soudní dvůr 
0,4 (4,0 %)

Rada 
0,6 (5,4 %)

ESVČ 
1,0 (9,2 %)

Evropský parlament 
2,0 (19,6 %)

Komise 
6,1 (57,9 %)








Správa 
10,4 
6,5 %

Platby za rok 2019 jako podíl rozpočtu EU a jejich rozdělení

(v mld. EUR)

159,1
mld. EUR
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(*) Předběžné financování zahrnuje platby v souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných 
operací (podrobnosti viz příloha 1.1, bod 11). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2019. 

9.2. O agenturách EU a jiných subjektech1 a o evropských školách2 vydáváme
samostatné zprávy. Náš mandát se nevztahuje na finanční audit Evropské centrální 
banky. 

Stručný popis 

9.3. Správní výdaje zahrnují výdaje na lidské zdroje, na něž připadá přibližně 60 %
celkových výdajů v této oblasti, a výdaje na budovy, vybavení, energii, komunikační a 
informační technologie. Z naší práce již řadu let vyplývá, že tato výdajová oblast je 
spojena s malým rizikem. 

Rozsah a koncepce auditu 

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

1 Naše specifické výroční zprávy o agenturách a ostatních subjektech se zveřejňují v Úředním 
věstníku. 

2 Vydáváme zprávu o roční účetní závěrce a předkládáme ji radě guvernérů evropských škol a 
její kopii zasíláme Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. 

průběžné/kone…průběžné/konečné platby:  10,3

platby předběžného financování ⁽*⁾: 0,1

zúčtování předběžného financování ⁽*⁾: 0,1

celkem: 10,4

celkem: 10,4

0 2 4 6 8 10

Kontrolovaný
základní
soubor

Platby

Kontrolovaný základní soubor za r. 2019 ve srovnání s platbami
(v mld. EUR)
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a) vzorek 45 operací, který byl sestaven tak, aby byl reprezentativní pro celé rozpětí
výdajů spadajících do tohoto okruhu víceletého finančního rámce. Do vzorku byly
zařazeny operace všech orgánů, institucí a subjektů EU. Naším cílem bylo přispět
k celkovému prohlášení o věrohodnosti, popsanému v příloze 1.1;

b) systémy dohledu a kontroly Evropského hospodářského a sociálního výboru,
Evropského hospodářského a sociálního výboru a evropského inspektora ochrany
údajů (EIOÚ)3;

c) informace o správnosti uvedené ve výročních zprávách o činnosti všech orgánů,
institucí a subjektů, včetně generálních ředitelství (GŘ) a úřadů Evropské komise
primárně odpovědných za správní výdaje4, a jejich obecný soulad s našimi
vlastními výsledky;

d) nárůst počtu smluvních zaměstnanců a související platby od roku 2012 do roku
2018 ve všech orgánech, institucích a subjektech (včetně výkonných agentur,
avšak vyjma veřejného ochránce práv, EIOÚ, decentralizovaných agentur,
společných podniků a Evropského inovačního a technologického institutu).

9.5. Naše vlastní výdaje kontroluje externí společnost5. Výsledky auditu naší účetní
závěrky za rozpočtový rok 2019 jsou uvedeny v bodě 9.7. 

3 Při auditu jsme prověřovali následující zvláštní prvky každého systému: standardy vnitřní 
kontroly, řízení rizik, kontroly ex ante a ex post, evidenci výjimek, dohled vedení, zprávy 
o interním auditu a opatření proti podvodům.

4 Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost (HR), Úřad pro správu a vyplácení 
individuálních nároků (PMO), Úřady pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB) a 
Lucemburku (OIL) a Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT). 

5 PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'Entreprises. 
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Správnost operací 
9.6. Přehled výsledků testování operací uvádí příloha 9.1. Ze 45 operací, které jsme 
kontrolovali, tři (6,7 %) obsahovaly chyby. Výsledkem vyčíslení chyb byla odhadovaná 
míra chyb, jež se pohybovala pod prahem významnosti (materiality). 

Připomínky ke vzorku operací 

9.7. Záležitosti uvedené v bodech 9.8 a 9.9 se týkají Evropského parlamentu a 
Komise. V souvislosti s Radou, Soudním dvorem, Účetním dvorem, Evropským 
hospodářským a sociálním výborem, Evropským výborem regionů, evropským 
veřejným ochráncem práv, EIOÚ a Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) jsme 
nezjistili žádné konkrétní nedostatky. 

Evropský parlament 

9.8. Odhalili jsme chyby v jedné platbě jedné evropské politické straně. Týkaly se 
nedodržení pravidel pro způsobilost výdajů: nebylo provedeno zadávací řízení, 
neexistovaly žádné písemné smluvní dokumenty a skutečně vzniklé náklady nebyly 
nijak doloženy. Na obdobné nedostatky jsme již dříve upozornili u operací týkajících se 
politických skupin a jedné evropské politické strany6. 

Evropská komise 

9.9. V souvislosti s náklady na zaměstnance a ve správě rodinných přídavků Úřadem 
pro správu a vyplácení individuálních nároků jsme zjistili méně chyb než v minulých 
letech7. Chyby, které jsme objevili letos, Úřad pro správu a vyplácení individuálních 
nároků již opravil. 

Připomínky k systémům dohledu a kontroly 

9.10. Kromě skutečností uvedených v bodech 9.11 a 9.12, které se týkají hlavně 
politiky pro citlivé funkce, jsme v systémech dohledu a kontroly Evropského 

6 Viz bod 9.11 výroční zprávy za rok 2014, bod 9.11 výroční zprávy za rok 2015, bod 10.15 
výroční zprávy za rok 2016. 

7 Viz bod 10.8 výroční zprávy za rok 2018. 
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hospodářského a sociálního výboru, Evropského výboru regionů a EIOÚ nezjistili žádné 
konkrétní nedostatky. 

Evropský hospodářský a sociální výbor 

9.11. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) dosud nevypracoval v souladu 
se svými standardy vnitřní kontroly politiku pro citlivé funkce. Nestanovil žádnou 
definici citlivých pracovních míst nebo funkcí, ani neprovedl analýzu rizika s cílem 
zavést kontroly zmírňování rizik a posléze politiku vnitřní mobility. Všechna uvedená 
opatření by byla vzhledem k velikosti subjektu a poveze jeho činností potřebná. 

9.12. Rovněž jsme zjistili, že EHSV neprovedl od roku 2014 komplexní vyhodnocení 
rizik. Pouze jedno ředitelství určilo rizika pro plnění svých cílů, nenavrhlo však dosud 
kontroly zmírňování rizik, které by tato rizika omezila na přijatelnou úroveň. 

  

227



Výroční zprávy o činnosti 
9.13. Ve výročních zprávách o činnosti, které jsme přezkoumávali, nebyly nahlášeny
významné (materiální) míry chyb. 
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Připomínky k jednotlivým orgánům a 
institucím 

Nárůst počtu smluvních zaměstnanců a souvisejících rozpočtových 
prostředků v letech 2012 až 2018  

9.14. Současně s přijetím revidovaného služebního řádu v roce 2014 se orgány,
instituce a subjekty zavázaly do roku 2018 postupně snížit počet pracovních míst 
(úředníků a dočasných pracovníků) ve svých plánech pracovních míst8 o 5 % oproti 
stavu v roce 2012. Touto oblastí jsme se zabývali ve své výroční zprávě za rok 2016 a 
koncem roku 2017 jsme na toto téma zveřejnili rychlý přezkum9. V rámci auditu za rok 
2019 jsme navíc analyzovali využívání smluvních zaměstnanců v letech 2012 až 2018 
(viz rámeček 9.2).  

8 V plánu pracovních míst se uvádí počet pracovních míst, které má orgán, instituce, subjekt 
nebo agentura k dispozici pro stálé nebo dočasné zaměstnance. 

9 Viz body 10.9 až 10.13 naší výroční zprávy za rok 2016 a přezkum EÚD č. 2/2017: Rychlý 
přezkum týkající se 5% snížení počtu pracovních míst (www.eca.europa.eu). 
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Rámeček 9.2 

Služební řád a smluvní zaměstnanci 

Podle článku 3a a 3b pracovního řádu ostatních zaměstnanců EU se smluvní 
zaměstnanci přijímají na základě smluv, které lze převést na smlouvu na dobu 
neurčitou nebo smlouvu na dobu určitou od minimální délky tří měsíců po 
maximální délku šesti let. Často jsou placeni z rozpočtu pro externí pracovníky a 
nejsou přidělováni na pracovní místa v plánu pracovních míst.  

Smluvní zaměstnanci jsou zaměstnávání ve čtyřech funkčních skupinách (FS I až FS 
IV). Podle článku 80 pracovního řádu ostatních zaměstnanců EU odpovídají každé 
funkční skupině pracovní činnosti, které mohou zaměstnanci vykonávat:  

o FS I – manuální nebo podpůrná správně-technická činnost,  

o FS II – kancelářské a sekretářské práce, řízení kancelářského úseku a jiné 
obdobné činnosti,  

o FS III – výkonné úkoly, redakční činnost, účetnictví a jiné obdobné 
technické úkoly,  

o FS IV – administrativní, poradenská, jazyková a obdobná technická 
činnost. 

9.15. Zjistili jsme, že orgány, instituce a subjekty10 snížily své plány pracovních míst 
o 1 409 pracovních míst (3 %) a zároveň postupně zaměstnávaly více smluvních 
zaměstnanců. Během daného období vzrostl podíl smluvních zaměstnanců 
v prognózách celkového počtu pracovníků11 ze 17 % na 22 %12. 

9.16. Zvýšení počtu smluvních zaměstnanců ke konci roku (viz rámeček 9.3) se 
mezi orgány, institucemi, subjekty a výkonnými agenturami výrazně liší. Zčásti je to 
způsobeno rozdíly ve velikosti subjektů, ale odráží to také dopad nových úkolů 
plynoucích z rychle se vyvíjejících priorit na počty zaměstnanců. Jedná se například 
o tyto: 

10 Tento oddíl se nevztahuje na počty zaměstnanců evropského veřejného ochránce práv a 
EIOÚ. 

11 Pracovníky se zde rozumí stálí a dočasní úředníci a smluvní zaměstnanci. Nepatří sem další 
smluvní vztahy, jakou jsou místní zaměstnanci, zaměstnanci agentur práce, vyslaní národní 
odborníci, stážisté apod. 

12 V roce 2018 činil podíl 21 % v Komisi, 21 % v Evropském parlamentu, 24 % v ESVČ a 77 % ve 
výkonných agenturách. V ostatních institucích, orgánech a subjektech byl mnohem nižší. 
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— dodatečná práce, kterou vykonává Společné výzkumné středisko (JRC) jménem 
jiných útvarů Komise a třetích stran, a nahrazení držitelů grantů dříve 
zaměstnaných podle vnitrostátního práva13 velkým počtem vědeckých pracovníků 
a pracovníků technické podpory zaměstnaných ve funkční skupině IV;  

— provádění nových programů14, kterým Komise pověřila výkonné agentury a které 
bylo z hlediska rozpočtu a z hlediska převedených pracovníků Komise neutrální; 

— zajištění podpůrných služeb v Evropském parlamentu vlastními zaměstnanci 
(bezpečnostní pracovníci a řidiči zaměstnaní ve funkční skupině I); 

— nové úkoly uložené ESVČ, zejména v souvislosti se společnou bezpečnostní a 
obrannou politikou a akčním plánem proti dezinformacím. ESVČ také posílila 
fyzickou bezpečnost a bezpečnost IT v delegacích EU. 

9.17. Zvýšení počtu smluvních zaměstnanců bylo také reakcí na zvláštní či naléhavé
situace, například na migrační krizi. Počet smluvních zaměstnanců ve funkční skupině 
I v některých orgánech vzrostl také proto, že stálá a dočasná pracovní místa pro 
pomocné administrativní pracovníky a administrativní pracovníky byla změněna na 
smluvní pracovní místa. 

13 Během období 2012–2018 se počet smluvních zaměstnanců na konci roku ve funkční 
skupině IV v JRC zvýšil z 38 na 845. 

14 K nim patří nový rámcový program pro výzkum a inovace (Horizont 2020) a řada programů 
v oblasti dopravy, energetiky a IKT (spadajících pod Nástroj pro propojení Evropy), 
konkurenceschopnosti a malých a středních podniků (COSME), vzdělávání, kultury a 
občanství (Kreativní Evropa, Erasmus+, Evropa pro občany), zdraví a spotřebitelů (programy 
Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin, Zdraví pro růst a Spotřebitelé) a životního 
prostředí a klimatických opatření (LIFE). Viz SEC(2013) 493 final ze dne 18.9.2013 
Communication to the Commission on the delegation of the management of the 2014–2020 
programmes to executive agencies. 
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Rámeček 9.3 

Zvýšení počtu smluvních zaměstnanců zaměstnaných v orgánech, 
institucích, subjektech a výkonných agenturách EU ke konci roku, 
2012–2018 

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých orgány, institucemi, subjekty a výkonnými agenturami 
EU. 

9.18. Ke konci roku 2018 zaměstnávaly orgány, instituce, subjekty a výkonné
agentury 11 962 smluvních zaměstnanců, což ve srovnání s rokem 2012 představuje 
zvýšení o 37 %. Většinu zaměstnávala Evropská komise převážně v nejlépe placené 
funkční skupině IV. Také ve výkonných agenturách připadala většina smluvních 
zaměstnanců na funkční skupiny III (763) a IV (715). Meziroční změnu počtu smluvních 
zaměstnanců v každé funkční skupině zobrazuje rámeček 9.4. 
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Rámeček 9.4 

Meziroční zvýšení mezd a počtu smluvních zaměstnanců podle 
funkčních skupin, 2012–2018  

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých orgány, institucemi, subjekty a výkonnými agenturami 
EU. 

9.19. Během zkoumaného období se mzdové náklady na stálé a dočasné
pracovníky zaměstnané orgány, institucemi, subjekty a výkonnými agenturami zvýšily 
o 12 % a celkové platby smluvním zaměstnancům vzrostly o 59 %. Obě zvýšení byla
způsobena hlavně nárůstem celkového počtu pracovníků a dále roční valorizací platů,
povýšeními a zvýšením stupně v rámci platové třídy. V případě smluvních zaměstnanců
byl vyšší nárůst také způsoben zvýšením podílu zaměstnanců ve funkční skupině III a IV
v poměru ke všem smluvním zaměstnancům. Celkové mzdové náklady na stálé a
dočasné zaměstnance a smluvní zaměstnance se zvýšily o 15 % ze 4 116 milionů EUR
v roce 2012 na 4 724 milionů EUR v roce 2018.
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Závěr a doporučení 

Závěr 

9.20. Z celkových důkazních informací, které jsme získali a které předkládáme
v této kapitole, vyplývá, že míra chyb ve výdajích na „Správu“ nebyla významná 
(materiální) (viz příloha 9.1). 

Doporučení 

9.21. Příloha 9.2 uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti
na doporučení o politických skupinách, které jsme předložili Evropskému parlamentu 
ve výroční zprávě za rok 2016. Vzhledem k chybám, které jsme za rok 2019 zjistili 
v platbě jedné evropské politické straně (viz bod 9.8), se domníváme, že toto 
doporučení je stále platné. 

9.22. Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2019
předkládáme níže uvedené doporučení: 

Doporučení 9.1 – Evropský hospodářský a sociální výbor 

Evropský hospodářský a sociální výbor by měl vypracovat politiku pro citlivé funkce 
vycházející z komplexního vyhodnocení rizik, na jehož základě budou stanoveny 
kontroly zmírňování rizik zohledňující velikost výboru a povahu jeho činností (viz 
body 9.11 a 9.12). 

Časový rámec: do konce roku 2021 
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Přílohy 

Příloha 9.1 Výsledky testování operací v oblasti „Správa“ 
2019 2018    

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   
Celkový počet operací: 45 45   
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB  

Odhadovaná míra chyb 

Bez 
významné 

(materiální) 
míry chyb 

Bez 
významné 

(materiální) 
míry chyb 
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Příloha 9.2 Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno 
Není 

relevantní 

Nedostatečné 
důkazní 

informace 
Ve většině 

ohledů 
V některých 

ohledech 

2016 

Doporučujeme, aby: 
Doporučení 1: 
Evropský parlament přezkoumal svůj rámec pro 
monitorování v souvislosti s plněním rozpočtových 
prostředků přidělených politickým skupinám. Měl by také 
politickým skupinám poskytnout lepší pokyny a účinněji 
kontrolovat, jak uplatňují pravidla pro schvalování a úhradu 
výdajů a jak provádějí zadávací řízení (viz bod 10.15). 

X 
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Odpovědi orgánů a institucí na výroční 
zprávu o plnění rozpočtu EU za 

rozpočtový rok 2019 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 
ROK 2019 

„PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2019 – KAPITOLA 1 – 

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI A PODPŮRNÉ INFORMACE“ 

ÚVOD 

Souhrnná odpověď Komise na body 1.1. až 1.6: 

Rok 2019 byl posledním rokem volebního období 2014–2019, a proto byl kladen důraz na dokončení 
práce na prioritách Junckerovy Komise a na přípravu přechodu na novou Komisi pod vedením 
předsedkyně von der Leyenové.  

Rozpočet EU přispívá k posilování evropského hospodářství a ke zvyšování jeho odolnosti. 

Komise přikládá velký význam zajištění toho, aby byl rozpočet EU čerpán odpovědně a správně, 
jakož i spolupráci se všemi zúčastněnými stranami s cílem zajistit, aby rozpočet EU v praxi přinášel 
hmatatelné výsledky. 

Komise plnění rozpočtu EU pečlivě sleduje. Je-li zjištěno, že členské státy, zprostředkovatelé nebo 
koneční příjemci vynaložili finanční prostředky EU nesprávným způsobem, podniká Komise 
okamžité kroky k nápravě těchto chyb a podle potřeby ke zpětnému získání finančních prostředků. 

Komise výroční zprávu EÚD pečlivě analyzovala. Tato zpráva, stejně jako v minulosti, přispěje k 
dosažení nejvyšších standardů finančního řízení. Komise usiluje o dosažení správné rovnováhy mezi 
nízkou mírou chyb, rychlými platbami a přiměřenými náklady na kontroly.  

Díky úsilí Účetního dvora a Komise se finanční řízení rozpočtu EU postupem času zlepšilo a míra 
chyb se v posledních letech s výjimkou některých konkrétních oblastí politiky přiblížila 2% prahu 
významnosti. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

V konkrétních  typech výdajů se i nadále vyskytují chyby 

1.18 a) Pokud jde o příjmovou stranu rozpočtu EU, Komise souhlasí s EÚD, že tato oblast není ve 
významném (materiálním) rozsahu zatížena chybami. 

Pokud jde o tradiční vlastní zdroje, Komise zdokonaluje své posouzení rizik pro plánování inspekcí a 
nadále usiluje o rychlé uzavření dlouhodobě nevyřešených případů, a to i v závislosti na spolupráci 
členských států. 

Komise navíc podnikla důležité kroky, aby pomohla určit nejrizikovější hospodářské subjekty na 
úrovni EU pro audity po propuštění zboží, a to prostřednictvím označování transakcí, u nichž se má za 
to, že představují podle kritérií finančních rizik finanční riziko, a prostřednictvím aktualizace 
Průvodce celním auditem. Úzce spolupracuje s členskými státy s cílem najít řešení k identifikaci 
dovozců, kteří působí v jiných členských státech, než ve kterých mají své sídlo. Dalšího pokroku bude 
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dosaženo, jakmile bude plně k dispozici celounijní databáze zahrnující všechny dovozy (viz odpovědi 
Komise k bodům 3.11–3.15). 

b) Pokud jde o výdajovou stranu rozpočtu EU, vlastní odhad Komise rizika při platbě pro příslušné 
výdaje v roce 2019 činí 2,1 %. To je skutečně těsně nad 2% prahem významnosti.  

Vzhledem k víceleté povaze svých výdajů a kontrolních strategií však může Komise jako správce 
rozpočtu EU uplatňovat opravy až do uzavření programu financování. Aby to bylo zohledněno, 
Komise rovněž odhaduje riziko při uzávěrce, které odpovídá riziku při platbě po odečtení 
odhadovaných budoucích oprav pro příslušné segmenty výdajů/programů.  

Pro celý rozpočet EU na rok 2019 se riziko při uzávěrce odhaduje na 0,7 %. To je výrazně pod 2% 
prahem významnosti, v souladu s úrovněmi dosaženými v předchozích letech od roku 2016, jakož i s 
cílem Komise.   

Z toho vyplývá, že jakmile Komise a členské státy dostanou čas na uplatnění své nápravné kapacity a 
Komise bude moci využít nástroje dohledu, které má k dispozici v souladu se svými povinnostmi 
podle různých odvětvových právních základů, bude reálné riziko při uzávěrce v konečném důsledku 
výrazně nižší než 2 %, a to dokonce i za každý ohlašovací rok. 

Pokud jde o vysoce rizikové výdaje, komplexní pravidla skutečně přispívají k vyššímu riziku chyb. 
Komise proto neustále pracuje na co největším zjednodušení pravidel a na větším využívání 
jednodušších prováděcích mechanismů, jako jsou možnosti zjednodušeného vykazování nákladů. 
Snížení administrativní zátěže příjemců a zmenšování složitosti bylo jednou z hlavních zásad návrhů 
Komise na příští víceletý finanční rámec, v němž byla rovněž zohledněna doporučení Evropského 
účetního dvora z minulých let. 

Jako správce rozpočtu EU Komise odpovídajícím způsobem přizpůsobuje svou společnou metodiku 
specifikům prostředí rizik, kontroly a řízení různých výdajových oblastí, aby mohla účinně plnit své 
povinnosti v oblasti podávání zpráv a chránit rozpočet EU (viz rovněž odpověď Komise k bodu 1.34).   

Na základě vlastního podrobného posouzení řízení podle jednotlivých programů (viz výroční zpráva o 
řízení a výkonnosti za rok 2019, s. 61–62) se Komise domnívá, že rizikové částky při platbě pod 
2% prahem významnosti představují 54 % příslušných výdajů a částky nad 2% prahem pak 46 
%. V případě výdajů, které jsou považovány za vysoce rizikové, Komise na základě svého posouzení 
rizik podrobně identifikuje programy, které považuje za vysoce rizikové, a programy, které považuje 
za nízkorizikové (tj. s odhadovanou mírou chybovosti nižší než 2% práh významnosti). To přispívá k 
závěru Komise, že o něco méně než polovina příslušných výdajů je zatížena významnou (materiální)  
chybou. (Viz rovněž odpovědi Komise k bodům 1.21–25, 29 a 44). 

Komise nakonec s uspokojením konstatuje, že míra chyb v oblasti politiky přírodních zdrojů 
pokračuje ve svém klesajícím trendu s dalším poklesem na odhadovanou míru chyb ve výši 1,9 %, 
což je pod prahem významnosti. To je v souladu s mírami chyb zveřejněnými ve výročních zprávách 
o činnosti GŘ AGRI, GŘ MARE, GŘ ENV a GŘ CLIMA za rok 2019, jak je uvedeno v odpovědi 
Komise k bodu 6.8. 

Složitost pravidel a způsob, jakým jsou prostředky EU vypláceny, mají dopad na riziko výskytu 
chyb 

Souhrnná odpověď Komise na body 1.19 a 1.20: 
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První odrážka – Komise vítá skutečnost, že EÚD i Komise dospěly ke stejnému závěru, že výdaje s 
nízkým rizikem (hlavně nároky) nebyly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami. 

Druhá odrážka – Komise se rovněž domnívá, že složitá pravidla přispívají k vyššímu riziku chyb. 
Komise proto neustále pracuje na co největším zjednodušení pravidel a na větším využívání 
jednodušších prováděcích mechanismů, jako jsou možnosti zjednodušeného vykazování nákladů. 
Snížení administrativní zátěže příjemců a zmenšování složitosti bylo jednou z hlavních zásad návrhů 
Komise na příští víceletý finanční rámec, v němž byla rovněž zohledněna doporučení Evropského 
účetního dvora z minulých let. Komise však rovněž usiluje o stanovení ambiciózních cílů pro zvýšení 
výkonnosti programů. Komplexní podmínky a pravidla způsobilosti jsou vlastní dotčeným politikám 
nebo se uplatňují v případech, kdy je pro dosažení ambiciózních politických cílů nezbytné podporu 
přesněji zaměřit nebo kdy je to potřeba pro dodržení základních zásad jednotného trhu (zadávání 
veřejných zakázek nebo pravidla státní podpory).  Legalita a správnost tedy musí být v rovnováze s 
dosahováním cílů politiky, přičemž je třeba zohlednit náklady na realizaci. 

Komise poskytuje prostřednictvím různých opatření, setkání a pokynů podporu všem prováděcím 
orgánům v členských státech a dalším provádějícím partnerům  a ověřuje, zda kromě jejích vlastních 
auditů jsou prováděny dostatečné audity s cílem lépe předcházet chybám a napravovat je a obecněji 
posílit schopnost členských států poradit si s ustanoveními stávajícího programového období.  

V oblasti soudržnosti se opatření zaměřují zejména na potřebu upřednostňovat využívání 
zjednodušeného vykazování nákladů a podporovat větší transparentnost a správní kapacitu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a postupů státní podpory v návaznosti na provádění a neustálé aktualizace 
akčních plánů pro zadávání veřejných zakázek a státní podpory. 

Více než polovina našeho kontrolovaného základního souboru je zatížena významnou (materiální) 
mírou chyb 

Souhrnná odpověď Komise na body 1.21 a 1.22:  

Komise uplatňuje kontrolní strategie rozlišené podle míry rizika a více se věnuje vysoce rizikovým 
programům a výdajům.  

Na základě své vlastní podrobné analýzy řízení podle jednotlivých programů (viz výroční zpráva o 
řízení a výkonnosti za rok 2019, s. 61–62) se Komise domnívá, že rizikové částky při platbě pod 2% 
prahem významnosti představují 54 % celkových příslušných výdajů a částky nad 2% prahem 
významnosti pak 46 %. Proto má Komise za to, že o něco méně než polovina příslušných výdajů je 
zatížena významnou chybou. 

Jedná se o: Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (maximálně 3,8 %); Evropský 
sociální fond (maximálně 2,4 %); v rámci přírodních zdrojů o: tržní opatření a rozvoj venkova (2,7 
%); granty na výzkum v rámci programu Horizont 2020; další složité granty. 

V důsledku zavedených kontrol (na základě rizik) u výdajů, které jsou považovány za vysoce 
rizikové, Komise podrobně identifikuje ty programy, které považuje za vysoce rizikové, a programy, 
které považuje za málo rizikové (tj. s odhadovanou mírou chyb nižší než 2% práh významnosti). 
Výdaje považované za nízkorizikové se týkají například některých segmentů programu Horizont 2020 
(akce „Marie Curie-Skłodowska“; granty Evropské rady pro výzkum), dalších výdajů zařazených do 
okruhu „Konkurenceschopnost“ (Evropská kosmická agentura a Agentura pro globální navigační 
družicový systém; Nástroj pro propojení Evropy; Erasmus+) a velké části výdajů okruhu „Globální 
Evropa“.  
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1.23. Pokud jde o soudržnost, Komise konstatuje, že míra chyb vypočítaná Účetním dvorem je nižší 
než v minulém roce.  

Komise ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti a ve výročních zprávách o činnosti uvádí rozpětí 
chyb v politice soudržnosti, které je v rozpětí chyb vypočítaném EÚD. Komise se domnívá, že její 
podrobné posouzení odráží rozumný a přiměřený odhad chybovosti jak u jednotlivých programů, tak 
kumulativně u všech programů. Komise dále odkazuje na rozpětí chybovosti zveřejněná ve výroční 
zprávě o řízení a výkonnosti a výročních zprávách o činnosti za rok 2019 týkajících se GŘ REGIO a 
EMPL, která jsou výsledkem podrobné analýzy stavu u každého ze 420 programů a zahrnují 
maximální rizika (nejhorší možné scénáře). U EFRR a FS se chybovost pohybuje mezi 2,7 % a 3,8 % 
a u ESF mezi 1,7 % a 2,4 %. 
 
Komise jako obvykle vyvodí důsledky ze všech chyb zjištěných jejími útvary a Evropským účetním 
dvorem a, bude-li to  nezbytné, požádá o dodatečné finanční opravy. Rovněž bude spolu s příslušnými 
auditními orgány analyzovat hlubší příčiny těchto problémů a možnosti jejich dalšího řešení. Komise 
rovněž konstatuje, že má k dispozici nezbytné nástroje k identifikaci ohrožených programů nebo částí 
programů a k přijetí dalších nápravných opatření, včetně případných dodatečných finančních oprav, s 
cílem zajistit v průběhu času zbytkovou chybovost nižší než 2 % pro všechny programy v každém 
účetním období. 

Pokud jde o opatření přijatá k omezení chyb, Komise poskytla členským státům aktualizované pokyny 
na programové období 2014–2020, které mají spolu s požadavkem na používání zjednodušeného 
vykazování nákladů kvalitu řídicích kontrol dále zlepšit.  

Komise vypracovala akční plán pro zadávání veřejných zakázek, který byl od roku 2014 několikrát 
aktualizován, a společný akční plán pro státní podpory. Cílem těchto opatření je pomoci správcům a 
příjemcům finančních prostředků EU zlepšit jejich postupy zadávání veřejných zakázek a snížit riziko 
nesrovnalostí spojených s uplatňováním pravidel státní podpory, a to prostřednictvím vzdělávacích 
programů a šíření příslušných informací mezi zúčastněnými stranami z ESI fondů. 

1.24 Pokud jde o přírodní zdroje, Komise je spokojena se zjištěním EÚD (kapitola 6, bod 6.11), že 
přímé platby EZZF, které představují 70 % výdajů v oblasti přírodních zdrojů, jsou nadále bez 
významných chyb a odhadovaná míra chyb pro celou kapitolu je pod prahem významnosti. Tento 
závěr je v souladu s vlastním posouzením Komise týkajícím se řízení (viz chybovost u přímých plateb 
vykázaná ve výroční zprávě o činnosti GŘ AGRI za rok 2019 a uvedená ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti za rok 2019). 

Komise se rovněž domnívá, že rizikovější výdaje souvisejí s tržními opatřeními (2,8% riziko při 
platbě) a s rozvojem venkova (2,7% riziko při platbě). 

Na základě vlastního podrobného posouzení řízení podle jednotlivých programů (viz výroční zpráva o 
řízení a výkonnosti za rok 2019, s. 61–62) však Komise považuje námořní a rybářský fond (ENRF) za 
málo rizikový vzhledem k tomu, že jeho riziko při platbě je nižší než 2 %. 

1.25 Pokud jde o konkurenceschopnost, Komise se domnívá, že rizikovější výdaje v rámci této 
kapitoly se týkají částí programu Horizont 2020, a sdílí názor na hlavní zdroje chyb. 

Na základě vlastního podrobného posouzení řízení podle jednotlivých programů (viz výroční zpráva o 
řízení a výkonnosti za rok 2019, s. 61–62) se však Komise domnívá, že u některých části programů 
„Výzkum“ a/nebo „Konkurenceschopnost“ (viz akce „Marie Curie-Skłodowska“; Evropská rada pro 
výzkum (ERV) Evropská kosmická agentura a Agentura pro globální navigační družicový systém; 
Nástroj pro propojení Evropy; Erasmus+) je riziko nízké, neboť  odhadované riziko při platbě je nižší 
než 2 %. 
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1.26 Pokud jde o okruh Globální Evropa, Komise se na základě vlastního podrobného posouzení 
řízení podle jednotlivých programů (viz výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2019, s. 61–62) 
domnívá, že  v rámci této kapitoly nejsou výdaje s nižším rizikem omezeny pouze na segment 
rozpočtové podpory.  

Jak je transparentně uvedeno ve výročních zprávách o činnosti generálních ředitelství pro vnější 
vztahy, většina segmentů přímého a nepřímého řízení vykazuje nízké riziko při platbě (s výjimkou 
grantů na přímé řízení ENI-IPA, k nimž GŘ NEAR vzneslo výhradu a vypracovalo akční plán). 

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

1.27 Komise souhlasí s tím, komplexní pravidla skutečně přispívají k vyššímu riziku chyb. Komise 
proto neustále pracuje na co největším zjednodušení pravidel a na větším využívání jednodušších 
prováděcích mechanismů, jako jsou možnosti zjednodušeného vykazování nákladů. Snížení 
administrativní zátěže příjemců a zmenšování složitosti bylo jednou z hlavních zásad návrhů Komise 
na příští víceletý finanční rámec, v němž byla rovněž zohledněna doporučení Evropského účetního 
dvora z minulých let. 

1.28 Souhrnná odpověď Komise na body 1.27 a 1.28: 

Vzhledem k tomu, že výdajové programy EU jsou ze své podstaty víceleté, týkají se i související 
kontrolní systémy a cykly řízení více let. To znamená, že ačkoli lze chyby odhalit v příslušném 
roce, náprava probíhá v témž roce nebo v následujících letech po provedení platby – až do okamžiku 
uzavření programu na konci jeho životního cyklu. V roce 2019 dosáhla potvrzená nápravná 
opatření  částky 1,5 miliardy EUR (o 25 % více než v roce 2018). Týkala se hlavně chyb 
ovlivňujících platby provedené v předchozích letech. 

V roce 2019, pokud jde o soudržnost,  informovaly auditní orgány již druhým rokem o 
nesrovnalostech, které zjistily při svém auditu operací vycházejícím ze společné typologie dohodnuté 
s Komisí a sdílené mezi členskými státy.  

Většina nesrovnalostí zjištěných auditními orgány a Komisí se týkala stejných hlavních kategorií, 
které vymezil EÚD: nezpůsobilé výdaje, problémy v zadávání veřejných zakázek, nedostatečná 
auditní stopa. To prokazuje, že auditní orgány náležitě odhalují různé typy nesrovnalostí 
přispívajících k míře chyb, avšak ne ve všech případech. To je složitým projektům a pravidlům 
vlastní. 

Komise bude nadále spolu s příslušnými auditními orgány analyzovat hlubší příčiny těchto problémů 
a možnosti jejich dalšího řešení. 

Pokud jde o výdaje na SZP, byly identifikovány důvody a dotčené platební agentury a v případě 
potřeby bylo požádáno o vypracování akčních plánů. 

U programu Horizont 2020 přijala Komise opatření, jako je zjednodušení vzorové grantové dohody, 
jasnější sdělení o pravidlech způsobilosti a další rozšíření financování jednorázových částek.  

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

1.30 Na základě vlastního podrobného posouzení řízení podle jednotlivých programů (viz výroční 
zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2019, s. 61–62) se Komise domnívá, že (části) programů 
financování, které mají být považovány za nízkorizikové (což znamená, že související riziko při 
platbě je nižší než 2 %), činí 80 miliard EUR nebo 54 % příslušných výdajů v roce 2019.  
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To zahrnuje: zemědělství – přímé platby; Námořní a rybářský fond; akci Marie Curie-Skłodowská; 
Evropskou radu pro výzkum (ERV) Evropskou kosmickou agenturu a Agenturu pro globální 
navigační družicový systém; Nástroj pro propojení Evropy; Erasmus+; Azylový, migrační a integrační 
fond; rozpočtovou podporu, dotace, správní výdaje atd. 

Pokud jde o rozpočtovou podporu, Komise zdůrazňuje, že rozpočtová podpora pro země mimo EU je 
zcela založena na výkonnosti, přičemž vyplácení závisí na splnění všech obecných kritérií 
způsobilosti a specifických ukazatelů výkonnosti před provedením platby. V případě nedodržení 
těchto podmínek se smlouvy o rozpočtové podpoře pozastaví nebo zcela zastaví. Podpora je proto 
úzce spjata s dosahováním výsledků a není přidělována na základě nároku. 

Podávání informací o správnosti Komisí 

1.32 Komise znovu vyjadřuje svou podporu iniciativě EÚD, podle níž by se v souvislosti s 
prohlášením o věrohodnosti více využívaly informace o legalitě a správnosti vykázané Komisí 
prostřednictvím integrovaného finančního výkaznictví a podávání zpráv o odpovědnosti, zejména 
nyní, kdy závěry obou orgánů jdou stejným směrem. Komise od počátku konstruktivně doprovázela 
rozhodnutí Účetního dvora a úzce s ním spolupracovala, zejména při provádění pilotního přístupu v 
oblasti soudržnosti a navrhla, jak některé z obtíží překonat. Na základě získaných zkušeností a 
dosaženého pokroku bude Komise i nadále podporovat Účetní dvůr v jeho přístupu spočívajícím ve 
využívání výsledků auditů provedených vnitrostátními orgány jako základu pro přezkum legality a 
správnosti výdajů na soudržnost. 

Pokud jde o pilotní projekt EÚD v oblasti soudržnosti, u většiny programů politiky soudržnosti 
získávají útvary Komise pro účely procesu prohlášení o věrohodnosti včasné a spolehlivé auditní 
informace. Požadovaná ověření (auditní cyklus) však mohou trvat déle než jeden rok. Informace o 
potvrzených mírách chyb (většina programů) a o několika málo mírách chyb, které ještě nebylo 
možné potvrdit, jsou každoročně zveřejňovány zcela transparentně ve výročních zprávách o činnosti 
dotčených generálních ředitelství. Kromě toho mohou být audity na vnitrostátní úrovni a na úrovni 
EU prováděny v souladu s právními předpisy po dobu nejméně tří let po roce, v němž byla předložena 
účetní závěrka. To je důležité pro to, aby Komise mohla plnit své povinnosti ve vztahu k plnění 
rozpočtu EU v rámci víceletých programů. 

Pokud navíc řízení o sporných otázkách znemožňují získat konečné výsledky auditu do příští výroční 
zprávy o činnosti, zaujímají útvary Komise obezřetný přístup k nahlášené průměrné míře zbytkového 
rizika a výroku auditora a zváží nejhorší možný scénář pro klíčový ukazatel výkonnosti týkající se 
zákonnosti a výroky auditora ve výročních zprávách o činnosti. U příslušných programů se pak 
vyžadují další důkazní informace, aby se ověřilo, zda se nejhorší scénář vykázaného rizika naplní. Viz 
rovněž odpovědi Komise uvedené v bodech 5.52 a 5.58 v kapitole 5. 

Komise je připravena pokračovat v jednáních s cílem stanovit podmínky nezbytné pro dosažení 
pokroku v tomto procesu, přičemž náležitě zohlední stávající právní rámec, zvláštnosti jednotlivých 
výdajových programů a jejich víceletou povahu. 

Souhrnná odpověď Komise na body 1.33 a 1.34: 

Komise plní jakožto správce rozpočtu EU specifickou úlohu a v souladu s tím navrhuje svůj přístup k 
řízení fondů EU. Tento přístup se liší od přístupu uplatňovaného Účetním dvorem v roli auditora. To 
může vést k určitým rozdílům mezi odhadem míry chyb každým z orgánů.   

Odhad Komise týkající se rizika při platbě pro celý rozpočet EU uvedený ve výroční zprávě o řízení a 
výkonnosti vychází z agregace rizik při platbě uvedených ve výročních zprávách o činnosti. 

244



CS   CS 
 

 

Kromě rizika při platbě Komise rovněž prezentuje a odhaduje riziko při uzávěrce, což je odhad chyb, 
které zůstanou na konci životního cyklu programů po provedení všech kontrol ex post a oprav (mezi 
okamžikem podávání zpráv a koncem životního cyklu programu). 

Vzhledem k víceleté povaze svých výdajů a kontrolním strategiím může Komise jakožto správce 
rozpočtu EU uplatňovat opravy až do uzavření programu financování. 

Z toho vyplývá, že jakmile Komise a členské státy dostanou čas na uplatnění své nápravné kapacity a 
Komise bude moci využít nástroje dohledu, které má k dispozici v souladu se svými povinnostmi 
podle různých odvětvových právních základů, bude reálné riziko při uzávěrce v konečném důsledku 
výrazně nižší než 2 %, a to dokonce i za každý ohlašovací rok. 

1.34 Odhad Komise týkající se rizika při platbě za rok 2019 činí 2,1 %, což je rozpětí vypočtené 
EÚD. 

Jednotlivé prvky odhadu Komise nejsou vždy v souladu s našimi zjištěními 

Souhrnná odpověď Komise na body 1.35 a rámeček 1.11: 

Rámeček 1.11 – Pokud jde o SZP v rámci přírodních zdrojů, Komise potvrzuje, že považuje za 
nezbytné provést úpravy výsledků kontrol prováděných členskými státy za účelem posouzení rizika 
při platbě. Tyto úpravy vycházejí z výsledků práce certifikačních subjektů (podle názoru Komise se 
značně zlepšila) a vlastních auditů Komise, čímž se zajišťuje spolehlivé posouzení odhadované míry 
chyb. Viz také odpověď Komise na odstavce 6.30 a 6.31. 

Komise s uspokojením konstatuje, že riziko při platbě u výdajů na SZP ve výši 1,9 % je v 
souladu s mírou chyb odhadovanou EÚD v oblasti přírodních zdrojů. 

Pokud jde o Soudržnost, Komise zdůrazňuje, že v okamžiku podpisu výročních zpráv o činnosti se na 
výdaje vykázané v kalendářním roce, za který se podává zpráva, vztahuje 10 % zadržení průběžných 
plateb. Komise svůj klíčový ukazatel výkonnosti (KPI 5) týkající se legality aktualizovala již ve svých 
výročních zprávách o činnosti za rok 2018 v souladu s doporučením č. 4 výroční zprávy EÚD za rok 
2017. Komise důkladně přezkoumává míry chyb nahlášené auditními orgány a v případě potřeby je 
zvyšuje a s přihlédnutím k dalším nejistotám u řady programů vypočítává rozpětí rizik včetně 
nejhoršího scénáře (viz odpovědi Komise k bodům 1.23 a 1.32).    

Pokud jde o okruh Globální Evropa, jak je uvedeno v kapitole 8 této výroční zprávy (bod 8.16), ve 
studii míry zbytkových chyb GŘ NEAR z roku 2019 nebyly uvedeny žádné odhady a pouze 3 z 357 
operací byly předmětem odhadů ve studii míry zbytkových chyb GŘ DEVCO z roku 2019. Podle 
příručky o míře zbytkových chyb lze odhad provést pouze tehdy, není-li dokumentace poskytnuta z 
logistických nebo právních důvodů. Ve všech ostatních případech se použije vyčíslená chyba.  

Komise konstatuje, že plné spoléhání se na předchozí kontrolní činnost se ve studii míry zbytkových 
chyb GŘ NEAR z roku 2019 snížilo, a domnívá se, že nedošlo k přílišnému spoléhání na kontrolní 
činnost jiných auditorů. Rozhodnutí o úplném a částečném spoléhání na předchozí kontroly se 
přijímají v odůvodněných případech. Provádějí se kontroly s cílem rozhodnout, zda se plně nebo 
částečně spolehnout na předchozí práci, a tyto kontroly jsou určeny k identifikaci chyb, které nebyly 
zjištěny při předchozí kontrolní činnosti. Pokud by se na kontrolní činnost jiných auditorů nespoléhalo 
tam, kde je tato činnost vyhodnocena jako spolehlivá, byl by příjemce podroben dvěma 
auditům/ověřením téže operace. 
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Metodika míry zbytkových chyb zahrnuje kontroly zadávání veřejných zakázek, které zahrnují mimo 
jiné odmítnutí kandidátů, soulad s kritérii pro výběr a udělování zakázek, a to jak pro zadávání 
zakázek v prvním a druhém stupni, tak pro přímé zadávání zakázek. 

Komise rovněž odkazuje na své podrobné odpovědi v kapitole 8 a ve výroční zprávě Evropského 
účetního dvora o ERF.  

1.36 Podle finančního nařízení (čl. 247 odst. 1 písm. b)) musí oddíl 2 výroční zprávy o řízení a 
výkonnosti Komise obsahovat shrnutí výročních zpráv o činnosti pověřených schvalujících osob. 

1.37 První odrážka – Odhad Komise týkající se rizika při platbě za rok 2019 činí 2,0 % pro 
„Výzkum, průmysl, vesmír, energetiku a dopravu“ a 1,0 % pro „Ostatní vnitřní politiky“. 
Rizika při uzávěrce činí 1,5 % a 0,8 % (viz příloha 3 výroční zprávy o řízení a výkonnosti, tabulka B, 
strana 232).  

Je tedy v mezích odhadované míry chyb EÚD. 

Druhá odrážka – Odhad Komise týkající se rizika při platbě za rok 2019 činí 3,1 % v případě 
„Soudržnosti“. Riziko při uzávěrce činí 1,1 % (viz příloha 3 výroční zprávy o řízení a výkonnosti, 
tabulka B, strana 232). 

V rámci tohoto celkového okruhu „Soudržnost“ se podrobnější odhady Komise týkající se rizika při 
platbě za rok 2019 pohybují v rozmezí 2,7–3,8 % u EFRR a 1,7–2,4 % u ESF (viz výroční zpráva o 
řízení a výkonnosti za rok 2019, strana 58 a související výroční zprávy o činnosti). 

1.38 Komise je spokojena s tím, že v případě přírodních zdrojů dosáhly oba orgány stejného výsledku, 
pokud jde o odhadovanou míru chyb. 

ZÁVĚRY 

1.46 Závěrem lze říci, že Komise přikládá velký význam řádnému finančnímu řízení rozpočtu 
EU. Jako správce rozpočtu EU zavedla Komise víceleté kontrolní strategie, jejichž cílem je 
předcházet chybám, odhalovat je a napravovat. 

Komise i nadále přijímá opatření k řešení složitých problémů a zajišťuje, aby u všech programů bylo 
možné chybám lépe předcházet a odhalovat je v průběhu času. 

Pokud jde o příjmovou stranu rozpočtu EU, Komise má zato, v souladu s EÚD, že tato oblast není ve 
významném rozsahu zatížena chybami. 

Pokud jde o výdaje, míra chyb odhadovaná Komisí v roce 2019 je v rozmezí míry podle EÚD. Odhad 
Komise týkající se celkového rizika při platbě v roce 2019 ve výši 2,1 % rovněž vykazuje mírný 
nárůst ve srovnání s rokem 2018. Celkové riziko při uzávěrce se však odhaduje na 0,7 %, což je 
výrazně pod 2% prahem významnosti (materiality), a to v souladu s úrovní předchozích let i s cílem 
Komise. To zohledňuje odhadované budoucí opravy, které jsou Komise a členské státy schopny 
provádět za použití právních nástrojů, které mají k dispozici pro daný segment výdajů/programů, a 
Komise respektuje veškerá náležitá řízení o sporných otázkách s dotčenými členskými státy. V roce 
2019 potvrzená nápravná opatření dosáhla částky 1,5 miliardy EUR (o 25 % více než v roce 2018). 
Týkala se hlavně chyb ovlivňujících platby provedené v předchozích letech.  

Na základě vlastního podrobného posouzení řízení (viz výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 
2019, s. 61–62) se Komise domnívá, že příslušné výdaje, u nichž je riziko při platbě nízké, tj. méně 
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než 2 %, představují 54 % celkových příslušných výdajů a výdaje, u nichž je riziko při platbě vyšší 
než 2 %, představují 46 %. Proto má Komise za to, že o něco méně než polovina příslušných 
výdajů je zatížena významnou chybou (viz také odpověď Komise na odstavec 1.21).  

Jako výsledek úsilí Účetního dvora, Komise a jejích prováděcích partnerů se finanční řízení rozpočtu 
EU postupem času zlepšilo a míra chyb se v posledních letech s výjimkou některých konkrétních 
oblastí politiky přiblížila 2% prahu významnosti. Komise se domnívá, že všechny dostupné důkazy 
poukazují na tento trend: v roce 2019 se míra chyb odhadovaná EÚD (2,7 %) ve srovnání s minulým 
rokem mírně zvýšila (2,6 % v roce 2018). Je však nižší než v roce 2016 (3,1 %), kde byl výrok s 
výhradou o legalitě a správnosti výdajů vydán poprvé, a výrazně nižší než v roce 2015 (3,8 %). 
Komise rovněž konstatuje, že odhadovaná míra chyb se ve srovnání s rokem 2018 ve dvou hlavních 
výdajových oblastech (přírodní zdroje a soudržnost) snížila a že u správních výdajů a přírodních 
zdrojů (které představují 55,4 % kontrolovaného základního souboru) je odhadovaná míra chyb pod 
prahem významnosti1.  

Kromě toho a s přihlédnutím ke kvalitativnímu posouzení účinného fungování kontrolních systémů ze 
strany Komise, zejména k víceleté nápravné kapacitě, která vede k tomu, že riziková částka při 
uzávěrce (0,7 %) je hluboko pod 2% prahem významnosti (materiality), se Komise domnívá, že chyby 
nejsou rozšířené a nepřenášejí se na celý rozpočet EU. To je transparentně uvedeno ve výročních 
zprávách o činnosti generálních ředitelů a ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti. 

                                                      
1 U přírodních zdrojů činí odhadovaná míra chyb 1,9 %. 
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KONEČNÉ ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 
DVORA ZA ROK 2019 

„PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2019 – KAPITOLA 2 –   
ROZPOČTOVÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ“ 

 

ROZPOČTOVÉ ŘÍZENÍ V ROCE 2019 

Objem zbývajících závazků se nadále zvyšuje 

Souhrnná odpověď Komise na body 2.7 a 2.8: 

V roce 2018 došlo k významnému zrychlení při provádění programů ESI fondů v rámci politiky 
soudržnosti. Na konci roku 2018 předstihla míra výběru projektů pro Evropský fond pro regionální 
rozvoj (dále jen „EFRR“) a pro Fond soudržnosti, kterou Komise považuje za jeden z předpokladů a 
známek budoucího čerpání, hodnotu ve stejném referenčním období v letech 2007–2013. Tento 
pozitivní trend byl potvrzen na konci prosince 2019, přičemž míra výběru dosáhla 92,3°% (tj. o 4,5 
procentního bodu vyšší ve srovnání s lety 2007–2013 ve stejném referenčním období). Pokud jde 
o Evropské sociální fondy (dále jen „ESF“), situace se neustále zlepšuje, přičemž míra výběru dosáhla 
ke konci prosince 2019 hodnoty 85°% (pouze o přibližně 3,5 procentního bodu nižší ve srovnání s 
lety 2007–2013 ve stejném referenčním období). Dále je třeba upozornit, že průměrná míra výběru 
projektů v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) se na konci roku 2019 
blížila 100 %. 

Jak také zdůraznil Evropský účetní dvůr (dále jen „EÚD“) v bodu 2.8 své výroční zprávy za rok 2018, 
míry čerpání Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) byly podstatně vyšší než 
u ostatních ESI fondů (viz také bod 2.15 této zprávy EÚD). Komise poukazuje na to, že zpoždění při 
provádění, která jsou v tomto bodě této zprávy popsána, se netýkají Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV). 

V letech 2018 a 2019 byl schválený rozpočet pro všechny fondy plně využit, stejně tak jako většina 
účelově vázaných příjmů. 

Pokračuje úsilí o urychlení provádění v terénu. Komise pozorně sleduje programy, které jsou 
považovány za ohrožené zpožděním, aby zabránila nedostatečnému čerpání a případnému zrušení 
závazků, a rovněž sleduje přijetí investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII) a opatření 
investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus (CRII+). Ke zlepšení situace je veden intenzivní 
dialog s°příslušnými členskými státy. Útvary Komise poskytují členským státům významnou 
podporu, včetně technické pomoci a poradenských služeb. 

Celkový dopad faktorů spojených s krizí COVID-19 nebyl dosud vyčíslen a bude plně zjistitelný až v 
roce 2021. 

Viz rovněž odpověď Komise na bod 2.16. 

2.9 Na základě návrhů Komise ohledně finančního rámce na období 2021–2027 dosáhnou platby v 
prvních letech nového programového období úrovně přesahující navrhované stropy závazků. Aniž by 
byl dotčen konečný výsledek jednání o víceletém finančním rámci (dále jen „VFR“) a dokončení 
souvisejících legislativních postupů, mělo by toto umožnit zvrátit od roku 2021 trend nárůstu míry 
zbývajících závazků, která by se měla do konce roku 2025 snížit o 5 %. \\Zdroj: COM(2020) 298: 
Dlouhodobá prognóza přítoku a odtoku prostředků rozpočtu EU v°období (2021–2025)\\. 

RIZIKA A VÝZVY PRO ROZPOČET EU 
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Změny v rozpočtu EU v důsledku pandemie COVID-19 

2.11 Komise zdůrazňuje, že revidovaná celková částka VFR předložená dne 27. května 2020 (tj. 1 100 
miliard EUR) je ve skutečnosti vyšší než kompromis, který v únoru 2020 předložil předseda Evropské 
rady (1 094 miliard EUR) a jenž při jednáních o balíčku opatření pro hospodářské oživení 
představoval poslední referenční bod. 

Komise rovněž poukazuje na to, že v případě, že nebude přijato nařízení o VFR na období 2021–
2027, budou nezbytná přechodná ustanovení o základních aktech výdajových programů, aby se 
předešlo zastavení většiny výdajových programů EU. 

Spojené království vystoupilo z EU 

2.13 Komise zdůrazňuje, že příspěvek Spojeného království na období po roce 2020 bude stanoven na 
základě ustanovení Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z 
Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii. Spojené království zůstává 
odpovědné za veškeré finanční povinnosti a závazky vyplývající z celého období jeho členství v EU. 

Během přechodného období, které skončí dne 31. prosince 2020, Spojené království nadále přispívá 
do rozpočtu EU a využívá jej podle stejných pravidel, jako by zůstalo členským státem. 

OTÁZKY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ  

 Čerpání prostředků z ESI fondů se zrychlilo, ale stále je pomalejší než v předchozím VFR 

2.14 Po opožděném zahájení pokračuje provádění programů politiky soudržnosti úspěšně. Komise 
odkazuje na své souhrnné odpovědi k bodům 2.7 a 2.8.  

Míra čerpání je rovněž ovlivněna rozhodnutím normotvůrce přejít v období 2014–2020 na obecné 
pravidlo  o zrušení závazku n+3. Celkový dopad faktorů spojených s krizí COVID-19 ještě není zcela 
jasný. 

2.15 Komise se domnívá, že závěry plynoucí ze srovnání s předchozím VFR by měly být vyvozovány 
obezřetně, neboť některé významné rozdíly mezi nařízením o společných ustanoveních pro 
programové období 2007–2013 a pro programové období 2014–2020 (jako je pravidlo n+3 a proces 
schvalování roční účetní závěrky) znamenají, že míra plateb u novějšího nařízení by mohla být 
pomalejší.  

Komise zdůrazňuje, že i když je míra čerpání Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) 
nižší, není daleko od míry čerpání prostředků z fondů EFRR a ESF, s nimiž sdílí požadavky 
společného systému řízení a kontroly. 

Komise dále zdůrazňuje, že vysoká míra čerpání v roce 2019 ukazuje, že se část počátečního zpoždění 
programů dohání. 

2.16 Spolunormotvůrci zavedli pravidlo o automatickém zrušení závazku n+3 (namísto n+2), a došlo 
tak k odstranění stimulu k rychlejšímu plnění rozpočtu. Zavedení rizika čistých finančních oprav v 
případě, že závažné nedostatky zůstanou nezjištěné nebo neopravené, ačkoli se ukázalo, že podobné 
účinky měly významné nástroje na ochranu finančních zájmů Unie. Konkrétně v souvislosti s 
Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) bylo třeba některá opatření (např. kontrola 
rybolovu, shromažďování vědeckých údajů) přesunout z přímého řízení na sdílené řízení z 
předchozího programového období, což vyžadovalo významné úpravy ze strany vnitrostátních orgánů 
veřejné správy.  
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S cílem podpořit řádné finanční řízení a°včasné provádění v programovém období 2021–2027 
zahrnuje návrh Komise na nařízení o°společných ustanoveních (COM(2018) 375) pravidlo 
o°automatickém zrušení závazku n+2 namísto stávajícího pravidla o automatickém zrušení závazku 
n+3. Tím není dotčen konečný výsledek jednání o VFR a dokončení souvisejících legislativních 
postupů. 

Komise je přesvědčena, že v případě, že by dohánění zpoždění – doložené vysokou mírou čerpání v 
roce 2019 – pokračovalo ve stávajícím tempu, bude úroveň zbývajících závazků nižší, než se 
předpokládalo. 

Komise nakonec zdůrazňuje, že nízká míra čerpání popsaná v tomto bodě této zprávy se netýká 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). 

2.17 S cílem předejít opakující se otázce velkého objemu účelově vázaných příjmů vyplývajícího z 
vrácení částek nevyužitého ročního předběžného financování do rozpočtu EU, jak je popsáno ve 
společné odpovědi na body 2.16 a 2.17, navrhla Komise snížení roční míry předběžného financování 
pro období 2021 až 2023 stávajícího programového období (COM(2018)0614) a zahrnula nižší míru 
do návrhu nařízení o společných ustanoveních pro VFR na období 2021–2027. Tím není dotčen 
konečný výsledek jednání o VFR a dokončení souvisejících legislativních postupů. 

Komise si je vědoma skutečnosti, že toto významné snížení účelově vázaných příjmů dostupných na 
konci roku 2019 klade důraz na prostředky na platby. Komise provede důkladnou analýzu potřebných 
prostředků na platby požadovaný do konce roku během provádění globálních převodů a v případě 
potřeby předloží návrh rozpočtovému orgánu. 

Finanční nástroje v rámci sdíleného řízení mají rovněž problémy s čerpáním prostředků 

2.21 Návrh nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 zahrnuje ustanovení, která 
výrazně snižují časový odstup mezi koncem období, na které se vztahuje, a dostupností údajů o 
finančních nástrojích. Toho je dosaženo tím, že jsou klíčové údaje o finančních nástrojích začleněny 
do finančních údajů předkládaných několikrát ročně programovými orgány a jsou poskytovány na 
úrovni priorit. 

Údaje o jednotlivých finančních nástrojích by měly být na požádání stále k dispozici, jako je tomu v 
případě operací využívajících jiné formy financování. 

V příštím programovém období 2021–2027 je podávání zpráv o finančních mechanismech v rámci 
EZFRV upraveno článkem 121 nařízení o strategických plánech společné zemědělské politiky (SZP), 
které vyžaduje předložení výroční zprávy za zemědělský rozpočtový rok (16. října až 15. října) do 15. 
února, což vede k předkládání zpráv o dva měsíce dříve než během období 2014-2020. Informace 
uvedené v čl. 121 odst. 6 nařízení o strategických plánech společné zemědělské politiky se vykazují 
na úrovni typu intervence (ekvivalent priority v rámci nařízení o společných ustanoveních). 

Rozpočet EU je vystaven finančním rizikům 

Rozpočet EU pokrývá různé druhy finančních operací 

2.26 Komise zdůrazňuje, že nadcházející zpráva za rok 2019 o „zárukách, na něž se vztahuje rozpočet 
EU“ (článek 149 starého finančního nařízení) obsahuje celý oddíl o fondu EFSI, který poskytne 
souhrnné informace k 31. 12. 2019. Od roku 2021 bude Komise rozpočtovým orgánům předkládat 
výroční zprávu o rozpočtových zárukách (čl. 41 odst. 5 finančního nařízení), včetně posouzení všech 
podmíněných závazků hrazených z rozpočtu, které vyplývají z rozpočtových záruk nebo finanční 
pomoci, v souladu s ustanoveními nového finančního nařízení. 
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Záruční fondy 

2.28 Komise považuje za nepravděpodobné, že by částky, které jsou k dispozici v záručních fondech, 
nebyly dostatečné. 

Budoucí vystavení rozpočtu EU riziku vyžaduje nové posouzení 

2.34 Komise ve spolupráci s prováděcími partnery pozorně sleduje možný dopad krize COVID-19 na 
vystavení Unie riziku v důsledku rozpočtových záruk. V současnosti se Komise nedomnívá, že je 
nutné revidovat cílové míry tvorby rezerv pro příslušné programy, které již byly od samého počátku 
obezřetně stanoveny. Cílová míra tvorby rezerv pro nové záruční nástroje navržené Komisí v rámci 
nástroje Next Generation EU byla vypočtena stejně obezřetně. 

ROZPOČET EU A SKUPINA EIB JSOU ÚZCE PROPOJENY 

Významná část operací EIB je kryta z rozpočtu EU 

2.41 Otázky, které EÚD vznesl, byly již řešeny v odpovědích Komise na zvláštní zprávu č. 3/2019 o 
EFSI, které jsou uvedeny níže: 
 
„Komise a EIB se domnívají, že v důsledku zavedení EFSI byla většina ostatních finančních nástrojů 
ve skutečnosti významně posílena, a nikoli nahrazena. 
 
Skupina ЕIB se domnívá, že financování poskytnuté v rámci EFSI není zcela srovnatelné s ostatními 
zdroji financování, jelikož obvykle nabízí jiné podmínky, a nelze tudíž mít za to, že tyto jiné zdroje 
nahrazuje.  
 
Mobilizované investice podle metodiky odrážejí nejlepší odhad očekávaných investic do reálné 
ekonomiky, přičemž skutečné částky jsou revidovány při dokončení projektů. Mobilizované investice 
ex ante tudíž z podstaty věci představují odhad v době schválení a nejsou nadhodnoceny či 
podhodnoceny. 
 
Zeměpisnou koncentraci nelze vypočítat pouze na základě objemu podepsaných operací financování v 
každém členském státě. Při posuzování zeměpisné koncentrace je třeba vzít v úvahu velikost 
ekonomik a počet obyvatel jednotlivých členských států. 
 
Komise uznává význam zeměpisné diverzifikace EFSI. Komise a EIB v tomto ohledu provádějí řadu 
opatření k zvýšení zeměpisné rovnováhy.“ 

Náš auditní mandát se vztahuje pouze na část operací EIB 

Souhrnná odpověď Komise na body 2.44 a 2.45: 

Zvláštní status EIB je zakotven ve Smlouvách, konkrétně v článcích 308 a 309 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) a Protokolu č. 5 o statutu EIB. Povaha EIB, povaha jejích akcionářů (členské 
státy), neziskový základ jejích operací a její strategie založené mimo jiné na cílech veřejné politiky 
jsou důležitými prvky, které odlišují EIB od komerčních bank. 

Komise spolupracuje s EÚD a EIB na obnovené trojstranné dohodě. V souladu s čl. 287 odst. 3 třetím 
pododstavcem Smlouvy o fungování EU se dohoda vztahuje jak na finanční operace v rámci mandátů 
svěřených EIB Evropskou unií, tak na operace financované EIB a zaručené souhrnným rozpočtem 
Evropské unie. Tato dohoda nemění ani nenahrazuje žádné právní předpisy Unie, zejména ustanovení 
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článku 285 a čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které jsou právním 
základem této dohody a které udělují EÚD mandát k auditu výdajů a příjmů Unie spravovaných EIB. 

2.45 Komise poznamenává, že tato připomínka se týká návrhu na udělení mandátu EÚD k auditu 
projektů EIB, které nejsou navázány na rozpočet EU nebo z něj nejsou financovány, a proto se tato 
připomínka na Komisi nevztahuje. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Závěry 

2.47 Na základě návrhů Komise týkajících se finančního rámce na období 2021–2027 dosáhnou 
platby v prvních letech nového programového období úrovně přesahující navrhované stropy závazků. 
Aniž by byl dotčen konečný výsledek jednání o VFR a dokončení souvisejících legislativních 
postupů, mělo by to umožnit zvrácení trendu nárůstu zbývajících závazků od roku 2021, přičemž do 
konce roku 2025 by se zbývající závazky měly snížit o 5 %. 

//Zdroj: COM(2020) 298: Dlouhodobá prognóza přítoku a odtoku prostředků rozpočtu EU v°období 
(2021–2025)// 

2.48 Pomalejší míra čerpání prostředků na platby ve srovnání s předchozím VFR souvisí zejména se 
změnami zavedenými v nařízeních v programovém období 2014–2020, konkrétně s vysokou mírou 
ročního předběžného financování a s delší dobou čerpání prostředků na závazky v důsledku nového 
pravidla pro automatické zrušení závazku (n+3).  

Komise zdůrazňuje, že vysoká míra čerpání v roce 2019 ukazuje, že část zpoždění na začátku 
programů je průběžně doháněna.   

Viz odpovědi Komise k bodům 2.14 až 2.17.  

Pokud jde o EZFRV, Komise pečlivě sleduje pokrok při provádění programů rozvoje venkova pro 
rozpočet na rok 2020.  

V současné době se očekává, že dostupné prostředky na platby budou stačit k úplné úhradě 
vykázaných výdajů členských států. Tím není dotčen konečný výsledek jednání o VFR ani výsledek 
příslušných ročních rozpočtových procesů. 

2.50 Informace na globální úrovni o maximálním vystavení rozpočtu EU riziku v souvislosti s 
rozpočtovými zárukami na konci každého roku jsou zahrnuty do roční účetní závěrky EU. 

Komise zdůrazňuje, že míry tvorby rezerv pro EFSI, nástroj na podporu solventnosti a InvestEU 
obsažené v jejích návrzích předložených v květnu 2020 již zohlednily pandemii COVID-19 a 
navrhované právní předpisy obsahují odpovídající ustanovení pro přezkum míry tvorby rezerv během 
provádění, bude-li to třeba. 

Od roku 2021 bude Komise rozpočtovým orgánům předkládat výroční zprávu o rozpočtových 
zárukách, včetně posouzení podmíněných závazků hrazených z rozpočtu, které vyplývají z 
rozpočtových záruk nebo finanční pomoci, a informace o skutečné míře tvorby rezerv pro doplňkové 
finanční prostředky v souladu s ustanoveními finančního nařízení. 

2.51 Komise připomíná, že nová trojstranná dohoda mezi Komisí, EÚD a EIB je předmětem revize. 
Komise odkazuje na svou souhrnnou odpověď na body 2.44 a 2.45. 
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Doporučení 

Doporučení 2.1 

Komise doporučení přijímá. 

Komise neustále sleduje platební potřeby a předkládá příslušné návrhy opravných rozpočtů a převodů 
rozpočtovými orgány a souhlasí s tím, že tak bude i v budoucnu pokračovat.  

Pokud jde o přijetí opatření s cílem zajistit dostupnost dostatečných prostředků na platby, Komise 
připomíná, že přijetí rozpočtu spadá v konečném důsledku do působnosti rozpočtového orgánu, což 
zahrnuje poskytnutí dostatečné výše prostředků na platby, včetně prostředků vyplývajících z 
mimořádných potřeb souvisejících s pandemií COVID-19 V této souvislosti bude Komise i nadále 
úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou. 

Doporučení 2.2 

Komise toto doporučení částečně přijímá. 

Komise je odhodlána sledovat provádění finančních nástrojů v rámci sdíleného zřízení, stejně tak jak 
tomu bylo doposud. To by mělo zahrnovat výroční zprávu, a to nikoli na úrovni jednotlivých 
finančních nástrojů, ale na úrovni priorit, a v případě EZFRV na úrovni typu intervencí, obsahující 
rozsah informací předkládaných Komisi v souladu s budoucím regulačním rámcem. 

Údaje o jednotlivých finančních nástrojích by měly být stále k dispozici v rámci auditní stopy, jako je 
tomu v případě operací využívajících jiné formy financování. 

Komise v této souvislosti rovněž zdůrazňuje, že budoucí odvětvová pravidla (tj. nařízení o společných 
ustanoveních na období 2021–2027) nebudou vyžadovat, aby programové orgány předkládaly údaje 
na úrovni jednotlivých finančních nástrojů; Komise proto nemá žádný legislativní mandát k uložení 
takového dodatečného požadavku. 

Doporučení 2.3 

Komise doporučení přijímá. 

Komise předloží rozpočtovým orgánům výroční zprávu o rozpočtových zárukách, včetně posouzení 
podmíněných závazků hrazených z rozpočtu, které vyplývají z rozpočtových záruk nebo finanční 
pomoci, v souladu s ustanoveními finančního nařízení. 

Doporučení 2.4 

Komise toto doporučení přijímá a domnívá se, že ho již provedla. 

Komise se snažila toto doporučení provést při předložení návrhů plánu oživení a VFR. Komise bude i 
nadále situaci sledovat. 

Aby se zajistilo, že Unie bude schopna pokrýt všechny své finanční závazky i v případech náhlého a 
prudkého hospodářského útlumu, jako je dopad pandemie COVID-19 na evropské hospodářství, 
navrhla Komise již dne 27. května 2020 zvýšit strop vlastních zdrojů na 1,4°% HND EU-27.  

Komise u zavedených rozpočtových záruk průběžně posuzuje přiměřenost úrovně tvorby rezerv 
vzhledem k úrovním stanoveným v základních legislativních aktech. V tomto duchu Komise ve 

253



CS   CS 
 

 

spolupráci s prováděcími partnery pečlivě sledovala možný dopad krize COVID-19 na vystavení Unie 
riziku v důsledku rozpočtových záruk. Cílová míra tvorby rezerv pro záruční nástroje navržené 
Komisí v souvislosti s nástrojem Next Generation EU (viz bod 2.11) byla vypočítána na základě 
obezřetnosti. 

Doporučení 2.5 

Komise poznamenává, že toto doporučení se týká návrhu na udělení mandátu EÚD k auditu projektů 
EIB, které nejsou navázány na rozpočet EU nebo z něj nejsou financovány, a proto se toto doporučení 
na Komisi nevztahuje. 
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KONEČNÉ ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 
DVORA ZA ROK 2019 

„PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2019 – KAPITOLA 3 – PŘÍJMY“ 

 

PROVĚRKA PRVKŮ VNITŘNÍCH KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ 

3.9 Komise průběžně sleduje veškeré nedostatky zjištěné u účtů B a členské státy jsou hnány k 
finanční odpovědnosti za veškeré ztráty tradičních vlastních zdrojů (TVZ) v důsledku jejich 
administrativních chyb. 

Komise bude dále sledovat problémy zjištěné auditem EÚD v Belgii, Německu a Polsku v rámci 
obvyklých následných kroků ke zjištěním EÚD a tyto členské státy budou muset přijmout vhodná 
opatření k řešení a vyřešení těchto problémů. 

3.10 Komise připomíná, že v účtech tohoto typu z podstaty existuje vysoké riziko nedostatků a 
složitosti. Z tohoto důvodu zahrnuje každá kontrola TVZ provedená Komisí prověření účtu B. 
Komise bude v tomto přístupu pokračovat. Kromě toho se program kontroly TVZ v roce 2020 
zaměřuje zejména na účetnictví TVZ s cílem reagovat na doporučení EÚD z minulého roku. 

3.11 Rozhodnutí o kritériích finančních rizik stanoví kritéria (včetně kritérií pro riziko 
podhodnocení a identifikaci rizikových hospodářských subjektů) pro elektronické označování 
transakcí, u nichž se má za to, že představují finanční riziko, a které vyžadují další kontrolu nebo 
kontrolní opatření. Kritéria finančních rizik se uplatňují před propuštěním zboží i po něm, a to i v 
kontrolách po propuštění zboží. Komise úroveň provádění ze strany členských států dosud 
neposoudila. 

Komise navíc aktualizovala Průvodce celním auditem s cílem poskytnout pokyny, jak řešit situace, 
kdy hospodářské subjekty provádějí dovozní operace v jiném členském státě, než ve kterém mají 
sídlo. Průvodce rovněž zdůrazňuje rovněž význam sdílení informací o rizicích u rizikových 
hospodářských subjektů. 

Jak EÚD uznává, členské státy posilují svou kontrolní strategii na základě nedostatků, které Komise 
zjistila ve svých kontrolách TVZ prováděných v letech 2018 a 2019. Výsledkem bude lépe 
harmonizovaná celoevropská strategie v boji proti podhodnocování. 

Komise bude situaci i nadále sledovat ověřováním vzorků dovozu a kontrolami, jakož i prováděním 
statistických analýz. 

3.13 Viz odpověď Komise k bodu 3.11. 

3.14 Viz odpověď Komise k bodu 3.11. 

V návaznosti na své kontrolní zprávy začala Komise vyčíslovat ztráty TVZ na úrovni EU a na úrovni 
členských států. 

Komise i v roce 2020 pokračuje v následných kontrolách kontrolní strategie v oblasti celní 
hodnoty. Na základě analýzy statistických údajů se odhaduje, že ztráty TVZ klesají, a Komise se 
proto domnívá, že členské státy zlepšily účinnost svých kontrolních opatření v tomto ohledu tím, že 
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přijaly opatření s cílem reagovat na zjištění Komise, o čemž svědčí výsledky auditu EÚD 
provedeného ve třech členských státech.  

3.15 Komise by ráda zdůraznila, že od vydání zpráv EÚD za roky 2013 a 2014 byla přijata opatření. 
Kromě aktualizace Průvodce celním auditem, který se již zabývá některými nedostatky zjištěnými 
EÚD, spolupracovala Komise s členskými státy na hledání řešení pro identifikaci dovozců 
působících v jiných členských státech, než ve kterých mají své sídlo, s přihlédnutím ke stávajícím 
dostupným informacím a právním ustanovením. Tato činnost se stále vyvíjí v rámci projektové 
skupiny financované z programu Clo 2020. Dalšího pokroku však může být dosaženo pouze tehdy, až 
bude plně k dispozici celounijní databáze pokrývající veškerý dovoz. 

Rámeček 3.2 – Trvající nedostatky systému celních kontrol v EU 

Databáze Surveillance III na úrovni EU je na straně Komise připravena a může přijímat toky údajů, 
ale na nové vnitrostátní dovozní systémy přešlo pouze několik členských států. Proto v současné době 
nejsou v databázi Surveillance III k dispozici žádné celounijní datové soubory informací o dovozu 
podle jednotlivých hospodářských subjektů. Na žádost členských států byla lhůta stanovena na leden 
2023. 

Komise by ráda zdůraznila, že v rámci pro řízení rizik v oblasti cel stanoví prováděcí rozhodnutí o 
kritériích finančních rizik právně závazná ustanovení k řešení finančních rizik, a to jak při propouštění 
zboží, tak i poté, včetně kontrol po propuštění zboží. Žádný hospodářský subjekt není předem 
vyloučen z uplatňování těchto kritérií, a to bez ohledu na to, ve kterém členském státě má sídlo. 

Komise však uznává, že celoevropský přehled o činnosti hospodářských subjektů představuje účinnou 
podporu pro analýzu rizik, protože v případě zjištění nesrovnalostí nebo rizik by se usnadnilo 
vysledování přeshraniční činnosti hospodářských subjektů. 

3.17 Výhrady jsou ochranné opatření, které má zmírnit riziko promlčení nesprávných výkazů 
vlastních zdrojů z DPH.  

Většina dlouhodobých nevyřízených výhrad souvisí s řízeními o nesplnění povinnosti, která mohou 
mít potenciální finanční dopad. V takovém případě výhrady odrážejí vývoj řízení o nesplnění 
povinnosti, který jsou ovlivněn několika faktory, jako je složitost případu nesplnění povinnosti a 
případné předložení věci Soudnímu dvoru.  

Komise úzce spolupracuje s členskými státy a aktivně určuje způsoby řešení problémů a přijímání 
opatření, vždy pokud možno v souladu s postupy Komise a platnými právními předpisy, s cílem 
uzavřít dlouhodobě nevyřízené případy výhrad. 

Za informace týkající se finančního dopadu jsou odpovědné členské státy. Jakmile členské státy 
předloží výpočty související s výhradami, lze vypočítat i finanční dopad. 

3.18 Komise poukazuje na to, že v roce 2019 bylo 40 ze 162 otevřených případů týkajících se TVZ 
po pěti nebo více letech uzavřeno (přibližně 25 % v jednom roce), což považuje za uspokojivý pokrok 
vzhledem ke složitosti těchto sporných případů. Komise bude nadále usilovat o rychlé uzavření 
takových případů, to však závisí i na spolupráci členských států. 

Komise se domnívá, že databáze obsahuje dostatečné informace pro sledování včasnosti a úplnosti 
následných opatření, s výjimkou finančního dopadu, který je v účetním systému SUIVI veden 
odděleně.  
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To by mohlo být začleněno do databáze následných kontrol, ale Komise konstatuje, že správné částky, 
o které se jedná, nemohou být vždy okamžitě určeny až do získání dodatečných informací od 
členských států. Kromě toho bude Komise aktualizovat interní pokyny s cílem formalizovat 
přednostní řešení dlouhodobě otevřených případů s nejvyšším potenciálním finančním dopadem.  

Proto budou zrevidovány lhůty, postupy a databáze následných kontrol otevřených případů týkajících 
se TVZ, a to tak, aby byly zohledněny obavy vyjádřené EÚD. 

Rámeček 3.3 – Nedostatky v následných kontrolách nesrovnalostí týkajících se TVZ v členských 
státech  

Komise uznává, že došlo ke zpožděním, jak zjistil EÚD. Tato zpoždění však nevedla ke ztrátám TVZ.   

Je vyvíjeno zvýšené úsilí o následné kontroly otevřených případů, přičemž prioritou jsou dlouhodobě 
otevřené spisy s možnými finančními důsledky. Útvary Komise z vlastní iniciativy pozvaly členské 
státy s nejvyšším počtem otevřených případů do Bruselu, aby se v rámci možností urychlilo jejich 
ukončení; v těchto snahách se bude pokračovat. Program kontrol TVZ v roce 2020 rovněž ponechává 
prostor pro ad hoc kontroly a řídící schůzky v zemích s nejvyšším počtem dlouhodobě otevřených 
spisů. Komise si stanovila kvantitativní cíl snížit do konce roku 2020 počet dlouhodobě otevřených 
případů o 20 %. Kromě toho zahájí řízení o nesplnění povinnosti v případě pokračujících neshod s 
členskými státy ve věci dlouhodobě otevřených případů s finančním dopadem. 

3.19 Cyklus ověřování HND za období 2016–2019 byl dokončen mnohem formalizovanějším 
způsobem než dříve. Komise je přesvědčena, že toto úsilí o větší formalizaci zvyšuje celkovou kvalitu 
odhadů HND a tím podporuje i spravedlivější výběr vlastních zdrojů mezi členskými státy. 

3.20 Během cyklu ověřování HND za období 2016–2019 Komise ověřila, že aktiva v oblasti výzkumu 
a vývoje byla v národních účtech v zásadě správně zachycena, tj. byla kapitalizována a oceněna v 
souladu s platnými pravidly. Komise přijala zejména řadu opatření k posouzení zaúčtování v oblasti 
výzkumu a vývoje v globalizovaném prostředí pomocí srovnání mezi jednotlivými zeměmi v rámci 
specializovaného pilotního projektu zaměřeného na nadnárodní podniky zacíleného na HND, zatímco 
případy, kdy byly činnosti nadnárodních podniků přemístěny, byly řešeny v systému včasného 
varování.  

Komise proto zastává názor, že doporučení 2 EÚD (2016) v příloze 3.4 do značné míry provedla. 

3.21 Komise dospěla k názoru, že kvalita revidovaného francouzského soupisu HND je přiměřená a 
jeho ověření probíhá. Komise připomíná, že obecná výhrada týkající se Francie byla vyjádřena právě 
proto, aby byly v případě potřeby chráněny finanční zájmy EU i členských států. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI 

3.23 Viz odpověď Komise k bodu 3.14. 

V návaznosti na své kontrolní zprávy začala Komise vyčíslovat ztráty TVZ na úrovni EU a na úrovni 
členských států. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

3.24 Komise zlepší své posouzení rizik pro plánování kontrol a bude nadále usilovat o rychlé uzavření 
dlouhodobě otevřených případů, které se rovněž odvíjí od toho, jak budou členské státy 
spolupracovat. 
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Komise podnikla důležité kroky, aby pomohla určit nejrizikovější hospodářské subjekty na úrovni EU 
pro audity po propuštění zboží, a to prostřednictvím označování transakcí, u nichž se má za to, že 
představují podle kritérií finančních rizik finanční riziko, a aktualizace Průvodce celním auditem. 
Úzce spolupracuje s členskými státy s cílem identifikovat dovozce, kteří působí v jiných členských 
státech, než ve kterých mají své sídlo. Dalšího pokroku však bude dosaženo pouze tehdy, až bude plně 
k dispozici celounijní databáze pokrývající veškerý dovoz (viz odpovědi k bodům 3.11 až 3.15). 

3.25 Viz odpověď Komise k bodu 3.20. 

Doporučení 3.1 – Nezachycené clo (tradiční vlastní zdroje) 

Komise doporučení 3.1 přijímá. 

a) Komise použije dostupné údaje o dovozu, aby analyzovala neobvyklé postupy. Tyto informace by 
mohly pomoci členským státům při určování konkrétních situací, které by mohly z hlediska řízení 
rizik dále analyzovat, aby případně zjistily, které subjekty tyto transakce provádějí.  

Tyto informace by sloužily jako podpora vzhledem ke skutečnosti, že členské státy jsou v rámci svých 
pravomocí nadále odpovědné za řádné provádění celních předpisů.  

Bude se postupovat v souladu s omezeními, která stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR), a platným právním rámcem. 

b) Komise využije informace obsažené v databázi Surveillance pro další účely, a to i s cílem podpořit 
analýzu údajů prováděnou členskými státy. Bude se postupovat v souladu s omezeními, která stanoví 
GDPR, a platným právním rámcem. 

Doporučení 3.1 – Otevřené případy týkající se TVZ 

Komise doporučení 3.2 přijímá.  

a) Komise svůj systém monitorování otevřených případů přehodnotí v souladu s doporučeními EÚD. 

b) Lhůty, postupy a databáze následných kontrol otevřených případů týkajících se TVZ budou 
zrevidovány v souladu s doporučeními EÚD. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 
ROK 2019 

„PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2019 – KAPITOLA 4 – 
KONKURENCESCHOPNOST PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST“ 

 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

4.6 Míra chyb vykázaná EÚD v roce 2019 (4,0 %) je v souladu s mírami chyb vykázanými v 
minulých zprávách (s výjimkou výroční zprávy za rok 2018). 

Odhadovaná míra chyb EÚD se vypočítává každoročně a nezohledňuje opravy ani regularizace, 
které provede Komise. Viz např. odpověď Komise k bodu 4.18. 

Míru zbytkových chyb u výdajů na výzkum (Horizont 2020) Komise odhaduje prováděním víceleté 
kontrolní strategie. Vykázaná míra zbytkových chyb (2,15 % na konci roku 2019) připadá na 
zpětné získávání prostředků, opravy a účinky všech kontrol a auditů Komise během celého 
období provádění programu. 

Je třeba poznamenat, že cílem Komise pro program Horizont 2020 je zachovat reprezentativní míru 
chyb v rozmezí 2–5 %, přičemž míra zbytkových chyb by se měla co nejvíce blížit 2 % (nikoli však 
nezbytně být pod touto úrovní). 

4.7 Výdaje na výzkum jsou uhrazovány na základě předložených výkazů nákladů, které vznikly 
příjemcům. Na tyto výkazy se mnohdy vztahují složitá pravidla, což může vést k chybám, jak lze 
pozorovat v případech, na které odkazuje EÚD. 

Snížení míry chyb proto závisí na nepřetržitém úsilí o zjednodušení. Za tímto účelem Komise v 
posledních fázích provádění programu Horizont 2020 ve větší míře využívá zjednodušené 
vykazování nákladů, jako je financování paušálními částkami, posiluje svou komunikaci s 
příjemci a neustále zlepšuje kontrolní mechanismy programu Horizont 2020. Tuto činnost bude dále 
rozvíjet program Horizont Evropa a bude přitom vycházet ze zkušeností získaných z programu 
Horizont 2020.   

4.8. Komise vítá, že EÚD uznal její úsilí o zjednodušení administrativních a finančních požadavků 
programu Horizont 2020. Zjednodušení zavedená v programu Horizont 2020 spolu se stále většími 
zkušenostmi hlavních příjemců pomáhají snížit počet a míru chyb. Navzdory systematickým, 
rozsáhlým a cíleným komunikačním kampaním však přetrvávají určité typy příjemců, jako jsou malé 
a střední podniky a noví účastníci, kteří jsou k chybám náchylnější než ostatní. 

4.9 b) Komise poznamenává, že v jednom z případů uvedených EÚD nebyla smlouva zneplatněna 
rozhodnutím vnitrostátního soudu, který konstatoval její protiprávnost. Smlouva byla proto i nadále 
pro smluvní strany závazná. Na základě těchto skutečností proto Komise nemůže uvedené náklady 
považovat za nezpůsobilé. 

4.10. Komise zavedla spolehlivý systém kontrol ex ante, který využívá mimo jiné detailní 
automatické kontrolní seznamy, písemné pokyny a průběžná školení. Neustálou výzvu představuje to, 
jak tento systém zlepšovat, aby se i bez dodatečné administrativní zátěže příjemci mohli zaměřovat na 
splnění svých cílů v oblasti výzkumu a inovací, a jak zároveň zajišťovat, aby byly platby výzkumným 
pracovníkům prováděny bezodkladně. 
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Vnitřní kontrola Komise se rovněž opírá o výkazy nákladů, které osvědčují nezávislí auditoři. 
Připomínka EÚD uvedená v tomto pododstavci je Komisi dobře známa a zabývala se jí v předchozích 
zprávách. V tomto ohledu Komise uspořádala řadu schůzek zaměřených na příjemce a nezávislé 
auditory, kteří vydávají příslušná osvědčení, s cílem zvýšit povědomí o nejčastějších chybách, které 
vyplývají z auditů provedených u příjemců. Kromě didaktického vzoru osvědčení o auditu v rámci 
programu Horizont 2020 poskytuje Komise auditorům vydávajícím osvědčení zpětnou vazbu o 
zjištěných chybách.  

Je důležité zdůraznit, že byť nezávislí auditoři neidentifikují ve výkazech nákladů každou jednotlivou 
chybu, výrazným způsobem se podílí na snižování celkové míry chyb. 

Hlavním zdrojem chyb jsou nadále náklady na zaměstnance, zejména ve výdajích na výzkum. 

4.11 Program Horizont 2020 je oproti předchozím rámcovým programům krokem vpřed při 
zjednodušování pravidel pro úhradu nákladů vzniklých příjemcům.  

Komise v roce 2019 posílila komunikační kampaň, když členským státům a přidruženým zemím 
navrhla komunikační akce s programem „na míru“, včetně informací a vysvětlení k nákladům na 
zaměstnance (se zahrnutím výše uvedené „hodinové sazby“). Kromě toho Komise v říjnu 2019 
vydala oznámení všem příjemcům programu Horizont 2020 s názvem „How to avoid errors when 
claiming costs in H2020 grants“ (Jak zabránit chybám při vykazování nákladů u grantů v rámci 
programu Horizont 2020). 

V příštím víceletém finančním rámci, který zahrnuje program Horizont Evropa, bude pro všechny 
přímo řízené programy Unie zaveden jednotný a jednodušší společný vzorec. Cílem tohoto vzorce je 
snížit finanční rizika pro příjemce a zároveň zjednodušit administrativu a audit napříč programy.  
 
Významné zjednodušení stanovené novou společnou vzorovou grantovou dohodou, z níž bude 
odvozena modelová grantová dohoda programu Horizont Evropa, předpokládá jednu velmi 
jednoduchou metodu účtování nákladů na zaměstnance na základě výpočtu denní sazby (roční 
náklady na zaměstnance na jednu osobu vydělené 215).  
 
Bude ukončena koncepce odpracovaných hodin i různé preskriptivní metody, které se při určování a 
vykazování způsobilých nákladů na zaměstnance ukázaly jako náchylné k chybám. 

4.12 Komise považuje jednotnou „roční hodinovou“ sazbu založenou na posledním uzavřeném 
rozpočtovém roce za jedno z hlavních zjednodušení zavedených v programu Horizont 2020. 
Nicméně se zdá, že příjemci se i přes pečlivě formulované podmínky a jasné pokyny dopustili při 
uplatňování této metody chyb. Jak již bylo uvedeno výše (viz bod 4.11), v rámci programu Horizont 
Evropa budou náklady na zaměstnance vypočítány na základě vzorce pro denní sazbu. Tento 
výpočet bude proveden podle kalendářního roku a nebude již zohledňovat poslední uzavřený 
rozpočtový rok, jako je tomu v programu Horizont 2020. 

4.13 Komise pokračuje ve svých komunikačních kampaních s cílem vysvětlit příjemcům pravidla 
financování programu Horizont 2020. 

Rámeček 4.3 – Příklad chyby ve výpočtu hodinové sazby a příklad nepoužití posledního uzavřeného 
rozpočtového roku 

 Komise se bude případem, na který EÚD odkazuje v rámečku 4.3, dále zabývat a bude 
odpovídajícím způsobem jednat. 
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4.14 Pravidlo „dvojitého stropu“ je předpokladem správného výpočtu a vykazování nákladů na 
zaměstnance. Zajišťuje, aby si příjemce neúčtoval více, než jsou jeho skutečné náklady. Toto pravidlo 
je jasně uvedeno v článku 6.2A vzorové grantové dohody programu Horizont 2020. Bohužel v 
minulosti došlo při uplatňování tohoto pravidla k několika chybám a možná k nim dojde i v budoucnu 
navzdory maximálnímu úsilí Komise o jasné a systematické sdělování všech souvisejících pravidel a 
podmínek týkajících se vykazování nákladů na zaměstnance.   

V rámci programu Horizont Evropa bude existovat jednoduchý strop, který musí příjemci dodržet, 
především strop počtu dní, kdy příjemci musí zajistit, aby celkový počet odpracovaných dnů, který 
vykázali v rámci grantů EU na určitou osobu za kalendářní rok, nebyl vyšší než počet dní, které byly 
použity pro výpočet denní sazby (tj. 215). Logicky tak bude zajištěno, že vykázané náklady na 
zaměstnance nepřekročí celkové náklady na zaměstnance zaznamenané v účetnictví příjemce za 
danou osobu v příslušném kalendářním roce. 

Rámeček 4.4 – Příklad nedodržení pravidla dvojitého stropu 

Komise se bude případem, na který EÚD odkazuje v rámečku 4.4, dále zabývat a bude 
odpovídajícím způsobem jednat. 

4.15 Stále mohou nastat nedostatky v evidenci odpracovaných hodin, ale velmi často bez 
(významného) finančního dopadu (např. chybí podpis na pracovním výkazu). V takových případech 
vydá Komise příjemci doporučení a v případě potřeby provede opravy. 

K chybám jsou náchylnější soukromé subjekty, zejména malé a střední podniky. 

4.16 Pro úspěšné provádění politiky v oblasti výzkumu a inovací je důležitá účast malých a 
středních podniků a přilákání nových příjemců. Tyto typy příjemců však mají buď omezenou 
administrativní kapacitu nebo jsou méně obeznámeny s pravidly účasti, a jsou proto náchylnější k 
chybám. 

Na konci roku 2019 dosáhla účast malých a středních podniků v programu Horizont 2020, které 
podepsaly grantové dohody, 24,7 %, což překračuje 20% cíl stanovený pro rok 2020.  

Jedním z opatření zavedených za účelem usnadnění účasti malých a středních podniků a snížení chyb 
je používání paušálních plateb v první fázi nástroje pro malé a střední podniky. 

Nezpůsobilost veškerých nákladů vykázaných příjemcem v kontrolovaném období 

4.18 Obecně se Komise zabývá všemi zjištěnými chybami, ať už individuálními nebo systémovými, 
aby zabránila škodám na rozpočtu EU. Poté, co EÚD provedl audit, Komise následně jednu ze dvou 
chyb v roce 2020 regularizovala (náklady se staly způsobilými) a u druhé chyby v současnosti 
regularizaci provádí. 

Právní status příjemců, jejž popsal EÚD, odráží související vazby mnoha společností, které se účastní 
programu Horizont 2020.  

Náklady na vnitřní ujednání příjemce a přidružených subjektů mohou být účtovány k projektu za 
předpokladu, že jsou uvedeny v příloze 1, nebo schváleny Komisí ve vykazovaném období (v případě 
věcného plnění). 

Jak uvádí EÚD, příjemci nebyli s pravidly platnými pro jejich podnikové vazby obeznámeni. 
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4.19 Komise souhlasí se zjištěními EÚD.  

V prvním případě, který EÚD uvedl, byl cíl grantu zajišťován partnerskou organizací příjemce, která 
byla oprávněna udělovat doktorské tituly. 

Ve druhém případě byl vědecký pracovník rovněž plně podporován v doktorandském studijním 
programu. Vědecký pracovník svoji činnost uskutečňoval v prostorách příjemce a souběžně s tím se 
věnoval doktorandskému studiu za účelem získání doktorského titulu. Neexistovala žádná jiná 
profesní činnost, která by se netýkala doktorandského vzdělávání. Práce a studium jsou při 
dosahování cílů projektu považovány za doplňkové, neboť jediným účelem projektu je podpora 
doktorandského vzdělávání. 

Časté chyby v jiných přímých nákladech 

4.20 Komise bere na vědomí připomínku EÚD a zdůrazňuje, že pokračuje ve svých komunikačních 
kampaních s cílem vysvětlit příjemcům pravidla financování. 

Vysoká četnost chyb ve směnných kurzech 

4.21 Komise bere na vědomí připomínku EÚD, že finanční dopad chyb ve směnných kurzech není 
významný. Komise nicméně pokračuje ve svých komunikačních kampaních s cílem vysvětlit 
příjemcům pravidla financování a vyjadřuje politování nad výskytem těchto chyb navzdory jasným 
pokynům. 

PŘEZKUM INFORMACÍ O SPRÁVNOSTI POSKYTNUTÝCH KONTROLOVANÝMI 
SUBJEKTY 

4.22 Strategie Komise v oblasti auditu se vztahuje na celé provádění programu Horizont 2020. 
Hlavním cílem je chránit finanční zájmy EU zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek. 
Komise přezkoumává zavedený systém vnitřní kontroly na úrovni příjemců a vydává doporučení, 
jsou-li zjištěny nedostatky, aby zajistila prevenci a odhalování chyb na úrovni příjemců. 

4.23 Komise odkazuje na svou odpověď na zprávu za rok 2018, v níž vysvětlila rozdíl v rozsahu 
auditů mezi EÚD a Komisí. 

4.25 Auditní činnost Komise se zaměřuje především na odhalování a opravu chyb zjištěných ve 
výkazu nákladů příjemců a zároveň usiluje o maximalizaci rozsahu auditu.  

Zprávy o auditu Komise vycházejí ze zásady „vykazování na základě výjimek“ (reporting by 
exception): místo poskytování úplného popisu každé jednotlivé nákladové položky je třeba vykazovat 
pouze zjištění auditu (chyby). 

Auditní spisy proto v zásadě odrážejí a obsahují pouze věcné důkazy (pracovní dokumenty k auditu a 
jejich podkladovou dokumentaci) o každé chybě jako právní základ pro další opravu nebo zpětné 
získání prostředků. 

4.26 Komise bere na vědomí zjištění EÚD. Pokud jde o externě zadávané audity, Komise hodlá 
pokračovat s poradenstvím smluvním firmám a zintenzivnit jej. 

4.27 Je třeba poznamenat, že audity prováděné Komisí mají v omezeném časovém rámci široký 
rozsah. Komise konstatuje, že u 13 z 20 auditů se EÚD mohl spolehnout na auditní spisy Komise, 
zatímco v roce 2018 to bylo 10 z 20 auditů. 

262



CS   CS 
 

 

Jak konstatoval EÚD, některé ze zbývajících sedmi případů mají nevýznamný dopad. 

4.29 Komise vykázala míru chyb ve výroční zprávě o činnosti za rok 2019 s přihlédnutím k 
připomínkám, které EÚD uvedl ve své výroční zprávě za rok 2018. 

Audity Komise se vztahují na značnou část každé jednotlivé kontrolované platby s cílem odhalit a 
opravit chyby vzniklé příjemcům. Kromě toho v případech systémových chyb zjištěných na úrovni 
příjemců Komise extrapoluje auditní zjištění na neauditované projekty EU. 

Komise se domnívá, že zvýšení původně vypočtené míry chyb o 0,34 % pokrývá riziko možného 
podhodnocení zjištěného EÚD v jeho výroční zprávě za rok 2018. 

4.30. Komise bere na vědomí, že EÚD vítá toto pohotové nápravné opatření a záměr Komise tento 
problém dále řešit. 

Komise se domnívá, že její kontrolní strategie v oblasti auditu umožňuje stanovit přiměřený a 
spravedlivý odhad míry chyb pro program Horizont 2020. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

4.31 Komise vítá připomínku EÚD, že kontrolované výroční zprávy o činnosti poskytují věrný 
obraz finančního řízení generálních ředitelství ve vztahu ke správnosti uskutečněných operací. 

4.32 Výhrady ve výročních zprávách o činnosti jsou obsaženy v souladu s pokyny vydanými na 
podnikové úrovni. 

4.33 Komise vítá, že EÚD uznal její úsilí při nápravě systémových chyb v rámci sedmého rámcového 
programu (7. RP) a při překročení cíle stanoveného na 70 %. Znovu zdůrazňuje, že k řešení 
zbývajících 1 904 případů je zapotřebí velké množství zdrojů.  

Cílem strategií auditu 7. RP a Horizontu 2020 je odhalit a opravit částky neoprávněně vyplacené 
příjemcům. V případě systémových chyb jsou opravy rozšířeny i na neauditované projekty EU. V 
tomto ohledu Komise v roce 2019 výrazně zvýšila provádění nápravy v rámci 7. RP. 

4.34 Komise vítá, že EÚD uznává úsilí a pokrok, jichž dosáhla při provádění doporučení Útvaru 
interního auditu (IAS). 

Doporučení IAS Komise provádí obvykle ve lhůtě původně stanovené ve zprávě o auditu.  

Doporučení týkající se auditu ohledně šíření a využití výsledků programu Horizont 2020 byla ve 
většině ohledů provedena na konci roku 2019. Komise toto doporučení uzavřela v červnu 2020. 

Dosažený pokrok ilustruje například i skutečnost, že na konci června 2020 byla otevřena pouze 4 
doporučení IAS a žádné z nich nebylo zpožděno. 

Komise pokračuje v práci na plném provedení doporučení IAS. 

4.35 Komise bere na vědomí připomínky EÚD, že riziko při platbě stanovené ve výroční zprávě 
Komise o řízení a výkonnosti se pohybuje v rozmezí odhadované míry chyb EÚD. 

Komise se domnívá, že riziko možného podhodnocení míry chyb je pokryto a že spolehlivé je jako 
souhrnné riziko při platbě, tak riziko při uzavření zveřejněné ve výročních zprávách o řízení a 
výkonnosti. 
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

4.36 Každoročně vypočítaná odhadovaná míra chyb, kterou vykazuje EÚD, je jedním z ukazatelů 
účinnosti vynakládání výdajů EU. Jak bylo uvedeno výše, míra chyb vykázaná EÚD v roce 2019 
(4,0 %) je v souladu s mírami chyb vykázanými v minulých letech (s výjimkou roku 2018). 

Komise zároveň u výdajů na výzkum provádí víceletou kontrolní strategii na základě auditů ex 
post. Podle ní pak útvary Komise odhadují míru zbytkových chyb, v níž je zohledněno zpětné 
získávání prostředků, opravy a účinky všech jejich kontrol a auditů během celého období provádění 
programu. 

Program Horizont 2020 je podstatně jednodušší než předchozí rámcové programy, což uznává 
většina příjemců, kteří programy využívají, i EÚD. 

4.38 Komise bere na vědomí připomínky EÚD, že riziko při platbě stanovené ve výroční zprávě 
Komise o řízení a výkonnosti se pohybuje v rozmezí odhadované míry chyb EÚD. Viz odpověď 
Komise k bodu 4.35. 

Doporučení 4.1 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise bude pokračovat ve své komunikační kampani k pravidlům financování, včetně pravidel pro 
malé a střední podniky a nové účastníky. Kromě toho společný auditní útvar (CAS) ve svém 
společném vzorku v rámci programu Horizont 2020 vybral vzorky založené na posouzení rizik, které 
se zaměřují konkrétně na malé a střední podniky a/nebo na nové účastníky.  

Stávající kontroly Komise ex ante založené na posouzení rizik poskytují k operacím přiměřenou 
jistotu. 

Doporučení 4.2 

Komise toto doporučení přijímá. 

V komunikační kampani týkající se programu Horizont 2020 bude Komise věnovat zvláštní pozornost 
pravidlům pro výpočet a vykazování nákladů na zaměstnance. 

Doporučení 4.3 

Komise toto doporučení přijímá. 

Cílem návrhu příštího rámcového programu předloženého Komisí je dále zjednodušit pravidla 
o nákladech na zaměstnance. Tento nový soubor pravidel Komise předloží rozpočtovému orgánu s 
cílem získat v tomto ohledu jeho podporu. 

Doporučení 4.4 

Komise toto doporučení přijímá. 

K první odrážce se uvádí – Komise je odhodlána zabývat se připomínkami EÚD, pokud jde o 
dokumentaci týkající se zjištění, jednotnost výběru vzorků a kvalitu auditorských postupů. 

K druhé odrážce se uvádí – Komise je v úzkém kontaktu s externími auditorskými společnostmi. Ve 
vztahu k těmto auditorským společnostem se uskutečnily konkrétní komunikační iniciativy. V případě 
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externě zadaných auditů, které opětovně provedl EÚD, sdělila Komise příslušným auditorským 
společnostem připomínky. 
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KONEČNÉ ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 
DVORA ZA ROK 2019 

„PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2019 – KAPITOLA 5 – HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ 
A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST“ 

ÚVOD 

5.4 třetí odrážka – V rámci dvoufázového postupu, který zahrnuje systematický dokumentární 
přezkum a audity na místě založené na riziku, provádí Komise každý rok aktualizaci svého 
posouzení rizik, aby stanovila, které auditní orgány a programy budou předmětem na místě 
prováděných auditů nebo dodatečného rozšířeného dokumentárního přezkumu. Hlavním cílem 
těchto auditů je získat přiměřenou jistotu, že členské státy odhalily a oznámily veškeré závažné 
systémové nedostatky a že předložené výroky auditora a míry zbytkových chyb jsou spolehlivé. 
Bude-li to považováno za nutné, uplatní Komise dodatečné finanční opravy, aby zajistila, že míra 
zbytkových chyb u příslušných programů nepřekročí 2 %. 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

5.14 Komise bere na vědomí míru chyb vypočtenou EÚD, která je nižší než v loňském roce. Komise 
bude vyvozovat důsledky ze všech chyb zjištěných EÚD a vyžadovat finanční opravy všude tam, kde 
to bude považovat za nutné. Rovněž bude spolu s auditními orgány analyzovat hlubší příčiny těchto 
problémů a možnosti jejich dalšího řešení. 

Komise dále odkazuje na rozpětí chyb zveřejněná ve výročních zprávách o činnosti za rok 2019 
týkajících se GŘ REGIO a EMPL, která jsou výsledkem podrobné analýzy stavu u každého ze 
420 programů a jež zahrnují maximální rizika (nejhorší možné scénáře). Komise se domnívá, že její 
podrobné posudky odrážejí rozumný a přiměřený odhad měr chyb jak u jednotlivých programů, tak 
kumulativně u všech programů. 

5.15 Komise zdůrazňuje význam práce, kterou odvedly auditní orgány při odhalování chyb, které 
vedly k významným finančním opravám před předložením účetní závěrky za období 2017–2018 
Komisi. Důkladná auditní práce auditních orgánů během uzávěrky a až do jejího konce vedla rovněž k 
významným finančním opravám pro programové období 2007–2013.  

Auditní orgány oznámily u 95 programů celkovou míru chyb přesahující 2 %, čímž prokázaly 
svoji schopnost chyby odhalovat (aniž jsou dotčeny ostatní programy, u nichž míra chyb nepřekročila 
2 %). Komise souhlasí s tím, že některé chyby zůstaly neodhaleny nebo nebyly při výpočtu vykázané 
míry chyb vhodně zohledněny. Nepřetržitě spolupracuje s příslušnými auditními orgány na 
zlepšování jejich schopnosti chyby odhalovat a na prohlubování jejich porozumění příslušným 
pravidlům (viz také odpověď Komise na bod 5.40). 

5.16 V roce 2019 informovaly auditní orgány již druhým rokem o nesrovnalostech, které zjistily při 
svém auditu operací vycházejícím ze společné typologie dohodnuté s Komisí a sdílené mezi 
členskými státy.  

Většina nesrovnalostí zjištěných auditními orgány a Komisí se týkala stejných hlavních kategorií, 
které vymezil EÚD: nezpůsobilé výdaje, problémy v zadávání veřejných zakázek, nedostatečná 
auditní stopa – viz rámeček 5.2. To prokazuje, že auditní orgány náležitě odhalují různé typy 
nesrovnalostí přispívajících k míře chyb, avšak ne ve všech případech. Příčinou může být složitost 
projektů a pravidel. 

Komise bude vyvozovat důsledky ze všech chyb vykázaných EÚD a uplatní finanční opravy všude 
tam, kde to je vhodné a právně možné. Komise poznamenává, že v některých případech jsou 
vnitrostátní či regionální pravidla, která platí pro výdaje financované z Fondu soudržnosti, přísnější 
než pravidla stanovená ve vnitrostátních právních předpisech pro podobné výdaje, které jsou 
financovány z vnitrostátních zdrojů. Proto lze na tyto dodatečné požadavky nahlížet jako na „gold 
plating“ (tj. ukládání si zbytečné administrativní zátěže a složitostí v souvislosti s výdaji 
financovanými z Fondu soudržnosti). 
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5.17 Komise souhlasí s tím, že řídicí kontroly představují první linii obrany proti chybám a měly by 
být při prevenci a odhalování chyb v prvním stupni účinnější.  

Komise určila členským státům aktualizované pokyny na programové období 2014–2020, které mají 
spolu s požadavkem na používání zjednodušeného vykazování nákladů kvalitu řídicích kontrol dále 
zlepšit. To však závisí na počtu zaměstnanců, kteří budou k dispozici pro zpracování rostoucích 
částek vykázaných výdajů, a na potřebné stabilitě zkušených zaměstnanců v dotčených správních 
orgánech. 

Kromě toho by jim typologie auditních zjištění, která auditní orgány meziročně oznamují řídícím 
orgánům, měla umožnit začlenit častější zdroje chyb do posouzení rizik a odpovídajícím způsobem 
přizpůsobit své přístupy a nástroje pro řídicí kontroly. V zájmu dosažení vyšší účinnosti a lepšího 
zacílení řídicích kontrol v programovém období 2021–2027 navrhla Komise spolunormotvůrcům, aby 
byly kontroly založeny na riziku, a mohly se tak lépe zaměřit na administrativní zdroje, jež jsou pro 
cílené zdroje chyb k dispozici.  

5.19 Souhrnná odpověď Komise na body 5.19 a 5.20: 

Komise souhlasí s tím, že operace, které jsou fyzicky dokončené nebo plně provedené, byť některé 
finanční transakce mohou zůstat nevyřízené, nejsou způsobilé podle čl. 65 odst. 6 nařízení o 
společných ustanoveních. Je na řídícím orgánu, aby u každé z operací posoudil, co znamená  fyzické 
dokončení a úplné provedení, a to individuálně a na základě konkrétních smluvních povinností 
uvedených v rozhodnutí o udělení grantu. Dokud není operace zcela dokončena, lze ji vybrat k 
financování. 

Co se týče italských projektů zmiňovaných v rámečku 5.4, bude Komise nadále monitorovat, zda 
příslušné orgány důsledně uplatňují pravidla sjednaná v dohodě o partnerství, aby zajistila náležitou 
auditní stopu pro operace, které byly částečně provedeny již před výběrem. 

5.22 Souhrnná odpověď Komise na body 5.22 až 5.24: 

Komise konstatuje, že auditní orgány prokázaly dobrou schopnost odhalovat chyby, pokud jde o 
chyby spojené se zadáváním veřejných zakázek. 

I přes zlepšení této schopnosti je však patrný významný počet neodhalených chyb v zadávání 
veřejných zakázek, která probíhala na úrovních řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů, což 
svědčí o tom, že je zapotřebí neustále pracovat na zajišťování lepšího odhalování těchto případů 
prvostupňovými řídicími kontrolami. 

Zadávání veřejných zakázek představuje velmi komplexní oblast a veřejní zadavatelé mohou při 
uplatňování těchto pravidel narážet na obtíže. Aby se dosáhlo účinnější koordinace opatření, 
vypracovala Komise akční plán pro zadávání veřejných zakázek, který byl od roku 2014 několikrát 
aktualizován. V rámci tohoto akčního plánu bylo již zahájeno provádění více než 40 opatření. Cílem 
nových opatření a iniciativ je pomoci správcům a příjemcům fondů EU zdokonalit své postupy 
zadávání veřejných zakázek, zajistit lepší soulad se směrnicemi EU a také stanovit rovné podmínky a 
podnítit využívání zadávání zakázek jako strategického politického nástroje.  

Komise rovněž v roce 2019 aktualizovala své rozhodnutí, které obsahuje pokyny pro stanovení 
standardizovaných finančních oprav chyb v zadávání veřejných zakázek (rozhodnutí C(2019) 
3452). Účelem těchto pokynů je dosáhnout jednotné prováděcí praxe a rovného zacházení ve všech 
členských státech. 

Komise bude vyvozovat důsledky z případů zjištěných EÚD, které zůstaly neodhaleny, a v souladu s 
těmito pokyny uplatní finanční opravy všude tam, kde to bude považovat za nutné. 

5.26 Komise konstatuje, že chyby zjištěné členskými státy a Komisí v oblasti státní podpory jsou v 
posledních letech méně časté, jak dokládá společná typologie chyb dohodnutá s auditními orgány. 
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Komise vypracovala společný akční plán pro státní podpory, v němž zaujala preventivní a 
proaktivní přístup, který by měl snížit riziko výskytu nesrovnalostí a míry chyb souvisejících s 
uplatňováním pravidel pro státní podporu, k čemuž má přispět zjišťování a šíření osvědčených 
postupů, zavedení školicího programu a předávání relevantních informací o státní podpoře 
zúčastněným subjektům v rámci fondů ESI. 

5.27 Portugalské orgány změnily příslušné vnitrostátní právní předpisy o státní podpoře a zavázaly se 
provést všechny opravy dle požadavku Komise. 

Nezpůsobilé výdaje 

5.29 Pokud jde o chyby odhalené EÚD, podnikne Komise veškeré nezbytné následné kroky a přijme 
všechna opatření, která uzná za nutná. 

Od zavedení zjednodušeného vykazování nákladů se Komise aktivně věnovala postupnému 
rozšíření jeho používání a domnívá se, že toto úsilí již přineslo pozitivní výsledky. Komise aktivně 
prosazovala užívání zjednodušeného vykazování nákladů v programovém období 2014–2020, protože 
tyto režimy jsou méně náchylné k chybám, jak vyplývá z dosavadních zkušeností. V programovém 
období po roce 2020 tak bude u ESF i EFRR činit i nadále, aby zmírnila administrativní zátěž 
kladenou na příjemce a dále snížila riziko výskytu chyb. 

Chybějící základní doklady 

5.30 Komise podnikne veškeré nezbytné následné kroky a přijme všechna opatření, která uzná za 
nutná.  
Komise dále odkazuje na vysvětlení EÚD uvedená v rámečku 5.8. 

5.33 Komise podnikne následné kroky ve spolupráci s příslušnými programovými orgány. 
Způsobilost se v souladu s nařízením o společných ustanoveních s konečnou platností posuzuje při 
uzávěrce. Program tedy stále může nahrazovat nezpůsobilé úvěry, přičemž útvary Komise posoudí 
způsobilost všech vykázaných úvěrů při uzavření programu. 

5.34 Souhrnná odpověď Komise na body 5.34 a 5.35: 

V akčním plánu poskytnutém Evropskému účetnímu dvoru v dubnu 2018 za účelem nápravy zjištění, 
na něž upozornila jeho výroční zpráva za rok 2017 v souvislosti s případem iniciativy na podporu 
malých a středních podniků ve Španělsku, byla stanovena řada mezníků, jejichž cílem je zajistit ke 
dni plánovaného uzavření operačního programu v roce 2023 u celého portfolia iniciativy na podporu 
malých a středních podniků ve Španělsku soulad s předpisy. Jedná se mimo jiné o následující 
opatření: 

• přezkum reprezentativního vzorku operací provedený externími auditory EIF, 
• vypracování a zavedení dodatečné klasifikace týkající se klíčových rizikových faktorů pro 

způsobilost, 
• rozsáhlá kontrola stavu malých a středních podniků při zařazení každé z nových operací 

zaměřených na konečné příjemce, 
• podle potřeby dokumentární monitorovací aktivity a přezkumy k zajištění způsobilosti 

portfolia u všech finančních zprostředkovatelů. 

EIF také vyrozuměl finanční zprostředkovatele o tom, že do uzavření operačního programu, v jehož 
rámci podporu z EIF obdrží, mají provést úplný přezkum svých portfolií. 

5.36 Souhrnná odpověď Komise na body 5.36 až 5.39: 

V rámci sdíleného řízení provádějí auditní orgány v členských státech audity prvního stupně. 
Komise s auditními orgány soustavně a rozsáhle spolupracuje, aby zajistila jednotný kontrolní 
rámec, v případě potřeby zlepšila kvalitu ověřovací práce a zajistila potřebnou schopnost odhalovat a 
opravovat chyby. Komise i nadále spolupracuje s příslušnými auditními orgány, aby dosáhla dalších 
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zlepšení v jejich kontrolách, především za účelem vhodného odhalování typů chyb zjištěných při 
opakovaných auditech EÚD nebo Komise. Komise však neposuzuje spolehlivost auditních orgánů 
pouze na základě přepočítaných měr chyb, neboť ty nemusí nutně poukazovat na systémový 
nedostatek v práci auditních orgánů (viz také odpověď Komise na bod 5.51). 

5.40 Společná typologie chyb dohodnutá mezi útvary Komise a auditními orgány, kterou používá 
také OLAF v rámci svého systému pro vykazování nesrovnalostí (IMS), umožňuje lépe analyzovat 
hlavní příčiny chyb u všech zúčastněných subjektů. Reaguje na předchozí doporučení, která vydaly 
EÚD a orgán udělující absolutorium. Na tomto základě vyžaduje Komise od programových 
orgánů, aby přijaly opatření k řešení nejčastějších chyb a ke zmírnění rizika pro budoucí výdaje v 
rámci dialogu vedeného mezi programovými orgány, který má v případě potřeby zlepšit schopnost 
řídicích kontrol a auditů odhalovat chyby. 

Poukazují-li dodatečně zjištěné nesrovnalosti na systémový nedostatek, měla by nápravná opatření 
zahrnovat zlepšení metodických nástrojů, nábor dalších zaměstnanců včetně odborníků a školicí 
činnost zaměřenou na nově vytvořené nástroje a na správnou interpretaci nejčastějších chyb. Může se 
jednat mimo jiné o to, že řídící orgány a jejich zprostředkující subjekty odfiltrují nesrovnalosti 
tím, že zlepší kvalitu výběrových řízení či řídicích kontrol. 

U dotčených auditních orgánů znamenají nápravná opatření především zlepšení schopnosti 
odhalovat nesrovnalosti pomocí lepších auditních kontrolních seznamů a metodiky, které 
využívají, vyjasněním rozhodného práva (především ve vztahu k chybám v zadávání veřejných 
zakázek), náborem dalších zaměstnanců a průběžnou odbornou přípravou. 

5.41 Souhrnná odpověď Komise na body 5.41 a 5.42: 

Ve výročních zprávách o činnosti GŘ REGIO a EMPL Komise uvedla, že v účetním období 2017–
2018 existovaly u operačních programů představujících 88 % vykázaných údajů podmínky pro 
použití statistického výběru vzorků. 

Komise vypracovala podrobné a komplexní pokyny pro výběr vzorků, aby blíže objasnila právní 
rámec, jehož prostřednictvím mohou auditní orgány dosáhnout harmonizovaného, schváleného a 
koordinovaného prováděcího rámce pro výběr vzorků. Komise zdůrazňuje, že metody výběru vzorků 
vyžadují v různých fázích procesu použití odborného úsudku, což může způsobit, že jednotliví 
profesionální auditoři dospějí k různým posudkům, které tudíž nemusí systematicky poukazovat na 
systémové nedostatky. 

5.43 Souhrnná odpověď Komise na body 5.43 až 5.45: 

Komise vítá zlepšení, na které poukazuje EÚD, pokud jde o možnost objasnit více problémů bez 
nutnosti podnikat návštěvy v prostorách příjemců. Díky tomu audit pro příjemce finančních 
prostředků EU představuje menší narušení a zátěž, neboť  předchozí kontrolní dokumentace je pro 
účely auditů EU snáze dostupná. 

Jak bylo uvedeno v odpovědi na loňskou výroční zprávu EÚD (body 6.46 a 6.47), Komise průběžně 
spolupracuje s auditními orgány, aby posílila jejich schopnost předcházet chybám a opravovat je a 
lépe zdokumentovala jejich auditní činnost, a tím přispěla k procesu poskytování jistoty. 

Příkladem této spolupráce je koordinované úsilí, které Komise vynaložila spolu s auditními orgány v 
letech 2019 a 2020 a s využitím podpory a odborných znalostí EÚD ke zlepšení dokumentace auditu a 
zajištění přezkumu auditních zjištění v náležité kvalitě (viz rámeček 5.8). V současné době je všem 
auditním orgánům rozesílána brožura obsahující konečnou verzi diskusního dokumentu o 
dokumentaci auditu. 
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5.47 Komise bude nadále spolupracovat s dotčeným auditním orgánem na správném zpracování a 
vyčíslení jednotlivých chyb za účelem dosažení tak dosažení správného výpočtu míry chyb. 

OVĚŘOVACÍ PRÁCE KOMISE A JEJÍ VYKAZOVÁNÍ MÍRY ZBYTKOVÝCH CHYB VE 
VÝROČNÍCH ZPRÁVÁCH O ČINNOSTI 

Audity souladu s předpisy založené na riziku upozornily na nesrovnalosti, které auditní orgány 
nezjistily. 

Souhrnná odpověď Komise na body 5.49 a 5.50: 

Po posouzení předložených souborů dokumentů k poskytnutí jistoty upozornila generální ředitelství v 
závěrech svých výročních zpráv o činnosti na tři aspekty: efektivnost řídicích a kontrolních 
systémů, přijatelnost účetních závěrek a legalitu a správnost uvedených výdajů. 

Komise zohledňuje veškeré dostupné informace, včetně informací pocházejících od auditních 
orgánů, z auditů Komise a EÚD, aby každoročně aktualizovala své posouzení rizik a vypracovala svůj 
auditní plán.  

Komise rovněž zdůrazňuje, že součástí obecných podkladů, na jejichž základě se posuzuje 
spolehlivost měr chyb vykázaných u programů, jsou předběžné výsledky měr chyb z auditů EÚD za 
období 2017–2018 a výsledky dokumentární a na místě prováděné auditní činnosti Komise. V 
klíčovém ukazateli výkonnosti č. 5 i v posouzení rizik, které vytvořila společně obě generální 
ředitelství, jsou tedy zohledněny všechny tyto informace. 

5.51 Komise má za to, že výsledky jejích auditů uvedené v tomto bodě svědčí o tom, že její 
posouzení rizik týkající se práce auditních orgánů bylo relevantní. Komise potvrzuje svá auditní 
zjištění ve spolupráci s auditními orgány v řízení o sporných otázkách a sleduje jeho konečné 
výsledky, aby stanovila hlavní příčiny dodatečně odhalených chyb a zlepšila schopnost dotčených 
auditních orgánů tyto chyby odhalovat. Na základě toho byly v některých případech určitým auditním 
orgánům zaslány ještě před výročními kontrolními zprávami za rok 2020 dopisy s preventivními 
opatřeními. Jindy jsou dodatečně odhalené chyby spíše konkrétní povahy a přes svůj možný 
významný dopad na míru chyb po extrapolaci nepoukazují na systémové nedostatky na úrovni 
auditního orgánu. 

Kromě auditů souladu za účelem opakovaného provedení práce auditních orgánů uskutečnila 
Komise také 15 auditů za účelem vydání předvýročních a povýročních kontrolních zpráv 
týkajících se devíti členských států. Také tyto audity přispívají k přezkumu a posouzení práce 
auditních orgánů, neboť umožňují nejen vyjasnit otázky týkající se výročních kontrolních zpráv, ale 
také odhalit chyby ve vyčíslení a odhadech chyb. 

Na základě své dokumentární a na místě provedené auditní činnosti oznámila Komise ve výročních 
zprávách o činnosti GŘ REGIO a EMPL, že celkem u šestnácti auditních orgánů EFRR a ESF, 
resp. u jejich kontrolních subjektů, má za to, že musí napravit závažné nedostatky. 

5.52 S ohledem na omezené zdroje a další regulační povinnosti může Komise každý rok zahájit 
převážnou většinu svých výročních auditů založených na riziku až počínaje zářím. V souladu s 
mezinárodními normami a požadavky nařízení o společných ustanoveních znemožňují lhůty 
vyžadované u řízení o sporných otázkách ve většině případů získat konečné výsledky auditu před 
vydáním příští výroční zprávy o činnosti. Útvary Komise proto u klíčového ukazatele výkonnosti č. 5 
(KPI č. 5, tj. vykazovaného průměrného zbytkového rizika) a u svého auditorského výroku ve 
výroční zprávě o činnosti postupují obezřetně a při posuzování příslušných programů předpokládají 
maximální možný dopad svých předběžných zjištění. 
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Kromě toho se ve výroční zprávě o činnosti vykazuje i „maximální míra“ (nejhorší možný scénář 
pro klíčový ukazatel výkonnosti) (viz bod 5.59). U příslušných programů se pak vyžadují další 
důkazní informace, aby se ověřilo, zda se horní úroveň vykázaného rizika naplní. 

Nařízení o společných ustanoveních navíc umožňuje Komisi provádět audity v letech následujících po 
vydání výroční zprávy o činnosti, a to po dobu nejméně tří let od předložení účetní závěrky, po kterou 
se uchovává podkladová dokumentace pro účely auditní stopy. 

V každém případě se vyžadují a uplatňují dodatečné finanční opravy, překročí-li konečná celková 
míra zbytkových chyb 2 %, a tyto informace se zveřejní v následujících výročních zprávách o 
činnosti. 

5.54 Komise svůj klíčový ukazatel výkonnosti aktualizovala již ve svých výročních zprávách o 
činnosti za rok 2018 v souladu s doporučením č. 4 výroční zprávy EÚD za rok 2017. Klíčový ukazatel 
výkonnosti č. 5 zahrnuje obezřetný, konzervativní přístup v případě nedefinitivních výsledků auditu s 
tím, že v době řízení o sporných otázkách se používá maximální předběžná míra chyb. Navíc je ve 
výroční zprávě o činnosti transparentně zveřejněn nejhorší možný scénář, aby se pokryla další možná 
rizika, která nejsou dosud dostatečně podložena důkazními informacemi (viz odpověď Komise na 
bod 5.52 výše). 

5.55 Souhrnná odpověď Komise na body 5.55 a 5.56: 

S ohledem na předchozí doporučení EÚD vychází nyní Komise při stanovení klíčového ukazatele 
výkonnosti č. 5 týkajícího se správnosti vykazovaného ve výročních zprávách o činnosti za rok 
2019 u politiky soudržnosti výlučně z potvrzených celkových měr zbytkových chyb za období 
2017–2018 (nebo v omezeném počtu případů, kdy nelze míru zbytkových chyb dosud potvrdit, z 
nejkonzervativnějších výsledků auditů dostupných v době vydání výroční zprávy o činnosti). Komise 
navíc zavedla koncept „maximálního rizika“. 

Komise zdůrazňuje, že klíčový ukazatel výkonnosti byl stanoven pomocí konzervativního přístupu u 
všech operačních programů a s použitím všech důkazních informací dostupných v době, kdy byla 
výroční zpráva o činnosti dokončována. Maximální míra (nejhorší možný scénář) klíčového 
ukazatele výkonnosti je relevantní jen pro programy, které by mohly vykazovat zbývající chyby v 
částech auditních vzorků, jež nepodléhají důkladnému opakovanému provedení, nebo o kterých lze 
získat další informace z auditů (včetně auditů EÚD) po přijetí výroční zprávy o činnosti. 

Obě generální ředitelství transparentně zveřejňují všechny příslušné informace u jednotlivých 
operačních programů ve svých výročních zprávách o činnosti (příloha 10 B), přičemž přihlížejí k 
načasování všech auditů Komise a EÚD (které probíhají zároveň s konečným posouzením ze strany 
Komise). Komise považuje toto zveřejňování ve výročních zprávách o činnosti za řádný a pečlivý 
správní postup. 

5.58 Komise navrhla svůj systém poskytnutí jistoty, aby generální ředitelé mohli poskytovat jistotu 
ke každému ze 420 operačních programů s ohledem na svou povinnost jakožto pověřené schvalující 
osoby. Komise se domnívá, že má přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti uvedených výdajů, s 
výjimkou programů, u nichž ve výročních zprávách o činnosti uvedla potřebu případných 
dodatečných finančních oprav. 

Souhrnný klíčový ukazatel výkonnosti je navíc ve výročních zprávách o činnosti uváděn jako 
vážený průměr všech potvrzených měr chyb. Komise také uvedla maximální míru tohoto klíčového 
ukazatele výkonnosti (nejhorší možný scénář) s přihlédnutím ke všem nepotvrzeným informacím, 
které se dosud ověřují. V neposlední řadě pak nařízení o společných ustanoveních umožňuje, aby 
subjekty na vnitrostátní a unijní úrovni prováděly audity po dobu nejméně tří let následujících po 
roce, v němž byla předložena účetní závěrka. To je důležité proto, aby Komise mohla plnit své 
povinnosti ve vztahu k plnění rozpočtu EU v rámci víceletých programů. 
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5.59 Komise plní ve své dozorčí roli jakožto správce rozpočtu EU specifickou úlohu a v souladu s tím 
navrhuje svůj přístup k řízení fondů EU. To je zohledněno v riziku v době platby oznamovaném 
Komisí. 

5.60 Souhrnná odpověď Komise na body 5.60 až 5.62: 

Komise zdůrazňuje, že obě GŘ uvedla ve svých příslušných výročních zprávách o činnosti za rok 
2019 výhrady k příslušným platbám v daném roce podle pokynů pro podniky a kritérií významnosti 
stanovených v příloze 4 příslušných výročních zpráv o činnosti s cílem ochránit rozpočet EU, 
budou-li zjištěna rizika. 

V těchto výhradách byly zohledněny veškeré informace, které byly v době posuzování přezkoumány: 
míry chyb vykázané v poslední výroční kontrolní zprávě, jež byly přezkoumány v době posuzování, 
potvrzené míry chyb za předchozí rok, které mohou poukazovat na systémové nedostatky, jež nebyly 
v době posuzování dosud vyřešeny, a nejnovější dostupná posouzení řídicích a kontrolních systémů 
včetně zjištěných zlepšení, či naopak nedostatků. 

Nezávisle na roce, v němž je nedostatek zjištěn (buďto samotným členským státem, nebo Komisí), 
výhrady přetrvávají až do doby vyřešení problému. 

Dále, co se týče předchozích účetních období, Komise ve výročních zprávách o činnosti zcela 
transparentně uvádí finanční opravy, které byly uplatněny či zahájeny, resp. jejichž zahájení je 
plánováno, s plným zřetelem k příslušným řízením o sporných otázkách (viz příslušné výroční zprávy 
o činnosti GŘ REGIO a EMPL, s. 32 a 45). 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

5.63 Komise bere na vědomí míru chyb vypočtenou EÚD, která je nižší než v loňském roce. 

Komise bude vyvozovat důsledky ze všech chyb zjištěných EÚD a vyžadovat finanční opravy všude 
tam, kde to bude považováno za nutné. 

Komise dále odkazuje na rozpětí chyb zveřejněná ve výročních zprávách o činnosti za rok 2019 
týkajících se GŘ REGIO a EMPL, která jsou výsledkem podrobné analýzy stavu každého ze 
420 programů a jež zahrnují maximální rizika (nejhorší možné scénáře) (viz odpověď Komise na 
body 5.65 a 5.67 níže). 

5.64 Komise má za to, že celkově se na práci auditních orgánů lze spolehnout, s výjimkou několika 
případů, které jsou jasně popsány ve výročních zprávách o činnosti na základě všech dostupných 
auditních informací. 

Komise bude pokračovat v úzké spolupráci s auditními orgány, aby zajistila, že budou i nadále 
pracovat v souladu s normami. Rovněž spolu s auditními orgány analyzuje hlubší příčiny problémů 
zjištěných při auditech EÚD a Komise a způsoby jejich dalšího řešení. 

5.65 Souhrnná odpověď komise na body 5.65 až 5.67: 

Komise zdůrazňuje, že současný postoj, který EÚD ve svém prohlášení o věrohodnosti zaujímá, 
umožňuje lépe sladit metodiky auditu na všech úrovních. 

Komise plní ve své dozorčí roli jakožto správce rozpočtu EU specifickou úlohu a v souladu s tím 
toho navrhuje svůj přístup k řízení fondů EU. To je zohledněno v riziku v době platby oznamovaném 
Komisí. 

Komise uvádí ve výročních zprávách o činnosti míry chyb u EFRR, FS a ESF, které se souhrnně ve 
vztahu k politice soudržnosti pohybují v rozmezí 2,3 % až 3,3 % (viz rámeček 5.9), což spadá do 
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rozpětí chyb vypočteného EÚD. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti uvádí souhrnné míry chyb 
zveřejněné ve výročních zprávách o činnosti. 

Komise se domnívá, že její podrobné posouzení odráží rozumný a přiměřený odhad měr chyb jak u 
jednotlivých programů, tak kumulativně u všech programů. Toto detailní posouzení jednotlivých 
programů podle rizikových profilů a řídicích a kontrolních systémů, které zohledňuje také práci 
EÚD, umožňuje Komisi vyvozovat závěry o konkrétní části populace programů, která bude s největší 
pravděpodobností ovlivněna, a zjišťovat konkrétní oblasti, v nichž je zapotřebí dosáhnout zlepšení. 

Cílem současného modelu míry jistoty je samozřejmě dosáhnout míry zbytkových chyb 
nepřesahující 2 % u žádného z programů, a nikoli v průměru.  U programů, u nichž nemohla být 
míra chyb potvrzena z důvodu probíhající auditní činnosti, využívá Komise právní nástroje, které má 
k dispozici, aby uplatnila nezbytné finanční korekce, pokud po dokončení auditů míra zbytkových 
chyb přesahuje 2 %. Komise tyto případy oznamuje v následujících výročních zprávách o činnosti. 

Komise bude i nadále úzce spolupracovat s řídícími a auditními orgány dotčených programů, sledovat 
dohodnuté závěry a postupem času zajišťovat, aby se míra zbytkových chyb u všech programů držela 
pod hranicí 2 %. 

5.68 Co se týče doporučení, k nimž EÚD uvádí, že zůstala zcela nezohledněna nebo v některých 
ohledech neprovedena, odkazuje Komise na svou odpověď na přílohu 5.3. 

Odpověď komise na přílohu 5.3: 

Pokud jde o doporučení č. 2 z roku 2017, Komise konstatuje, že na období 2021–2027 navrhla, aby 
pro projekty s celkovými náklady nižšími než 5 milionů EUR byla způsobilá DPH. Jde o alternativu k 
přístupu, který doporučil EÚD. 

Ve vztahu k doporučení č. 6 z roku 2017 Komise zdůrazňuje, že regulační rámec umožňuje provádět 
audity programů nejméně tři roky po předložení účetní závěrky, je-li to nutné. Komise se snaží 
dospět k závěru ohledně správnosti výdajů ve výroční zprávě o činnosti rok po předložení účetní 
závěrky a podává transparentní zprávu o všech dotčených programech v příloze výročních zpráv o 
činnosti, avšak ne vždy je to možné. 

Doporučení 5.1 – Podmínky způsobilosti projektů 

Komise toto doporučení přijímá. 

Nařízení o společných ustanoveních neobsahuje definici „fyzicky dokončené nebo plně provedené 
operace“ uvedené v čl. 65 odst. 6. Komise je toho názoru, že vzhledem k různorodé povaze operací 
musí programové orgány posuzovat soulad s ustanovením čl. 65 odst. 6 u každé operace individuálně 
s přihlédnutím k jejím zvláštnostem, jejímu rozsahu, který je definován ve smluvních rozhodnutích o 
udělení grantu, a k požadavkům na soulad s vnitrostátními právními předpisy. Při této činnosti musí 
programové orgány zajistit, aby bylo ustanovení čl. 65 odst. 6 nařízení o společných ustanoveních 
dodrženo. 

Riziko, že budou vybrány „fyzicky dokončené“ a/nebo „plně provedené“ operace, je u jednotlivých 
členských států a programů různé, a hrozí zejména jednomu členskému státu, který záměrně udržuje 
tenkou hranici mezi vnitrostátními a unijními režimy, aby v případě potřeby umožnil rychlou 
mobilizaci vnitrostátních investic. Komise rozdíl mezi „fyzicky dokončenými“ operacemi a jinými 
operacemi, které lze považovat za „plně provedené“ především z důvodu neexistence fyzického 
objektu/investice, vysvětlila v dokumentu s otázkami a odpověďmi. Komise souhlasí s tím, že 
tomuto členskému státu je na základě dosavadních zkušeností třeba poskytnout podrobnější 
vysvětlení, aby se zabránilo jakémukoli riziku. Vysvětlení poskytnuté tomuto členskému státu bude 
navíc následně zpřístupněno i ostatním dotčeným členským státům. 

Doporučení 5.2 – Opatření ke zvýšení spolehlivosti měr zbytkových chyb vykázaných auditními 
orgány 
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Komise toto doporučení přijímá. 

Komise ve výročních zprávách o činnosti (viz s. 26 výroční zprávy o činnosti GŘ REGIO za rok 2019 
a s. 41 výroční zprávy o činnosti GŘ EMPL za rok 2019) již poskytuje celkovou analýzu tím, že 
porovnává hlavní typy chyb odhalených auditními orgány a auditory Komise a uvádí auditní orgány, u 
nichž má za to, že neposkytují spolehlivé výsledky, spolu s příslušným zdůvodněním. 

Od roku 2018 je navíc stálým bodem programu výročních koordinačních schůzek diskuze o 
rozdílech ve zjištěních Komise a zjištěních auditního orgánu. Od roku 2020 bude s příslušnými 
auditními orgány vedena strukturovanější diskuze, která bude zahrnovat podrobnou analýzu 
dodatečných chyb zjištěných při auditech EU, přičemž auditní orgány budou zaznamenávat 
opatření prováděná k řešení případů neodhalení těchto chyb. 

Na podzim 2020 se také plánuje zveřejnění studie, jejímž předmětem budou zjištění auditů GŘ 
REGIO z období 2007–2013 a 2014–2020. Umožní vést s programovými orgány obecnější dialog 
o typech nesrovnalostí, které byly zjištěny při auditech Komise a nebyly odhaleny při řídicích 
kontrolách a auditech programů. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 
DVORA ZA ROK 2019 

„KAPITOLA 6 – PŘÍRODNÍ ZDROJE“ 
 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

6.8 Komise je potěšena, že EÚD odhaduje míru chyb u „Přírodních zdrojů“ na 1,9 %, 
což je hodnota pod prahem významnosti ve výši 2 % (podle přílohy 6.1). To je v souladu s 
výsledky, které jsou u oblastí politiky, jež spadají do kapitoly „Přírodní zdroje“, uvedeny ve 
výročních zprávách o činnosti GŘ AGRI, GŘ MARE, GŘ CLIMA a GŘ ENV za rok 2019. 
 
6.11 Komise je velmi spokojena se zjištěním EÚD, že přímé platby z EZZF, které v 
rozpočtovém roce 2019 čítaly 41,3 miliardy EUR, nebyly zatíženy významnou mírou chyb. 
Komise konstatuje, že zjištění EÚD, podle něhož nejsou přímé platby jako celek zatíženy 
významnou mírou chyb, je v souladu s mírou chyb u přímých plateb vykázanou ve výroční 
zprávě o činnosti GŘ AGRI za rok 2019 (1,57 %). 

Přímé platby jako celek nebyly ve významném rozsahu zatíženy chybami 

Pokud jde o nadpis nad bodem 6.13, Komise vítá hodnocení EÚD, že přímé platby nejsou 
zatíženy významnou mírou chyb (viz rovněž odpověď na bod 6.11). 
6.13 Komise se domnívá, že drobným chybám se nelze vyhnout, mají-li být náklady 
přiměřené, a konstatuje, že míra chyb, kterou u přímých plateb odhaduje EÚD, je pod prahem 
významnosti ve výši 2 %. 

6.15 Komise vítá pozitivní hodnocení EÚD, pokud jde o úlohu systémů IACS a LPIS při 
prevenci a snižování míry chyb. 

6.21 Komise vítá pozitivní vývoj, pokud jde o rozvoj venkova: EÚD zjišťuje v oblasti 
rozvoje venkova klesající počet chyb, což odpovídá zjištěním GŘ AGRI ve výroční zprávě o 
činnosti za rozpočtový rok 2019. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

Zprávy GŘ AGRI o správnosti výdajů na SZP 

6.29 Komise konstatuje, že se dosáhlo významného zlepšení v práci certifikačních 
subjektů, jelikož v porovnání s předchozími roky vyvodily tyto orgány z auditu legality a 
správnosti výdajů u všech souborů spolehlivé a rozsahem dostatečné výsledky. Komise vítá, 
že EÚD uznává přínos certifikačních subjektů, pokud jde o poskytování výroku ke správnosti 
výdajů. 

6.31 Pro výpočet upravené míry chyb ve výroční zprávě o činnosti za rok 2019 vycházelo 
GŘ AGRI z kontrolních statistik pro každou platební agenturu (nebo opatření v případě 
tržních opatření, ABB 02). Při upravování míry chyb vykázaných platebními agenturami, u 
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nichž byly zjištěny nedostatky v systémech řízení a kontroly, se GŘ AGRI výrazně spoléhalo 
na výsledky práce certifikačních subjektů a také na vlastní audity. 
 
Je třeba uvést, že v několika případech, kdy GŘ AGRI provedlo paušální opravu, zjistily 
certifikační subjekty podobné problémy. V těchto situacích jsou zjištění certifikačních 
subjektů považována za relevantní, ale pokrytá paušální opravou. 
 

6.32 Komise vítá, že závěry EÚD jsou v souladu s nízkou mírou chyb vykázanou ve 
výroční zprávě o činnosti GŘ AGRI. Komise se také domnívá, že riziko pro rozpočet EU je 
přiměřeně ošetřeno nápravnou kapacitou, která spočívá v čistých finančních opravách a 
zpětném získávání prostředků od příjemců. Nápravná kapacita vykázaná ve výroční zprávě o 
činnosti Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova za rok 2019 činila 1,77 % 
příslušných výdajů na SZP. Konečná riziková částka tak byla odhadnuta na 0,12 % 
příslušných výdajů na SZP, což je výrazně pod prahem významnosti. 

Politiky a postupy v oblasti boje proti podvodům v rámci SZP 

6.35 Komise vítá, že téměř všechny přímé platby a platby na rozvoj venkova odvozené od 
plochy, které EÚD audituje, byly vyplaceny zemědělcům, kteří předložili žádosti bez chyb 
nebo jen s drobnými chybami.  

6.36 Komise bere na vědomí hodnocení EÚD, že riziko podvodu je větší u oblastí, které jsou 
většinou spolufinancovány formou úhrad nákladů, a nikoli v oblasti přímých plateb a výdajů 
na rozvoj venkova odvozených od plochy, které tvoří velkou většinu výdajů na SZP. 

6.37 Komise konstatuje, že příslušné orgány provádějící SZP v členských státech jsou v 
přední linii, pokud jde o předcházení nesrovnalostem a podvodům, jejich zjišťování a 
nápravu (ustanovení čl. 58 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013). 

6.39 Komise zohlednila doporučení, která vyplývají ze zvláštní zprávy EÚD 1/2019, ve 
strategii Komise proti podvodům přijaté v dubnu 2019. 

6.40 První odrážka: Komise se domnívá, že analýza rizika podvodů je průběžný proces 
založený na zprávách o vyšetřování úřadu OLAF, vlastní auditní práci Komise a dalších 
informacích, jež souvisejí s případy údajných podvodů. Od roku 2016 nebyly zaznamenány 
žádné podstatné změny ve vzorcích podvodů, pokud jde o způsobilost výdajů v rámci fondů 
SZP. 

Nedávno zveřejňované případy domnělých podvodů se týkaly osob, které získaly plochy 
údajně nezákonným způsobem, a následně v souvislosti s těmito plochami žádají o přímou 
podporu podle nařízení SZP zdánlivě správným a legálním postupem. Náprava takového 
jednání by byla záležitostí právního státu v dotčených členských státech. 

Druhá odrážka: Podle akreditačních kritérií uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 907/2014 
musí platební agentury SZP zajistit, aby byly zavedeny vhodné postupy pro předcházení 
podvodům a nesrovnalostem a jejich odhalování. Certifikační subjekty každoročně 
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posuzují, zda platební agentury akreditační kritéria dodržují, přičemž posuzují i opatření, 
která byla zavedena za účelem prevence a odhalování podvodů.  

Komise sleduje dodržování akreditačních kritérií ze strany platebních agentur tak, že 
posuzuje výroční certifikační zprávy, které vypracovaly certifikační subjekty, a prohlášení 
řídicího subjektu, která vypracovali vedoucí platebních agentur. Dojde-li se ke zjištěním, 
která se týkají souladu s akreditačními kritérii, zahajuje Komise šetření ohledně souladu, aby 
byl ochráněn rozpočet EU. 

Certifikační subjekty a Komise navíc prostřednictvím svých auditů posuzují řídicí a kontrolní 
systémy členských států, které musí být zavedeny za účelem prevence podvodů. 

Úlohou úřadu OLAF není posuzovat opatření, která členské státy přijaly k předcházení 
podvodům s výdaji v rámci SZP a k boji proti nim, i když některé iniciativy v tomto směru 
mohou být podniknuty v rámci probíhajících nebo budoucích projektů strategické analýzy. 

Třetí odrážka: Nástroj Arachne je orgánům členských států nabízen zdarma, ale nejedná se o 
povinný nástroj. Komise vybízela a bude i nadále vybízet členské státy, aby tento nástroj 
používaly ke zjišťování potenciálních rizik, mimo jiné formou prezentací a školení 
pořádaných v členských státech. Jak správně uvádí EÚD, nástroj Arachne byl v roce 2019 
pilotním projektem, a proto se neočekávalo, že se do něho všechny členské státy zapojí hned 
od počátku. 

6.41 Návrhy Komise týkající se SZP po roce 2020 již vyžadují, aby členské státy zlepšily 
rozdělování podpory příjmu. V této souvislosti má mimo jiné platit i požadavek, aby byla 
podpora příjmu zacílena na skutečné zemědělce, tj. na ty, kteří získávají živobytí aktivní 
zemědělskou činností. 

Přesné definice „skutečného zemědělce“, „způsobilého hektaru“, minimální „zemědělské 
činnosti“ a „půdy, kterou má zemědělec k dispozici“ stanoví členské státy, přičemž zohlední 
skutečné potřeby a místní zvláštnosti s ohledem na provádění i příslušnou judikaturu EU. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

6.42 Komise vítá, že míra chyb u velké většiny plateb v okruhu „Přírodní zdroje“ není 
považována za významnou. S potěšením si také všímá, že celková míra chyb v kapitole, 
uvedená v příloze 6.1, je pod prahem významnosti (1,9 %). Komise rovněž konstatuje, že 
zjištění významné míry chyb, pokud jde o opatření pro rozvoj venkova a tržní opatření, je v 
souladu se závěry výroční zprávy o činnosti GŘ AGRI (viz také bod 6.32 ohledně rizika v 
době platby odhadovaného GŘ AGRI). 

Doporučení 

6.43 Komise má za to, že všechna doporučení byla provedena v plném rozsahu. 
Doporučení poskytovat pokyny a šířit osvědčené postupy bylo plně provedeno (členským 
státům je například k dispozici nástroj Arachne). 

Doporučení č. 1  
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Komise doporučení přijímá.  

Domnívá se, že analýza rizika podvodů je průběžný proces založený na zprávách o 
vyšetřování úřadu OLAF, vlastní auditní práci Komise a dalších informacích, jež souvisejí s 
případy údajných podvodů. Od roku 2016 nebyly zaznamenány žádné podstatné změny ve 
vzorcích podvodů, pokud jde o způsobilost výdajů v rámci fondů SZP.  

Nedávno zveřejňované případy domnělých podvodů se týkaly osob, které získaly plochy 
údajně nezákonným způsobem, a následně v souvislosti s těmito plochami žádají o přímou 
podporu podle nařízení SZP zdánlivě správným a legálním postupem. Náprava takového 
jednání by byla záležitostí právního státu v dotčených členských státech. 

Pokud jde o analyzování vnitrostátních opatření zaměřených na předcházení podvodům, 
poukazuje Komise na opatření č. 37 až 42 akčního plánu, jenž provází strategii Komise proti 
podvodům (COM(2019) 196 final). 

Certifikační subjekty každoročně posuzují, zda platební agentury dodržují akreditační 
kritéria, přičemž posuzují i opatření, která byla zavedena za účelem prevence a odhalování 
podvodů. Komise sleduje dodržování akreditačních kritérií ze strany platebních agentur tak, 
že posuzuje výroční certifikační zprávy, které vypracovaly certifikační subjekty, a prohlášení 
řídicího subjektu, která vypracovali vedoucí platebních agentur. Dojde-li se ke zjištěním, 
která se týkají souladu s akreditačními kritérii, zahajuje Komise šetření ohledně souladu, aby 
byl ochráněn rozpočet EU. 

Komise nepřetržitě vybízí členské státy, aby ke zjišťování potenciálních rizik používaly 
nástroj Arachne, mimo jiné formou prezentací a školení pořádaných v členských státech. 
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ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA 
ROK 2019 

KAPITOLA 7 „BEZPEČNOST A OBČANSTVÍ“ 

 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Rámeček 7.3 – Nadhodnocení mzdových nákladů 

Komise přijme odpovídající vhodná opatření. 

PROVĚRKA PRVKŮ VNITŘNÍCH KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ 

7.10. Komise chápe znění bodu 7.10 tak, že se týká nedostatků zjištěných EÚD. Většinu nedostatků, 
které EÚD uvádí v rámečku 7.4, Komise také shledala, a to když posuzovala výroční kontrolní zprávy 
za rok 2018, a upozornila na ně dotčené orgány členských států, aby se podobných nedostatků v 
budoucích letech vyvarovaly. 

Viz též odpověď k rámečku 7.4. 

Rámeček 7.1 – Nedostatky ve výročních kontrolních zprávách 

Pokud jde o nesprávný výpočet a prezentaci míry celkových a zbytkových chyb, Komise upozorňuje, 
že zjištěné nedostatky byly tento rok spíše nevýznamné, přičemž auditní orgány povinně podávaly 
tyto informace poprvé. Míra zbytkových chyb v Německu a Itálii byla značně pod úrovní 
významnosti a zjištěné chyby neovlivnily ani nezpochybnily přiměřenost výroku auditních orgánů k 
účetní závěrce. 

Komise dotčené auditní orgány informovala, aby mohly přijmout vhodná opatření a podobných 
nedostatků se v budoucnu vyvarovaly. 
 
7.11. Komise poukazuje na to, že dopad udávaný EÚD v rámečku 7.5 je potenciální a nedostatky se 
týkají pouze určitých kontrol provedených u některých projektů, takže závěr/výrok auditních orgánů 
není zpochybněn, jak sám EÚD uvádí v bodě 7.10. 
 
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Doporučení 7.1 – Velikost vzorku pro audit 

Komise přijímá doporučení 7.1 a poskytne auditním orgánům pokyny k výběru dílčích výběrových 
souborů včetně výpočtu velikosti auditního vzorku, pokud se používají dílčí výběrové soubory. 

Doporučení 7.2 – Výběr vzorku 

Komise přijímá doporučení 7.2 a bude auditním orgánům nadále poskytovat pokyny k výběru vzorků 
a zpětnou vazbu jako v minulých letech. 

Doporučení 7.3 – Auditní stopa 

Komise přijímá doporučení 7.3 a bude nadále auditním orgánům poskytovat pokyny zejména k 
dokumentaci auditní práce. 
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KONEČNÉ ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 
DVORA ZA ROK 2019 

„PŘÍSPĚVEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2019 – KAPITOLA 8 – GLOBÁLNÍ 
EVROPA“ 

 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

8.6 U jedné z jedenácti zmíněných operací se Komise domnívá, že nedošlo k žádnému porušení 
platných pravidel, a tudíž k žádnému vyčíslitelnému pochybení. 

Rámeček 8.1 – Absence systému pro časovou evidenci 

FPI 

V zájmu posílení systému vnitřní kontroly regionálního týmu FPI pro Blízký východ a severní 
Afriku jsou přijímána následná opatření, včetně: i) zahájení kompletního auditu dané smlouvy, ii) 
zvýšení počtu kontrol dokumentárních přezkumů prováděných regionálním týmem, iii) zvýšení počtu 
finančních misí na místě a iv) provádění včasných kontrol ex post. 
 
Regionální tým rovněž přijme opatření na operativní úrovni: i) uspořádání jednání a informačních 
schůzek s prováděcími partnery, ii) zasílání relevantních informací o řízení fondů EU prováděcím 
partnerům při podpisu smluv, iii) zajištění, aby informace v popisných zprávách a kontrolních misích 
odpovídaly nákladům uvedeným ve finančních zprávách, a iv) posílení vlastního systému 
monitorování třetích stran. 
 

Rámeček 8.2 – Žádosti o úhradu nezpůsobilých plateb DPH na projekt 

GŘ DEVCO 

Veškeré náklady spojené s DPH související s touto dohodou budou Komisi vráceny. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

GŘ NEAR  studie zbytkových chyb z roku 2019 

Rámeček 8.5 

GŘ NEAR poskytuje ve všech třech fázích zhotoviteli studie zbytkových chyb populaci uzavřených 
smluv. Zhotovitel populaci kontroluje, včetně zařazení operací na seznam, aby identifikoval operace 
týkající se „starých“ smluv. Smlouvy se považují za staré, pokud v posledních osmi letech nedošlo k 
žádné činnosti a/nebo během pěti let před uzavřením smlouvy neproběhla žádná provozní nebo 
kontrolní činnost. V těchto případech je smlouva vyloučena z populace ještě před výběrem vzorku. 

Někdy lze „staré“ smlouvy identifikovat pouze poté, co byly vybrány do vzorku a byla poskytnuta 
celá dokumentace. V takových případech je příslušná operace ve vzorku pro míru zbytkových chyb 
nahrazena. 

V případě studie míry zbytkových chyb za rok 2019 by lhůty založené na osmi letech bez jakékoli 
činnosti byly: 31. prosince 2010 (fáze 1), 30. dubna 2011 (fáze 2) a 31. srpna 2011 (fáze 3). 
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8.14 Komise nikdy neoznačila míru zbytkových chyb za ověřovací zakázku nebo audit. Slouží 
konkrétnímu účelu a vychází z odlišného rámce vnitřní kontroly. 

Studie míry zbytkových chyb je důležitým prvkem pro ujištění generálního ředitele, ale není jediným 
zdrojem ujištění o celém rámci vnitřní kontroly GŘ NEAR. Vychází z velkého počtu kontrol 
transakcí, konkrétně z celkem 365 transakcí.  

Komise se domnívá, že vykázaná míra zbytkových chyb za rok 2019 byla přesná.  

Metodika míry zbytkových chyb zahrnuje kontroly zadávání veřejných zakázek, které zahrnují 
mimo jiné odmítnutí kandidátů, soulad s kritérii pro výběr a udělování zakázek, a to jak pro zadávání 
zakázek v prvním a druhém stupni, tak pro přímé zadávání zakázek.  

Pokud jde o výzvy k podávání návrhů, je rámec pro udělování grantů na základě těchto výzev 
stanoven ve finančním nařízení EU. Zavedená pravidla poskytují veřejným zadavatelům a 
schvalujícím osobám značný prostor pro flexibilní řízení procesu.  

Zkušenosti ukázaly, že chyby ve výzvách k podávání návrhů nejsou obecně vyčíslitelné. 

Při použití metodiky míry zbytkových chyb by v případě, že by tyto nevyčíslitelné chyby byly 
vykazovány, nepřidaly celkovému účelu studie, která spočívá v měření míry zbytkových chyb, žádnou 
hodnotu. 

8.15 Počet grantových operací zahrnutých do celkové míry se již zvýšil v reakci na doporučení, které 
vydal Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2017.  

Účelem dodatečného vzorku grantů je poskytnout Komisi dodatečné informace, které doplní 
informace týkající se grantů poskytnuté hlavním vzorkem. Na tomto základě vedení rozhodne, zda je 
ke grantům potřeba vydat výhradu. Dodatečný vzorek 96 intervalů výběru vzorků (představujících 
jednu třetinu celé populace studie míry zbytkových chyb) tento požadavek splňuje. Vyšší míra důvěry 
by vyžadovala mnohem větší vzorek (+88 transakcí pro úroveň spolehlivosti 95 %). To by významně 
nepřispělo k hlavnímu cíli, který sleduje vytvoření dodatečného vzorku grantů. Stávající přístup 
reaguje na klíčové priority, konkrétně na budování jistoty a nákladové efektivnosti kontrol.   

8.16 Jak uvedl Účetní dvůr, ve studii míry zbytkových chyb GŘ NEAR za rok 2019 nebyly 
uvedeny žádné odhady. Ve studii z roku 2018 se vyskytly 2 odhady z více než 400 operací.   

Odhady byly součástí metodiky  zjišťování míry zbytkových chyb po dobu devíti let. V roce 2017 
byla zavedena riziková přirážka s cílem poskytnout objektivní základ pro odhad chyb, které 
neumožňují manipulaci ze strany dodavatele nebo Komise.   

V několika málo případech, kdy je nutné provést odhad, se dodavatel řídí manuálem pro míru 
zbytkových chyb. Odhad lze provést pouze v případě, že dokumentace není poskytnuta z logistických 
nebo právních důvodů. Ve všech ostatních případech se použije vyčíslená chyba.  

V případech, kdy existuje logistický nebo právní důvod pro odhad, se uplatní přístup založený na 
rizikové přirážce, při němž je k převládající míře chyb přičtena riziková přirážka ve výši 5 %. Bez této 
rizikové přirážky by chyba byla považována za nevyčíslitelnou. 

8.17 Komise se domnívá, že nedošlo k nadměrnému spoléhání na kontrolní činnost jiných 
auditorů. V odůvodněných případech se přijímají rozhodnutí o plném či částečném spoléhání na 
předchozí kontrolní činnost, která byla provedena podle platných profesních norem, například v 
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případech, kdy by mezinárodní auditorské  normy byly příliš náročné a nepřiměřené cíli kontrol 
prostřednictvím studie míry zbytkových chyb.  

Komise konstatuje, že počet případů plného spoléhání na předchozí kontrolní činnost se v roce 2019 
snížil. 

Přístup plného spoléhání v případě jednotlivé operace znamená, že u ní není nutné provádět žádné 
věcné testování.  Všechny ostatní postupy však zůstávají v platnosti.  
 
Aby bylo možné rozhodnout, zda je třeba plně nebo částečně spoléhat na předchozí práci, provede 
dodavatel určité kontroly. Tyto kontroly jsou navrženy tak, aby zjistily chyby, které nebyly odhaleny 
v rámci předchozí kontrolní činnosti, na niž je třeba se spolehnout.  
 
Testy provedené v případě částečného spoléhání na předchozí kontrolní činnost jsou rozsáhlejší a 
zahrnují testy věcné správnosti. Částečné a plné spoléhání se na předchozí kontrolní činnost není 
shodné. Komise se domnívá, že je třeba vyhnout se přílišnému spoléhání se na kontrolní činnost 
jiných auditorů, a že v případě studie míry zbytkových chyb z roku 2019 k němu nedošlo. 
Pokud by se na kontrolní činnost jiných auditorů nespoléhalo tam, kde je tato činnost vyhodnocena 
jako spolehlivá, byl by příjemce podroben dvěma auditům/ověřením téže operace. 
  
GŘ NEAR roční zpráva o činnosti 
 
8.21 Věta, která byla řádně zahrnuta ve výroční zprávě o činnosti za rok 2018, se ve výroční zprávě o 
činnosti za rok 2019 neobjevuje: „studie míry zbytkových chyb není auditem, který poskytuje výrok 
auditora. GŘ však přijímá své vlastní závěry na základě zprávy auditora o věcných zjištěních. 
Auditoři využívají odborné dovednosti podle konkrétních dohodnutých postupů a mezinárodních 
norem IFAC týkajících se souvisejících služeb (ISRS 4400).“ Tato věta bude zahrnuta do budoucích 
výročních zpráv o činnosti. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Doporučení 8.1 

Komise toto doporučení přijímá. 

Doporučení 8.2 

Komise toto doporučení nepřijímá. 

Účelem dodatečného vzorku grantů je poskytnout Komisi doplňující informace, které doplní (a 
nikoli zkvalitní) informace týkající se grantů poskytnuté hlavním vzorkem.  

Vyšší míra důvěry by vyžadovala mnohem větší vzorek s odpovídajícím zvýšením nákladů, aniž by 
podstatně přispěla k prvořadému účelu, který sleduje další vzorek grantů. Tento přístup rovněž 
respektuje zásadu nákladové efektivnosti kontrol.   

Doporučení 8.3 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise neustále posiluje kontroly a do svých ročních akčních plánů zahrnuje nová opatření, která 
mají zabránit opakovaným chybám týkajících se její činnosti. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 
ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2019 

KAPITOLA 9: SPRÁVA – OKRUH 5 VFR 

 

Příloha 2 

 
SPRÁVNOST OPERACÍ 

9.8. Parlament vzal tuto připomínku na vědomí a na základě zjištění Účetního dvora příslušné 

případy přezkoumal a vyřešil: v jednom případě příslušné výdaje překvalifikoval na 

„nehrazené“; u jedné transakce se Parlament rozhodl, že svůj postoj nepřehodnotí, a u další 

transakce ji Parlament podrobněji přezkoumal a na základě dodatečných objasnění a dokladů 

obdržených od dotčené evropské politické strany následně přijal. Parlament nicméně 

zdůrazňuje, že jeho správa je schvalujícím orgánem pro vyplácení grantů pro evropské 

politické strany, přičemž však neodpovídá za jejich hmotné výdaje: platná pravidla stanoví 

nepřímou metodu řízení založenou na poskytování příspěvků evropským politickým stranám. 

Příjemci finančních prostředků nesou sami odpovědnost za legalitu a správnost transakcí. 

Parlament poskytuje poradenství a provádí ověření ex post kontrolou na vzorku. Část 

ověřování ex post se zadává pověřenému externímu auditorovi. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Doporučení 

9.21. Parlament zdůrazňuje, že politickým skupinám bylo poskytnuto komplexní poradenství 

a školení, přičemž však bylo příslušné doporučení opět zařazeno do zprávy kvůli srovnatelným 

problémům s evropskou politickou stranou. V tomto ohledu Parlament rovněž zdůrazňuje, že 

bylo vyvinuto dodatečné úsilí – a toto úsilí je vyvíjeno i nadále – s cílem poskytovat evropským 

politickým stranám komplexní informace a poradenství o otázkách, u nichž byly zjištěny 

problémy. Politické skupiny jsou součástí orgánu EU, evropské politické strany jsou však 

nezávislými organizacemi s evropským statusem, které ovšem částečně podléhají 

vnitrostátním pravidlům pro neziskové organizace. Byla proto přijata cílená opatření za účelem 

zdokonalení praxe těchto organizací při nakládání s výdaji. Příjemcům je poskytován 

pravidelně aktualizovaný průvodce poskytovaným financováním, který zahrnuje i osvědčené 

postupy při správě financování. Konkrétními otázkami, jako je zadávací řízení, se rovněž 

zabývají specifické pokyny a schůze, které se pořádají se všemi příjemci. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU NA VÝROČNÍ 
ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2019 

KAPITOLA 9: SPRÁVA – OKRUH 5 VFR 

 

PŘÍLOHA 
 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Reakce na připomínky uvedené v bodech 9.11 a 9.12: 
„Evropský hospodářský a sociální výbor souhlasí s připomínkami Účetního dvora.“ 
 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Reakce na doporučení k bodu 9.1: 
„Evropský hospodářský a sociální výbor bere na vědomí doporučení Účetního dvora. Z posouzení 
souladu s normami vnitřní kontroly za rok 2019 vyplynula potřeba provádět politiku týkající se citlivých 
funkcí a zavést postup řízení rizik. 
 
Plánované kroky: 
 

− definice citlivých funkcí, 
− posouzení rizik na základě standardizovaných ukazatelů („varovné signály“), 
− posouzení rizik na základě celkového počtu varovných signálů spojených s určitou funkcí, 
− zmírnění rizik (mj. definováním kontrol potřebných k tomuto účelu). 

 
Přípravné činnosti (tj. stanovení metodiky a postupu definování) byly zahájeny v prvním pololetí 
roku 2020 a nová politika by měla být funkční do začátku roku 2021.“ 
 

________________ 
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Úvod 
01 V této výroční zprávě předkládáme svá zjištění týkající se osmého, devátého, 
desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu (ERF). Přehled činností a 
výdajů v této oblasti v roce 2019 uvádí rámeček 1. 

Rámeček 1 

Evropské rozvojové fondy – finanční přehled za rok 2019 

 

9. 10. 11.
CELKEM 14 456 3 377
Správa - 6 166
Rozpočtová podpora - 2 668
Projekty 14 448 2 544

14   
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2   

668   
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(v mil. EUR)Platby z ERF podle rozpočtových položek a typu (v mil. EUR)
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(*) V souladu s harmonizovanou definicí uskutečněných operací (podrobnosti viz příloha 1.1 výroční 
zprávy Účetního dvora o plnění rozpočtu za rok 2019, bod 11). 

Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2019. 

Stručný popis Evropských rozvojových fondů 

02 Evropské rozvojové fondy, které začaly fungovat v roce 1959, jsou hlavním 
nástrojem, jehož prostřednictvím Evropská unie (EU) poskytuje pomoc na rozvojovou 
spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a zámořskými zeměmi a 
územími (ZZÚ). Současný rámec vztahů EU se zeměmi AKT a ZZÚ je dán dohodou 
o partnerství podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 na období dvaceti let 
(„dohoda z Cotonou“). Jejím hlavním cílem je snížit a nakonec vymýtit chudobu. 

03 Evropské rozvojové fondy jsou specifické tím, že: 

a) jsou financovány z příspěvků členských států podle kvót neboli „příspěvkových 
klíčů“, které stanovují vlády členských států zasedajících v Radě Evropské unie; 

b) je spravuje Komise, a to mimo rámec souhrnného rozpočtu EU, spolu s Evropskou 
investiční bankou (EIB); 

průběžné/koneč…průběžné/konečné platby 1 197

platby předběžného financování ⁽*⁾ 2 050

příspěvky do svěřenského 
fondu 600

zúčtování předběžného financování ⁽*⁾ 2 000

úhrady ze svěřenského 
fondu 185

0 1 000 2 000 3 000 4 000

Kontrolovaný
základní soubor

3 382

Platby
3 847

(v mil. EUR)
Platby a kontrolovaný základní soubor ERF
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c) vzhledem k mezivládní povaze Evropských rozvojových fondů má Evropský 
parlament omezenější roli v jejich fungování než u nástrojů rozvojové spolupráce 
financovaných ze souhrnného rozpočtu EU: jde zejména o to, že se nepodílí na 
stanovování a přidělování zdrojů ERF. Orgánem udělujícím absolutorium, 
s výjimkou investičního nástroje, který spravuje EIB a který tedy nespadá do 
rámce tohoto auditu, je však stále Evropský parlament12. 

d) se na ně nevztahuje zásada ročního rozpočtu: dohody o ERF se obvykle uzavírají 
na závazkové období pěti až sedmi let, přičemž platby lze uskutečňovat v průběhu 
mnohem delšího období. 

04 Evropské rozvojové fondy jsou téměř výhradně řízeny Generálním ředitelstvím 
Komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ DEVCO)3. 

05 Výdaje, o nichž pojednává tato zpráva, se realizují pomocí celé řady metod, jako 
jsou stavební práce, zakázky na dodávky a služby, granty, rozpočtová podpora a 
programové odhady, uplatňovaných v 79 zemích. 

  

1 Viz články 43, 48–50 a 58 nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním 
nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17). 

2 V roce 2012 byla uzavřena trojstranná dohoda mezi EIB, Komisí a EÚD (článek 134 nařízení 
Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský 
rozvojový fond (Úř. věst. L 78, 19.3.2008, s. 1)), která stanovila pravidla pro audit těchto 
operací EÚD. Na investiční nástroj se prohlášení EÚD o věrohodnosti nevztahuje. 

3 S výjimkou 1,14 % výdajů ERF za rok 2019 řízených Generálním ředitelstvím pro 
humanitární pomoc a civilní ochranu (GŘ ECHO). 
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Kapitola I – Finanční plnění 8., 9., 10. a 
11. ERF 
06 Rozpočet osmého ERF (1995–2000) činil 12 840 milionů EUR, devátého ERF 
(2000–2007) 13 800 milionů EUR a desátého ERF (2008–2013) 22 682 milionů EUR. 

07 Vnitřní dohoda o zřízení 11. ERF4 (2015–2020) vstoupila v platnost 
1. března 2015. Mezi lety 2013 a 2015 se prostředky na závazky přidělovaly 
prostřednictvím překlenovacího nástroje, aby byla zajištěna kontinuita do doby, než 
bude ratifikován 11. ERF. Prostředky v 11. ERF činí celkem 30 506 milionů EUR, z čehož 
je 29 089 milionů EUR vyčleněno pro země AKT, 364,5 milionu EUR pro zámořské země 
a území a 1 052,5 milionu EUR na správní náklady. 

08 Rámeček 2 zobrazuje čerpání zdrojů ERF jednak v roce 2019 a jednak souhrnně. 

4 Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1. 
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Rámeček 2 

Čerpání zdrojů ERF k 31. prosinci 2019 

    
Stav na konci roku 

2018   Plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2019 (čistá výše)6   Stav na konci roku 2019 

    

Celková 
částka 

Míra 
plnění2   8. ERF3 9. ERF3 10. ERF 11. ERF3 Celková 

částka   8. ERF 9. ERF 10. ERF 11. ERF Celková 
částka 

Míra 
plnění2 

                                  

A – ZDROJE1   76 739     -1 -42 7 -139 -175   10 377 15 348 21 430 29 608 76 763   

                                  

B – Čerpání                                

1. Souhrnné závazky4    69 998 91 %   -2 -22 183 3 153 3 311   10 375 15 335 21 088 26 511 73 309 96 % 

2. Individuální závazky5   64 182 84 %   -1 -4 -51 3 557 3 501   10 374 15 302 20 310 21 697 67 683 88 % 

3. Platby   53 567 70 %   0 14 456 3 377 3 847   10 375 15 201 19 285  12 553 57 414 75% 

                                  
C – Zbývající závazky (B1 – B3)  16 432 21 %               0 134 1 803 13 959  15 896 21 % 

                                  

D – Disponibilní zůstatek (A – B1)   6 741 9 %               2 12 342 3 097 3 454 4 % 

1 Zahrnují původní přidělené prostředky do 8., 9., 10. a 11. ERF, spolufinancování, úroky, různé zdroje a převody z předchozích ERF. 
2 Jako procento zdrojů. 
3 Záporné částky odpovídají zrušeným závazkům. 
4 Souhrnné závazky se vztahují k rozhodnutím o financování. 
5 Individuální závazky se vztahují k jednotlivým zakázkám. 
6 Čisté závazky po zrušení závazků. Čisté platby po zpětném získání částek. 

Zdroj: EÚD na základě konsolidované účetní závěrky 8., 9., 10. a 11. ERF za rok 2019. Uvedené údaje se netýkají té části ERF, kterou řídí EIB. 
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09 GŘ DEVCO každoročně stanovuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro řádné 
finanční řízení a efektivní využívání zdrojů. Z těchto ukazatelů vyplývá, že GŘ DEVCO 
v roce 2019 dosáhlo svých cílů snížit staré objemy předběžného financování a 
neuhrazených závazků o 25 % a hodnotu smluv se skončenou platností o 15 % 
(viz rámeček 3). To bylo stanoveno jednak jako celkový cíl pro celou oblast působnosti 
GŘ DEVCO a jednak jako zvláštní cíl pro ERF. 

Rámeček 3 

Klíčové ukazatele výkonnosti týkající se snížení objemu starého 
předběžného financování, nevyčerpaných závazků a smluv, jejichž 
platnost skončila 

GŘ DEVCO překročilo svůj cíl pro rok 2019 a snížilo staré předběžné financování 
o 37 % v případě ERF (40 % za celou oblast, za niž odpovídá) a staré neuhrazené 
závazky o 36 % (35 % za celou oblast, za niž odpovídá). V roce 2020 se vzhledem ke 
své stále se zlepšující výkonnosti rozhodlo stanovit pro tyto dva klíčové ukazatele 
výkonnosti nový cíl. 

GŘ DEVCO rovněž splnilo svůj celkový cíl KPI nemít v systému otevřeno více než 15 
% smluv se skončenou platností: u ERF dosáhlo o něco více než 15 % a u celé 
oblasti, za niž odpovídá, to bylo 13 %. Klíčové ukazatele výkonnosti pro EFR se po 
zavedení nových postupů v září 2017 ve srovnání s rokem 2018 zlepšily o 17 % a ve 
srovnání s rokem 2017 o 19 %. 
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Kapitola II – Prohlášení Účetního dvora 
o věrohodnosti týkající se Evropských 
rozvojových fondů 

Prohlášení EÚD dvora o věrohodnosti týkající se osmého, 
devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového 
fondu (ERF) předkládané Evropskému parlamentu a Radě – 
zpráva nezávislého auditora 

Výrok 

I. Provedli jsme audit: 

a) roční účetní závěrky osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského 
rozvojového fondu, jež obsahuje rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz 
peněžních toků, výkaz změn čistých aktiv a zprávu o finančním plnění za 
rozpočtový rok 2019, schválené Komisí dne 16. června 2020; 

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá a za 
jejichž finanční řízení odpovídá Komise5. 

Spolehlivost účetní závěrky 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

II. Podle našeho názoru roční účetní závěrka osmého, devátého, desátého a 
jedenáctého ERF za rozpočtový rok 2019 ve všech významných (materiálních) 
ohledech věrně zobrazuje finanční situaci Evropských rozvojových fondů 
k 31. prosinci 2019, výsledky jejich hospodaření, jejich peněžní toky a změny jejich 
čistých aktiv za daný rok v souladu s ustanoveními finančního nařízení pro ERF a 
účetními pravidly vycházejícími z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro 
veřejný sektor. 

5 Podle článků 43, 48–50 a 58 finančního nařízení pro jedenáctý ERF se toto prohlášení 
o věrohodnosti nevztahuje na zdroje ERF, které spravuje EIB. 
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Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka 

Příjmy 

Výrok o legalitě a správnosti příjmů  

III. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za 
rozpočtový rok 2019, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a 
správné. 

Výdaje 

Záporný výrok o legalitě a správnosti výdajů 

IV. Vzhledem k významnosti skutečnosti popsané ve východisku pro vyjádření 
záporného výroku o legalitě a správnosti výdajů se domníváme, že výdaje 
schválené v účetní závěrce za rozpočtový rok 2019 jsou zatíženy významnou 
(materiální) mírou chyb. 

Východisko pro vyjádření výroku 

V. Audit jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a 
etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními 
standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) vydanými Mezinárodní organizací 
nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Naše odpovědnost vymezená těmito 
standardy a etickými kodexy je podrobněji popsána v oddílu naší zprávy 
Odpovědnost auditora. Splnili jsme rovněž požadavky na nezávislost a dodrželi 
etické požadavky stanovené Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce 
vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních. Domníváme se, že 
důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku. 

Východisko pro vyjádření záporného výroku o legalitě a správnosti výdajů 

VI. Výdaje vykázané v roce 2019 v rámci 8., 9., 10. a 11. ERF jsou ve významném 
(materiálním) rozsahu zatíženy chybami. Naše odhadovaná míra chyb pro výdaje 
schválené v účetní závěrce činí 3,5 %. 

Hlavní záležitosti auditu 

VII. Hlavní záležitosti auditu jsou skutečnosti, které byly podle našeho 
odborného úsudku při auditu účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. 
Zabývali jsme se jimi v rámci auditu finančních výkazů jako celku a při formulaci 
souvisejícího výroku, ale nepředkládáme k nim samostatný výrok. 
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Výdaje příštích období 

VIII. Posuzovali jsme výdaje příštích období zaúčtované v účetní závěrce (viz 
příloha účetní závěrky 2.8), jež jsou ve velké míře založeny na odhadu. Na konci 
roku 2019 Komise odhadovala, že způsobilé výdaje, které již vznikly, ale příjemci je 
zatím nevykázali, činily 5 074 milionů EUR (konec roku 2018: 5 133 milionů EUR). 

IX. Prověřili jsme výpočet těchto odhadů časově rozlišených částek a provedli 
jsme přezkum vzorku 30 jednotlivých zakázek, abychom zjistili, jaké bylo riziko 
zkreslení časově rozlišených částek. Na základě provedené práce jsme došli 
k závěru, že výdaje příštích období zaúčtované v konečné účetní závěrce jsou 
náležité. 

Možný dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie na účetní závěrku 
ERF za rok 2019 

X. Dne 29. března 2017 Spojené království formálně oznámilo Evropské radě svůj 
záměr vystoupit z EU. Dne 12. listopadu 2019 Komise zveřejnila dohodu 
o vystoupení, která stanoví mechanismus pro vystoupení Spojeného království 
z Evropské unie. V ní se uvádí, že Spojené království zůstane smluvní stranou ERF 
až do uzavření 11. ERF a všech předchozích neuzavřených ERF a převezme tytéž 
závazky jako členské státy podle interní dohody, kterou byl 11. ERF zřízen, a rovněž 
závazky plynoucí z předchozích ERF až do jejich uzavření. 

XI. V dohodě o vystoupení se rovněž uvádí, že pokud částky z projektů 
spadajících pod 10. ERF nebo z předchozích ERF nebudou k datu, kdy tato dohoda 
vstoupí v platnost, přiděleny na závazky nebo k nim byly závazky zrušeny, podíl 
Spojeného království na těchto částkách nebude znovu použit. Totéž platí pro 
podíl Spojeného království na finančních prostředcích 11. ERF, které budou 
přiděleny na závazky nebo k nimž budou závazky zrušeny po 31. prosinci 2020.  

XII. Proto zatím nelze informovat o finančním dopadu na účetní závěrku ERF za 
rok 2019. Dospěli jsme k závěru, že účetní závěrka ERF sestavená 
k 31. prosinci 2019 správně odráží stav procesu vystoupení k tomuto datu. 

296



Odpovědnost vedení 

XIII. Podle článků 310 až 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a podle 
finančního nařízení pro 11. ERF je vedení odpovědné za vypracování a prezentaci 
roční účetní závěrky Evropských rozvojových fondů na základě mezinárodně 
uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a správnost 
operací, na nichž se tato roční účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti 
vedení je navrhnout, zavést a provádět vnitřní kontrolní systém relevantní pro 
sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Konečnou odpovědnost za 
legalitu a správnost operací, na nichž se účetní závěrka ERF zakládá, nese Komise. 

XIV. Při sestavování účetní závěrky ERF je Komise povinna posoudit schopnost 
ERF pokračovat ve své činnosti a v příslušných případech zveřejnit záležitosti 
související s jejich schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím účetnictví 
založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky s výjimkou 
případu, kdy má v úmyslu subjekt zrušit nebo ukončit svou činnost, resp. kdy nemá 
jinou reálnou možnost než tak učinit. 

XV. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ERF je zodpovědná Komise. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky ERF a uskutečněných operací 

XVI. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka ERF neobsahuje 
významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a 
správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému parlamentu a Radě 
prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a 
správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota je 
velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit ve všech případech odhalí 
existenci případné významné (materiální) nesprávnosti nebo případu nesouladu. 
K těm může docházet v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu 
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí přijatá na základě této účetní závěrky ERF. 

XVII. Při provádění auditu v souladu se standardy ISA a ISSAI je naší povinností 
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní 
skepticismus. Dále je naší povinností: 

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

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

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

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

o vyhodnocovat celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní 
závěrky, včetně vysvětlujících a popisných informací, a posoudit, zda 
konsolidovaná účetní závěrka věrně prezentuje podkladové operace a 
události. 

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

XIX. U příjmů prověřujeme všechny příspěvky členských států a vzorek ostatních 
druhů příjmových operací. 

XX. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, 
byly zaznamenány a schváleny. Tato kontrola se vztahuje na všechny kategorie 
plateb (kromě záloh) v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby se 
kontrolují, když příjemce finančních prostředků poskytne podklady k jejich 
řádnému využití a orgán či subjekt tyto podklady přijme zúčtováním zálohové 
platby, k čemuž může dojít až v následujícím roce. 
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XXI. Ze záležitostí, o nichž jsme jednali s Komisí, vybíráme ty, které byly pro 
audit závěrky ERF nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti 
auditu v běžném období. Tyto záležitosti popisujeme v naší zprávě, pokud právní 
předpisy jejich zveřejnění nezakazují nebo jestliže v krajně výjimečném případě 
usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože 
lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem 
z hlediska veřejného zájmu. 

20. července 2020 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
předseda 

 

Evropský účetní dvůr 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
 

Informace, z nichž vychází prohlášení o věrohodnosti 

Rozsah a koncepce auditu 

10 Naše koncepce a metody auditu jsou popsány v příloze 1.1 výroční zprávy 
Účetního dvora o plnění rozpočtu za rok 2019, která se vztahuje i na audit ERF. 

11 Naše připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky ERF vycházejí z finančních 
výkazů6 8., 9., 10. a 11. ERF schválených Komisí7 a z prohlášení účetního k auditu, které 
jsme obdrželi dne 26. června 2019. Testovali jsme částky a zveřejněné skutečnosti a 
posuzovali jsme použité účetní zásady a rovněž podstatné odhady provedené Komisí a 
celkovou prezentaci účetní závěrky. 

6 Viz článek 39 nařízení (EU) 2018/1877. 

7 V souladu s finančním nařízením ERF, viz článek 38 nařízení (EU) 2018/1877. 
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12 Abychom zkontrolovali správnost operací, prověřili jsme vzorek 126 operací 
reprezentativních pro celé rozpětí výdajů z ERF, který se skládal ze 17 operací 
souvisejících se svěřenským fondem Bêkou a nouzovým svěřenským fondem pro 
Afriku, 89 operací schválených 19 delegacemi EU8 a 20 plateb schválených ústředím 
Komise9. Jelikož se na část našeho kontrolovaného základního souboru vztahovala 
studie míry zbytkových chyb10 GŘ DEVCO za rok 2019, zařadili jsme do svého vzorku 
dalších 14 operací, na něž jsme po úpravě uplatnili výsledky11 této studie. Celkový 
rozsah vzorku byl tedy 140 operací, což je v souladu s naším modelem míry jistoty. 
Pokud jsme v operacích zjistili chyby, analyzovali jsme příslušné systémy, abychom 
určili nedostatky. 

8 Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Pobřeží slonoviny, Kongo (Brazzaville), 
Kongo (Kinshasa), Dominikánská republika, Etiopie, Guinea, Haiti, Mauritánie, Mosambik, 
Nigérie, Rwanda, Sierra Leone, Tanzanie a Togo. 

9 GŘ DEVCO: 124 plateb, GŘ ECHO: 2 platby na humanitární pomoc. 

10 GŘ DEVCO zadává každoročně vypracování studie míry zbytkových chyb s cílem odhadnout 
míru chyb, které unikly všem řídicím kontrolám, jež mají chybám předcházet, odhalovat je a 
napravovat je v celé oblasti, za niž generální ředitelství odpovídá. Studie míry zbytkových 
chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Vychází z metodiky pro výpočet míry zbytkových 
chyb a z manuálu, který poskytlo GŘ DEVCO. 

11 Z našich prověrek studií míry zbytkových chyb vyplynulo, že ve srovnání s naší vlastní 
auditní prací obnáší příslušná metodika mnohem méně kontrol na místě a v menší míře 
umožňuje kontrolovat zadávací řízení. Proto jsme stejně jako loni výsledky studie míry 
zbytkových chyb upravili tak, aby v nich byla zohledněna míra nesouladu s pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek. Při této úpravě jsme vycházeli z našich zjištění DAS z let 2014–
2018 k EFR a z našeho testování operací vybraných studií míry zbytkových chyb 
z předchozích let (viz bod 25 a rámeček 6). 
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Obrázek 1 – Auditní návštěva za účelem kontroly stavby mostu ve Sierra 
Leone 

 
Zdroj: EÚD. 

13 Dále jsme v roce 2019 zkoumali: 

a) všechny příspěvky členských států a vzorek ostatních typů příjmových operací, 
jako jsou příspěvky na spolufinancování dalších zemí; 

b) některé systémy používané GŘ DEVCO a delegacemi EU, které se týkají: i) kontrol 
ex ante prováděných zaměstnanci Komise, externími auditory (najatými Komisí 
nebo příjemci) nebo orgány dohledu před provedením plateb, ii) monitorování a 
dohledu, zejména opatření přijatých na základě externích auditů a výše uvedené 
studie míry zbytkových chyb; 

c) spolehlivost informací o správnosti výdajů uvedených ve výroční zprávě o činnosti 
GŘ DEVCO a ucelenost metodiky odhadu rizikových částek, budoucích oprav a 
zpětně získaných prostředků a jejich uvedení ve výroční zprávě Komise o řízení a 
výkonnosti (AMPR); 

d) kontrolu opatření přijatých v návaznosti na naše předchozí doporučení. 
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14 Jak je uvedeno v bodě 04, většinu nástrojů vnější pomoci financovaných jak ze 
souhrnného rozpočtu EU, tak z ERF provádí GŘ DEVCO. Naše připomínky ohledně 
systémů, spolehlivosti výroční zprávy o činnosti a prohlášení generálního ředitele za 
rok 2019 se vztahují na celou oblast působnosti GŘ DEVCO. 

Spolehlivost účetní závěrky 

15 Při auditu jsme zjistili, že účetní závěrka není zatížena významnými (materiálními) 
nesprávnostmi. 

Správnost operací 
Příjmy 

16 Příjmové operace nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. 

Výdaje 

17 Přehled výsledků testování operací je uveden v příloze I. Ze 126 operací, které 
jsme kontrolovali, [37 (29 %) ] obsahovalo chyby. Na základě 28 chyb, které jsme 
vyčíslili, a upravených výsledků studie míry zbytkových chyb za rok 2019 (viz bod 12) 
odhadujeme míru zbytkových chyb na 3,5 %12. Přehled námi odhadované míry chyb za 
rok 2019 podle jednotlivých typů chyb uvádí rámeček 4. 

12 Svůj výpočet míry chyb zakládáme na reprezentativním vzorku. Uvedená hodnota 
představuje nejlepší odhad. S 95 % mírou jistoty se domníváme, že odhadovaná míra chyb 
v daném základním souboru se pohybuje mezi 2,1 % (dolní hranice) a 4,9 % (horní hranice). 
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Rámeček 4 

Rozdělení odhadované míry chyb podle typů chyb 

 
Zdroj: EÚD. 

18 Rámeček 5 uvádí příklady vyčíslitelných chyb, také podle typu chyb. 

Rámeček 5 

Příklady vyčíslitelných chyb 

a) Výdaje, které nevznikly: závazky prezentované jako výdaje 

Komise uzavřela s jednou mezinárodní organizací pověřovací dohodu na projekt 
podporující regionální rozvoj soukromého sektoru v oblasti Karibiku. Celková 
hodnota zakázky činila 27,2 milionu EUR s příspěvkem EU ve výši 23,9 milionu EUR. 
Při prověřování rozdělení výdajů, které je součástí finanční zprávy, jsme 
zaznamenali, že vykázané částky neodpovídají účetním záznamům pro všechny 
rozpočtové položky. Vykázané náklady byly o 2,3 milionu EUR vyšší, než náklady, 
které za dané období skutečně vznikly. Většina rozdílů byla zapříčiněna tím, že 
příjemce předložil částky, k nimž byly přijaty závazky na budoucí výdaje, jako 
výdaje, které již vznikly, a zbytek byl důsledkem různých úprav. 
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DEVCO

Nezpůsobilé výdaje

Závažné porušení pravidel pro zadávání
veřejných zakázek
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b) Výdaje, které nevznikly: nesprávně vyčíslené nárokované výdaje 

Komise schválila smlouvu se soukromou společností na realizaci stavebních prací 
spočívajících v posílení a rozšíření elektrické sítě v Pobřeží slonoviny. Celková výše 
zakázky činila 5,4 milionu EUR a byla pokryta v plné výši z příspěvku EU. Průběžné 
platby podle smlouvy vycházely ze skutečných měření nahlášených dodavatelem a 
ověřených osobou provádějící dohled nad zakázkou. Provedli jsme vlastní měření 
na místě pro jednu jednotlivou položku: kopání příkopů v celkové vykázané 
hodnotě 28 361 EUR. Z našich vlastních měření vyplynulo, že částka vykázaná 
u této položky byla nadhodnocena o 14 780 EUR (52 %). Příčinou byla 
administrativní chyba ve výkazech. Dohledový subjekt zaznamenal tuto chybu 
v září 2019, chyba však nebyla opravena v době, kdy byla zjištěna. 

c) Závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek: neodůvodněné 
rozhodnutí hodnoticí komise 

Komise uzavřela s jednou nevládní organizací grantovou dohodu týkající se 
realizace sanitárního projektu v Demokratické republice Kongo. Odhadovaná 
hodnota zakázky činila celkem 12,2 milionu EUR a maximální výše příspěvku EU 
byla stanovena na 11,7 milionu EUR. Prověřovali jsme platby na výstavbu místního 
zdravotnického střediska, šlo o zakázku v celkové hodnotě 124 758 EUR za 
příslušný pozemek. Nevládní organizace vyhlásila veřejnou soutěž a vyhodnotila 
obdržené nabídky podle technických a finančních kritérií. Nezvítězila nabídka 
s nejvyšším počtem bodů, která splnila všechna kritéria výběru specifikovaná 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení, ale nabídka s třetím nejvyšším počtem 
bodů. I když nástroje pro pro přizpůsobení zadávacích řízení situaci v partnerské 
zemi existovaly, nevládní organizace se rozhodla pro standardní postup. Hodnoticí 
komise uplatnila dodatečné kritérium, které nebylo uvedeno v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení a o kterém tedy uchazeči nemohli vědět. 

d) Jiný typ chyby: abnormálně vysoké mzdové náklady 

V Tanzanii uzavřela Komise s jedním místním orgánem grantovou dohodu 
o vytvoření chráněné oblasti. Celková hodnota zakázky činila 2,3 milionu EUR 
s příspěvkem EU ve výši 1,8 milionu EUR. Prověřovali jsme mzdy místních 
zaměstnanců naúčtované na projekt a zjistili jsme, že byly ve srovnání s obdobím, 
než EU začala poskytovat financování, výrazně vyšší. Systémy vnitřní kontroly 
Komise odhalily a před auditem opravily pouze část těchto nezpůsobilých nákladů. 

19 V rámci práce na prohlášení o věrohodnosti za rok 2019 jsme naplánovali auditní 
návštěvu v Burundi. Naši auditoři požádali ambasádu Burundi v Bruselu o víza šest 
týdnů před plánovaným odjezdem (vydání víza trvá obvykle tři týdny). Navzdory 
několika pokusům ambasádu kontaktovat jsme do data odjezdu tato víza neobdrželi. 
To mělo negativní dopad na plánování a realizaci naší auditní práce. Například jsme 
nebyli schopni navštívit projekty na místě, abychom posoudili situaci v terénu, a museli 
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jsme naši auditní práce omezit na pouhý dokumentární přezkum. Země, které dostávají 
prostředky EU na financování projektů, mají určité závazky, k nimž patří i povinnosti 
umožnit provádění dokumentárních kontrol a kontrol na místě. Smlouva o fungování 
Evropské unie13 dává EÚD právo kontrolovat projekty v zemích, kde se provádějí, a 
smlouvy k jednotlivým projektům uvádějí k tomuto právu další podrobné informace. 
Plná podpora Komise je pro provádění našich auditů nezbytná. 

20 Stejně jako v předchozích letech docházelo na straně Komise a jejích prováděcích 
partnerů u operací souvisejících s programovými odhady, granty, dohodami 
o příspěvcích s prováděcími organizacemi a pověřovacími dohodami s agenturami 
členských států EU pro rozvoj a spolupráci k více chybám než u jiných forem podpory 
(jako jsou stavební práce, zakázky na dodávky a služby). Z 65 kontrolovaných operací 
tohoto typu, které jsme prověřovali, bylo 25 (38 %) zatíženo vyčíslitelnými chybami, 
které představovaly 71,7 % odhadované míry chyb. 

21 V devíti případech vyčíslitelných chyb a šesti případech nevyčíslitelných chyb měla 
Komise dostatek informací k tomu, aby těmto chybám předešla, odhalila je a napravila 
ještě před tím, než příslušné výdaje schválila. Pokud by Komise řádně využila všechny 
informace, které měla k dispozici, odhadovaná míra chyb by byla o 1,4 procentního 
bodu nižší. Našli jsme čtyři další operace obsahujících chyby, které externí auditoři a 
dohledové subjekty měli odhalit. Tyto případy přispěly k odhadované míře chyb 0,4 
procentního bodu. 

22 Celkem pět operací zatížených vyčíslitelnými chybami14 bylo dále předmětem 
kontroly či u nich bylo provedeno ověření výdajů. Informace týkající se skutečně 
provedené práce, které jsou uvedeny v příslušných auditních zprávách či zprávách 
o ověření, nám však neumožnily posoudit, zda mohly být chyby při těchto kontrolách 
ex ante zjištěny a opraveny15. 

13 Článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie. „Kontrola se provádí na základě účetních 
dokladů a podle potřeby na místě v ostatních orgánech Unie, v prostorách jakékoli instituce 
nebo jiného subjektu, který spravuje příjmy a výdaje jménem Unie, včetně prostor fyzických 
a právnických osob, které přijímají platby z rozpočtu, a v členských státech.“ 

14 Tyto chyby přispěly k odhadované míře chyb 0,67 procentního bodu. 

15 Zprávy nezahrnují 100 % vykázaných výdajů; neposkytují ani dostatečně podrobné údaje, 
které by potvrzovaly, zda body, ve kterých jsme identifikovali chyby, byly součástí jejich 
vzorku. 
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23 Kontrolní systém GŘ DEVCO je založen na kontrolách ex ante16. Stejně jako 
v předchozích letech četnost chyb, které jsme zjistili, včetně některých chyb 
v konečných žádostech o úhradu výdajů, které byly předmětem externích auditů 
ex post a ověřování výdajů, poukazuje na nedostatky těchto kontrol. 

24 Ve dvou oblastech kontrolované operace neobsahovaly žádné chyby. Šlo 
o rozpočtovou podporu (sedm kontrolovaných operací) a operace, kde se u projektů, 
na nichž se podílí více dárců a které provádí prováděcí organizace, uplatňuje 
tzv. nominální přístup. Podrobněji o povaze těchto oblastí pojednávají body 8.7 – 8.10 
kapitoly 8 výroční zprávy Účetního dvora o plnění rozpočtu za rok 2019. 

25 O omezeních metodiky studie míry zbytkových chyb GŘ DEVCO jsme informovali 
ve svých výročních zprávách za roky 2017 a 2018 (viz rovněž body 30–35). Pro účely 
našeho prohlášení o věrohodnosti za roky 2018 a 2019 jsme proto provedli další 
kontroly v oblastech, kde jsme taková omezení zjistili. Účelem této dodatečné práce 
bylo posoudit dopad omezení a upravit výsledky studie míry zbytkových chyb 
rozšířením o 14 dalších operací v našem vzorku (viz bod 12 a poznámka pod čarou10). 
Namátkově jsme vybrali 28 operací z předchozích studií míry zbytkových chyb – 
v průměru dvě operace na navštívenou delegaci EU. Příklad výsledků této práce je 
uveden v rámečku 6. 

Rámeček 6 

Příklad chyby zjištěné u operací míry zbytkových chyb 

Neadekvátní kontroly postupů udílení zakázek 

V rámci studie míry zbytkových chyb z roku 2017 prováděl dodavatel kontroly na 
základě grantové smlouvy prováděné na Jamajce a v souvislosti s touto operací 
nevykázal žádnou chybu. Nepřezkoumal však postup udělení zakázky, a proto 
nezjistil, že chybí zásadní dokumenty týkající se tohoto postupu (např. hodnotící 
zprávy), které byly zničeny. 

16 Kontrolní systém obecně sestává z kontrol ex ante a ex post. Kontroly ex ante posuzují 
způsobilost výdajů před uzavřením smluv a před přijetím výdajů, zatímco kontroly ex post 
se provádějí po přijetí výdajů. Například externí audit lze provést buď ex ante (před přijetím 
platby), nebo ex post (po dokončení projektu). Oba typy auditů mohou vést ke zpětnému 
získání prostředků vyplacených příjemci. V případě kontrol ex ante se takto zpětně získané 
prostředky týkají uhrazeného předběžného financování. 
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Výroční zpráva o činnosti a jiné správní mechanismy 

26 Ve všech svých výročních zprávách o činnosti z let 2012 až 2018 vyjádřilo GŘ 
DEVCO výhrady ke správnosti uskutečněných operací. Výroční zpráva o činnosti za rok 
2019 je první zprávou, v níž nevyjádřilo žádné výhrady. Přijalo nicméně akční plán 
zaměřený na nedostatky zjištěné při provádění svého kontrolního systému. 

27 Loni jsme informovali o uspokojivém pokroku při plnění akčního plánu na rok 
2017. Ze 14 akcí bylo devět dokončeno, jedna byla provedena částečně a čtyři 
probíhají. 

28 Ve svém akčním plánu na rok 2018 GŘ se DEVCO nadále zabývalo již dříve 
určenými vysoce rizikovými oblastmi, například granty v rámci přímého řízení nebo 
fondy v rámci nepřímého řízení prostřednictvím mezinárodních organizací, a zahájilo 
provádění dvou nových opatření zaměřených na zjednodušené vykazování nákladů a 
financování založené na výsledcích, jež bylo zavedeno novým finančním nařízením. Do 
dubna 2020 bylo ze 13 opatření šest dokončeno, čtyři byla provedena částečně, dvě 
probíhala a jedno opatření nebylo provedeno, ale sloučeno s jiným opatřením. 

29 Ve svém akčním plánu na rok 2019 snížilo GŘ DEVCO počet opatření na devět. 
Bylo přidáno jedno nové opatření, jehož cílem je zlepšit metodiku a příručku pro studii 
míry zbytkových chyb GŘ DEVCO. Dalších osm opatření bylo přeneseno z předchozích 
let: dvě se opakovala a zbývajících šest bylo odloženo a byly pro ně stanoveny nové 
cílové lhůty. Některá z těchto opatření se v průběhu let výrazně změnila a jsou nyní 
komplexnější. Například opatření ke zjednodušení smluvních podmínek pro granty bylo 
rozšířeno tak, aby zahrnovalo vytvoření nové organizační šablony pro granty, která se 
bude používat v několika generálních ředitelstvích a současně bude odrážet specifické 
potřeby GŘ DEVCO. Opatření rovněž zahrnuje zavedení elektronické platformy pro 
řízení grantů v novém informačním systému, který se v současné době vyvíjí pro oblast 
vnějších akcí. 

Studie míry zbytkových chyb z roku 2019 

30 V roce 2019 GŘ DEVCO zadalo provedení své osmé studie míry zbytkových chyb 
externímu dodavateli s cílem odhadnout míru chyb po provedení všech správních 
kontrol, jež mají chybám předcházet, odhalovat je a napravovat je v celé oblasti, za niž 
odpovídá. Pro tuto studii míry zbytkových chyb za rok 2019 zvýšilo GŘ DEVCO velikost 
vzorku z 240 na 480 operací. To mu umožnilo představit samostatné míry chyb pro 
výdaje financované ze souhrnného rozpočtu EU a pro výdaje financované z ERF nad 
rámec celkové míry chyb pro oba typy výdajů dohromady. Podle odhadu uvedeného 
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v této studii zůstává celková míra zbytkových chyb již čtvrtým rokem pod 2% prahem 
významnosti (materiality) stanoveným Komisí17. 

31 Studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Vychází 
z metodiky pro výpočet míry zbytkových chyb a manuálu, který poskytlo GŘ DEVCO. 
Stejně jako v předchozích letech jsme zjistili omezení, která přispěla k podhodnocení 
míry zbytkových chyb. Studie za předchozí tři roky rovněž vykazovaly nedostatky a ve 
výsledku vykázaly míru zbytkových chyb pod prahem významnosti (materiality). 

32 Ke zkreslení míry zbytkových chyb přispívají čtyři hlavní faktory. Prvním faktorem 
jsou limity kontrol zadávaní veřejných zakázek, které mohou mít významný dopad na 
míru chyb. Studie míry zbytkových chyb se dostatečně nezabývala některými aspekty 
zadávacích řízení, jako jsou důvody pro odmítnutí neúspěšných kandidátů nebo soulad 
nabídky vítězného uchazeče se všemi požadavky na výběr a udělení zakázky, a v rámci 
studie neproběhly ani kontroly postupů pro vyhlášení výzev k předkládání nabídek 
nebo odůvodnění přímého udělení zakázky. 

33 Druhým faktorem je velmi nízký počet kontrol na místě v zemi provádění 
projektu. V rámci studie z roku 2019 bylo předmětem těchto kontrol pouze 15 z 35718 
testovaných operací. To k odhalení chyb, které nejsou patrné v dokumentech, jako 
například případ b) v rámečku 5, nestačí. 

34 Třetím faktorem je metoda odhadu míry zbytkových chyb GŘ DEVCO. Zaprvé, 
dává dodavateli široký prostor pro volné uvážení toho, zda existují dostatečné 
logistické a právní důvody, které brání včasnému přístupu k dokumentům o operaci, a 
tedy i pro stanovení odhadu míry chyb. Zadruhé, Komise letos změnila způsob, jakým 
v takových případech odhaduje míru chyb a zvýšila míru zbytkových chyb pro ERF o 5% 
rizikovou přirážku. Není však zřejmé, jak Komise k 5% rizikové přirážce dospěla. Tato 
metoda tedy nutné neodráží skutečnou míru zbytkových chyb příslušné operace. 

17 2016: 1,7 %; 2017: 1,18 %, 2018: 0,85 % a 2019: 1,13 %. 

18 Bod 30 se týká 480 operací. Některé operace zařazené do vzorku však mají hodnotu vyšší, 
než je interval odběru vzorku. Konečná velikost vzorku tedy byla 357 operací. 
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35 Studie se spoléhá na předchozí kontrolní práci u 20 % operací plně a u 38 % 
operací částečně. U těchto operací provádí dodavatel pouze omezené nebo žádné 
testování detailních údajů a místo toho se spoléhá na předchozí práci vykonanou 
v kontrolním rámci GŘ DEVCO. Nadměrné spoléhání se na předchozí kontrolní práci je 
v rozporu s účelem studie míry zbytkových chyb, kterým je identifikace chyb, které 
právě těmto kontrolám unikly. 

Přezkum výroční zprávy o činnosti za rok 2019 

36 Prohlášení generálního ředitele o věrohodnosti ve výroční zprávě o činnosti za rok 
2019 neobsahuje žádné výhrady, neboť dvě výhrady zbývající v roce 2018 byly zrušeny 
a žádné nové výhrady nebyly vydány. Před zrušením těchto výhrad v roce 2019 GŘ 
DEVCO v letech 2017 a 2018 výrazně omezilo jejich rozsah (tj. podíl výdajů, na něž se 
vztahovaly)19. Rámeček 7 uvádí rozsah výhrad, které jsou uvedeny ve výročních 
zprávách o činnosti od roku 2010 do roku 2019. 

19 Ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2016 vydalo GŘ DEVCO výhrady týkající se grantů 
(v rámci přímého i nepřímého řízení), nepřímého řízení prostřednictvím prováděcích 
organizací a programových odhadů obecně a afrického mírového projektu konkrétně. Do 
roku 2018 se výhrady týkaly pouze grantů v rámci přímého řízení (pro fondy spravované GŘ 
NEAR jménem GŘ DEVCO) a programů řízených Komisí Africké unie s významnou mírou 
veřejných zakázek. 
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Rámeček 7 

Výhrady ve výročních zprávách o činnosti GŘ DEVCO v letech 2010–
2019 

 
Zdroj: EÚD. 

37 Obdobně jako v případě omezení rozsahu výhrad v letech 2017 a 2018 
považujeme neuvedení výhrad ve výroční zprávě o činnosti za rok 2019 za 
neopodstatněné a domníváme se, že je zčásti důsledkem limitů studie míry zbytkových 
chyb. 

38 Dalším důvodem pro nevydávání výhrad je skutečnost, že ve výroční zprávě o 
činnosti za rok 2019 Komise poprvé uplatnila „pravidlo de minimis“20, které uvádí, že 
výhrada není nutná, pokud by jednotlivá výdajová oblast, na niž by se vztahovala, 
představovala méně než 5 % celkových plateb a její finanční dopad by nepřesáhl 5 
milionů EUR. Výhrady se tedy již v některých případech nevydávají, i když dříve by 
vydány byly, a to ani když odpovídající riziko přetrvává. 

20 De minimis zde nemá stejný význam jako v kontextu státní podpory. V kontextu výroční 
zprávy o činnosti de minimis odkazuje na rozhodnutí řídicí rady Komise zavést prahovou 
hodnotu pro finanční výhrady. 
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39 Tak je tomu například v případě grantů spadajících pod nepřímé řízení. Většina 
chyb vykázaných ve studii míry zbytkových chyb připadá na granty a projekty 
realizované prováděcími organizacemi, což je rovněž v souladu s naší připomínkou, že 
se jedná o oblast s vyšším rizikem (viz bod 20). Z vlastního posouzení rizik GŘ DEVCO 
navíc vyplynulo, že riziko u grantů spadajících pod nepřímé řízení je významné 
(materiální). Vzhledem k zavedení pravidla de minimis však GŘ DEVCO žádné výhrady 
nevydalo. Nevydávat takové výhrady však znamená nepodávat věrný a poctivý obraz 
rizik v celkové oblasti působnosti GŘ DEVCO. 

40 Naše připomínky ke studii míry zbytkových chyb rovněž ovlivňují odhady 
rizikových částek, neboť z této studie vycházejí. GŘ DEVCO odhaduje celkovou 
rizikovou částku při uzávěrce na 56,4 milionu EUR21 a celkovou rizikovou částku při 
platbě na 69,9 milionu EUR22 (1 % výdajů v roce 2019). Podle jeho odhadu budou 
v následujících letech jeho kontrolami opraveny částky v souhrnné výši 13,5 milionu 
EUR (19 %)23. 

41 GŘ DEVCO systematicky pracuje na zlepšení kvality svých údajů pro výpočet 
nápravné kapacity. V roce 2019 pokračovalo v odborné přípravě a zvyšování povědomí 
o zpětném získávání prostředků a o kvalitě účetních údajů. Stejně jako v předchozích 
letech provádělo cílené kontroly inkasních příkazů a následně vydalo několik 
konkrétních pokynů pro delegace EU k nápravě zjištěných nesrovnalostí. Pokud jde 
o výpočet nápravné kapacity pro rok 2019, testovali jsme 40 % celkového základního 
souboru a v našem vzorku jsme zjistili jednu chybu, která představuje 0,25 % nápravné 
kapacity. 

  

21 Viz výroční zpráva o činnosti GŘ DEVCO za rok 2019, s. 40. 

22 Jedná se o nejlepší střízlivý odhad výše příslušných výdajů, které byly v průběhu roku 
schváleny, ale které nebyly v souladu s legislativními a smluvními ustanoveními platnými 
v době uskutečnění platby. 

23 Viz výroční zpráva o činnosti GŘ DEVCO za rok 2019, s. 40. 
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Závěr a doporučení 

Závěr 

42 Z důkazních informací celkově vyplývá, že účetní závěrka Evropských rozvojových 
fondů za rozpočtový rok 2019 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje finanční situaci evropských rozvojových fondů a výsledky jejich hospodaření, 
jejich peněžní toky a změny čistého kapitálu za daný rok v souladu s ustanoveními 
finančního nařízení a s účetními pravidly, která přijal účetní. 

43 Z důkazních informací celkově vyplývá, že v rozpočtovém roce 2019: 

a) míra chyb v příjmech ERF nebyla významná (materiální); 

b) byly platební operace ERF ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami 
(viz body 17–24). Na základě našeho testování operací odhadujeme míru chyb na 
3,5 %, včetně zanesených upravených výsledků studie míry zbytkových chyb (viz 
příloha I). 

Doporučení 

44 Příloha III uvádí zjištění z našeho přezkumu opatření přijatých v návaznosti na pět 
doporučení vyjádřených ve výroční zprávě za rok 201624. GŘ DEVCO realizovalo všech 
pět doporučení v plném rozsahu25. 

45 Na základě tohoto přezkumu a našich zjištění a závěrů za rok 2019 předkládáme 
Komisi tato doporučení: 

24 Letos jsme pro následnou kontrolu zvolili svou zprávu za rok 2016, protože od té doby 
v zásadě uplynul dostatek času na to, aby Komise mohla naše doporučení realizovat. 

25 Cílem této následné kontroly bylo ověřit, že v reakci na naše doporučení byla přijata 
nápravná opatření, nikoliv však hodnotit účinnost jejich realizace. 
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Doporučení 1 

Dále zlepšit metodiku a manuál pro studii míry zbytkových chyb tak, aby se vyřešily 
problémy, které jsme uvedli v této zprávě, a míra chyb uváděná ve studii byla 
spolehlivější (viz body 30–35). 

Datum realizace: do konce roku 2021 

Doporučení 2 

Vydávat výhrady ke všem oblastem, u nichž byla zjištěna vysoká míra rizika, a to bez 
ohledu na jejich podíl na celkových výdajích a jejich finanční dopad (viz body 38-39). 

Datum realizace: do zveřejnění výroční zprávy o činnosti za rok 2020 
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Kapitola III – Výkonnost 
46 Náš audit nám umožnil nejen ověřit správnost operací, ale také vyjádřit 
připomínky k otázkám výkonnosti vybraných operací. Na základě souboru auditních 
otázek jsme provedli kontroly projektů, které byly buď dokončeny, nebo téměř 
dokončeny, a v případě potřeby jsme předložili konkrétní připomínky k projektům, 
které jsou relevantní pro náš celkový audit. 

47 Při kontrole na místě jsme zjistili případy, kdy bylo financování využito účinně a 
přispělo k dosažení cílů projektu. Zároveň jsme ale nalezli případy, kdy byla účinnost a 
efektivnost opatření ohrožena, protože zakoupené zboží, služby či stavební práce 
nebyly využívány tak, jak se plánovalo, nebo nebyla zajištěna udržitelnost projektu. 
Příklady jsou uvedeny v rámečku 8. 

Rámeček 8 

Příklady připomínek k výkonnosti 

a) Projekt úspěšně funguje 

Komise podepsala pověřovací dohodu s cílem vybudovat v Togu středisko pro 
nakládání s odpady. Práce byly zahájeny v lednu 2018 a v době naší návštěvy na 
místě v září 2019 pokročila výstavba tak, jak bylo plánováno. Naše návštěva 
střediska a setkání se zástupci organizace, která je za provoz zařízení odpovědná, a 
s dalšími zúčastněnými stranami potvrdila, že středisko je funkční a plní svou 
zamýšlenou funkci, zejména pokud jde o dopad na životní prostředí. Projekt proto 
úspěšně pomohl zlepšit životní podmínky více než poloviny místního obyvatelstva, 
které čítá jeden milion osob. 

b) Udržitelnost projektu není zajištěna 

Komise uzavřela s jednou prováděcí organizací dohodu o příspěvku na projekt 
podpory učňovského vzdělávání v Pobřeží slonoviny. Naši auditoři zjistili, že 
udržitelnost projektu nebyla zajištěna. Od roku 2012 se provozní rozpočet 
poskytovaný vládou odborným školám snížil o 52 %, zatímco počet studentů se 
v té době zvýšil o 130 %. Financování z veřejných zdrojů nedostačovalo na to, aby 
školy udržovaly budovy a zařízení a nakupovaly spotřební zboží. 
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c) Nedostatečné interní postupy příjemců 

Komise podepsala pověřovací dohodu se čtyřmi spřízněnými prováděcími 
organizacemi za účelem provedení rozvojového projektu v Keni. Při auditu položek 
platů jsme si nalezli případy zaměstnanců, kteří podle svých smluv pracovali na 
více projektech, avšak jejich platy byly v plné výši účtovány pouze na projekt, který 
byl předmětem auditu. Nebyly k dispozici žádné dokumenty o přidělení těchto 
zaměstnanců na projekt na plný úvazek, ani systém evidence pracovní doby, který 
by umožňoval ověřit skutečnou dobu, po kterou pracovali na každém úkolu. 
Prováděcí organizace nám zaslala e-mail potvrzující, že tito lidé pracovali 
v průběhu měsíců, na něž se vztahoval náš audit, pouze na tomto projektu, ale 
nebyla schopna předložit žádný jiný důkaz o tom, že byli na tento projekt přiděleni 
na plný úvazek. Postupy příjemců tedy nebyly dostatečné k tomu, aby zajistily 
řádnou auditní stopu. 
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Přílohy 

Příloha I – Výsledky testování operací pro ERF 
 
  2019 2018 
  

  
  

VELIKOST A STRUKTURA VZORKU   

  
  

Celkový počet operací: 140 139 

    
ODHADOVANÝ DOPAD VYČÍSLITELNÝCH CHYB   

   
Odhadovaná míra chyb 3,5 % 5,2 % 

 
 

 

 Horní hranice míry chyb 4,9 %  

 Dolní hranice míry chyb 2,1 %  
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Příloha II – Platby z ERF v roce 2019 podle hlavních regionů 

 
Zdroj: mapový podklad © OpenStreetMap contributors, povolení uděleno na základě licence Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Platby z Evropského rozvojového fondu – Afrika

Přijímající země
Deset největších příjemců (v mil. EUR)

1. Nigérie 119 119
2. Mali 103 103
3. Burkina Faso 94
4. Etiopie 91 91
5. Kongo (Brazzaville) 91
6. Niger 91 91
7. Malawi 87
8. Tanzanie 71 71
9. Uganda 64

10. Rwanda 60 60
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Zdroj: mapový podklad © OpenStreetMap contributors, povolení uděleno na základě licence Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

 

 
Zdroj: mapový podklad © OpenStreetMap contributors, povolení uděleno na základě licence Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Platby z Evropského rozvojového fondu – Karibik a Tichomoří

Přijímající země
Pět největších příjemců (v mil. EUR)

1. Haiti 35
2. Dominikánská republika 19
3. Jamajka 10
4. Dominika 9
5. Curaçao 7

Přijímající země
Pět největších příjemců (v mil. EUR)

1. Papua-Nová Guinea 14
2. Nová Kaledonie 13 
3. Francouzská Polynésie 11
4. Východní Timor 7
5. Šalamounovy ostrovy 4
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Příloha III – Kontrola v návaznosti na předchozí doporučení týkající se Evropských rozvojových fondů 

Rok Doporučení Účetního dvora 

Dosažený pokrok podle analýzy Účetního dvora 
Realizováno 

v plném 
rozsahu 

Realizuje se 
Nebylo 

realizováno Nepoužije se 
Nedostatečné 

důkazní 
informace 

Ve většině 
ohledů 

V některých 
ohledech 

2016 

Komisi doporučujeme, aby: 
Doporučení 1: 
posílila monitorování starých otevřených smluv ERF, jejichž 
platnost vypršela, s cílem dále snížit jejich počet. 

x      

Doporučení 2: 
do konce roku 2017 dokončila revizi zadání pro všechny své 
audity a ověřování výdajů. 

x      

Doporučení 3: 
rozšířila opatření ve svém akčním plánu na rok 2017 tak, aby 
do výhrady ve výroční zprávě o činnosti zahrnula i granty a 
programové odhady v rámci nepřímého řízení. 

x      

Doporučení 4: 
zvážila, zda neomezit rozsah testů detailních údajů míry 
zbytkových chyb u operací rozpočtové podpory s nízkou 
mírou rizika a ušetřené zdroje nepřesunout na zvýšení počtu 
testů detailních údajů u operací týkajících se projektů. 

x      

Doporučení 5: 
dále zlepšila výpočet nápravné kapacity na rok 2017 
vyřešením nedostatků uvedených v této výroční zprávě. 

x      
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Odpovědi Evropské komise na výroční 
zprávu o činnostech financovaných 

z osmého, devátého, desátého a 
jedenáctého Evropského rozvojového 

fondu za rozpočtový rok 2019 
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KONEČNÉ ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 
DVORA ZA ROK 2019 

„VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH FINANCOVANÝCH Z OSMÉHO, DEVÁTÉHO, 
DESÁTÉHO A JEDENÁCTÉHO EVROPSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU (ERF)“ 

 

KAPITOLA II – PROHLÁŠENÍ ÚČETNÍHO DVORA O VĚROHODNOSTI TÝKAJÍCÍ SE 
EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDŮ 

SPRÁVNOST OPERACÍ 

Výdaje 

17. Komise konstatuje, že největší část chyb se týká výdajů, které nevznikly. Jak se ukázalo v 
minulosti, je možné, že většina těchto výdajů bude vynaložena v pozdější fázi a bude podléhat 
důkladným kontrolám, což znamená, že tyto chyby budou pravděpodobně později opraveny. 
  
Rámeček 1 – Příklady vyčíslitelných chyb 

c) Ačkoli Komise souhlasí s tím, že zadání zakázky nebylo v souladu s oznámením o zahájení 
zadávacího řízení, domnívá se, že zadávací řízení bylo provedeno na základě potřeb projektu s 
ohledem na hospodářské a bezpečnostní aspekty v oblasti Demokratické republiky Kongo zasažené 
ozbrojeným konfliktem a vypuknutím epidemie viru Ebola. 
 
19. Komise upřesňuje, že pokud jde o poskytování přístupu Evropskému účetnímu dvoru, do země a 
k místům a prostorám, na nichž jsou prováděny operace financované EU, je Burundi vázáno 
povinnostmi obsaženými v příslušných dohodách o financování i v dohodě z Cotonou. Úřad Komise 
pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), který je příslušným útvarem Komise pro 
vyřizování víz, přijal všechna požadovaná opatření pro včasné vydání víz. Pokusy Komise však 
nebyly úspěšné, především kvůli velmi obtížné politické situaci. Rozhodnutím Rady totiž byly 
ukončeny konzultace mezi EU a Burundi podle článku 96 dohody z Cotonou. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A JINÉ SPRÁVNÍ MECHANISMY 

Studie míry zbytkových chyb z roku 2019 

31. Studie míry zbytkových chyb je jedním z několika nástrojů postupu budování 
jistoty. Omezení, která Účetní dvůr zjistil, jsou Komisi dobře známa a Komise je při posuzování 
silných a slabých stránek svého systému řízení bere v úvahu. Všechny tyto prvky společně zajišťují, 
že informace o řízení uvedené ve výroční zprávě GŘ DEVCO o činnosti podávají věrný a pravdivý 
obraz situace. 

32. Pokud jde o studii míry zbytkových chyb, jsou harmonogramy testování zadávání veřejných 
zakázek dobře stanoveny a zahrnují specifické testy týkající se odmítnutí žadatelů, dodržování kritérií 
výběru a kritérií pro udělení a případně přímé zadávání zakázek dodavatelům.  

33. V době přípravy metodiky pro zjišťování míry zbytkových chyb v roce 2010 bylo rozhodnuto o 
počtu inspekcí „na místě“ (devět) po zvážení nákladů a přínosů přístupu „všechny inspekce na místě“ 
i přístupu „všechny inspekce na dálku“. Pokud jde o studii míry zbytkových chyb z roku 2019, 
inspekce na místě zahrnovaly posouzení více než jedné transakce z důvodů účinnosti a hospodárnosti 
a na místě bylo zkoumáno více než 25 operací. Tento počet přesáhl počet požadovaný v metodice (9). 
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34. Komise by ráda objasnila, že odhad byl použit pouze u 3 z 357 operací. 

 

V reakci na minulé připomínky k širokému prostoru pro uvážení auditora k „odhadu“ operace zavedlo 
GŘ DEVCO do své metodiky pro rok 2019 přístup s rizikovou přirážkou jako prostředek, který 
poskytuje objektivní základ pro odhad chyb. Tento přístup spočívá v 5% přirážce k průměrné míře 
chyb pro ERF nebo rozpočet.  

Manuál k použití míry zbytkových chyb obsahuje podrobné a omezené způsoby, jakými by měl 
dodavatel jednat v případě, že existuje zvláštní právní nebo logistický důvod, kvůli němuž nelze 
dokumentaci posoudit. 

35. Metodika a manuál pro stanovení míry zbytkových chyb zahrnují zkoumání a spoléhání se na 
předchozí kontrolní práci jako jeden z prvků studie. Existují totiž praktické výhody, které plynou z 
dosažení vhodné rovnováhy mezi náklady a přínosy při navrhování a zdokonalování metodiky míry 
zbytkových chyb. Metodika obsahuje vysvětlení důvodů, na nichž se zakládá přístup se spoléháním na 
kontroly a které vycházejí ze zvážení nákladů a přínosů. 

Dodavatel studie míry zbytkových chyb důkladně prověřil veškeré reakce na tyto kontroly, jako jsou 
změny plateb a vracení prostředků z hlediska aritmetické a právní přesnosti. Přezkoumal rovněž 
zadávací řízení Komise.  

Existuje několik příkladů operací, při nichž se plně spoléhalo na kontroly, a přesto v nich byla 
vykázána míra zbytkových chyb. 

Přezkum výroční zprávy o činnosti za rok 2019 

36. Metodika pro určení, zda by měly být vydány výhrady z důvodu míry chyb, se mezi výroční 
zprávou o činnosti za rok 2017 a výroční zprávou o činnosti za rok 2019 nezměnila. Skutečnost, že ve 
výroční zprávě o činnosti za rok 2018 se výhrady vztahovaly na nižší počet oblastí a ve výroční 
zprávě o činnosti za rok 2019 se výhrady nevyskytly, nepředstavuje snížení rozsahu, ale plyne z 
důsledného uplatňování metodiky. 

37. Studie míry zbytkových chyb je jedním z několika nástrojů postupu budování jistoty. 
Omezení, která Účetní dvůr zjistil, jsou Komisi dobře známa a Komise je při posuzování silných a 
slabých stránek svého systému řízení bere v úvahu. Všechny tyto prvky společně zajišťují, že 
informace o řízení uvedené ve výroční zprávě GŘ DEVCO o činnosti podávají věrný a pravdivý obraz 
situace. 

38. Pravidlo de minimis pro vydávání výhrad k výročním zprávám o činnosti vypracovaných 
generálními řediteli bylo zavedeno proto, aby se počet výhrad zaměřil pouze na významné výhrady a 
zároveň byla zachována transparentnost při podávání zpráv o řízení.  

Výhrady týkající se případů se zbytkovou mírou chyb nad 2% prahem významnosti se považují za 
nevýznamné pro segmenty, které představují méně než 5 % celkových plateb útvaru a jejichž finanční 
dopad je nižší než 5 milionů EUR. Proto není zapotřebí kvantifikovat výhrady, které nepřekračují 
obě prahové hodnoty. To platí zejména, ale ne výhradně pro starší programy. 

Plná transparentnost podávání zpráv o řízení je přesto stále zajištěna (jelikož případy, u nichž bylo 
uplatněno pravidlo, jsou ve výroční zprávě o činnosti řádně uvedeny), a dokonce i toto významné 
snížení počtu výhrad mezi rokem 2018 a rokem 2019 má jen velmi omezený finanční dopad. 
Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o starší programy, které jsou postupně ukončovány, celkový 
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finanční dopad 17 výhrad zrušených uplatněním tohoto pravidla by činil 15,2 milionu EUR, 
představoval by tedy 1,4 % celkového finančního dopadu všech výhrad z roku 2019. 

39. Absence výhrad pro GŘ DEVCO je výsledkem důkladného přezkumu všech aspektů věrohodnosti 
při provádění všech manuálů a pokynů ústředních útvarů Komise. 

Případy, u nichž se uplatnilo pravidlo de minimis, jsou ve výroční zprávě o činnosti řádně 
zveřejněny a jsou pečlivě sledovány, stejně jako jakékoli jiné nedostatky. 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Doporučení č. 1 

Doporučení č. 1 Komise přijímá. 

Komise posoudí možnosti zlepšení metodiky, přičemž plně zohlední očekávané náklady a přínosy a 
nezmění povahu studie míry zbytkových chyb.  

Doporučení č. 2 

Doporučení č. 2 Komise nepřijímá. 

Od rozpočtového roku 2019 bylo zavedeno pravidlo de minimis pro vydávání výhrad k výročním 
zprávám o činnosti vypracovaných generálními řediteli proto, aby se počet výhrad zaměřil pouze na 
významné výhrady a zároveň byla zachována transparentnost při podávání zpráv o řízení.  

Plná transparentnost podávání zpráv o řízení je však nadále zachována (neboť případy, v nichž bylo 
pravidlo uplatněno, jsou řádně uvedeny ve výroční zprávě o činnosti). Viz rovněž odpověď Komise 
k bodu 38.  

KAPITOLA III – VÝKONNOST 

Rámeček 8 – Příklady připomínek k výkonnosti 

Není zajištěna udržitelnost projektu 

O této otázce se jednalo během posledních dvou politických dialogů. 
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Jste povinni vypořádat další práva, pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné 
fyzické osoby, například fotografie zaměstnanců EÚD, nebo obsahuje díla třetích stran. 
Je-li povolení poskytnuto, ruší toto povolení výše uvedené obecné povolení a musí 
jasně uvádět veškerá omezení týkající se použití. 

K reprodukci obsahu, který není vlastnictvím EU, musíte žádat o povolení přímo od 
držitelů autorských práv. 

Kapitola 5 – příloha 5.2, Kapitola 8 – příloha 8.1, ERF – příloha II: 

mapový podklad © OpenStreetMap contributors, povolení uděleno na základě 
licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Kapitola 6 – rámeček 6.3: 

Ikony vytvořené Pixel perfect z https://flaticon.com. 

Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového 
vlastnictví, jako patenty, ochranné známky, zapsané (průmyslové) vzory, loga a názvy, 
jsou z politiky EÚD pro opakované použití vyloučeny a není vám k nim poskytnuta 
licence. 

Internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu 
obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá EÚD 
žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami 
ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv. 

Používání loga Evropského účetního dvora 

Logo Evropského účetního dvora nesmí být použito bez předchozího souhlasu 
Evropského účetního dvora. 
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